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Kā noteikt vides prasības 

 Apziniet nozīmīgākas produkta/ pakalpojuma 
ietekmes uz vidi  

 Nosakiet savus mērķus / prioritātes  

 Nosakiet attiecīgās prasības (atlase, tehniskā 
specifikācija, vērtēšana, līgums)  

 Nosakiet, kā apliecināt atbilstību prasībām 
(verifikācija)  

 Nosakiet, kurš pārbaudīs/ kontrolēs prasību 
ievērošanu /rīcību neizpildes gadījumā 
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Produkta dzīves cikls  



Pasūtītāja prasības iepirkumos  
 

Izslēgšanas kritēriji  (PIL 392 §) 

Atlases prasības (PIL 40-44 §)   

Tehniskās specifikācijas (PIL 46§)   

Vērtēšanas kritēriji (PIL 46§)   

Līguma izpildes prasības  
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Vēlams mērķi  

veikt zaļo 

iepirkumu 

norādīt 

nosaukumā 

vai  

līguma  

priekšmetā  

 

Atbildīgie par kontroli/ 
monitoringu?  

Dalījums lotēs (daļās)  



Kur meklēt zaļā publiskā iepirkuma prasības? 

 Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles 
kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas 
pakalpojumu iepirkumiem (Nr. 673, 28.X.2014) 

 VARAM, Vadlīnijas zaļā publiskā iepirkuma piemērošanai (pārtikas 
precēm un ēdināšanas pakalpojumiem) 

 Eiropas Komisija, Zalā publiskā iepirkuma kritēriji, Pārtika un 
ēdināšanas pakalpojumi  
Pamatkritēriji  

 saistīti ar būtiskāko ietekmi uz vidi 
 izmantošanai ir nepieciešama tikai minimāla papildu pārbaude vai papildu 

izmaksas 

Izvērstie kritēriji  
 tiem, kas vēlas iegādāties labākos tirgū pieejamos produktus 
 varētu būt nepieciešamas papildu pārbaudes vai nelielas papildu izmaksas 

salīdzinājumā ar citiem produktiem ar tādām pašām funkcijām 

 

 

 



Pārtikas produkti  

bioloģiskās lauksaimniecības produkti  

integrētās audzēšanas produkti  

nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas 

svaigi un sezonāli pārtikas produkti 

videi draudzīgs iepakojums  

videi draudzīga piegāde 

nesatur ģenētiski modif. organismus 

EU ZPI 
Pamat  

EU ZPI 
Izvērstie  

MK Nr 
673 

dzīvnieku labturības standarti  

Ilgstpējīgas akavakultūras produkti 



Ēdināšanas pakalpojumi  
bioloģiskās lauksaimniecības produkti  

integrētās audzēšanas produkti  

nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas 

svaigi un sezonāli pārtikas produkti 

videi draudzīgs iepakojums  

videi draudzīga piegāde 

nesatur ģenētiski modif. organismus 

EU ZPI 
Pamat  

EU ZPI 
Izvērstie  

MK Nr 
673 

Videi draudzīga pakalpojumu pārvaldība 

Energo+H2O efektīvas virtuves iekārtas; 

videi draudzīgi mazgāšanas līdzekļi 

atkritumu samazināšana 

Vides pārvaldības sistēma 

Videi drau- 
dzīgi papīra 
izstrādājumi  

Personāla 
apmācības  

Dzīvnieku 
 labturība 

Akvakultūra 

vairākreiz 
liet. trauki 



MK noteikumi Nr.485  (Rīgā 2009.gada 26.maijā) Bioloģiskās 
lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība 

Personām, kura ražo, sagatavo vai importē vai arī pārdod 
bioloģiskās lauksaimniecības produktus, jābūt sertificētai.  

 
6. Pants – Personām, kas vēlas ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts 
bioloģiskās lauksaimniecības dzīvniekus un bioloģiskās lauksaimniecības produktus, 
lai tos pārdotu, vai arī kura pārdod šādus dzīvniekus un bioloģiskās lauksaimniecības 
produktus, ja vien tā nav Padomes Regulas Nr 834/2007 28.panta 2.punktā minētā 
persona (turpmāk – operators), uzsākot darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā, vienā 
no šo noteikumu 5.punktā minētajām kontroles institūcijām (turpmāk – kontroles 
institūcija) iesniedz Komisijas Regulas Nr. 889/2008 63. pantā noteikto informāciju 
un iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā 
atbilstoši šo noteikumu 



Kādu ekomarķējumu var izmantot?  
PIL 17 § 

Var izmantot specifikācijās Eiropas, daudznacionālu vai jebkuru citu 
ekomarķējumu, ja tas: 

1) apraksta preces vai pakalpojumus, kas ir paredzamā līguma priekšmets; 

2) prasības balstās uz zinātnisku informāciju; 

3) prasību izstrādē var piedalīties ikviena ieinteresētā organizācija (valsts institūcija, patērētāji, 
ražotāji, izplatītāji un vides organizācijas) 

4)prasības pieejamas visām ieinteresētajām personām 

 

Pasūtītājs var uzskatīt, ka preces vai pakalpojumi ar attiecīgo ekomarķējumu 
atbilst iepirkumā norādītajām prasībām. Bet jāpieņemt cita dokumentācija, kas 
apliecina atbilstību prasībām  

(salīdziniet kritērijus). 



Piemēri  



Piemēri  



Piemēri  
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Piemēri  



Piemēri  



Informācijas avoti  

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/ 

  Vispārīgās vadlīnijas zaļā publiskā iepirkuma piemērošanai, 

 
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/?
doc=22769 

 Iepirkumu uzraudzības birojs http://www.iub.gov.lv/lv/node/61 
 Pārtikas piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumi 

http://www.iub.gov.lv/lv/node/478 
 ! Neizmantot ieteikumu zaļo prasību verifikācijai līgumu skaitu ar 

ražotājiem/ piegādātājiem   
 Sūdzības iepirkumuiem  http://www.iub.gov.lv 

 VADLĪNIJAS saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju 
noteikšanai publiskajos iepirkumos, 
http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas-
Saimnieciski_visizdevīgaka_piedavajuma-kritēriji_20140721.pdf 

 Elektronisko iepirkumu katalogs (atsevišķām produktu grupām zaļie 
katalogi) 
https://www.eis.gov.lv 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/
http://www.iub.gov.lv/lv/node/478
http://www.iub.gov.lv/lv/node/478
http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas-Saimnieciski_visizdev%C4%ABgaka_piedavajuma-krit%C4%93riji_20140721.pdf
http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas-Saimnieciski_visizdev%C4%ABgaka_piedavajuma-krit%C4%93riji_20140721.pdf
http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas-Saimnieciski_visizdev%C4%ABgaka_piedavajuma-krit%C4%93riji_20140721.pdf
http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas-Saimnieciski_visizdev%C4%ABgaka_piedavajuma-krit%C4%93riji_20140721.pdf
http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas-Saimnieciski_visizdev%C4%ABgaka_piedavajuma-krit%C4%93riji_20140721.pdf
http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas-Saimnieciski_visizdev%C4%ABgaka_piedavajuma-krit%C4%93riji_20140721.pdf
http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas-Saimnieciski_visizdev%C4%ABgaka_piedavajuma-krit%C4%93riji_20140721.pdf
https://www.eis.gov.lv


Informācijas avoti  

 

 EK publicētie labie zaļā iepirkuma piemēri, 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm.  
 Eiropas Komisijas zaļā publiskā iepirkuma mājaslapa 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 
 EK zaļā publiskā iepirkuma vadlīnijas  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.h
tm 
 Videi nekaitīga iegāde! Zaļā̄ publiskā iepirkuma rokasgrāmata 

(2011) 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf


Paldies par uzmanību!  

 Ekodizaina kompetences centrs   

 Jana Simanovska,  Dr.sc.ing.  
jana.simanovska@me.com  

info@ekodizains.org 

+371 29296999  

@ekodizains 
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