
ZPI normatīvais regulējums 

2016.gada 14.aprīlī 

Zaļā iepirkuma 
veicināšanas darba 
grupas sanāksme 



Starpinstitūciju sanāksmes par “Publisko 
iepirkumu likumu” (PIL) un “Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 
likumu” (SPSIL) (I) 

2 

ZPI definīcija abos likumprojektos:  
• zaļais publiskais iepirkums – tādu preču, pakalpojumu un 
būvdarbu iepirkums, kuru ietekme uz vidi visā to aprites 
ciklā vai kādā no tā posmiem ir mazāka kā precēm, 
pakalpojumiem un būvdarbiem ar tādu pašu lietojuma 
mērķi, kas iegādātas, nepiemērojot zaļā publiskā iepirkuma 
principus.  
 



Starpinstitūciju sanāksmes par “Publisko 
iepirkumu likumu” un “Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu” 
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PIL 19.pants un SPSIL 28.pants 
 
Zaļais publiskais iepirkums  
(1) Pasūtītājs, sagatavojot iepirkuma vai 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 iepirkuma līguma izpildes noteikumiem, kas nodrošina 
iepirkuma atbilstību zaļā publiskā iepirkuma principiem. 
(2) Ministru kabinets nosaka paredzamās līgumcenas slieksni, sākot no kura 
pasūtītājs piemēro zaļā publiskā iepirkuma prasības, minimālās preču, 
pakalpojumu un būvdarbu grupas, iepirkumos piemērojamās obligātās prasības, 
vērtēšanas kritērijus un iepirkuma līguma izpildes noteikumus, kā arī to 
piemērošanas kārtību, lai nodrošinātu zaļo publisko iepirkumu. 
 



Starpinstitūciju sanāksmes par 
“Publisko iepirkumu likumu” (III)  
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PIL 19.pants papildināts par ZPI piemērošanu pārtikas 
iepirkumiem.  
 
19.pants Zaļais publiskais iepirkums  
(3) Pasūtītas ir tiesīgs nepiemērot 9. panta noteikumus, ja 
tiek slēgts iepirkuma līgums par pārtikas produktu piegādi un 
tā paredzamā līgumcena ir zemāka par 42 000 euro, un ja 
tiek ievērotas Ministru kabineta noteiktās prasības pārtikas 
produktu piegādēm zaļā publiskā iepirkuma ietvaros.  
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Statistikas pārskata saturs 
(1) Statistikas pārskatā norāda vismaz šādu informāciju: 
1) saskaņā ar šo likumu noslēgto līgumu skaitu un summu, par kādu līgumi noslēgti, 
ja paredzamā līgumcena: 
a) iepirkuma līgumiem ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu 
robežvērtībām, 
b) iepirkuma līgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu 
robežvērtībām vai lielāka; 
2) to līgumu skaitu, kuri noslēgti, pamatojoties uz izņēmumiem, kas noteikti 
Pasaules tirdzniecības organizācijas nolīgumā par valsts līgumiem, un kopējo 
summu, par kādu līgumi noslēgti; 
3) to līgumu summu, kuri noslēgti saskaņā ar šā likuma 8.panta piekto un sesto daļu. 
4) to noslēgto līgumu skaitu un summu, kuros izmantots zaļais publiskais 
iepirkums.  
 
 

http://likumi.lv/doc.php?id=133536
http://likumi.lv/doc.php?id=133536
http://likumi.lv/doc.php?id=133536
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Pārejas noteikumi  
Ministru kabinets 6 mēnešus pēc likuma 
izsludināšanas izdod šā likuma 19.panta otrajā 
daļā minētos noteikumus.  
(redakcija var tikt precizēta) 



Paldies par uzmanību! 
 
 


