
Zaļais publiskais iepirkums Latvijā: 
tendences  
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Iepirkumu uzraudzības biroja  

Metodoloģijas departamenta 

direktore  

Agnese Irmeja 



Mērķi 
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Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.-2017.gadam 

 

 

2015. 

15 % 
 

2016. 

20% 

2017. 

30% 



Statistika 

 

Pārējie 
89% 

Zaļie iepirkumi 
11% 

Zaļo iepirkumu apjoms 2014.gadā finansiālā izteiksmē 



Statistika 

 

Pārējie 
63% 

Zaļie iepirkumi 
37% 

Zaļo iepirkumu apjoms 2015.gada janv.-febr.  
finansiālā izteiksmē   



Publisko iepirkumu regulējums 
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Direktīva 
2004/18/EK 

Publisko 
iepirkumu 

likums  

Direktīva 
2014/17/EK 

Sabiedrisko 
pakalpojumu 

sniedzēju 
iepirkumu likums 



Publisko iepirkumu regulējums 
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Direktīva 
2004/18/EK 

Direktīva 
2014/24/ES 

Direktīva 
2014/17/EK 

Direktīva 
2014/25/ES 



Vides kritēriji normatīvajos aktos 
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Direktīva 

2009/33/EK 

PIL 

SPSIL 

MK noteikumi 
Nr.673 

 
 



Vides kritēriji normatīvajos aktos 
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 ES fondu programmu noteikumi, attīstības plānošanas 
dokumenti (pašvaldību stratēģijas) 

Direktīva 

2012/27/ES 
? PIL 

EK  regula 
Nr.106/2008 

Energy Star 

 
 



Vides kritēriju piemērošana iepirkumos 
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Atlases prasības 

Tehniskās 
specifikācijas 

Vērtēšanas kritēriji 

Līguma izpildes 
prasības 



Vērtēšanas kritēriji pārtikas un ēdināšanas 
pakalpojumu iepirkumos 
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 Preču daudzums, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai 
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām 

Vērtē preču daudzumu (kg) no kopēja paredzēta preču daudzuma 
(kg) 

 Preču īpatsvars (daudzums), kuri tiek piegādāti atkārtoti 
izmantojamā primārajā iepakojumā (kuru pretendents apņemas 
savākt atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei) 

Vērtē preču īpatsvaru (kg) no kopēja prognozējamā preču apjoma 



Vērtēšanas kritēriji pārtikas un ēdināšanas 
pakalpojumu iepirkumos 
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 Videi draudzīga piegāde 



Vērtēšanas kritēriji pārtikas un ēdināšanas 
pakalpojumu iepirkumos 

12 

 

 Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmai atbilstošu produktu 
(piemēram „Zaļā karotīte”) izmantošanas īpatsvars kopējo 
izmantojamo produktu apjomā 

Maksimālais punktu skaits tiks piešķirts pretendentam ar 
visaugstāko Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmai atbilstošu 
produktu (piemērām „Zaļā karotīte”) izmantošanas īpatsvaru 
kopējo izmantojamo produktu apjomā 

 

 



Tehniskās specifikācijas 
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Paaugstinātas kvalitātes prasības pārtikas produktu 
iepirkumos 

 
Skābie 

 kāposti Medus 

Kviešu  
milti 

Kartupeļi 

Galviņ 
kāposti 



Problēmas 

 Nepietiekamas zināšanas, pieredzes trūkums 

 Ierobežoti finanšu resursi 

 Piedāvājums tirgū  

 Politikas trūkums 

 Nespēja kontrolēt līguma izpildi 
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Direktīva 2014/24/ES 

Aprites cikla izmaksas 
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Iegādes 
izmaksas 

Lietošanas 
izmaksas 

Apkopes 
izmaksas 

Savākšana, 
otrreizēja 
pārstrāde 

Ietekme uz 
vidi 



Direktīva 2014/24/ES 

Aprites cikla izmaksas, kas saistītas ar ārēju ietekmi uz vidi: 

 

 ir saikne ar produktu, pakalpojumu, būvdarbu aprites ciklā 

 tās var izteikt naudā un pārbaudīt 

 var ietvert siltumnīcefekta gāzu un citu piesārņotāju emisiju 
izmaksas, klimata pārmaiņu mazināšanas izmaksas 

 iepirkuma dokumentos jānorāda dati, kas jāiesniedz 
pretendentam, un metode, ko izmantos vērtēšanai 



Direktīva 2014/24/ES 

Aprites cikla izmaksu, kas saistītas ar ārēju ietekmi uz vidi, 
vērtēšanas metode: 

 

 pamatā objektīvi pārbaudāmi nediskriminējoši kritēriji 

 pretendenti datus var viegli iesniegt 

 pieejama visām ieinteresētajām personām 

 var izstrādāt valsts, reģionālā, vietējā līmenī, bet jābūt 
vispārējām, nevis tikai priekš konkrēta iepirkuma 

 ja ES tiesību aktos noteikta kopēja metode – izmanto to 

 

 

 

 



Paldies par uzmanību! 
    

Jautājumi? 
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Kontaktinformācija: 
Iepirkumu uzraudzības biroja  
Metodoloģijas departamenta 

Direktore  Agnese Irmeja 
Tālr. 67326701 

E-pasts: agnese.irmeja@iub.gov.lv 


