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Kas ir zaļais iepirkums? 

Zaļais iepirkums ir sistemātiska vides un sociālu 

nosacījumu integrēšana visās ar preču vai pakalpojumu 

iepirkumu saistītās darbībās un viens no vides politikas 

instrumentiem. 
Definēts kā „process, kura ietvaros iestādes  

cenšas iepirkt preces, pakalpojumus un būvdarbus,  

kuru ietekme uz vidi visā to dzīves ciklā  

būs mazāka nekā precēm, pakalpojumiem,  

kam raksturīgas pašas primārās funkcijas,  

bet, kas būtu iegādāti, piemērojot citādus  

iepirkuma principus” 

 



Zaļais iepirkums ļauj 

 

• palielināt ilgtspējīgu patēriņu un 

ražošanu 

• samazināt ietekmi uz vidi 

• veicināt sociālus uzlabojumus 

• panākt ietaupījumu budžetā 

(ilgtermiņā)  

 



Iepirkuma procedūras soļi 
http://www.iub.gov.lv/node/407 

• vajadzību formulēšana  

• skaidras tehniskās specifikācijas izveidošana 

• atlases kritēriju noteikšana 
http://likumi.lv/doc.php?id=133536 

• līguma piešķiršanas kritēriju noteikšana 

• līguma izpildes punktu precizēšana 

 

http://www.iub.gov.lv/node/407
http://www.iub.gov.lv/node/407
http://likumi.lv/doc.php?id=133536


Zaļā iepirkuma pieeja attiecīgās 

produkta grupās 

Produkta grupa  ZPI pieeja 

Papīrs Viss biroja papīrs ir izgatavots no 100% pārstrādāta papīra šķiedrām 

Viss papīrs ir vismaz pamatā brīvs no hlora (elementary chlorine free) vai pilnībā 

brīvs no hlora (totally chlorine free) 

Gadījumos, kad papīrs izgatavots no neapstrādātām šķiedrām, neapstrādātu koku 

šķiedras celulozes izgatavošanai nāk no ilgtspējīgi apsaimniekotiem  mežiem  

Produkti un pakalpojumi ir sertificēti ar eko marķējumu vai atbilst tā prasībām 

Pārtikas produkti un 

ēdināšanas 

pakalpojumi 

Daļa produktu klāsta ir bioloģiski ražota 

Ar minimālu iepakojuma apjomu 

Produkti un pakalpojumi ir sertificēti ar eko marķējumu vai atbilst tā prasībām 



Produkta 

grupa  

ZPI pieeja 

Transports  Zema emisiju līmeņa (SEG, citas izplūdes gāzes, troksnis) transportlīdzekļu iepirkšana 

Degvielas patēriņa samazināšana ar ekoloģisku braukšanu, riepu spiediena kontroles 

sistēmām un pārnesumu pārslēgšanas indikatoriem 

Degvielas patēriņa samazināšana, izmantojot zemas viskozitātes smērvielas un riepas ar 

mazu rites pretestību 

Tādu transportlīdzekļu iepirkšana, kuru gaisa kondicionēšanas sistēmu dzesētājiem ir mazs 

GSP (globālās sasilšanas potenciāls) 

Videi nekaitīgu riepu un reģenerētu smēreļļu iepirkšana 

Izlietotu smēreļļu un nolietotu riepu pareizas savākšanas un apsaimniekošanas 

nodrošināšana 

Atbalsts transportlīdzekļiem, kas izgatavoti no pārstrādātiem/bioloģiskiem materiāliem 

Elektroenerģija 

(t.sk. zaļā 

elektrība) 

Palielināt no atjaunojamiem enerģijas avotiem (RES-E) iegūtās elektroenerģijas īpatsvaru 

Priekšroku dot elektroenerģijai, kas iegūta augstas efektivitātes koģenerācijā (CHP HE) vai 

koģenerācijā, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, vai vienīgi ar gāzi darbināmās 

koģenerācijas stacijās 

Biroja IT 

aprīkojums 

Daļa produktu apmierina jaunākos Energy Star standartus vai energoefektivitātes 

paaugstināšanu 

Datori un klēpja datori ir izstrādāti tā, ka atmiņa ir viegli pieejama un var tikt mainīta, ja ir 

cietais disks, CD vai DVD disks, tie var tikt nomainīti 

Produkti un pakalpojumi ir sertificēti ar eko marķējumu vai atbilst tā prasībām 



Zaļā iepirkuma īstenošana 

• Zaļo prasību iekļaušana tehniskajās 

specifikācijās / konkursa nolikumos: 
 http://www.iub.gov.lv/node/62 

 http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

 

• Konkursa pretendentu atlase: 
 http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/pa

sv1/?doc=10138 

 
 

http://www.iub.gov.lv/node/62
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/pasv1/?doc=10138
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/pasv1/?doc=10138
http://www.iub.gov.lv/node/62




PALDIES PAR UZMANĪBU! 












