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Preses relīzes

Vides aizsardzība

Zaļais publiskais iepirkums

Rīga, 2020.gada 16. novembrī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) novembrī un decembrī organizēs
vairākus neklātienes seminārus jeb vebinārus, kuros analizēs līdzšinējo zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanas pieredzi un
diskutēs par grozījumiem 2017. gada Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to
piemērošanas kārtība” Ministru kabineta noteikumu 2020.gada 8.septembra Nr. 568 redakcijā.
VARAM kopā ar sadarbības partneriem 2020. gada novembrī un decembrī organizēs informatīvos neklātienes seminārus par ZPI
prasību piemērošanu, iespējām un praktisko pielietojumu. Semināros skaidros par nozīmīgākajām un kompleksākajām nozarēm:
pārtika un ēdināšanas pakalpojumi, mēbeles, būvniecība, iekštelpu apgaismojums u.c.
Katrā vebinārā tiks skatītas dažādas ZPI tēmas, līdz ar to aicinām pieteikties uz Jums interesējošiem vebināriem:
• 25. novembrī – par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos.
• 26. novembrī – par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu mēbeļu iepirkumos.
Decembra otrajā nedēļā tiek plānoti vēl divi vebināri (datums tiks precizēts).
Ikviens interesents var piedalīties vebināros bez maksas, reģistrējoties šajās saitēs:

• 25.novembra vebināram par ZPI kritēriju piemērošanu pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu
iepirkumos: https://www.mitto.me/zpikp/25-11
• 26.novembra vebināram par ZPI kritēriju piemērošanu mēbeļu iepirkumos: https://www.mitto.me/zpikp/26-11
Kopumā jaunie ZPI kritēriji skar deviņas preču un pakalpojumu grupas, no kurām piecas ir ZPI obligāti piemērojamās grupas, kurās
ietilpst datortehnika un IKT infrastruktūra, pārtika un ēdināšanas pakalpojumi, tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi, iekštelpu
apgaismojums, ielu apgaismojums un satiksmes signāli. Tāpat grozījumi veikti četrās brīvprātīgi piemērojamās grupās, kurās
ietilpst šādi publiskie pakalpojumi – būvniecība, ceļu būve, mēbeles, transports, kā arī ir izstrādāti jauni ZPI kritēriji atpūtas un
sporta infrastruktūras preču un pakalpojumu grupai.
ZPI ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz
vidi, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem, kas samazina ietekmi uz vidi, veicina sociālus uzlabojumus
un panāk ietaupījumus budžetā.
Latvijā publiskais iepirkums veido 17% no iekšzemes kopprodukta. ZPI ir viens no Eiropas Savienības vides, klimata un enerģijas
politikas prioritārajiem instrumentiem, un vides nosacījumu iekļaušana iepirkumu specifikācijās, kļūst prioritārs uzdevums arī
Latvijā. Plašāka informācija VARAM mājas lapā.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu: zpi@varam.gov.lv
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