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Zaļais publiskais iepirkums 

 Sistemātiska vides (arī sociālu) nosacījumu integrēšana visās ar 
preču vai pakalpojumu iepirkumu saistītās darbībās un viens no vides 
politikas instrumentiem, ar kura palīdzību iespējams: 

• samazināt ietekmi uz vidi  

• veicināt sociālus uzlabojumus 

• panākt ietaupījumus budžetā  



Publisko iepirkumu regulējums 

2004/18/EK Publisko iepirkumu 
likums (PIL) 

2004/17/EK 
Sabiedrisko 

pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu 

likums (SPSIL) 



Publisko iepirkumu regulējums 

2009/33/EK  

 
PIL 

2012/27/ES plānots PIL 



Publisko iepirkumu regulējums 

Jaunās direktīvas  

• 2014/24/ES (klasiskā) 

• 2014/25/ES (sabiedrisko pakalpojumu sektors) 

 

Jāievieš līdz 2016.gada 18.aprīlim 



ZPI kritēriji 

• Obligātās prasības tehniskajās specifikācijās 

 

• Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji 

 

• Tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriji 



Tehniskās specifikācijas 
Piemēri 

Visām sanitāro mezglu un virtuvju ūdensapgādes iekārtām jābūt aprīkotām ar 
jaunākajām tirgū pieejamajām ūdens taupīšanas tehnoloģijām 

Vismaz  50 % no svaigajiem dārzeņiem atbilst bioloģiskās lauksaimniecības shēmas 
prasībām saskaņā ar Regulu Nr. 834/2007 

Visiem datoriem un monitoriem jāatbilst jaunākajiem ENERGY STAR standartiem, 
kas pieejami adresē www.eu-energystar.org 

Uzņēmējam jānodrošina pasākumi, lai samazinātu un reģenerētu būvniecības un 
nojaukšanas procesā radītos atkritumus. Reģenerācijas (atkārtotas izmantošanas 
vai otrreizējas pārstrādes) līmenim jābūt vismaz 60 % no kopējā svara 



Vērtēšanas kritēriji 
Piemēri 

Svaigo dārzeņu, kas atbilst integrētās audzēšanas shēmai 
vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmai, apjoms 
procentos  

Elektroenerģijas apjoms procentos, kas iegūts no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem 

Novatoriski energoefektīvi būvniecības pakalpojumi 
(enerģijas ietaupījums, pasīvo elementu izmantošana) 



Ierobežojumi 

! 
• Neiekļauj norādes uz konkrētu ražotāju, produktu 

 

! 
• Atsaukšanās uz ekomarķējumu – speciāls regulējums 

 



Ierobežojumi 

! 

 

• Jāpieņem konkrētam marķējumam un konkrētam sertifikātam 
līdzvērtīgi pierādījumi par atbilstību 
 

! 

 
• Vides faktori kā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas 

kritēriji – saistīti ar līguma priekšmetu, konkrēti izteikti, objektīvi 
salīdzināmi un izvērtējami 

 



Eiropas Savienības tiesas secinājumi 

C-513/99 Concordia Bus Finland 

• ES normatīvie akti publiskā iepirkuma jomā neliedz iespēju izmantot 
kritērijus, kas attiecas uz vides saglabāšanu, novērtējot saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu 

• vienlīdzīgas attieksmes princips nav pretrunā tam, ka ņem vērā tādus 
ar vides aizsardzību saistītus kritērijus kā autobusu slāpekļa oksīda 
emisijas vai trokšņu līmeni, tikai tādēļ, ka paša līgumslēdzēja subjekta 
transporta uzņēmums ir viens no dažiem uzņēmumiem, kas var 
piedāvāt iekārtas, kuras atbilst augšminētajiem kritērijiem 

 

 



ZPI kavējošie faktori 

Nepietiekamas zināšanas, pieredzes trūkums 

Ierobežoti finanšu resursi 

Piedāvājums tirgū 

Politikas trūkums 

Nespēja kontrolēt līguma izpildi 



Direktīva 2014/24/ES  

Aprites cikla izmaksu vērtēšana – rentabilitātes pieeja 

 
iegāde 

lietošana 

apkope 
savākšana, 
otrreizējā 
pārstrāde 

 

ietekme uz 
vidi  



Kur atrast informāciju? 



Kur atrast informāciju? 



Eiropas Komisijas mājaslapa 



 

Paldies par uzmanību! 

 


