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Saturs 
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• Kas ir zaļais iepirkums/zaļais publiskais 
iepirkums? 

• Normatīvais regulējums Eiropas Savienībā 
un Latvijā 

• No vides aspekta un finansiāli ietilpīgākās 
preču un pakalpojumu grupas 

• Zaļā iepirkuma/zaļā publiskā iepirkuma 
piemērošana ES fondu plānošanas periodā 
2014.-2020.gadam 
 



Preču un pakalpojumu grupas 
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Produkti Pakalpojumi 

Celtniecība 

Papīrs 

Kancelejas preces 
Auto 

Printeri 
Datori 

Mēbeles 
Apģerbs 

Apgaismojums 
Pārtika 

Elektroiekārtas 

Celtniecība un  

būvmateriāli 

Ēdināšana 

Bankas un  

apdrošināšana 
Enerģija 

Uzkopšana 

Transportēšana 

Poligrāfija 



Kas ir zaļais iepirkums? 
definīcija 
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Zaļais iepirkums ir  sistemātiska vides kritēriju integrēšana 
visās ar preču vai pakalpojumu iepirkumu saistītās 
darbībās, sākot no vajadzību noskaidrošanas, atbilstošu 
specifikāciju izstrādes un novērtējuma procedūrām, līdz 
pat sasniegto rezultātu monitoringam. 
 
Zaļais publiskais iepirkums ir process, kura ietvaros valsts 
un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un 
pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot 
vērā aprites cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem 
ar vienādu primāro funkciju. 



Zaļā publiskā iepirkuma 
normatīvais regulējums 
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iegāde 

lietošana 

apkope 

savākšana, 
otrreizējā 
pārstrāde 

Direktīva 2014/24/ES- 
2014. gada 26. februāra 
Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvas 
2014/24/ES par publisko 
iepirkumu un ar ko atceļ 
Direktīvu 2004/18/EK 
Direktīva 2014/25/ES- 
2014. gada 26. februāra 
Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvas 
2014/25/ES par iepirkumu, 
ko īsteno subjekti, kuri 
darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu 
nozarēs, un ar ko atceļ 
Direktīvu 2004/17/EK  



Aprites cikla izmaksas 
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Vērtējot, kurš kandidāts piedāvā izdevīgāko piedāvājumu par 
labāko cenu, ieteicams  n ̧emt vērā ne tikai preces iegādes cenu, 

bet arī novērtēt aprites cikla izmaksas (ACI) paredzamajā 
ierīces ekspluatācijas periodā:  
•iegādes cenu,  
•uzturēšanas izmaksas un citus pakalpojumus,  
•elektroenerģ̧ijas patērin ̧a izmaksas,  

•citu ierīces patērēto materiālu (piemēram, papīra un tintes) 
izmaksas,  
•utilizācijas izmaksas, 
•netiešās izmaksas.  

Transports 

Tirgus 

Lietošana 

Atkritumi 

Izejvielas 

Ražošana 



Izmaksu salīdzinājums 
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EK izstrādātie ZPI kritēriji  
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http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

Katrā preču / pakalpojumu grupā tiek piedāvātas divas kritēriju grupas:  
• ZPI pamatkritēriji; 
• Izvērstie ZPI kritēriji. 

EK ir izstrādājusi ZPI piemērošanas kritērijus vairāk kā 20 preču un 
pakalpojumu grupām 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


ZPI normatīvais regulējums Latvijā I 

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 

 Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam 

 Vides politikas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam 

 Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.-2017.gadam 

Attīstības plānošanas dokumenti: 
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ZPI normatīvais regulējums 
Latvijā II 

• Publisko iepirkumu likums 

• Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 

• Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums 

• MK not. Nr.673 “Noteikumi par vides kritēriju 
piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju 
noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas 
pakalpojumu iepirkumiem” (2014.g.) 
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Tiesību akti: 



Pārskats par Iepirkumu uzraudzības 
biroja statistikas datiem  
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Valdības rīcības plāns un ZPI 

 

2014. gada Valdības rīcības plānā noteikts, ka viens 
no valdības mērķiem ir izstrādāt un ieviest zaļā 
iepirkuma principu valsts un pašvaldību 
publiskajos iepirkumos, sekmējot veselīgas pārtikas 
un vietējo materiālu (tostarp koksnes) īpatsvara 
pieaugumu. 
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Zaļā iepirkuma veicināšanas 
darba grupa 

 2014.gada 9.jūlijā  pamatojoties uz VARAM Rīkojumu Nr. 242 
tika izveidota “Zaļā iepirkuma veicināšanas darba grupa”.  

 

 Līdz šim izskatītie būtiskākie jautājumi: 

  Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.-2017.gadam; 

  Horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” ievērošana 
piemērojot projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas 
kritēriju "Zaļais iepirkums / Zaļais publiskais iepirkums" 
Eiropas Savienības fondu projektos; 

Eksperti ir izstrādājuši “Ziņojums par pieredzi un iespējām 
zaļā publiskā iepirkuma īstenošanā”; 

Šobrīd tiek apzinātas būtiskākās preču un pakalpojumu 
grupas.     
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Zaļā iepirkuma veicināšanas 
plāns 2015.-2017.gadam  
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Plāna mērķis: 

(2015.gada 17.februārī ir apstiprināts MK)  

2015.g. 15% 2016.g. 20% 2017.g. 30% 

• Zaļā iepirkuma un zaļā publiskā iepirkuma prasības tiek 
piemērotas un integrētas Eiropas Savienības struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda ieviešanas procesā. 



Zaļo iepirkumu apjoms no kopējās 
līgumcenas 2015.gada 3.ceturksnis 
 

15 

17.7 %

82.3 %

zaļie iepirkumi

pārējie



Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns  
2015. - 2017. gadam  
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Institucionālās 
sistēmas un 
normatīvās 

bāzes 
pilnveidošana 

Metodiskā 
vadība un 
uzraudzība 

ZPI 
popularizēšana 

Rīcības virzieni: 

• MK noteikumi 
• vadlīnijas 
• informatīvais 

ziņojums 
• EIS ‘zaļie’ 

katalogi 

• semināri un 
apmācības 

• aprites cikla 
novērtējuma 
modeļa izstrāde 

• ekomarķējuma 
atpazīstamība 

• aktuāla informācija 
VARAM, IUB mājas 
lapās 

• ZI marķējuma 
izveide 



20 apjoma ziņā nozīmīgākās publiskā 
patēriņa preču grupas pēc CPA klasifikācijas 
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tūkst. EUR Nozares 

160 057,50  
Apsardzes un izmeklēšanas pakalpojumi; ēku un ainavu uzturēšanas pakalpojumi; 
biroju administrēšanas, biroju atbalsta un citi profesionālie palīgpkalpojumi 

150 376,29  Elektroenerģija, gāze, ūdens, tvaiks un gaisa kondicionēšana 

 95 775,31 Ar nekustamo īpašumu saistītie pakalpojumi 

  86 852,05  Būves un būvdarbi 

  60 769,25  Farmaceitiskās pamatvielas un farmaceitiskie preparāti 

  57 586,96  
Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi; centrālo biroju pakalpojumi; vadības 
konsultāciju pakalpojumi 

  50 236,96  Ķīmiskas vielas un ķīmiskie produkti 

  46 942,56  Valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumi;  

  44 823,88  Iznomāšanas un ekspluatācijas līzinga pakalpojumi 

  41 230,51  Datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistītie pakalpojumi;  

  36 701,57  Pārtikas produkti, dzērieni un tabakas izstrādājumi 

  36 189,45  Telekomunikācijas pakalpojumi 

  31 223,88  Uzglabāšanas pakalpojumi un transporta palīgpakalpojumi 

  29 117,03  
Notekūdeņu novadīšanas pakalpojumi; notekūdeņu dūņas; atkritumu savākšanas, 
apstrādes un izvietošanas pakalpojumi;  

  28 007,20  Papīrs un papīra izstrādājumi 

  27 196,45  Izdevējdarbības pakalpojumi 

  26 611,18  Metāla izstrādājumi, izņemot iekārtas un aprīkojumu 

  26 376,38  Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehnisko pārbaužu pakalpojumi 

  26 291,73  Kokss un naftas pārstrādes produkti 

  19 134,23  Pasta un kurjeru pakalpojumi 



Ietekmes uz vidi ziņā nozīmīgākās 
iepirkuma preču grupas 
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Zaļā iepirkuma piemērošana ES fondu plānošanas 
periodā 2014.-2020.gadam 
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Horizontālais princips 
«Ilgtspējīga attīstība» 

(HPIA) 

 

Vides aizsardzība un 
klimata pārmaiņas 

Zaļais iepirkums/zaļais 
publiskais iepirkums 



ZI/ZPI piemērošana specifisko atbalsta mērķu 
(SAM) īstenošanas nosacījumu izstrādē 

 

 

Ministru kabineta noteikumos par SAM īstenošanu tiek iekļauta 
norma par ZI/ZPI  atbalstīšanu – atbalstāma ir vides prasību 
integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos. 

 

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektā iekļauj 
ZI/ZPI  piemērošanas kritēriju kā HP IA kritēriju – veicot 
iepirkumus, konkursa nolikuma, atlases un vērtēšanas 
kritērijos tika/tiks piemēroti zaļā publiskā iepirkuma principi. 

 

 

ZI/ZPI kritērijs ir kritērijs, kuru izpildot projektu iesniegumu 
vērtēšanā projekta iesniegums saņem papildu punktus. 
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Projekta iesniegumu vērtēšana -  
kritēriji ZI/ZPI (II) 

 

 

4 punktus piešķir, ja  iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un 
vērtēšanas kritērijos tiks piemērots zaļais iepirkums vismaz 30% 
apmērā no projekta izmaksām  

3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras 
izveidei vai rekonstrukcijai 

Horizontālais princips „Ilgtspējīga attīstība” (punktus kritērijā piešķir 
par atbilstību katram apakškritērijam) 

Kritērijs nav 
izslēdzošs 

 

Projekta ietvaros tiks īstenotas aktivitātes, lai veicinātu dabas resursu 
efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, 
samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu 
(izņemot zaļā iepirkuma izmantošanu) 

4 
  

 

Iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos tiks 
piemērots zaļais iepirkums vismaz 30% apmērā no projekta izmaksām  

4 

 

Projekta iesniedzējs ir komersants, kas darbojas eko-inovāciju jomā  
 
2 
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Projekta iesniegumu vērtēšana -  
kritēriji ZI/ZPI (III) 

 

 

4.5.1.1.Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru 
(sliežu transporta) 

Kritērijs ir izslēdzošs – jāsaņem vismaz 1 punkts 
Kritērija vērtēšanai izmanto: 
1) projekta iesnieguma veidlapas 3.3.punktā iekļauto aprakstu, vai un kā tiek ievērots 
horizontālais princips „Ilgtspējīga attīstība” un kādi zaļā publiskā iepirkuma/zaļā iepirkuma 
kritēriji tiks izmantoti; 
2) projekta iesnieguma 3.pielikumā „Projekta budžeta kopsavilkums” esošo informāciju 
tramvaju vagonu iegādei nepieciešamos līdzekļus. Ja tramvaju vagonu iegādes iepirkuma 
līgumcena ir: 
-vismaz 50 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, tiek piešķirti 3 punkti; 
-vismaz 30 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, tiek piešķirti 2 punkti; 
-vismaz 10 % % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, tiek piešķirts 1 punkts; 
-mazāka kā 10% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām vai zaļo publisko 
iepirkumu/zaļo iepirkumu nav plānots piemērot, punkti netiek piešķirti. 
 

Projekta ietekme uz horizontālo principu „Ilgtspējīga attīstība”: 

Zaļā publiskā iepirkuma/zaļā iepirkuma plānotās iepirkumu līgumcenas īpatsvars 
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām sastāda: 

4.2.1. vismaz 50%; 3 

4.2.2. vismaz 30%; 2 

4.2.3. vismaz 10%. 1 

4.2.4. 9,99% un mazāk vai zaļo publisko iepirkumu/zaļo iepirkumu 

nav plānots piemērot. 
0 
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ES fondu finansējuma saņēmēja 
atbildība 

Saņemot projektu iesniegumu vērtēšanas procesā punktus 
par ZI/ZPI, ES fondu finansējuma saņēmējs pēc projekta 
īstenošanas informē kādos iepirkumos un par kādu summu 
tika piemērots ZI/ZPI. 

 

Atklātas projektu iesniegumu atlases gadījumā CFLA var 
piemērot finanšu korekciju, ja finansējuma saņēmējs nav 
piemērojis ZI/ZPI un sniedzis informāciju par sasniegto. 

 

Metodika 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā 
iesaistītajiem horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” 
īstenošanas uzraudzībai; 
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http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/koh_f/nac_prog_2014_2020//metodika_HP_IA_DP_2015_majas_lapa.zip
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/koh_f/nac_prog_2014_2020//metodika_HP_IA_DP_2015_majas_lapa.zip
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/koh_f/nac_prog_2014_2020//metodika_HP_IA_DP_2015_majas_lapa.zip
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/koh_f/nac_prog_2014_2020//metodika_HP_IA_DP_2015_majas_lapa.zip
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/koh_f/nac_prog_2014_2020//metodika_HP_IA_DP_2015_majas_lapa.zip
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/koh_f/nac_prog_2014_2020//metodika_HP_IA_DP_2015_majas_lapa.zip
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/koh_f/nac_prog_2014_2020//metodika_HP_IA_DP_2015_majas_lapa.zip


Paldies par uzmanību! 

Jautājumi? 

 

zpi@varam.gov.lv 

 

Informācija par zaļo iepirkumu VARAM mājas lapā: 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/  
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