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Noteikumu struktūra 

1. Vispārīgie jautājumi (1.-4.punkts) 

2. ZPI piemērošanas kārtība (5.-14.punkts) 

3. ZPI īstenošana, uzraudzība un novērtēšana (15.-
17.punkts) 

4. Pielikumi (4) 

i. Preču un pakalpojumu grupas obligātai ZPI piemērošanai 

ii. Vides kritēriji noteiktām preču un pakalpojumu grupām 

iii. Aprites cikla izmaksu metodika 

iv. Vides kritēriju uzskaites veidlapas forma  
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1. Vispārīgie jautājumi 
• Ko noteikumi nosaka: 
a) prasības ZPI  un tā piemērošanas kārtību 

b) obligātās preču un pakalpojumu grupas (1.pielikums) 

c) izmantojamos vides kritērijus (2.pielikums) 

d) ACI metodiku (3.pielikums) 

e) vides kritēriju uzskaites veidlapas formu (4.pielikums) 

• Lietotie termini (īpaša uzmanība ES ZPI kritēriju 
skaidrojumam) 

• Atbildīgā iestāde   

• ZPI veicināšanas mērķis (samazināt ietekmi uz vidi visā 
aprites ciklā, sekmēt “zaļo” preču tirgu un vietējās 
ekonomikas konkurētspēju) 
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2. ZPI piemērošanas kārtība 
 

• ZPI principi 

• Izmantojamie vides kritēriji 

• Obligātās preču un pakalpojumu grupas (1.pielikums) un 
brīvprātīga pieeja pārējam iepirkumam 

• Izmantojamie ES ZPI pamatkritēriji (2.pielikums) 

• Vadlīniju izmantošana ZPI piemērošanā 

• ACI izmantošana saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 
noteikšanā (3.pielikums) 

• “Zaļo” katalogu izmantošana EIS sistēmā 

• Pasūtītāja pienākums veidlapā fiksēt izmantotos vides kritērijus 
un veidlapas forma (4.pielikums) 

  

 
 



MK noteikumu konceptuāls uzmetums 

3. ZPI īstenošana, uzraudzība un novērtēšana 

Atbildīgās iestādes funkcijas (15.punkts): 

• Nodrošina ES ZPI kritēriju pieejamību 

• Izveido vadlīnijas 

• Izstrādā ACI metodiku 

• Nodrošina ZPI apmācību un metodisku atbalstu 

• Izveido un uztur interneta mājas lapā ZPI sadaļu 

• Nodrošina ZPI īstenošanas uzraudzību un gadskaŗtēju novērtējumu 

Sadarbība ar citām institūcijām funkciju izpildē (16. punkts) 

Centralizēto iepirkumu institūcijas funkcijas (17.punkts): 

• Nodrošina “zaļo” katalogu izveidi un pastāvīgu funkcionēšanu 

• “Zaļo” katalogu preču piegādātājiem izvirza tādas ZPI prasības, kādas 
nosaka šie noteikumi 
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1. Pielikums. Obligātās grupas 
 

1. Attēlveides iekārtas: 

1.1. vairākfunkciju iekārtas; 

1.2. printeri; 

1.3. kopētāji.  

 
2. Biroja IT aprīkojums:  

2.1. personālie datori; 

2.2. piezīmjdatori; 

2.3. monitori. 

 

 

3. Kopēšanas un grafiskais papīrs 
biroja vajadzībām: 

3.1. otrreizēji pārstrādāts papīrs;  

3.2. papīrs, kura izgatavošanas pamata ̄ ir 
neapstrādāta šķiedra.  

 

4. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi: 

4.1. pārtikas preces; 

4.2. ēdināšanas pakalpojumi. 

 

5. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi: 

5.1. tīrīšanas līdzekļi; 

5.2. tīrīšanas pakalpojumi. 
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2. pielikums. ES ZPI pamatkritēriji 
[Preču/pakalpojumu grupas nosaukums]  

[Īss uzskaitījums, uz ko attiecas un uz ko neattiecas kritēriji] 

 

Iepirkuma procedūras 
posmi, kuros jāintegrē 

kritēriji  

ES ZPI pamatkritēriji  

Iepirkuma  priekšmets  

Atlases kritēriji  

Tehniskās specifikācijas  

Izvēles (piešķiršanas) 
kritēriji  

Līguma izpildes noteikumi  
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3. pielikums. ACI metodika 

 

• [Preču/pakalpojumu grupas nosaukums]  

• [Īss uzskaitījums, uz ko attiecas un uz ko neattiecas metodika] 

• Metodika (excel tabulas vai citā formā) 
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4. pielikums. Kritēriju uzskaites veidlapa 

 

I. Vispārīgas ziņas par iepirkumu un iepirkuma veicēju 

II. Iepirkuma procedūrā izmantotie vides kritēriji, ja konkrētajai 
preču un pakalpojumu grupai vai būvdarbiem ir izstrādāti ES ZPI 
kritēriji (atbilstošo atzīmēt): 

 ES ZPI pamatkritēriji  

 aprites cikla izmaksas 

 vides kritēriji nav izmantoti 

 nav attiecināms 

III. Ja atzīmēts "nav attiecināms", vai iepirkuma procedūrā 
integrēta šāda prasība (atbilstošo atzīmēt):  

 ekomarķējums  

 vides vadības standarts  
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Problēma – atšķirības lietotajos preču un pakalpojumu grupu 
nosaukumos  

Piemērs: 

“Attēlveides iekārtas” (ES ZPI kritēriju tulkojumā) ietver tās pašās 
preces, kas Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumu (MK 
not. Nr.1517) 1.pielikumā apvienoti grupā ar nosaukumu “Biroja 
tehnika”. 

 

Priekšlikums risinājumam – pāriet uz IUB izmantoto ES 
preču un pakalpojumu klasifikatoru CPV* un to izmantot arī EIS un 
ZPI monitoringā. 

 

*) - Common Procurement Vocabulary, skat. 
http://212.70.190.82/node/77  

 

http://212.70.190.82/node/77
http://212.70.190.82/node/77
http://212.70.190.82/node/77
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PALDIES!!! 


