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RĪKOJUMS 

 

Rīgā, ________________________                                                              Nr.____________ 
 

 

Par darba grupas Zaļā iepirkuma veicināšanai izveidi 

 

2014.gada Valdības rīcības plānā tiek noteikts, ka viens no Valdības mēŗkiem ir 

Izstrādāt un ieviest "zaļā iepirkuma" principu valsts un pašvaldību publiskajos iepirkumos, 

sekmējot veselīgas pārtikas un vietējo materiālu (tostarp koksnes) īpatsvara pieaugumu. Plāna 

mērķis ir nodrošināt, ka sākot ar 2015.gadu iepirkumi, kas tiek plānoti no valsts budžeta un 

kuriem tiek piemērots ZI, sasniedz vismaz 30% finansiālā izteiksmē. Lai īstenotu Valdības 

rīcības plānā noteikto mērķi nolemju: 

1. Izveidot zaļā iepirkuma veicināšanas darba grupu šādā sastāvā: 

1.1.Darba grupas vadītāja: 

Alda Ozola Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas Valsts sekretāra vietniece vides 

aizsardzības jautājumos; 

 

1.2.Darba grupas vadītāja vietnieks: 

Māris Klismets Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas Koordinācijas departamenta direktors; 

1.3.Darba grupas locekļi: 

1.3.1. Inese Pelša Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējīgas 

attīstības nodaļas vecākā referente; 

1.3.2. Sarmīte Kļaviņa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Investīciju politikas departamenta Programmu vadības 

nodaļas vecākā eksperte; 

1.3.3. Ērika Lagzdiņa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Vides aizsardzības departamenta vecākā eksperte; 

1.3.4. Ludmila Ivanova Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Pašvaldību departamenta Pašvaldību pārraudzības un 

metodikas nodaļas juriste; 

1.3.5. Līga Rūtiņa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Klimatu pārmaiņu departamenta Klimata pārmaiņu un 

adaptācijas politikas nodaļas vecākā referente 



1.3.6. Līga Neilande Finanšu ministrijas Tiesību aktu departamenta Valsts 

resursu politikas nodaļas juriskonsulte; 

1.3.7. Andžela Pētersone Ekonomikas ministrijas Atjaunojamo energoresursu un 

energoefektivitātes departamenta Energoefektivitātes 

nodaļas vadītājas vietniece; 

1.3.8. Helmuts Dundurs Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta 

direktora vietnieks;  

1.3.9.  Iepirkuma uzraudzības biroja; 

1.3.10. Oļegs Fiļipovičs Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko 

iepirkumu departamenta direktors;  

1.3.11.  Latvijas Pašvaldību Savienība 

1.3.12.  Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera 

1.3.13. Jolanta Vjakse Latvijas Darba devēja konfederācijas reģionālās 

attīstības un nodarbinātības eksperte 

1.3.14. Jānis Brizga Vides Konsultatīvā Padome, biedrība „ Zaļā brīvība” 

1.3.15. Jānis Ulme Vides Konsultatīvā Padome, nodibinājums „Vides 

Izglītības fonds” 

1.3.16. Zane Ramane Latvijas vides investīciju fonda projektu vadītāja 

1.3.17. Mārtiņš Svirskis Latvijas brīvo arodbiedrību savienības eksperts 

tautsaimniecības jautājumos 

1.3.18. Linda Drukmane SIA „Ekodoma” projektu vadītāja 

1.3.19. Jūlija Bulgakova SIA „Ekodoma” projektu vadītāja 

1.3.20. Gustavs Norkārklis Biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības 

asociācija” valdes priekšsēdētājs 

1.3.21. Henriks 

Danusēvičs 

Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents 

 

2. Darba grupai uzdot šādus uzdevumus: 

2.1. apspriest un sniegt ieteikumus Zaļā iepirkuma veicināšanas dokumentu projektu un 

tiesību aktu projektu pilnveidošanai; 

2.2. apspriest un sniegt ieteikumus MK noteikumus, kas regulē Zaļā iepirkuma piemērošanas 

kārtību, uzraudzības monitoringu, izstrādāt dzīves cikla izmaksu novērtējumu būtiskākajām 

preču grupām; 

2.3. apspriest un sniegt ieteikumus zaļā iepirkuma kritēriju ietveršanai valsts un pašvaldību 

publiskajos iepirkumos;  

2.4. apspriest un sniegt ieteikumus Zaļā iepirkuma veicināšanas jautājumu integrēšanai 

dažādu tautsaimniecības nozaru politikas plānošanas dokumentos un tiesību aktos; 

2.5. apspriest un sniegt ieteikumus vadlīnijām par Zaļā iepirkuma pamatkritēriju iekļaušanu 

ES fondu projektu konkursos; 

2.6. izstrādāt priekšlikumus pasākumiem Zaļā iepirkuma īstenošanas veicināšanai valsts un 

pašvaldību institūcijās un Elektronisko iepirkumu sistēmas ietvaros; 



2.7. nodrošināt sadarbību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanās un 

nodrošināšanas procesā kontekstā ar Zaļo iepirkumu. 

3. Darba grupas sekretariāta funkcijas uzdot veikt Koordinācijas departamentam. 

4. Darba grupu sasaukšanu un dienaskārtības noteikšanu uzdot darba grupas vadītājam vai 

viņa prombūtnes laikā – darba grupas vadītāja vietniekam. Par darba grupas sasaukšanu darba 

grupas locekļus informēt vismaz piecas darba dienas pirms sanāksmes vai īsākā termiņā, ja 

jautājums ir steidzams un objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams informēt par sanāksmi piecas 

darba dienas pirms tās. Darba grupas sanāksmes sasaukt ne retāk kā reizi ceturksnī. 

 

 

Valsts sekretārs        G.Puķītis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izsūtīt: lietā, Koordinācijas departamentam, darba grupas locekļiem. 
I.Pelša, 67026459 

Inese.Pelsa@varam.gov.lv 


