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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Zaļā iepirkuma ieviešana

• ES fondu finansēti projekti – instruments “Zaļā iepirkuma
veicināšanas plāna 2015-2017. gadam” ieviešanai, mērķu sasniegšanai;
• Kā viens no horizontālajiem principiem, īstenojot Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētus projektus, ir noteikts „Ilgtspējīga attīstība”
(HPIA);
• HPIA mērķtiecīgi tiek aplūkots kā vides aizsardzība un klimata
pārmaiņu samazināšanas veicināšana un pielāgošanās klimata
pārmaiņām;
• Horizontālā principa īstenošanai zaļā iepirkuma (ZI) un zaļā publiskā
iepirkuma (ZPI) prasības tiek piemērotas un integrētas ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas procesā.
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ZI/ZPI piemērošana specifisko
atbalsta mērķu (SAM) īstenošanas
nosacījumu izstrādē
Ministru kabineta noteikumos par SAM īstenošanu tiek iekļauta
norma par ZI/ZPI atbalstīšanu – atbalstāma ir vides prasību
integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos.
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektā iekļauj
ZI/ZPI piemērošanas kritēriju kā HP IA kritēriju – veicot
iepirkumus, konkursa nolikuma, atlases un vērtēšanas
kritērijos tika/tiks piemēroti zaļā publiskā iepirkuma principi.
ZI/ZPI kritērijs ir kritērijs, kuru izpildot projektu iesniegumu
vērtēšanā projekta iesniegums saņem papildu punktus.

Projekta iesniegumu vērtēšana kritēriji ZI/ZPI (I)
3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām

Īstenojot projektu, publiskajā iepirkumā izmanto zaļā
publiskā iepirkuma principus (horizontālā principa
„Ilgtspējīga attīstība” kritērijs):

Kritērijs nav izslēdzošs

4.8.1. vismaz vienā no projekta ietvaros īstenojamiem
publiskajiem iepirkumiem;
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4.8.2. nevienā projekta ietvaros īstenotajā publiskajā
iepirkumā.
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Kritērija vērtēšanai izmanto projektu iesniegumu veidlapas 3.3.punktā „Saskaņa ar
horizontālo principu „Ilgtspējīga attīstība” apraksts” un 3.4.punktā „Projektā plānotie
horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji” norādīto
informāciju, kā arī pievienoto iepirkuma tehnisko specifikāciju, pārbaudot vai tajā ir
ievēroti zaļā publiskā iepirkuma principi. Ja tehniskā specifikācija projekta
iesniegumam nav pievienota, projekta iesniegums nesaņem papildus punktus.

Projekta iesniegumu vērtēšana kritēriji ZI/ZPI (II)
3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras
izveidei vai rekonstrukcijai
Horizontālais princips „Ilgtspējīga attīstība” (punktus kritērijā piešķir par
atbilstību katram apakškritērijam)
Projekta ietvaros tiks
efektīvu un lietderīgu
samazinot izejvielu un
(izņemot zaļā iepirkuma

Kritērijs nav
izslēdzošs

īstenotas aktivitātes, lai veicinātu dabas resursu
izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā,
enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu
izmantošanu)
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Iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos tiks piemērots
zaļais iepirkums vismaz 30% apmērā no projekta izmaksām
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Projekta iesniedzējs ir komersants, kas darbojas eko-inovāciju jomā
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4 punktus piešķir, ja iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas
kritērijos tiks piemērots zaļais iepirkums vismaz 30% apmērā no projekta
izmaksām

Projekta iesniegumu vērtēšana kritēriji ZI/ZPI (III)
4.5.1.1.Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru
(sliežu transporta)
Projekta ietekme uz horizontālo principu „Ilgtspējīga attīstība”:
Zaļā publiskā iepirkuma/zaļā iepirkuma plānotās iepirkumu līgumcenas īpatsvars
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām sastāda:
4.2.1. vismaz 50%;
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4.2.2. vismaz 30%;
4.2.3. vismaz 10%.
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4.2.4. 9,99% un mazāk vai zaļo publisko iepirkumu/zaļo iepirkumu
nav plānots piemērot.

1
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Kritērijs ir izslēdzošs – jāsaņem vismaz 1 punkts
Kritērija vērtēšanai izmanto:
1) projekta iesnieguma veidlapas 3.3.punktā iekļauto aprakstu, vai un kā tiek ievērots
horizontālais princips „Ilgtspējīga attīstība” un kādi zaļā publiskā iepirkuma/zaļā iepirkuma
kritēriji tiks izmantoti;
2) projekta iesnieguma 3.pielikumā „Projekta budžeta kopsavilkums” esošo informāciju
tramvaju vagonu iegādei nepieciešamos līdzekļus. Ja tramvaju vagonu iegādes iepirkuma
līgumcena ir:
-vismaz 50 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, tiek piešķirti 3 punkti;
-vismaz 30 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, tiek piešķirti 2 punkti;
-vismaz 10 % % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, tiek piešķirts 1 punkts;
-mazāka kā 10% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām vai zaļo publisko
iepirkumu/zaļo iepirkumu nav plānots piemērot, punkti netiek piešķirti.

ZI/ZPI iespēju identifikācija
projektā

Metodiskais atbalsts projekta
iesniedzējam
• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika
• Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika
(pieejamas ES fondu un CFLA mājas lapā)

ES fondu finansējuma saņēmēja
atbildība
Saņemot projektu iesniegumu vērtēšanas procesā punktus
par ZI/ZPI, ES fondu finansējuma saņēmējs pēc projekta
īstenošanas informē kādos iepirkumos un par kādu summu
tika piemērots ZI/ZPI.
Atklātas projektu iesniegumu atlases gadījumā CFLA var
piemērot finanšu korekciju, ja finansējuma saņēmējs nav
piemērojis ZI/ZPI un sniedzis informāciju par sasniegto.

Informācijas avoti ZPI/ZI kritēriju
piemērošanai.

Metodika 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas
Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa
„Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai;
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_ iepirkums/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Paldies par uzmanību!
Jautājumi?

Uģis Zanders
Ugis.Zanders@varam.gov.lv
Tel. 66016590
www.varam.gov.lv

ZPI/ZI vērtēšanas kritērija
piemērošana

SAM netieša pozitīvā ietekme
ZPI/ZI projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijs ir kvalitātes
kritērijs ar iespēju saņemt papildu punktus, t.i., ZPI/ZI
kritērijs nav izslēdzošs kritērijs:

SAM tieša pozitīva ietekme
Ja ZPI/ZI projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijs ir
vienīgais HP IA atbilstības kritērijs - izslēdzošs kvalitātes
kritērijs, kur, nesaņemot noteiktu punktu skaitu, projektu
iesniegums tiek noraidīts:

SAM ietekmes uz HPIA veidi (I)

Tieša ietekme, piemēri:
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu
un AER izmantošanu pašvaldību ēkās.
4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā.
4.5.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta
infrastruktūru.
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku
apdraudējumu pilsētu teritorijās

SAM ietekmes uz HPIA veidi (II)

Netieša ietekme, piemēri:
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus.
6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot
transporta tīkla mobilitāti.
6.1.3. Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas
maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu
fragmentāro raksturu.
6.1.5. Valsts galveno autoceļu segas pārbūve, nestspējas
palielināšana
6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts
reģionālo autoceļu kvalitāti

Projekta izstrādes, apstiprināšanas
un uzraudzības ietvars

Sadarbības iestāde
(CFLA)








Starpresoru vienošanās
Projektu atlases nolikums
ES fondu ieviešanas metodiskie
materiāli
Projektu atlases izsludināšana
Projektu vērtēšana/ITI
Projektu verifikācija
Projektu uzraudzība

~1-3 mēn., atkarībā
no tā vai projekts
apstiprināts ar
nosacījumiem

3-5 mēn. Atkarībā
no tā vai projekts
apstiprināts ar
nosacījumiem
Projekta
uzraudzība – 5
gadus pēc to
īstenošanas

