
Ministru kabineta noteikumu konceptuālais 
ietvars 

 



MK noteikumu deleģējums 
(priekšlikums nosūtīts FM 28.09.2015.) 

 

Definīcija: 
Zaļais publiskais iepirkums – tādu preču, pakalpojumu un 
būvdarbu iepirkums, kuru ietekme uz vidi visā to aprites 
ciklā  ir mazāka kā precēm, pakalpojumiem un būvdarbiem ar 
tādu pašu lietojuma mērķi, kas iegādātas, nepiemērojot zaļā 
publiskā iepirkuma principus. 
   

Deleģējums: 
X.pants. Zaļais publiskais iepirkums 
(1) Pasūtītājs, sagatavojot iepirkuma procedūras dokumentus, 
ņem vērā saskaņā ar šā panta otro daļu noteiktās prasības, kā arī 
gadījumā, ja tādas nav noteiktas, dod priekšroku tādām tehnisko 
specifikāciju prasībām, piedāvājumu izvēles kritērijiem un līguma 
izpildes noteikumiem, kas nodrošina iepirkuma atbilstību zaļā 
publiskā iepirkuma principiem. 
(2) Ministru kabinets nosaka minimālās preču, pakalpojumu un 
būvdarbu iepirkumos piemērojamās obligātās prasības, 
vērtēšanas kritērijus un līguma izpildes noteikumus, kā arī to 
piemērošanas kārtību, lai nodrošinātu zaļo publisko iepirkumu.  
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Zaļā publiskā iepirkuma principi 
 

• Noskaidrot patiesās vajadzības: viszaļākais ir laikus 
apturēts nevajadzīgs iepirkums 

• Minimizēt preces vai pakalpojuma ietekmi uz vidi 
(integrējot vides kritērijus iepirkuma procedūrā) 

• Izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 

• Ņemt vērā preces/pakalpojuma aprites cikla izmaksas 
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MK noteikumu mērķis un dažādi pārvaldes 
līmeņi 
 

Mērķis: nodrošināt ZPI īpatsvara jūtamu un noturīgu 
pieaugumu LV publisko iepirkumu praksē 

  

Lai to nodrošinātu, iespējams: 

• noteikt prasības valsts tiešajai pārvaldei (ministrijas, to 
padotības iestādes); 

• noteikt prasības ESI fondu projektiem; 

• panākt vienošanos ar pašvaldībām par šādu prasību 
brīvprātīgu izpildi savu iespēju robežās. 
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Konceptuāli jautājumi MK noteikumu izstrādē  
 

 

1.Terminoloģija: “Aprites cikls” vai “dzīves cikls” 
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Dzīves cikls Aprites cikls 

Dzīves cikla novērtējums: ISO 
14040:2006 

2008.g. Ieteikumi ZPI 
veicināšanai valsts un pašvaldību 
institūcijās 

Par ES ekomarķējumu: Vides 
pārraudzības valsts birojs. 

Jaunāko publiskā iepirkuma 
direktīvu 2014/24/ES un 
2014/25/ES tulkojumi 

Jaunā PIL projekts 



Konceptuāli jautājumi MK noteikumu izstrādē  
 

• EK izstrādātie ES ZPI kritēriji: 

• Ierobežojums – neprecīzs tulkojums, bieži būtiskas 
neprecizitātes 

• Vai iespējami nacionālie ZPI kritēriji: 

• Juridiskais raksturs/spēks – MK noteikumos, MK ieteikumos, 
institūcijas vadlīnijās? 
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2. Iepirkuma procedūrā piemērojamie vides kritēriji 



Konceptuāli jautājumi MK noteikumu izstrādē  
 

3. Iepirkuma procedūras atbilstība ZPI prasībām 

 

Definīcija: 

– kādu iepirkumu uzskatām par zaļu? 

- finansiālā izteiksmē? 

- citi kritēriji? 
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Konceptuāli jautājumi MK noteikumu izstrādē  
 

4. Vai valsts tiešās pārvaldes iestādēm esam gatavi 
noteikt obligātu ZPI kādai no prioritārajām 
preču/pakalpojumu grupām? 

 

Piemēram: 

• biroja papīram? 

• biroja IT aprīkojumam? 

• pārtikas produktu iegādei un ēdināšanas pakalpojumiem? 

• telpu uzkopšanas produktiem un pakalpojumiem? 
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Konceptuāli jautājumi MK noteikumu izstrādē 

5. Kādu aprites cikla izmaksu metodiku izmantot? 

 

6. Kā pilnveidot ZPI uzraudzības/monitoringa 
sistēmu? 

 

7. Kādas vadlīnijas un citi atbalsta instrumenti (help-
desk, dokumentu šabloni) būtu jāizveido līdz MK 
noteikumu apstiprināšanai? 
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 MK noteikumu izstrādes laika grafiks 

• Konsultācijas ar Zaļā iepirkuma veicināšanas darba grupas 
locekļiem par MK noteikumu izstrādes konceptuāliem 
jautājumiem (līdz 15.11.2015) 

1) Terminoloģija 

2) Kritēriji 

3) Kāds iepirkums atbilst ZPI prasībām 

4) Vai noteikt obligātas prasības? Kam? Kādām preču/pakalpojumu 
grupām? 

5) ZPI uzraudzības/monitoringa  jautājumi 

6) Atbalsta instrumenti  

7) Citi ierosinājumi 

 

• MK noteikumu pirmais projekts (līdz 17.12.2015.) 
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Paldies par uzmanību! 
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zpi@varam.gov.lv 

Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa 

Koordinācijas departaments 

mailto:zpi@varam.gov.lv

