
 

Zaļie iepirkumi  

Elektronisko iepirkumu sistēmā 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras  

Elektronisko iepirkumu departamenta 

direktora vietniece Elita Kļaviņa 

 www.eis.gov.lv  

e-katalogi 

e-izsoles 

e-konkursi 

e-izziņas 

http://www.eis.gov.lv/


2 

                    EIS katalogi 

Pilnībā atbilst ZPI kritērijiem 

Pilnībā atbilst ZPI prasībām – 

 

 

 

 

 
katalogā pieejamas preces, kas pilnībā atbilst   

ES zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem 



Drukas iekārtas – CI-103 

1. Drukāšana uz abām lapas pusēm 

Abpusējās drukāšanas un/vai kopēšanas funkcija ražotāja nodrošinātajā oriģinālprogrammatūrā ir iestatīta kā 

noklusējums. 

 

2. Vairāki attēli uz vienas papīra lapas 

Attēlveides iekārtas standarta iespēja ir spēja drukāt un/vai kopēt 2 vai vairāk dokumenta lappuses uz vienas papīra 

lapas, ja ražojumu lieto ar ražotāja nodrošinātu oriģinālprogrammatūru (printera dzinis). 

 

3. Energoefektivitāte lietošanas režīmā 

Ražojuma energopatēriņš lietošanas režīmā atbilst energoefektivitātes prasībām, kas attiecībā uz attēlveides 

iekārtām izvirzītas "Energy Star" vismaz 2.0 versijas kritērijos.  

 

4. Instrukcija par iekārtas izmantošanu videi mazāk kaitīgā veidā 

Ceļvedis ar norādījumiem, kā konkrēto attēlveides iekārtu izmantot, pēc iespējas mazāk kaitējot videi . 

 

5. Ražojuma lietošanas ilgums un garantija  

Ražojumam ir vismaz piecu gadu garantija remontam vai nomaiņai.  

 

6. Resursu efektīva izmantošana attiecībā uz kasetnēm: tonera un/vai tintes kasetņu atkārtotai izmantošanai 

paredzēta uzbūve 

 

Jābūt iespējai ražojumos izmantot pārražotas tonera un/vai tintes kasetnes. Nedrīkst uzstādīt tādas ierīces vai 

izmantot tādas metodes, kas neļauj toneri un/vai tintes kasetni izmantot atkārtoti (tas ir, ierīces/metodes, kas 

nepieļauj atkārtotu izmantošanu). 
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Eko datortehnika – CI-93 

Datortehnika – CI-106 

•EPEAT ZELTA līmenī jebkurā valstī vai vismaz SUDRABA līmenī 
Latvijā 

 

•ir ENERGY STAR® sertificēta atbilstoši jaunākajai  

spēkā esošai versijai vai arī ir testēta atbilstoši jaunākajai 

spēkā esošajai ENERGY STAR® testēšanas metodikai; 

 

• atbilst European RoHS Directive; 

 

 

•galda datoru barošanas bloki atbilst 80plus.org vismaz BRONZAS 
līmenim;  

 

 

•iekārtu monitori ir ar aktuālo TCO marķējumu. 
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Biroja papīrs – CI-84 
 

• Produktam ir jābūt izgatavotam no 100% otrreizēji                                           
pārstrādātas papīra šķiedras, no kuras vismaz 65% ir iegūti                                            
no makulatūras.  

• Papīram jāatbilst vismaz ECF (Elemental Chlorine-Free) prasībām. 
Atbilstība TCF (Totally Chlorine-Free) vai PCF (Process Chlorine-Free) arī 
tiek pieņemta.  

 

 

• Viss ar Zilā eņģeļa (Blauer Engel) ekomarķējumu sertificētais papīrs 
atbilst šīm prasībām. 

• Arī ar Eiropas ekomarķējumu (European Ecolabel) un Ziemeļu gulbi 
(Nordic Swan) marķētais papīrs var atbilst šīm prasībām, ja norādīts, ka 
papīrs iegūts no 100% otrreizēji pārstrādātas šķiedras.  

            

• Meža apsaimniekošanas un piegādes ķēdes sertifikāti - FSC, PEFC vai 
jebkurš cits ilgtspējīgas mežsaimniecības standarts, kurā norādīta 
sertificētās koksnes procentuālā attiecība, tiek pieņemts kā pierādījums 
šai prasībai. 
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Daļēji atbilst ZPI prasībām 

 

 

 

 

 

 
katalogā pieejamo preču specifikācijās ir  

videi draudzīgas prasības, kas daļēji atbilst  

ES zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem 
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Saimniecības preces – CI-83 
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           Tīrīšanas līdzekļi 

 

 

 

     LED spuldzes     

            

                                                   

                                                             atkārtoti uzlādējamas baterijas  

 

 

 

                                        

                           

                                                           higiēnas papīrs 

                                                           no otrreizēji pārstrādātas šķiedras 



               Pārtika – CI-89 

 
graudaugi 

pākšaugi 

konservējumi 

medus 

tēja 

kafija 

linsēklas 

ievārījumi 

cepumi 
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Drukas iekārtu izejmateriāli – CI-80 
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Atjaunota prece ‒ var tikt ražota uz lietošanā bijušu tonera 

kasetņu korpusu bāzes, bet pārējās detaļas ir nomainītas 

pret jaunām un nelietotām pēc vajadzības. 

 

Prece var saturēt iepriekš lietošanā bijušas detaļas.  

Bez tam - precei, kurai ražotājs ir paredzējis mikroshēmu, 

kas paziņo par tonera vai tintes daudzumu kasetnē, vai par 

tonera, vai tintes izbeigšanos jābūt ievietotai tam paredzētā 

vietā un pareizi jāpilda tai paredzētās funkcijas.  



Servertehnika  Asmeņserveri – CI-75 

1
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Medicīnas preces – CI-102 

 
ādas kopšanas līdzekļi 

inkontinences līdzekļi 

1
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                Kā to visu var atrast? 

1
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           Praktiskā demonstrācija 

1
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Paldies par uzmanību! 
 

 

 

 
 
 
 

 

 


