
Energomarķējuma 
vadlīnijas interneta 
veikaliem
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PTAC loma

Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs (PTAC) ir Latvijas tirgus 
uzraudzības iestāde, kas īsteno 
patērētāju tiesību aizsardzību, 
uzraugot nepārtikas preces 
un pakalpojumus, tai skaitā 
energomarķējuma un ekodizaina 
prasību ievērošanu.

Visām attiecīgajām precēm, kas 
atrodas Latvijas tirgū, ir jāatbilst ES 
Energomarķējuma regulai un ES 
Ekodizaina direktīvai.

Energomarķējums palīdz pircējiem 
izvēlēties preces, kas patērē mazāk 
enerģijas un resursu, tādējādi 
samazinot ekspluatācijas izmaksas.

Šīs vadlīnijas ir sagatavotas, lai 
palīdzētu izprast energomarķējuma 
prasības, kas ir jāievēro, pārdodot 
elektropreces tiešsaistē. Tās 
palīdzēs nodrošināt atbilstību 
piemērojamajiem tiesību aktiem.

Energomarķējuma vadlīnijas

interneta veikaliem

Papildu informācija par ES tiesību 
aktiem ir pieejama interneta saitēs šo 
vadlīniju beigās.

Energomarķējums 

palīdz patērētājiem 

pieņemt informētus 

lēmumus
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Tiešsaistē pārdodamajām precēm 
ir jāpievieno energomarķējums un 
ražojuma speciālā zīme (datu lapa).

Ražojuma speciālo zīmi sauc arī 
par preces datu lapu. Tā ietver 
konkrētus energoefektivitātes 
parametrus un citus preces 
raksturlielumus, kas var ietekmēt  
vidi. 

Preču ražotājiem un importētājiem 
ir pienākums nodrošināt 
mazumtirgotājus ar marķējumu 
un preces datu lapu elektroniskā 
formātā.

Juridiskās prasības elektropreču pārdošanai
interneta veikalos

ENERGIA ·  · 
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

20../..

kWh/annum

 
dB

 
kg

kg

min/cycle*

πρόγραμμα · ciclo · tsükkel 
ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
ċiklu · cyclus · cykl · ciclu
program · torkomgång

*

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A

392/2012

A++

Brand Name ABC 12345

230

179 8,0 65

ABCDEFG

Energomarķējums 
elektroniskā formātā

Datu lapa elektroniskā 
formātā

Veļas žāvētājs Vērtība

PIEGĀDĀTĀJA NOSAUKUMS/PREČU ZĪME ZĪMOLA NOSAUKUMS

MODEĻA IDENTIFIKATORS ABC 12345

NOMINĀLĀ IETILPĪBA KOKVILNAI 8.0 kg

ŽĀVĒTĀJA TIPS KONDENSĀCIJAS

ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE A++

ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ 230.0 KWH/GADĀ
Pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas 
cikliem pilnā un daļējā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas 
režīmos.  Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces 
lietošanas veida. 

AUTOMĀTISKS VEĻAS ŽĀVĒTĀJS

STANDARTA KOKVILNAS PROGRAMMAS ENERGOPATĒRIŅŠ 
PILNĀ NOSLODZĒ 

1.97kWh

STANDARTA KOKVILNAS PROGRAMMAS ENERGOPATĒRIŅŠ 
DAĻĒJĀ NOSLODZĒ

1.16kWh

ENERGOPATĒRIŅŠ IZSLĒGTĀ REŽĪMĀ UN IESLĒGTĀ REŽĪMĀ 0.10W/ 0.10W

IESLĒGTĀ REŽĪMA ILGUMS 30 MIN

STANDARTA KOKVILNAS PROGRAMMA, KO IZMANTO PILNĀ UN 
DAĻĒJĀ NOSLODZĒ, IR STANDARTA ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMA, UZ 
KURU ATTIECAS INFORMĀCIJA MARĶĒJUMĀ UN DATU LAPĀ. TĀ 
IR PIEMĒROTA NORMĀLAS MITRAS KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMU 
ŽĀVĒŠANAI UN ENERGOPATĒRIŅA ZIŅĀ TĀ IR VISEFEKTĪVĀKĀ 
PROGRAMMA KOKVILNAI

STANDARTA KOKVILNAS PROGRAMMAS PILNĀ UN DAĻĒJĀ 
NOSLODZĒ SVĒRTAIS PROGRAMMAS LAIKS

129 MIN

STANDARTA KOKVILNAS PROGRAMMAS LAIKS PILNĀ NOSLODZĒ 162 MIN

STANDARTA KOKVILNAS PROGRAMMAS LAIKS DAĻĒJĀ NOSLODZĒ 104 MIN

KONDENSĀCIJAS EFEKTIVITĀTES KLASE (A)  SKALĀ NO G (VIS-
ZEMĀKĀ EFEKTIVITĀTE) LĪDZ A (VISAUGSTĀKĀ EFEKTIVITĀTE)

SVĒRTĀ KONDENSĀCIJAS EFEKTIVITĀTE STANDARTA KOKVILNAS 
PROGRAMMAI PILNĀ NOSLODZĒ

91%

VIDĒJĀ KONDENSĀCIJAS EFEKTIVITĀTE STANDARTA KOKVILNAS 
PROGRAMMAI PILNĀ UN DAĻĒJĀ NOSLODZĒ

91%

VIDĒJĀ KONDENSĀCIJAS EFEKTIVITĀTE STANDARTA KOKVILNAS 
PROGRAMMAI PILNĀ NOSLODZĒ

91%

SKAŅAS JAUDAS LĪMENIS 65dB

BRĪVI STĀVOŠS

Datu lapa saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 392/2012
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    precei ir noteikta cena un

   pastāv iespēja veikt pasūtījumu.

Pasūtījuma sistēma var būt 
vienkārša interneta lapa, kurā ir 
norādīta e-pasta adrese vai tālruņa 
numurs, pa kuru veikt pasūtījumu. 
Tā var būt arī sarežģītāka „klikšķini 
un pērc” sistēma.

Pasūtījuma sistēmas esamība 
ir svarīga, jo, ja tiek sniegta 
informācija par cenu, bet nav 
iespējas preci pasūtīt vai iegādāties, 
tā nav tiešsaistes pārdošana. Šāda 
situācija tiek uzskatīta par reklāmu.

Kas ir tiešsaistes

pārdošana?

Tiešsaistes pārdošana ir situācija, kad:
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Preces marķējums

Interneta veikaliem ir jānodrošina 
energomarķējuma informācija šādām precēm:

   aukstumiekārtām (ledusskapjiem)

 profesionālām aukstumiekārtām

 veļas mazgājamām mašīnām

 veļas žāvējamām mašīnām

 trauku mazgājamām mašīnām

 krāsnīm un tvaika nosūcējiem

 televizoriem

 spuldzēm

  gaisa kondicionētājiem

 ventilācijas iekārtām

 lokālajiem telpu sildītājiem

 cietā kurināmā katliem*

  telpu un kombinētajiem 

sildītājiem, piemēram, katliem          

un siltumsūkņiem

  ūdenssildītājiem, piemēram, 

dušām un karstā ūdens 

uzglabāšanas tvertnēm*

*  ieskaitot iekārtas, kas aprīkotas ar saules 

enerģijas ūdens sildītājiem
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Elektroniskā energomarķējuma un preces 
datu lapas atainošana interneta veikalā:

Kā parādīt energomarķējumu un 
preces datu lapu konkrētās preces 
lapā:

Energomarķējumam un preces datu 
lapai ir jābūt redzamiem tīmekļa 
lapās, kur tiek norādīta cena un 
attiecīgās preces var pasūtīt. 
Nākamajās lappusēs ir parādīts, 
kā to varat izdarīt. Ņemiet vērā, ka 
piemēri ir sniegti tikai ilustratīvos 
nolūkos, un ir iespējamas arī 

Konkrētās preces lapā tiek norādīta 
konkrēta cena un cita informācija 
par preci. Pastāv divi veidi, kā 
attēlot energomarķējumu un 
preces datu lapu tiešsaistē, un 
tie abi ir izskaidroti nākamajās 
lappusēs. Var brīvi izvēlēties sev 
piemērotāko metodi.

citas tīmekļa lapu konfigurācijas, 
kas šeit nav parādītas un kurās 
arī ir nepieciešams norādīt 
energomarķējumu un preces datu 
lapu.



Energomarķējumu un datu lapu var parādīt, 
izmantojot ligzdoto vizualizāciju, kur 
attēlam vai datiem piekļūst uzklikšķinot, 
uzvirzot uz tiem peles bultiņu vai paplašinot 
skārienekrānu.

1 2

Zīmola nosaukums

• Viedierīce

• Full HD 1080p

• LED ekrāns

Preces īpašības:

ABC 12345 40” Smart LED TV

€299
A+

Datu lapa

Piegāde 1 - 2 darba dienu laikā

Pievienot grozam

1

2

•  Energomarķējuma ikonai ir 
jāatrodas blakus cenai;

• Uzklikšķinot ir jāatveras pilnam 
..energomarķējuma attēlam;
•   Fonta lielumam jābūt lielākam vai 

vienādam ar cenas fonta lielumu;
•   Ikonas krāsai ir jāatbilst 

energoefektivitātes klasei.

•        Saitei uz preces datu lapu ir jāatrodas 
.blakus cenai;

•  Tā ir jānosauc par “datu lapu” vai 
“ražojuma speciālo zīmi“.

1. variants:

Ligzdotā vizualizācija

SE
A

I 
A

tc
er

ie
s 

pa
r m

ar
ķē

ju
m

u!
 

7



Lai atvērtu energomarķējumu, pircējiem ir 
jābūt iespējai uzklikšķināt uz ikonas, kas ir 
atspoguļota vienā no šiem diviem veidiem. 
Ikonas krāsai ir jāatbilst attiecīgās preces 
energoefektivitātes klasei, kas norādīta 
marķējumā.

Energomarķējums

A++

A++

A++

ENERGIA ·  · 
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

20../..

kWh/annum

 
dB

 
kg

kg

min/cycle*

πρόγραμμα · ciclo · tsükkel 
ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
ċiklu · cyclus · cykl · ciclu
program · torkomgång

*

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A

392/2012

A++

Brand Name ABC 12345

230

179 8,0 65

ABCDEFG

Brand name

Energomarķējums parādās, 
noklikšķinot uz ikonas. 
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Datu lapa

Datu lapa parādās, 
noklikšķinot uz saites. 
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Datu lapa

Veļas žāvētājs Vērtība

PIEGĀDĀTĀJA NOSAUKUMS/PREČU ZĪME ZĪMOLA NOSAUKUMS

MODEĻA IDENTIFIKATORS ABC 12345

NOMINĀLA IETILPĪBA KOKVILNAI 8.0 kg

ŽĀVĒTĀJA TIPS KONDENSĀCIJAS

ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE A++

ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ 230.0 KWH/GADĀ
Pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas 
cikliem pilnā un daļējā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas 
režīmos. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces 
lietošanas veida. 

AUTOMĀTISKS VEĻAS ŽĀVĒTĀJS, VEĻAS ŽĀVĒTĀJS

STANDARTA KOKVILNAS PROGRAMMAS ENERGOPATĒRIŅŠ 
PILNĀ NOSLODZĒ 

1.97kWh

STANDARTA KOKVILNAS PROGRAMMAS ENERGOPATĒRIŅŠ 
DAĻĒJĀ NOSLODZĒ

1.16kWh

ENERGOPATĒRIŅŠ IZSLĒGTĀ REŽĪMĀ UN IESLĒGTĀ REŽĪMĀ 0.10W/ 0.10W

IESLĒGTĀ REŽĪMA ILGUMS 30 MIN

STANDARTA KOKVILNAS PROGRAMMA, KO IZMANTO PILNĀ UN 
DAĻĒJĀ NOSLODZĒ, IR STANDARTA ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMA, UZ 
KURU ATTIECAS INFORMĀCIJA MARĶĒJUMĀ UN DATU LAPĀ. TĀ 
IR PIEMĒROTA NORMĀLAS MITRAS KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMU 
ŽĀVĒŠANAI UN ENERGOPATĒRIŅA ZIŅĀ TĀ IR VISEFEKTĪVĀKĀ 
PROGRAMMA KOKVILNAI

STANDARTA KOKVILNAS PROGRAMMAS PILNĀ UN DAĻĒJĀ 
NOSLODZĒ SVĒRTAIS PROGRAMMAS LAIKS

129 MIN

STANDARTA KOKVILNAS PROGRAMMAS LAIKS PILNĀ NOSLODZĒ 162 MIN

STANDARTA KOKVILNAS PROGRAMMAS LAIKS DAĻĒJĀ NOSLODZĒ
104 MIN

KONDENSĀCIJAS EFEKTIVITĀTES KLASE (A) SKALĀ NO G (VIS-
ZEMĀKĀ EFEKTIVITĀTE) LĪDZ A (VISAUGSTĀKĀ EFEKTIVITĀTE)

SVĒRTĀ KONDENSĀCIJAS EFEKTIVITĀTE STANDARTA KOKVILNAS 
PROGRAMMAI PILNĀ NOSLODZĒ

91%

VIDĒJĀ KONDENSĀCIJAS EFEKTIVITĀTE STANDARTA KOKVILNAS 
PROGRAMMAI PILNĀ UN DAĻĒJĀ NOSLODZĒ

91%

VIDĒJĀ KONDENSĀCIJAS EFEKTIVITĀTE STANDARTA KOKVILNAS 
PROGRAMMAI PILNĀ NOSLODZĒ

91%

SKAŅAS JAUDAS LĪMENIS 65dB

BRĪVI STĀVOŠS



Otra iespēja ir parādīt pilnu 
marķējumu un datu lapu kopā ar preci. 
Energomarķējumam un preces datu lapai ir: 

 jāatrodas blakus preces cenai;
  jābūt skaidri redzamiem un salasāmiem.

1 Gan energomarķējums, gan datu 
lapa ir skaidri redzami un atrodas 
blakus cenai.

un datu lapas atainošana

2. variants: Pilna energomarķējuma

Zīmola nosaukums

• Viedierīce

• Full HD 1080p

• LED ekrāns

Preces īpašības:

ABC 12345 40” Smart LED TV
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€299
Piegāde 1 - 2 darba dienu laikā

Pievienot grozam

2010/1062 - 2017 

A
A
A
B
C
D
E

++

+ A+

Brand name ABC 12345

29
20

60 24

Brand name ABC 12345

1
Televizors Vērtība

PIEGĀDĀTĀJA NOSAUKUMS/PREČU ZĪME ZĪMOLA 
NOSAUKUMS

MODEĻA IDENTIFIKATORS ABC 12345

ENERGOEFETIVITĀTES KLASE A+

EKRĀNA REDZAMĀS DAĻAS IZMĒRS PA DIAGONĀLI 102 cm

AKTĪVĀ REŽĪMA ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ 40 W

IKGADĒJAIS ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ
Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) gadā, ņemot vērā televizora 
elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, 4 stundas 
dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā 
televizors tiks izmantots.

67 kWh

GATAVĪBAS REŽĪMA ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ 0.5 W

IZSLĒGTĀ REŽĪMA ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ N/A W

EKRĀNA IZŠĶIRTSPĒJA 1920 x 1080 p

Datu lapa saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2010



Nākamajā attēlā ir parādīts, kā atainot 
energomarķējuma ikonu un preces datu 
lapas saiti, kad vienā lapā ir redzamas 
vairākas preces. Energomarķējuma 
ikona un saite uz preces datu lapu (vai 
pilns energomarķējums un datu lapa) ir 

jānorāda pat tādā gadījumā, ja šajā posmā 
nav iespējams veikt pirkumu, izmantojot 
“klikšķini un pērc” principu.

1 2 •  Saitei uz preces datu lapu ir 
.jāatrodas blakus cenai; 

•  Tā ir jānosauc par “datu lapu” vai 
“ražojuma speciālo zīmi“. 

vairākām vienā lapā redzamām precēm

Energomarķējuma un datu lapas atainošana

Zīmola nosaukums

Zīmola nosaukums

ABC 12345

ABC 12345

Zīmola nosaukums ABC 12345

Zīmola nosaukums ABC 12345

Zīmola nosaukums ABC 12345

Zīmola nosaukums ABC 12345

€249

€299 €349

€349

€199

€229

A+++

A+++ A+++

A+++

A+

A+

Datu lapa

Datu lapa

Datu lapa

Datu lapa

Datu lapa

Datu lapa

1

2
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•  Energomarķējuma ikonai ir 
jāatrodas blakus cenai;

• Uzklikšķinot ir jāatveras 
..energomarķējuma atrtēlam;
•   Fonta lielumam jābūt lielākam vai 

vienādam ar cenas fonta lielumu;
•   Ikonas krāsai ir jāatbilst 

energoefektivitātes klasei.



attēlošana iepirkumu grozā

Zīmola nosaukums

ABC 12345

Veļas mazgājamā mašīna

1600 apgr./min

Zīmola nosaukums

ABC 12345

Ledusskapis 225 litri / 

Saldētava 95 litri

Bezsarmas

Noņemt preci

€299

A++

Datu lapa

Noņemt preci

€349

A++

Datu lapa

1

2

Energomarķējuma un datu lapas  

1 2 •   Saitei uz preces datu lapu ir jāatrodas 
blakus cenai;

•  Tā ir jānosauc par “datu lapu” vai 
“ražojuma speciālo zīmi“. 

•  Energomarķējuma ikonai ir 
jāatrodas blakus cenai;

•  Uzklikšķinot ir jāatveras pilnam 
energomarķējuma attēlam;

•   Fonta lielumam jābūt lielākam vai 
vienādam ar cenas fonta lielumu;

•   Ikonas krāsai ir jāatbilst 
energoefektivitātes klasei.
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marķējumu un datu lapas?

Kur atrast informāciju par preci, 

Eiropas Komisija ir izveidojusi 
datubāzi EPREL. Ražotājiem un 
importētājiem ir jāreģistrē visi 
produkti, kuriem ir nepieciešams 
energomarķējums.

EPREL sistēma var izveidot 
energomarķējumu konkrētam 
modelim PNG, JPEG, SVG vai PDF 
formātā un datu lapu jebkurā ES 
valodā PDF formātā. To var droši 
lejupielādēt un izmantot. 

Ņemiet vērā, ka ražotājam vai 
importētājam ir pienākums 
nodrošināt  marķējumu un datu 
lapu elektroniskā formātā.

Papildu informācija:

Papildu informācija ir pieejama šeit: 
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_lv.htm
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Ja vēlaties iegūt papildu informāciju par ES tiesību aktiem, dodieties uz šīm tīmekļa vietnēm:

Energomarķējuma Regula (ES) Nr. 2017/1369:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1369&from=EN&lang3=choos
e&lang2=LV&lang1=LV

To preču saraksts, uz kurām attiecas energomarķējuma prasības, regulāri tiek atjaunināts šajā 
tīmekļa vietnē:
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/in-
dex_lv.htm

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 518/2014 par elektropreču marķējumu internetā:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R0518 



Sustainable Energy Authority of Ireland
Three Park Place,
Hatch St. Upper,
Dublin 2
Ireland

www.ptac.gov.lv 
pasts@ptac.gov.lv 

+371 65452554

PTAC pateicas Īrijas Ilgtspējīgas enerģijas iestādei par atļauju tulkot un publicēt tās sagatavoto 
materiālu. 

CRPC is grateful to Sustainable Energy Authority of Ireland for permission to use this material.

https://twitter.com/PTACgovLV
https://www.facebook.com/ptacgovlv/

