Zaļā iepirkuma
veicināšanas plāns 2015.-2017.gadam
Inese Pelša
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Koordinācijas departamenta
Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa
05.02.2015.

Zaļā publiskā iepirkuma veicināšanas plāns
2015. - 2017. gadam
Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.-2017.gadam paredz
nodrošināt, ka sākot ar 2015.gadu iepirkumi, kas tiek plānoti
no valsts un pašvaldību budžeta un kuriem tiek piemērots
zaļais iepirkums, sasniedz vismaz 15% finansiālā izteiksmē no
kopējā valsts un pašvaldību iestāžu veikto iepirkumu apjoma,
2016.gadā 20% un 2017.gadā 30%, ka zaļā iepirkuma un zaļa
publiskā iepirkuma prasības tiek piemērotas un integrētas ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas procesā.
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Zaļā publiskā iepirkuma veicināšanas plāns
2015. - 2017. gadam
Rīcības virzieni:
• Institucionālās sistēmas un normatīvās bāzes
pilnveidošana
(normatīvais regulējums, monitorings, vadlīnijas)
• Metodiskā vadība un uzraudzība (atbalsts par ZPI/ZI
kritēriju piemērošanu citām valsts un pašvaldību institūcijām)
• ZI un ZPI popularizēšana
(semināri, apmācības, informācijas pieejamības nodrošināšana)
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Rīcības virziens mērķa sasniegšanai
Uzdevumi un pasākumi izvirzītā mērķa
sasniegšanai

A Institucionālās sistēmas un normatīvās bāzes pilnveidošana
Izpildes
termiņi

Atbildīgā
institūcija un
iesaistītās
institūcijas

Tiešie darbības rezultāti

Paredzētais finansējums
un tā avoti

A1 Izstrādāt MK noteikumus, kas regulē ZI un ZPI
piemērošanas kārtību, uzraudzības monitoringu,
VARAM, ZM,
2015 IV cet.
izstrādāt dzīves cikla izmaksu novērtējumu
FM
noteiktām preču grupām

MK noteikumi, kas nosaka ZPI
identificēšanas un veikšanas
Esošā budžeta ietvaros
kārtību, kā arī paredz
monitoringa sistēmas izveidi

A2 Sagatavot MK rīkojumu ar prasību par obligātu
2015 III cet.
gada laikā sasniedzamo ZPI īpatsvaru kopējā
VARAM
ikgadēji
veiktā iepirkuma apjomā tiešās pārvaldes iestādēm

ZPI īpatsvars no kopējā
iepirkuma ikgadējā apjoma
tiešās pārvaldes iestādēm
sastāda 30%

A3 Papildināt vadlīnijas ZI un ZPI noteiktām
preču un pakalpojumu grupām pamatkritēriju
iekļaušanai iepirkuma konkursos

Esošā budžeta ietvaros

Vadlīnijas, tehnisko
specifikāciju un kritēriju
2015 IV cet. VARAM, IUB
Esošā budžeta ietvaros
izstrādes paraugs noteiktām
preču un pakalpojumu grupām.
Katru gadu tiek sagatavots
informatīvais ziņojums, kurā
tiek apkopots līdz šim
paveiktais gada laikā.

Esošā budžeta ietvaros

Aktualizēts EIS

Esošā budžeta ietvaros

A4 Ikgadēji līdz 1.maijam sagatavot un iesniegt
informatīvo ziņojumu par ZI un ZPI realizēšanu
tai skaitā publiskajā pārvaldē

2015 II cet. VARAM,
ikgadēji VRAA, IUB

A5 Nodrošināt EIS plašāku „zaļo” katalogu klāstu

2016 IV cet.

A6 Nodrošināt, ka nosakot izdevīgāko
piedāvājumu, var ņemt vērā dzīves cikla izmaksas,
nepieciešamības gadījumā sagatavojot izmaiņas
atbilstošos normatīvos aktos

Iespējams pielietot dzīves cikla
2016 II cet. VARAM, IUB izmaksu izvērtējumu, nosakot Esošā budžeta ietvaros
izdevīgāko piedāvājumu.

VARAM,
VRAA
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Šeit un turpmāk - Latvijas vides aizsardzības fonda un ārvalstu palīdzības ietvaros

Rīcības virziens mērķa sasniegšanai

B1 Izstrādāt vadlīnijas ZI pamatkritēriju
iekļaušanai ESI fondu projektu konkursos
horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība”
īstenošanai
B2 Rīkot regulāri metodoloģiskos seminārus un
apmācības, komersantiem, valsts un pašvaldības
iestādēm par ZI veikšanu un piemērošanu
iepirkumos
B3 Izstrādāt dzīves cikla izmaksu novērtējuma
modeli noteiktām preču grupām

B Metodiskā vadība un uzraudzība
VARAM izstrādā
vispārējos
principus un
ZI prasības ir iekļautas ESI fondu
2015 I cet.
Esošā budžeta ietvaros
Vadošās iestādes projektu konkursos
tos integrē un
piemēro
Valsts un pašvaldības iestāžu
VARAM,
Esošā
budžeta
2015 III; IV
darbinieki, komersanti ir informēti
iesaistot vadošās
ietvaros,
Projektu
cet.
par ZI iespējām un veikšanas un
ministrijas
finansējums
piemērošanas kārtību.
Dzīves cikla izmaksu novērtēšanas
2016 II cet. VARAM
Projektu finansējums*
metodika

C ZI un ZPI popularizēšana
Uzdevumi un pasākumi izvirzītā mērķa
sasniegšanai

C1 Uzlabot ekomarķējuma atpazīstamību un
veicināt vides vadības sistēmu un
energopārvaldības sistēmu ieviešanu

C2 Nodrošināt regulāru ZI un ZPI sadaļas
VARAM un IUB mājas lapā aktualizēšanu
C3 Izveidot ZI un ZPI marķējumu, ZI un ZPI
identificēšanas un atpazīšanas veicināšanai
Latvijā

Izpildes
termiņi

Atbildīgā
institūcija un
iesaistītās
institūcijas

Tiešie darbības rezultāti

Paredzētais
finansējums un tā
avoti

Ražotāji iegūst savai precei
ekomarķējumu, palielinās to
2017 IV cet. VARAM, VPVB uzņēmumu, iestāžu skaits, kurās ir Projektu finansējums
ieviestas vides vadības sistēmas un
energopārvaldības sistēmas.
2016 IV cet.
Reizi ceturksnī tiek atjaunota
un turpmāk
VARAM, IUB pieejamā informācija VARAM/IUB Esošā budžeta ietvaros
ikgadēji
mājas lapā saistībā ar ZPI
aktualizēt
2017 IV cet.

VPVB

Ir izveidota sabiedrībā atpazīstama
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Esošā budžeta ietvaros
ZI un ZPI veicēja marķējuma zīme

Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.2017.gadam statuss
• Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns ir saskaņots bez
iebildumiem starp ministrijām;
• 2015.gada 19.janvārī ZPI plāna projekts ir iesniegts
MK saskaņošanai;
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Zaļā publiskā iepirkuma veicināšanas plāns
2015. - 2017. gadam
Potenciālās preču un pakalpojumu grupas, kurām piemērot
ZPI:
• ES finansētie projekti, kur iekļaut kritērijos vērtēšanas
procesā;
• celtniecības darbi;
• transports;
• tīrīšanas pakalpojumi;
• dzērieni un pārtikas produkti;
• biroja un skaitļošanas tehnika;
• atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi.
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ZPI kritēriji

• Obligātās prasības tehniskajās specifikācijās
• Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma
vērtēšanas kritēriji
• Tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriji
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Šķēršļi ZPI plašākai izmantošanai
•
•
•
•
•

Informācijas un motivācijas šķēršļi
Ekonomiskie šķēršļi
Tiesiskie šķēršļi
Organizatoriskie šķēršļi
Tehniskie šķēršļi
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Plānotais laika grafiks
• Priekšlikumi un ierosinājumi no darba grupas
locekļiem MK not. konceptam;
• Nākamā darba grupas sēde tiek plānota aprīļa
otrajā pusē;
• 2015.gada otrā pusē izstrādāt MK noteikumus;
• 2015.gada decembris MK not. iesniegšana MK
apstiprināšanai.
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Paldies par uzmanību!

Inese Pelša
Inese.Pelsa@varam.gov.lv
Tel. 67026459
www.varam.gov.lv
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