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Kāpēc?  
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Ilgtspējīga attīstība

Ilgtspējīga attīstība ir attīstība, kas nodrošina 
šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot 
draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. 
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Aprites ekonomika
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Kas ir zaļais publiskais 
iepirkums? 

Zaļā iepirkuma veicināšanas mērķis ir 
samazināt publiskajos iepirkumos 
iegādāto preču, pakalpojumu un būvdarbu 
ietekmi uz vidi visā to aprites ciklā, 

vienlaikus sekmējot videi draudzīgu 
preču un pakalpojumu tirgus attīstību 
un 

vietējās ekonomikas konkurētspējas 
paaugstināšanu.
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Zaļais publiskais iepirkums 
Eiropas Savienībā

Zaļais publiskais 
iepirkums turpmāk 
Eiropas Savienībā 
būs jāpiemēro 
obligāti. 

Direktīva 2014/24/ES un 
Direktīva 2014/25/ES, kas 
paredz ar vidi saistītu 
kritēriju iekļaušanu 
publiskajos iepirkumos; 
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• Publisko iepirkumu likums;

• Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums;

Tiesiskais pamats un instrumenti ZPI 
ieviešanai Latvijā

• MK noteikumi Nr.353 «Prasības zaļajam publiskajam 
iepirkumam un to piemērošanas kārtība»;

• ZPI piemērošanas vadlīnijas;

• Ikgadējie informatīvie ziņojumi par zaļā iepirkuma 
īstenošanu valsts pārvaldē;

• Aprites cikla izmaksu kalkulatori; 

• Elektronisko iepirkumu sistēmas «zaļie» katalogi.
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Zaļais publiskais iepirkums 
Latvijā

Datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 

infrastruktūra

1%

Pārtikas produkti

8%

Ēdināšanas pakalpojumi

20%

Tīrīšanas pakalpojumi 

3%

Inženiertehniskās projektēšana,mēbeles, Medicīnas EEI, Biroja papīrs, tehnika, 

ieštelpu, ārtelpu apgaismojums, tīrīšans līdzekļi, dārzkopības pakalpojumi

1%

Būvdarbi

55%

Elektrība

1%

Mehāniskie 

transportlīdzekļi

7%

Mežsaimniecība

4%



Preču un pakalpojumu grupas, kurām publiskajā iepirkumā piemēro zaļā 
iepirkuma prasības un kritērijus 

Obligāti (1.pielikums): Brīvprātīgi (2.pielikums):

1.Biroja papīrs 1.Būvdarbi (biroju ēkas)

2.Drukas iekārtas 2.Ceļu būve un satiksmes zīmes

3.Datortehnika un IKT infrastruktūra 3.Ūdens sildītāji siltuma ražošanai

4.Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi 4.Dārzkopības produkti un pakalpojumi

5.Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi 5.Elektroenerģija

6.Iekštelpu apgaismojums 6.Klozetpodi un pisuāri

7.Ielu apgaismojums un satiksmes signāli 7.Koģenerācijas iekārtas

8.Mēbeles

9.Notekūdeņu infrastruktūra

10.Sienu paneļi

11.Izlietnes, krāni, dušas uzgaļi un to aprīkojums

12.Tekstilpreces

13.Transports

14.Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās 
iekārtas 9

MK noteikumi Nr.353 «Prasības 
zaļajam publiskajam iepirkumam un 
to piemērošanas kārtība» Pielikumi

Sporta un 

rotaļu 

laukumu 

segums
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ZPI aktualitātes 2019/2020

Diskusijas par ZPI normatīvā regulējuma 
grozījumiem:

• Būvdarbi un iekštelpu apgaismojums

• Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi

• Mēbeles un tekstilpreces

• Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi

• Datortehnika, IKT infrastruktūra un datu serveri

• Ceļu būve un ielu apgaismojums (iekļaujot arī 
bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu segumi)

• Transports
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Reģionālie semināri ZPI 
ieviešanas atbalstam

Reģionālie semināri:
2015. gads - 5 semināri 
2016. gads - 10 semināri      
2017. gads - 4 semināri
2018. gads - 5 semināri 
2019. gads – 4 semināri

2015-2019 > 1500 dalībnieki.
Interneta tiešraidēs >500 interesenti

15.oktobris - Jūrmala - ceļu būve, āra sporta laukumi, āra apgaismojums

23.oktobris - Sigulda - pārtika un ēdināšanas pakalpojumi

29.ktobris - Olaine - mēbeles, tekstilpreces un tīrīšanas līdzekļi

5.novembris - Rīga - būvniecība un iekštelpu apgaismojums
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Ko darīt uzņēmējiem? I

• Izanalizēt ražošanas procesu, izvērtēt radītās 
vides slodzes visā produkta dzīves ciklā.

• Izstrādāt produkta ekodizainu - produktu un 
pakalpojumu projektēšana, lai minimizētu 
ietekmi uz vidi visā dzīves ciklā, vienlaicīgi 
nodrošinot nepieciešamo funkcionalitāti, kvalitāti, 
izmaksas un estētisko izskatu. 

• Iegādāties sertificētus izejmateriālus – FSC, 
PEFC. 

• Ieviest ISO vai EMAS standartus, lai pārskatītu 
un sakārtotu uzņēmuma procesus (ISO 14001: 
2015 – Vides vadības sistēma, ISO 9001:2015 -
Kvalitātes vadības sistēma)
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Ko darīt uzņēmējiem? II

• Lai uzņēmums ar savām precēm vai 
pakalpojumiem veiksmīgi konkurētu tirgū, 
jānodrošina to nemainīgi labā kvalitāte –
tā nepārtraukti jāvērtē un jāuzlabo.

• Ja iespējams, produktam veikt 
ekomarķējumu, tādā veidā pircējs varēs 
pārlieicnāties par produkta kvalitāti. 
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“Ilgtspējīga uzņēmējdarbība ir 

ekonomisko iespēju atklāšana un 

izmantošana nozaru transformācijas 

ceļā, nodrošinot ekoloģiski un sociāli 

ilgtspējīgu valsti”. 

Kajs Hokerts, dāņu profesors

Rolfs Vustenhagens, Šveices profesors
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Informācijas un atbalsta avoti
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zala

is_publiskais_iepirkums/
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Paldies par uzmanību!

Kontakti: zpi@varam.gov.lv

Internet: www.varam.gov.lv darbības joma – zaļais publiskais iepirkums

mailto:zpi@varam.gov.lv
http://www.varam.gov.lv/zpi

