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Piegādes 

Biroja papīrs – viens no papīra veidiem – no 

otrreizēji pārstrādātas šķiedras 

 

Automašīnas – CO2 izmešu standarti, ne zemāk 

kā EURO 6  

 

Elektromobiļi (līdzfinansēts projekts) 



Piegādes 

Elektrības piegāde – vismaz 5% no elektrības 

iegūta no atjaunojamiem resursiem 

 

Pilsētas ielu apgaismojuma vadības sistēma – 

programmatūra, kas nodrošina efektīvu resursu 

izlietojuma kontroli, regulēšanas iespējas 

 

Pārtikas piegāde – dalījums daļās, nodrošinot 

iepirkumu no «vietējā zemnieka» 

 



Pakalpojumi 

Ēdināšanas pakalpojumi – produktu izcelsme, 
sezonalitāte, piegādes attālums 

 

Sabiedriskā transporta pakalpojumi ar 
autobusiem – vismaz 80% autobusiem jābūt 
jauniem, atbilst EURO 6 

 

Ezera laipas izgatavošana – kokmateriāla 
izcelsme – sertifikācija (līdzfinansēts projekts) 



Būvdarbi 

Pilsētas ielu apgaismojuma  rekonstrukcija 

(pārbūve) (līdzfinansēts projekts) 

 

Ēku energoefektivitātes paaugstināšana 

(līdzfinansēti projekti) 

 

Vadlīnijas koku aizsardzībai (ielu) būvobjektos 



Aktuālā pieredze 

Iepirkums – Būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība objektam „Ēkas pārbūve un 

teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā”, 

izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma, 

ilgtspējīgas būvniecības un energoefektivitātes 

principus 

 

Sarunu procedūra ar sākotnējo publikāciju 



Jautājumi ES finansējuma kontekstā 

Kas ir zaļš iepirkums? 

 

Finansiālā izteiksmē izsakāmi zaļie risinājumi 

 

Nosacījumi, kurus nevar izteikt finansiālā 

izteiksmē 

 

Vai visām iesaistītajām pusēm izpratne vienāda? 



Secinājumi 

Gandrīz katrā iepirkumā var identificēt kaut 

ko zaļu – to jāizceļ 

 

Zaļo iepirkumu var realizēt tikai «zaļai 

idejai», pievēršot uzmanību  videi 

draudzīgiem, energoefektīviem risinājumiem 

katrā projekta īstenošanas posmā 

 



Plānošana 

•  Savlaicīgi identificēt zaļās iepirkuma priekšmeta 

īpašības 

 

• Noskaidrot, vai un ko reāli piedāvā tirgus 

 

• Kādas ir izmaksas īstermiņā un kādas ir izmaksas 

ilgtermiņā 



Iepirkumu process 

- Prasības tehniskajā specifikācijā 

- Vērtēšanas kritēriji 

- Nosacījumi līguma izpildē 

 

Izcelt zaļos iepirkuma nosacījumus, veidojot atsevišķu 

sadaļu iepirkuma dokumentos 

 

    Pārbaudīt zaļo kritēriju izpildīšanos – iesniedzamie 

dokumenti 

 

       Atzīmēt ķeksīti publikācijā IUB mājas lapā 



Līguma izpilde 

Iekļaut līguma nosacījumos zaļo kritēriju izpildi 

kontrolējošus mehānismus 

 

Mudināt lietotājus lietot preces, pakalpojumus, 

izbūvētos risinājumus, izmantojot to zaļās 

īpašības 

 

Uzskaitīt, krāt pieredzi un secinājumus 

 



 

 

 

Paldies par uzmanību! 
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f.63404777 

eva.ciekurze@dome.liepaja.lv 
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