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

Mērķis: 



ZPI īpatsvara dinamika Latvijā  
(IUB statistikas dati)  
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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: 



Kas ir zaļais publiskais 
iepirkums (ZPI)? 

Zaļais publiskais iepirkums – tādu preču, pakalpojumu un 
būvdarbu iepirkums, kuru ietekme uz vidi to aprites cikla laikā 
ir mazāka kā precēm, pakalpojumiem un būvdarbiem ar tādu 
pašu lietojuma mērķi, kas iegādātas, nepiemērojot zaļā 
publiskā iepirkuma principus. 

(PIL 1 (34)) 

PIL deleģējums - Ministru kabinets nosaka zaļā publiskā 
iepirkuma prasības un to piemērošanas kārtību, paredzamo 
līgumcenu robežvērtības, sākot no kurām pasūtītājs piemēro 
zaļā publiskā iepirkuma prasības, preču, pakalpojumu un 
būvdarbu grupas, kurām piemēro zaļā publiskā iepirkuma 
prasības, piedāvājumu vērtēšanas kritērijus, iepirkuma 
līguma izpildes noteikumus un kontroles kārtību. 

(PIL 19 (2)) 
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MK noteikumu projekts  
“Prasības zaļajam publiskajam 
iepirkumam un tā piemērošanas kārtība” 

 
 
 
 
 
noteiks: 
 

1) prasības ZPI un tā piemērošanas kārtību; 

2) atbildīgo iestādi un tās funkcijas; 

3) preču un pakalpojumu grupas, kurām ZPI 
piemērojams obligāti, un ZPI kritērijus, kurus 
izmanto šo preču un pakalpojumu ZPI; 

4) citas ZPI piemērošanai prioritāras preču un 
pakalpojumu grupas un būvdarbus, un to ZPI 
kritērijus; 

5) aprites cikla izmaksu metodiku enerģiju 
patērējošām precēm. 
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Preču un pakalpojumu grupas, kurām 
obligāti piemērojams ZPI 

1. Biroja papīrs;  

2. Biroja tehnika; 

3. Datortehnika; 

4. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi; 

5. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi; 

6. Iekštelpu apgaismojums; 

7. Ielu apgaismojums un satiksmes signāli. 
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citas ZPI piemērošanai prioritāras preču un 
pakalpojumu grupas un būvdarbi, kuriem 
noteikti ZPI kritēriji 

1. Biroju ēkas (būvdarbi) 
2. Ceļu būve un satiksmes zīmes 
3. Dārzkopības produkti un pakalpojumi 
4. Elektroenerģija 
5. Klozetpodi un pisuāri 
6. Koģenerācijas iekārtas 
7. Mēbeles 
8. Notekūdeņu infrastruktūra 
9. Sienu paneļi 
10. Sanitārtehniskā armatūra 
11. Tekstilpreces 
12. Transports 
13. Ūdens sildītāji 
14. Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās 
iekārtas (veselības aprūpes EEI) 
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Vadlīnijas 

ZPI kritēriju piemērošanu iepirkuma procedūrā 
pasūtītājs veic saskaņā ar atbildīgās iestādes 
izstrādātajām vadlīnijām 
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Vispārīgā daļa 

ZPI kritēriju dokuments 
biroja papīram 

ZPI kritēriju dokuments 
pārtikai un ēdināšanas 

pakalpojumiem 

ZPI kritēriju dokuments 
datortehnikai  

ZPI kritēriju dokuments 
…. 



Reģionālie semināri „Zaļā iepirkuma 
piemērošana pašvaldību publiskajos 
iepirkumos” 

Datums Vieta Praktisko darbu tēmas 

26.oktobris Bauska būvniecība, apgaismojums 

2.novembris Ludza pārtika, tīrīšanas līdzekļi 

3.novembris Daugavpils būvniecība, apgaismojums 

9.novembris Valmiera būvniecība, apgaismojums 

15.novembris Liepāja pārtika, tīrīšanas līdzekļi 

23.novembris Madona pārtika, tīrīšanas līdzekļi 

30.novembris Dobele pārtika, tīrīšanas līdzekļi 

6.decembris Ventspils būvniecība, apgaismojums 

14.decembris Mārupe pārtika, tīrīšanas līdzekļi 

15.decembris Rīga būvniecība, apgaismojums 
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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

