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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 



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

(iepirkumi no 42 000 euro) 
 
 

Statistika 

17.7 %

82.3 %

zaļie iepirkumi

pārējie



Atzīme Publikāciju vadības sistēmā: 
 
 Paziņojums par līgumu 

 V iedaļa «Papildus informācija» 
V.3 «Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides 

aizsardzības prasības»  - «jā»  
 

 Paziņojums par plānoto līgumu 
III 7.punkts  «Iepirkuma dokumentos ir iekļautas 

vides aizsardzības prasības» - «jā» 

Publikācija 



Vides kritēriji normatīvajos aktos 
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Direktīva 

2009/33/EK 

PIL 

SPSIL 
 
 

PIL 
MK 

noteikumi 
Nr.673 

Direktīva 

2012/27/ES 
? PIL  



 
 
 
 
 
 

 
 

 ES fondu programmu noteikumi, attīstības 
plānošanas dokumenti (pašvaldību stratēģijas) 

Vides kritēriji normatīvajos aktos 
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EK  regula 
Nr.106/2008 

Energy Star 
 
 

Direktīva 
2010/31/ES 

? 



 

Vides kritēriju piemērošana 
iepirkumos 
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Atlases prasības 

Tehniskās 
specifikācijas 

Vērtēšanas kritēriji 

Līguma izpildes 
prasības 



Vides apsvērumi 
 

• dalībnieku atlase 
   vides vadības sistēma  
 fakultatīvais izslēgšanas nosacījums – 18.panta 

2.punkta pienākumu (tai skaitā attiecībā uz vidi) 
pārkāpums  

• tehniskās specifikācijas 
• nepamatoti lēta piedāvājuma identificēšanā 
• aprites cikla izmaksu vērtēšana 

Direktīva 2014/24/ES 



 

Ieteikumi IUB mājaslapā 



Ekonomikas ministrijas izstrādātie ieteikumi būvdarbu 
jomā (25.09.2015.) 

 Iepirkumu vadlīnijas/Noderīga informācija 
 

 Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriji  
 Energoefektīvāko iekārtu piedāvājums 
 Energoefektīvāko ēku norobežojošo konstrukciju 

būvizsrādājumu piedāvājums 
 Videi draudzīgu būvizstrādājumu izmantošana 

 
 

Ieteikumi IUB mājaslapā 



Energoefektīvāko iekārtu piedāvājums 
 
 Max punktu skaits – piedāvājums ar viszemāko kopējo 

enerģijas patēriņu  
 

 Vērtēšanai nepieciešamā informācija 
  iekārtu saraksts 
 iekārtas ražotāja deklarācija, tehniskā specifikācija vai 

cita informācija par iekārtas energoefektivitāti 
salīdzināmā veidā un enerģijas patēriņa aprēķins 

 
 

 

EM ieteikumi būvdarbu 
iepirkumiem 



Energoefektīvāko ēku norobežojošo konstrukciju 
būvizstrādājumu piedāvājums 

 
 Max punktu skaits - piedāvājums ar visaugstāko 

kopējo energoefektivitāti  
 

 Vērtēšanai nepieciešamā informācija - 
būvizstrādājumu saraksts, ražotāja deklarācija, 
tehniskā specifikācija vai cita informācija par 
būvizstrādājuma energoefektivitāti salīdzināmā veidā 

 

EM ieteikumi būvdarbu 
iepirkumiem 



Videi draudzīgu būvizstrādājumu izmantošana 
 

 Max punktu skaits - piedāvājums ar visaugstāko videi 
draudzīgo būvizstrādājumu īpatsvaru  
 

 Piedāvājumā iesniedz  
 būvizstrādājumu sarakstu, tāmes vērtību (atsauce uz 

tāmes pozīciju), un visu būvizstrādājumu kopvērtību 
  būvizstrādājuma ražotāja deklarāciju, tehnisko 

specifikāciju vai citu informāciju, pēc kuras ir 
nosakāma ekomarķējuma standartu esamība vai 
neesamība 

 

EM ieteikumi būvdarbu 
iepirkumiem 



Videi draudzīgu būvizstrādājumu izmantošana 
 

 Īpatsvaru vērtē naudas izteiksmē 
 

 Videi draudzīgi būvizstrādājumi - būvizstrādājumi, 
kuriem piešķirts I tipa ekomarķējums saskaņā ar ISO 
14024 „Ekomarķējumi un deklarācijas -Pirmā tipa vides 
deklarācijas -Principi un procedūras” standarta 
prasībām. 
 
 

EM ieteikumi būvdarbu 
iepirkumiem 



MK Ieteikumi videi draudzīgas būvniecības 
veicināšanai (22.12.2008.) 
 
IUB mājaslapā 
 Iepirkumu veicējiem/Zaļais iepirkums/Zaļais 

iepirkums Latvijā 

Vides kritēriji  
būvdarbu iepirkumos 



MK ieteikumi 
 

 Tehniskās specifikācijas 
ēkas vispārējais enerģijas patēriņš  ir par [X]% 

zemāks nekā [miniet  attiecīgus Latvijas 
normatīvus] maksimālais noteiktais 

enerģijas sadales ekrāns 
apmācība par energoefektivitāti  
energoefektivitātes līmenim ir jāatbilst 

kritērijiem, kuru pamatā ir konkrēti pasīvās mājas 
standarti 

Vides kritēriji 
 būvdarbu iepirkumos 



MK ieteikumi 
 

 Tehniskās specifikācijas 
 
kā minimums [X]% no enerģijas patēriņa 

jānodrošina, izmantojot v-AER (t.i. saules 
kolektori, biomasas boiler, gaisa turbīnas utt.) 

ūdeni taupošas iekārtas 

Vides kritēriji  
būvdarbu iepirkumos 



MK ieteikumi 
 

 Tehniskās specifikācijas 
noteiktu materiālu izslēgšana  
pretendentiem jāapliecina, ka šādi materiāli/ 

vielas netiks izmantoti ēkas būvniecībā: 
piemēram, izstrādājumi, kas satur ar 

fluorogļūdeņražus (HFC), sēra 
heksafluorīdus (SF6) u.c. 

 
 

Vides kritēriji  
būvdarbu iepirkumos 



MK ieteikumi 
 

 Vērtēšanas kritēriji 
zemāks enerģijas patēriņš kā minēts 

specifikācijās 
 inovatīvas, energoefektīvas ēkas komunikācijas  

 

Vides kritēriji  
būvdarbu iepirkumos 



 Līguma izpilde 
 obligātā gaisa apmaiņas koeficienta (jeb ēku 

blīvējuma pakāpes) pārbaudes veikšana 
 uzskaitvedība 

regulārs uzskaitvedības pakalpojums pirmos trīs 
gadus, kas nodrošinās ēkas pārvaldnieku ar 
ikmēneša enerģijas patēriņa, apkures, 
kondicionēšanas, vēdināšanas un elektroenerģijas 
patēriņa rādītājiem 

 atkritumu samazināšana un apsaimniekošana  
 būvniecības materiālu transportēšana, samazinot 

kaitīgās emisijas, un otrreizēja pārstrāde  
 

Vides kritēriji  
būvdarbu iepirkumos 



Latvijas Elektromateriālu tirgotāju asociācijas Ieteikumi 
publiskajiem iepirkumiem elektromateriālu (LED 
apgaismojuma jomā) 
 
IUB mājaslapā  
 Iepirkumu veicējiem/Nozaru organizāciju ieteikumi 
 

Ieteikumi apgaismojuma 
iepirkumam 



 Tehniskās specifikācijas  
gaismeklis ir izgatavots, izmantojot tehnoloģijas 

un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa 
pārstrādi pēc kalpošanas termina beigām 

aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu – ne 
sliktāk kā 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° 
no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar 
gaismu samazināšanai 

 
 

Ieteikumi apgaismojuma 
iepirkumam 



 Vērtēšanas kritērijs – energoefektivitāte 
potenciāli izdevīgākais patēriņa un gaismas 

intensitātes salikums, proti, lai lūmeniem (lm) ir 
lielāka attiecība pret vatiem (W), jo lielāka šī 
attiecība, jo lielāka energoefektivitāte 
 

 Piemēram, LED spuldze 12W, kas rada gaismas 
plūsmu lm 450, ir energoefektīvāka, nekā LED 
spuldze 10W, kas rada gaismas plūsmu lm 300. 
 

Ieteikumi apgaismojuma 
iepirkumam 



 MK noteikumu Nr.637  
piemērošana 

23 

Piemēro 

Pārtikas produktu iepirkumiem 
No 42 000 euro 

No 4000 euro, ja piemēro PIL 8.2 15.daļas izņēmumu 

Ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem 
 No 42 000 euro 



 Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot 8.2panta prasības 
līgumiem par pārtikas produktu piegādi, ja tiek 
ievērotas zaļā publiskā iepirkuma prasības, kas 
noteiktas MK noteikumos Nr.673. 
 

 

PIL izņēmums 



Kļūdas MK noteikumu Nr.673 
piemērošanā 
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 Nav noteikts minimālais procentuālais apjoms 
produktiem ar paaugstinātas kvalitātes prasībām 

 

Vienīgi atsauce uz atbilstību MK noteikumiem Nr.673 
nav pietiekama! 

 



 Nosaka, cik procentiem no iepirkuma kopējā pārtikas 
produktu klāsta vai kādas atsevišķas pārtikas produktu 
grupas jāatbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai 
nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu 
kvalitātes rādītāju (visu vai daļas no tiem) vai 
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas 
prasībām 
 

 Ja iepirkuma priekšmets ir dalīts daļās, prasību izvirza 
vismaz vienai no pārtikas produktu iepirkuma daļām 

Tehniskās specifikācijas  
pārtikas produktiem 
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Piemēri produktiem, kam praksē tiek noteiktas 
paaugstinātas kvalitātes prasības 
 

Tehniskās specifikācijas 
pārtikas produktu iepirkumiem 

Skābie 
 kāposti 

Medus 

Kviešu  
milti 

Jogurts 

Galviņ 
kāposti 

Kartupeļi 

Burkāni 
Āboli 



Kļūdas MK noteikumu Nr.673 
piemērošanā 
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 Nepamatoti piemērots viszemākās cenas kritērijs 

 Pārtikas produktu piegādes iepirkumā piemēro tikai, ja 
tehniskajās specifikācijās iekļauti visi principi! 

 Piemērojot saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 
kritēriju 

 Jāpiemēro vismaz 2 no noteikumu 20.punktā 
uzskaitītajiem vērtēšanas kritērijiem! 

 Pārtikas produktu iepirkumā cenas kritērijam – ne vairāk 
kā 50 % īpatsvars 



Kļūdas MK noteikumu Nr.673 
piemērošanā 
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 Līgumā nav iekļauti visi noteikumos paredzēti 
nosacījumi 

 kontroles mehānisms 

 Izpildītāja atbildība par neizpildi 

 pienākums iesniegt ražotāju un audzētāju sarakstu, 
apliecinājumu par sadarbību 

 pasūtītāja tiesības veikt izcelsmes un kvalitātes 
pārbaudes 

 attiecīga marķējuma nodrošināšana 

 augļu un dārzeņu pieejamības kalendārs 

 



IUB lēmums Nr.4-1.2/15-285 
 
 Ēdināšanas pakalpojumu iepirkums 
 Vērtēšanas kritērijs: Produktu, kuri atbilst BL, NPKS, LPIA 

prasībām, daudzums 
 Max punktu skaits - lielākais tehnoloģisko  karšu skaits, 

kurās izmantoti minētie produkti 
 Vienu produktu nemin atkārtoti, izņemot, ja produktam 

ir vairāki veidi (un par katru atsevišķs sertifikāts) 
 

Kļūdas praksē 



IUB lēmums Nr.4-1.2/15-285 
 
 Pretendents piedāvā cāļu liemeņus un liemeņu daļas 
 IIK: jāņem vērā mērķis  - panākt dažādību skolu 

ēdienkartēs, produktu veidu un tehnoloģisko karšu skaits 
palielināts mākslīgi 

 
 

Kļūdas praksē 



Lēmums Nr.4-1.2/15-295 
 
 Pārtikas produktu piegāde 
 Kritērijs «Videi draudzīga piegāde» 
 Jānorāda preču piegādes attālums no pretendenta 

noliktavas vai uzņēmuma līdz pasūtītājam 
 

 IIK: Izvēloties vērtēt videi draudzīgu piegādi, pasūtītāja 
rīcībā jābūt informācijai, ka preces  faktiski tiks 
piegādātas no norādītajām adresēm 

Kļūdas praksē 



Lēmums Nr.4-1.2/15-263 
 
 Pārtikas produktu piegāde 
 Kritērijs «Videi draudzīga piegāde» 
 Max punktu skaits – preču komplektēšanas/loģistikas 

centrs līdz 40 km no pasūtītāja  
 

 IIK: Komisija  nav ņēmusi vērā piedāvājumā iekļauto 
informāciju par diviem dažādiem ražošanas un loģistikas 
centriem un atšķirīgiem attālumiem 

 

Kļūdas praksē 



IUB lēmums Nr. Nr.4-1.2/15-55 
 
 Kas ir «videi draudzīgs iepakojums»? 
 Uzvarētājs piedāvā siļķi plastmasas spaiņos, ko uzskata par videi 

draudzīgu iepakojumu, jo  tas tiks savāks no nodots otrreizējai 
pārstrādei. 

 Iesniedzēja ieskatā plastmasas spaiņi nav videi draudzīgs 
iepakojums. 

 Nolikumā videi draudzīga iepakojuma jēdziens nav skaidrots, 
uzvarētāja piedāvājumam pievienots apliecinājums par līgumu ar AS 
„Latvijas Zaļais punkts” par iepakojuma apsaimniekošanu un preču 
zīmes licences piešķiršanu. Nav pamata apstrīdēt uzvarētāja izpratni 
par to, ka videi draudzīgs iepakojums ir tāds, kas ir otrreiz 
pārstrādājams un nenonāks apkārtējā vidē un nepiesārņos to. 

 

Kļūdas praksē 



IUB lēmums Nr.4-1.2/15-139 
 
 Jauna pasažieru autobusa piegāde 
 Iesniedzējs apstrīd prasību, ka dzinēja darba tilpumam 

(cm3) jābūt ne mazākam par 1900 un ne lielākam par 
2500 

 Pasūtītājs – nav nepieciešami jaudīgi dzinēji, dzinēji ar 
mazāku tilpumu –ekoloģiskāki 

 IIK  - apstrīdētais parametrs nav piemērotākais līdzeklis 
pasūtītāja mērķa sasniegšanai, pastāv citi objektīvi 
kritēriji kā degvielas patēriņš, CO2 izmešu daudzums 

Kļūdas praksē 



Informācija IUB mājaslapā 

 

 Par būtiskākajām un biežāk konstatētajām 
neatbilstībām iepirkuma procedūru dokumentācijā un 
norisē (22.09.2015). 

Apkopotas kļūdas ES fondu projektu iepirkumu 
pirmspārbaudēs 



Paldies par uzmanību! 

Jautājumi? 

 


