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RĪGA,  

19.oktobris, 2016 



Piegādes 

Biroja papīrs – viens no papīra veidiem – no otrreizēji 

pārstrādātas šķiedras 

Elektromobiļi (līdzfinansēts projekts) 

Elektrības piegāde – vismaz 5% no elektrības iegūta no 

atjaunojamiem resursiem 

Pilsētas ielu apgaismojuma vadības sistēma – 

programmatūra, kas nodrošina efektīvu resursu 

izlietojuma kontroli, regulēšanas iespējas 

Pārtikas piegāde – dalījums daļās, nodrošinot iepirkumu 

no «vietējā zemnieka» 



Pakalpojumi 

Ēdināšanas pakalpojumi – produktu izcelsme, sezonalitāte, 

piegādes attālums 

Sabiedriskā transporta pakalpojumi ar autobusiem – vismaz 

80% autobusiem jābūt jauniem, atbilst EURO 6 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas atkritumu 

apsaimniekošanas reģionā – atkritumu šķirošana 

Ezera laipas izgatavošana – kokmateriāla izcelsme – 

sertifikācija (līdzfinansēts projekts) 

Bērnu rotaļu laukumu izbūve – kokmateriāla izcelsme – 

sertifikācija , rūpnieciski ražotās iekārtas no ražotnes ar 

ieviestu  un sertificētu Vides pārvaldības sistēmu 

 



Būvdarbi 

Pilsētas ielu apgaismojuma  rekonstrukcija (pārbūve) 

(līdzfinansēts projekts) 

 

Ēku energoefektivitātes paaugstināšana (līdzfinansēti 

projekti) 

 

Jaunu ēku būvniecība – atbilstība gandrīz nulles 

enerģijas ēkas kritērijiem saskaņā ar Ministru kabineta 

09.07.2013.noteikumiem “Noteikumi par ēku 

energosertifikāciju” 

 



Pieredze sadarbībā ar  

Vides investīciju fondu 

Iepirkuma priekšmets – jauna pasažieru mikroautobusa 

piegāde, nosakot CO2 izmešu normu EURO 6 

Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2pantam 

 

Iepirkuma priekšmets – Būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība ēku objektiem, izmantojot Zaļā publiskā 

iepirkuma, ilgtspējīgas būvniecības un 

energoefektivitātes principus 

Sarunu procedūra ar sākotnējo publikāciju 

Atklāts konkurss 

 



Pieredze sadarbībā ar  

Vides investīciju fondu 

Nosacījumi tehniskajā specifikācijā – dažādas prasības atkarībā no 

projektēšanas apjoma konkrētā objektā  

- prasības attiecībā uz kopējo ēkas enerģijas patēriņu 

- prasības attiecībā uz izmantojamiem materiāliem – 10% būvmateriālu ar 

pārstrādātu/otrreizējas izmantojamības izcelsmi 

- prasības attiecībā uz telpu plānojumu, lai efektīvi izmantotu 

dienasgaismu un citus resursus 

- paredzēt dalītu uzskaiti dažādiem enerģijas avotiem telpu grupām 

- regulējami apkures elementi un enerģiju taupošas apgaismojuma ierīces 

- uzstādīt ēkas automātiskās vadības sistēmu 

- izveidot atkritumu šķirošanas iespējas  

- ēkas dzīves cikla analīze 



Pieredze sadarbībā ar  

Vides investīciju fondu 

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs Zaļā publiskā iepirkuma un 

energoefektivitātes principu izmantošana būvprojekta risinājumos - apraksts 

Piedāvājumi tiek vērtēti savstarpēji salīdzinot, lielāku punktu skaitu piešķirot 

piedāvājumam, kurā detalizēti izklāstīti būvprojekta izstrādes gaitā pielietotie zaļā 

publiskā iepirkuma un energoefektivitātes principi, precīzi norādīti atbilstoši šiem 

principiem piedāvātie risinājumi 
 

• Pretendents iesniedzis aprakstu, kurā vispārīgi norādīta zaļā publiskā iepirkuma 

un energoefektivitātes principu izmantošana būvprojekta risinājumos – 5 (pieci) 

punkti. 
 

• Pretendents iesniedzis aprakstu, kurā norādīti atsevišķi konkrēti risinājumi zaļā 

publiskā iepirkuma un energoefektivitātes principu ieviešanai būvprojekta 

risinājumos – 10 (desmit) punkti. 
 

• Pretendents iesniedzis aprakstu, kurā precīzi un detalizēti norādīti risinājumi, kas 

nodrošina zaļā publiskā iepirkuma un energoefektivitātes principu ievērošanu 

būvprojekta izstrādē – 15 (piecpadsmit) punkti. 



Koriģēts vērtēšanas kritērijs 

Zaļā publiskā iepirkuma un energoefektivitātes principu 

izmantošana būvprojekta risinājumos 

• Pretendents iesniedzis teorētisku aprakstu, kurā vispārīgi norādīta 

zaļā publiskā iepirkuma un energoefektivitātes principu izmantošana 

būvprojekta risinājumos – 5 (pieci) punkti. 

• Pretendents iesniedzis aprakstu, kurā norādīti precīzi risinājumi zaļā 

publiskā iepirkuma un energoefektivitātes principu ieviešanai 

konkrētā objekta būvprojekta risinājumos – 10 (desmit) līdz 20 

(divdesmit) punkti. 

 Augstāko punktu skaitu piešķir piedāvājumam, kurā ietvertajā 

 aprakstā risinājumi ir visprecīzākie, ir pietiekami detalizēti, 

 adresēti konkrētajam objektam un iespējami konkrētā objekta 

 būvprojekta risinājumos. 

 Piedāvājumi tiek vērtēti, tos savstarpēji salīdzinot, vērtēšanas  solis – 

 2 (divi) punkti. Piedāvājumiem var piešķirt vienādu  punktu skaitu. 

 



Secinājumi 

 

– Apraksti par zaļā iepirkuma principu 
izmantošanu piedāvājumos – vai teorētiski, vai 
fragmentāri 

– Laika ierobežojums pretendentiem neļauj 
sagatavot precīzākus priekšlikumus 

– Uzņēmējs nesaprot, kāpēc to dara un kas ar to 
turpmāk notiks 

– Papildu uzdevumi un papildu kontrole līguma 
izpildē 



Interesanta pieredze 

Iepirkums – Par dāvanu komplektu jaundzimušajiem piegādi 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtību 

 

1.daļa «Suvenīra – grabuļa izgatavošana un piegāde» 

Piegādes ceļš no meža līdz pasūtītājam max 500 km 

2.Daļa «Adītu zābaciņu izgatavošana un piegāde» 

Piegādes ceļš no aitas līdz pasūtītājam max 500 km 



Jautājumi par zaļo iepirkumu 

Kas ir zaļš iepirkums? 

 

Finansiālā izteiksmē izsakāmi zaļie risinājumi 

 

Nosacījumi, kurus nevar izteikt finansiālā 

izteiksmē 

 

Vai visām iesaistītajām pusēm izpratne vienāda? 



 

 

 

Paldies par uzmanību! 
 

 

Eva Ciekurze 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 

Publisko iepirkumu daļas vadītāja 

t.63404405 

m.t.26178724 

f.63404777 

eva.ciekurze@dome.liepaja.lv 
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