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Ziņojums par pieredzi un iespējām zaļā publiskā 
iepirkuma īstenošanā 

1. LV uz citu ES (EEZ) valstu fona 

• Līderi ar 40-60% ZPI 
īpatsvara (LT> 40%); 

• Līderiem jau vairāki ZPI 
rīcības plāni, virzība uz 
ilgtspējīgu iepirkumu; 

• Atbalsta instrumentu 
daudzveidība (vadlīnijas, 
konsultāciju punkti, dzīves 
cikla izmaksu metodikas, 
dokumentu šabloni); 

• Zaļa iepirkuma procedūra= 
ES kopējo ZPI kritēriju 
pielietojums. 

• LV < 20% (starp 12 
vājākām ES dalībvalstīm); 

• Uzsākta pirmā plāna (LV 
ZI/ZPI veicināšanas plāna 
2015.-2017.g.) īstenošana; 

• Esošie ieteikumi ZPI veici-
nāšanai novecojuši, atbal-
sta instrumentus nepiecie-
šams papildināt un 
dažādot; 

• Zaļa iepirkuma procedūra= 
kaut viens zaļš kritērijs 
(neatbilst EK nostādnēm). 
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2. LV publiskā sektora iepirkumu izpēte/izvērtējums  

• Vides ziņā būtiskākās 
patēriņa kategorijas 
 
 
 
 
 
 

• Pasākumi vietējās 
ekonomikas 
veicināšanai, 
ievērojot ES 
pamatprincipus 

• farmaceitiskie preparāti 
• būvdarbi 
• enerģētika (apkure un elektrība) 
• transporta pakalpojumi 
• pārtikas preces 
• biroja administrēšana (t.sk. 

uzkošanas darbi).  
 

• veicināt politiķu un uzņēmēju 
izpratni; 

• informēt par papildus iespējām – 
sociālie kritēriji, inovāciju 
veicināšana u.c.  
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3. VARAM iepirkumu novērtējums ZPI kontekstā 

• Problēmas iepirkumu 
objektīvā novērtējumā 
 

 
• VIDM ZPI rīcības plāna 

2009.-2011.gadam projekts 
 

• KPFI atklātie projektu kon-
kursi kā ZPI piemērošanas 
pirmā praktiskā pieredze 
 
 

• Priekšlikumi VARAM ZPI 
īstenošanai 

• nav skaidrības par izmanto-
tajiem vides kritērijiem 

• atšķirīga pieeja monitorin-
gam IUB un EIS sistēmās. 

• palika projekta līmenī 
ekonomiskās krīzes dēļ. 
 

• ES kopējo ZPI kritēriju 
sistēmas izmantošana  

• nepamatota kritēriju 
izmantošana punktu dēļ 
 

• ZPI zaļā biroja programmas 
vai ISO14001 ietvaros 



Priekšlikumi zaļā 
publiskā iepirkuma 
piemērošanas 
normatīvajam 
ietvaram  
(Indikatīvi, kamēr nav pieņemts jauns PIL) 



Priekšlikumi zaļā publiskā iepirkuma 
piemērošanas normatīvajam ietvaram 

1. Vispārīgie jautājumi 

• Terminu skaidrojums 
 

 
• Ko nosaka noteikumi 
 
• Kādi ir ZI/ZPI mērķi 

 
 
 
 
 

• Atbildīgā iestāde 

• īpaši svarīgi definēt, kāda 
iepirkumu procedūra 
uzskatāma par “zaļu” 

• ZPI piemērošanu publiska-
jā sektorā un EIS fondos 

• mazināt vides ietekmi, pa-
nākt preču dzīves cikla 
izmaksu samazinājumu un 
stiprināt vietējo uzņēmēju 
konkurētspēju 
 

• VARAM 
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2. ZI/ZPI īpatsvars un piemērošanas kārtība 

• Valsts tiešās pārvaldes 
iestādēm 
 
 
 

• Pašvaldībām 
 
 

• ESI fondiem 

• iespējamas obligātas prasī-
bas noteiktām preču 
grupām un/vai ZPI 
īpatsvaram 
 

• ieteikumu līmenī 
(neobligāti) 
 

• esošās HP IA metodikas 
precizējums 

• kā administratīvais 
(obligātais) kritērijs  
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3. ZI/ZPI īstenošanas uzraudzība (monitorings) 

• Atbilstība zaļā iepirkuma 
procedūras definīcijai 
 
 
 
 

• Speciāla izmantoto kritēriju 
uzskaites forma 

 
 
• ZPI īpatsvars (%) pēc  

līgumu vērtības un pēc 
līgumu skaita. 

• ES kopējo ZPI kritēriju pie-
lietojums konkrētajai pre-
ču grupai (ar VARAM sa-
skaņotu vides kritēriju iz-
mantošana citās preču 
grupās) 

• iepirkuma dokumentācijai 
pievienojama veidlapa vai 
jauni MK noteikumi par PI 
pārskatiem 

 
• atbilst EK ieteiktajai ES ZPI 

monitoringa sistēmai 


