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Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) nepieciešamība 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (Latvija 2030) 

„Valsts un pašvaldību iepirkumu konkursu kritērijos būtu jāiekļauj energoefektivitāte un produktu 

dzīves cikla analīzes apsvērumi” 

Latvijas Nacionālās attīstības plāns (Latvija 2020)  

„Energoefektīvu un ekoloģiskas izcelsmes preču un pakalpojumu („Zaļais publiskais iepirkums”) 

plašāka nodrošināšana publiskajos iepirkumos” 

Vides politikas Pamatnostādnes 2014. – 2020. 

„ Izstrādāti kritēriji un vadlīnijas par iepirkumu dokumentācijā iekļaujamajām „zaļā” 

iepirkuma prasībām, aspektiem un to saimnieciskās vērtības noteikšanu ”  

Deklarācija par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto 

darbību 

„ Izstrādāsim un pieņemsim Zaļā publiskā iepirkuma veicināšanas plānu un ieviesīsim zaļo iepirkumu 

ministriju praksē, lai nodrošinātu to, ka, sākot ar 2015.gadu vismaz 30% no visiem ministriju 

iepirkumiem tiktu veikti iekļaujot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus” 

2 



Līdz šim paveiktais 
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• Inteligent Energy Europe projekti 

• Ieteikumi zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un 

pašvaldību institūcijās 

• Ieteikumi videi draudzīgas būvniecības veicināšanai 

• KPFI 

• EIS 

 

 



Zaļā publiskā iepirkuma veicināšanas plāns  

2014. - 2016. gadam 

 

Pamatojoties uz valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu, 

 

šobrīd zaļā publiskā iepirkuma veicināšanas plāna mērķis ir 

nodrošināt, ka sākot ar 2015.gadu  30% finansiālā izteiksmē 

no visiem ministriju iepirkumiem  tiktu veikti iekļaujot zaļā 

publiskā iepirkuma kritērijus.  

 

4 



Zaļā publiskā iepirkuma veicināšanas plāns  

2014. - 2016. gadam 
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Atbildīgā institūcija: VARAM 

 

 

Mērķauditorija: valsts pārvalde, valsts un pašvaldību iestādes un 

komersanti (piemēram, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji un 

būvkomersanti), uzsvaru liekot uz valsts budžeta līdzekļu t.s. ES 

fondu finansējuma izmantotājiem 
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 Rīcības virzieni: 

 

• Institucionālās sistēmas un normatīvās bāzes 

pilnveidošana 

 (normatīvais regulējums, monitorings, vadlīnijas) 

 

• ZPI popularizēšana 

(semināri, apmācības, informācijas pieejamības nodrošināšana) 
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Potenciālās preču un pakalpojumu grupas, kurām  piemērot 

ZPI:  

• celtniecības darbi; 

• transports; 

• tīrīšanas pakalpojumi; 

• dzērieni un pārtikas produkti;  

• biroja un skaitļošanas tehnika;  

• atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi. 

   



Paldies par uzmanību! 

 
 

liga.rutina@varam.gov.lv  

www.varam.gov.lv 
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