
 
 

Dienas kārtība 

Pasākumu moderē Ansis Bogustovs 

11:00    Reģistrēšanās/ kafija 

11.30 Semināra atklāšana  – Elita Turka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,  

 Valsts sekretāra vietniece administratīvajos jautājumos 

 

11:40 Zaļais iepirkums pašvaldībās energoefektivitātei - PRIMES, Zane Bilzēna, Jana Simanovska, Latvijas 

Vides investīciju fonds 

 

11:55 Zaļā publiskā iepirkuma normatīvais regulējums, Māris Klismets Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas, Koordinācijas departamenta direktors 

 

12.10 Zaļie EIS iepirkumi šodien un nākotnē  Oļegs Fiļipovičs – Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

Elektronisko iepirkumu departamenta direktors, Elita Kļaviņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

Elektronisko iepirkumu departamenta direktora vietniece 

 

12:25 Ieteikumi zaļā publiskā iepirkuma organizēšanā, Agnese Irmeja Iepirkumu uzraudzības biroja 

Metodoloģijas departamenta direktore 

 

12:40 Energoefektivitātes direktīvas prasības attiecībā uz publisko iepirkumu, Ieva Kārkliņa, Ekonomikas 

ministrija, Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departaments,  Energoefektivitātes nodaļa  

 

Jautājumi 

 

13:00 Pusdienu pauze 

 

13.40 - 14:40 Video – Zaļais iepirkums Latvijas pašvaldībās. 

 Zaļais iepirkums pašvaldībās, pieredze un īstenotie projekti 

 Liepājas pilsētas dome, Eva Ciekurze 

 Carnikavas novada dome, Vilis Zinkevičs  

 Valkas novada dome, Ilona Freimane, Daina Lankovska  

 Tukuma novada dome, Jānis Lukševics 

 Grobiņas novada dome, Uldis Ķepals, Linda Leja 

 

14:40 - 15:30  Zaļais iepirkums Latvijas pašvaldībās - diskusija 

Diskusijā piedalās  uzaicinātie politikas veidotāji, ministriju pārstāvji,  ar iepirkumu veikšanu un uzraudzību 

atbildīgās institūcijas, tā arī piegādātāji, dažādu nozaru un asociāciju pārstāvji, kā arī pašvaldības. 
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Pasākuma vieta 

Latvijas Nacionālā bibliotēka “Gaismas Pils”, 11. stāvs.  Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423 

Kā nokļūt! 

Var nokļūt ar sekojošu numuru sabiedrisko transportu (pietura - Nacionālā bibliotēka): 

 Autobuss: 3, 4, 4z, 7, 8, 10, 21, 22, 23, 25, 26, 32, 35, 38, 39, 43, 54, 55 

 Mikroautobuss: 238, 242, 244, 246, 263, 270, 271 

 Tramvajs: 2, 4, 5, 10 

 Trolejbuss: 9, 27 

Automašīnu iespējams novietot LNB autostāvvietā Mūkusalas ielā 5. 

 

Reģistrēšanās pasākumam 

Pasākuma apmeklēšana ir bez maksas. Tā kā  vietu skaits ir ierobežots, lūdzam iepriekš reģistrēties nospiežot 

saiti REĢISTRĒTIES 
 

!!! Lūdzam, ņemt vērā, ka virsdrēbes un somas jāatstāj garderobē atsevišķos skapīšos, kuru aizslēgšanai 

nepieciešama 1 € monēta, kas tiek atgriezta atpakaļ, mantas izņemot, un ka visiem ēkas apmeklētājiem 

nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu pasi vai ID karti. 
 

Par PRIMES 

PRIMES projekta galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) 

principa ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādos 

zaļā publiskā iepirkuma sektoros un nodrošinot ekspertu atbalstu tehnisko specifikāciju izstrādē. Projektā piedalās 

13 partneri no 7 valstīm – Dānija, Zviedrija, Beļģija, Francija, Itālija, Horvātija un Latvija. Sīkāk par pašu projektu 

skatīt projekta mājas lapā  – www.primes-eu.net  

 

 

 

 

 

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of 
the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of 

the information contained therein. 
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http://saraksti.rigassatiksme.lv/index.html#plan//
https://www.lnb.lv/lv/pakalpojumi/autostavvieta
https://docs.google.com/forms/d/1DbLeyaFAq-tYmSFwRPqWpzV5BXzEeZNd2kNJBba0wRI/edit
http://www.primes-eu.net/

