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Projekts:  

Projekta galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā 
iepirkuma (ZPI) principu ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un 
preču iegādē, sniedzot apmācības dažādos zaļā publiskā iepirkuma sektoros 

 

Projekta ilgums ir 36 mēneši, no 2013. gada 1. novembra – 2016. gada 31.oktobrim. 

 

Ieguvumi: 
 

 - bezmaksas apmācības 

 - ekspertu piesaiste ZPI izstrādei, ko finansē projekts 

 - izstrādātas vadlīnijas, apmācību materiāli, ekspertu tehniskais atbalsts 

 - aprēķinu metodes ieguvumu un ietaupījumu noteikšanai 

 - semināri, enerģijas dienas, u.c. pasākumi 

  - apaļā galda diskusijas ar piegādātājiem/ražotājiem 



Projekta ilgums ir 36 mēneši, no 2013. gada  
1. novembra – 2016. gada 31.oktobrim. 
 

Partneri: 7 valstis, 13 partneri. 

Mērķis:  

  

• Preiļi 

• Tukums 

• Grobiņa 

• Carnikva 

• Valka  



 
PRIMES atbalstītās produktu grupas 
 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

 

• Siltumizolācija   

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/insulation/lv.pdf 

• Transportlīdzekļi  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_lv.pdf 

•  IT aprīkojums sabiedriskās ēkās  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_it_equipment_lv.pdf 

• Apgaismojumam – ielu apgaismojumam 

 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_lv.pdf 

• Iekštelpu apgaismojumam  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_lv.pdf 

• Apkures sistēmas un atjaunojamie energoresursi 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet_lv.pdf 

• Sabiedrisko ēku atjaunošana  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet_lv.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/insulation/lv.pdf
https://web.lvif.gov.lv/owa/redir.aspx?C=5YMYgzaZHkGLHqDgMtSoVJr2ZopnLdIICcUdHUTcgWJslxmv6v7pviHMh2phNLkL_q7vd1BCLSE.&URL=http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_lv.pdf
https://web.lvif.gov.lv/owa/redir.aspx?C=5YMYgzaZHkGLHqDgMtSoVJr2ZopnLdIICcUdHUTcgWJslxmv6v7pviHMh2phNLkL_q7vd1BCLSE.&URL=http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_lv.pdf
https://web.lvif.gov.lv/owa/redir.aspx?C=5YMYgzaZHkGLHqDgMtSoVJr2ZopnLdIICcUdHUTcgWJslxmv6v7pviHMh2phNLkL_q7vd1BCLSE.&URL=http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_it_equipment_lv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_lv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_lv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet_lv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet_lv.pdf


 
Praktiskie piemēri 
 

 
 

 Būvniecība 
Carnikava, Liepāja, Ādaži , Grobiņa 
 

 Zaļā elektroenerģija  

 Tramvaji un transporta pārvadājumi 

 Kurināmais: (šķeldas, granulu vai malkas) 

 Iekštelpu/ārtelpu un ielas apgaismojums 

 Klēpjdatori 
 Ir izstrādāta tehniskā specifikācija 

 

 



PRIMES 
Tikšanās ar 

produktu un 
pakalpojumu 
sniedzējiem  

ZPI  

Ietaupīto 
resursu 
aprēķins 

Vajadzību 
noteikšana 

Apmācības 

ZPI kritēriju 
izstrāde 



Ietaupījumu aprēķini 

www.gpp2020.eu 



 



Pieredze  
• Uzreiz jūtams, ja ir vadības atbalsts ZPI 

– Bez tā, visticamāk, apstāsies pusceļā 

• Laba iepirkuma sagatavošanai nepieciešams laiks 
– Iepirkumu speciālisti noslogoti  

– Ar sasteigtu iepirkumu labus rezultātus nesasniegsi   

• Ieteikumi laba iepirkuma sagatavošanai  
– Prioritātes  kritēriji   verifikācija  

– Jāizvērtē tirgus iespējas (vai ir piedāvājums?), dialogs ar 
potenciālajiem piegādātājiem (ievērojot tiesiskumu)  

– Ietekme uz izmaksām (dzīves cikla izmaksas  atmaksāšanās periods) 

– Saimnieciski izdevīgā principa izmantošana (lielākas manevru iespējas, 
saprātīgākas izmaksas)  

 

 



Paldies! 

 
Latvijas vides investīciju fonds  
 
Zane.Bilzena@lvif.gov.lv  
 
www.lvif.gov.lv 
+371 67845111 
 
 
 

mailto:zane.ramane@lvif.gov.lv
http://www.lvif.gov.lv/

