
Aktualitātes zaļā publiskā iepirkuma 
piemērošanā 

Inese Pelša  
Koordinācijas departamenta 

Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības 
nodaļas vecākā eksperte 
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Eiropas zaļais kurss (European Green Deal) 

Eiropas

zaļais

kurss 
Stimulēt rūpniecību pāriet uz 

nepiesārņojošu aprites 
ekonomiku

Saglabāt un atjaunot ekosistēmas 

un bioloģisko daudzveidību

Nevienu neatstāt novārtā 

(taisnīga pārkārtošanās)

“No lauka līdz galdam”: izveidot 

taisnīgu, veselīgu un vidi 
saudzējošu pārtikas sistēmu

Būvēt un atjaunot energoefektīvi 

un resursefektīvi
Paātrināt pāreju uz ilgtspējīgu un 

viedu mobilitāti

Kāpināt 2030. un 

2050. gadam nosprausto ES 
klimata mērķu vērienu

Sagādāt tīru un drošu enerģiju par 

pieņemamu cenu

Finansēt pārkārtošanos

Tiekties uz nulles piesārņojumu ar 

mērķi panākt no toksikantiem 
brīvu vidi

Eiropas 

klimata pakts

ES kā globāla 

līdere

Mobilizēt pētniecību un 

sekmēt inovāciju

Sagatavot ES 

ekonomiku 

ilgtspējīgai 

nākotnei

Eiropas 
Komisija 
2020.gada 
14.janvārī nāca 
klajā ar 
paziņojumu, ka 
turpmāk zaļais 
publiskais 
iepirkums būs 
jāpiemēro 
obligāti.  
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Aprites ekonomika 
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Tiesiskais pamats un instrumenti ZPI 
ieviešanai Latvijā 

Publisko 
iepirkumu 

likums 

Sabiedrisko 
pakalpojum
u sniedzēju 
iepirkumu 

likums 

 
MK not. Nr. 

353 “Prasības 
zaļajam 

publiskajam 

iepirkumam” 

EIS “zaļie 
katalogi” 

Zaļais publiskais iepirkums – tādu preču, 
pakalpojumu un būvdarbu iepirkums, kuru 
ietekme uz vidi to aprites ciklā ir mazāka 

nekā precēm, pakalpojumiem un būvdarbiem 
ar tādu pašu lietojuma mērķi, kas iegādāti, 

nepiemērojot zaļā publiskā iepirkuma 
principus 

ZPI 
principi 

Videi 
draudzīgs 
iepirkums 

Kaitējuma 
novēršana 

Aprites cikla 
skatījums 

Ietekmju uz 
vidi 

salīdzinājums 

Informācija 
par vides 

aizsardzības 
pasākumiem 
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Biroja papīrs 

Drukas iekārtas 

Datortehnika 

Pārtika un 
ēdināšanas 
pakalpojumi 

Tīrīšanas līdzekļi un 
pakalpojumi 

Iekštelpu 
apgaismojums 

Ielu apgaismojums 
un satiksmes signāli 

1. piel. 
Obligātās 

ZPI grupas 

Tiek noteikti 
ZPI principi 

2017 MK 
not. nr. 

353 

2. piel. 
Brīvprātīgās 

grupas 

Ikgadējie 
informatīvie 

ziņojumi  

ZPI 
piemēroš- 

nas vadlīnijas 

Ikgadējie 

informatī-
vie ziņojumi 

 

3. piel. 

Aprites cikla 
metodika  
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Zaļā iepirkuma soļi  

Izvērtēt, vai bez šī produkta/pakalpojuma nevar 
iztikt 

Iepirkumam atvēlēt pienācīgu laiku 

Veicot iepirkumu, izvērtē šī popdukta/pakalpojuma 
ietekmi uz vidi tā pilnā dzīves ciklā 

Veic tirgus izpēti par piedāvātajiem zaļajiem 
produktiem un to piegādātājiem 

Zaļo kritēriju prasības iekļaut visos iepirkuma 
posmos – nolikums, tehniskā specifikācija, 
līgums, līguma izpilde.  
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ZPI īpatsvara dinamika Latvijā – 
Publisko iepirkumu likums 

(IUB statistikas dati)  

990 

[VALUE] 1 242 1 436 
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Līgumcena 

Kopējā līgumcena milj. EUR (bez PVN)

Kopējā līgumcena milj. EUR (bez PVN) ar norādi par VAP

Kopējā līgumcena ar norādi par VAP (%)

12,221

14,001 13,772 13,869
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Iepirkumu skaits

Kopējais iepirkumu skaits Iepirkumu skaits ar norādi par VAP

Iepirkumu skaits ar norādi par VAP (%)



ZPI īpatsvars pēc iepirkumu veida 
(IUB statistikas dati)  
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Datortehnika un IKT infrastruktūra 
[PERCENTAGE] 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] 

Pārējie iepirkumi 
[PERCENTAGE] 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] 

Elektrība 
1% 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] 
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MK noteikumi Nr.353 «Prasības zaļajam publiskajam 
iepirkumam un to piemērošanas kārtība» 

Preču un pakalpojumu grupas, kurām publiskajā iepirkumā piemēro zaļā 
iepirkuma prasības un kritērijus  

Obligāti (1.pielikums): Brīvprātīgi (2.pielikums): 

1.Biroja papīrs 1.Būvdarbi (biroju ēkas) 

2.Drukas iekārtas 2.Ceļu būve un satiksmes zīmes 

3.Datortehnika un IKT infrastruktūra 3.Ūdens sildītāji siltuma ražošanai 

4.Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi 4.Dārzkopības produkti un pakalpojumi 

5.Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi 5.Elektroenerģija 

6.Iekštelpu apgaismojums 6.Klozetpodi un pisuāri 

7.Ielu apgaismojums un satiksmes 
signāli 

7.Koģenerācijas iekārtas 

8.Mēbeles 

9.Notekūdeņu infrastruktūra 

10.Sienu paneļi 

11.Izlietnes, krāni, dušas uzgaļi un to aprīkojums 

12.Tekstilpreces 

13.Transports 

14.Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās 
iekārtas 

 
Sporta un rotaļu 

laukumu segums 

 

grozījumi līdz 
30.06.2020. 
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ZPI kritēriji pārtikas iegāde 
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ZPI piemērošana semināros kafijas 
pauzēm un ēdināšanas pakalpojumiem 

Seminārā paredzētas 2 kafijas pauzes un vienas pusdienas 
(bufetes tipa): 
Kafijas pauzes un pusdienas nodrošina, ņemot vērā šādas 
norādes: 
Uzkodu un pusdienu sagatavošanā tiek izmantoti, bioloģiskā 
lauksaimniecībā ražoti, vietējie sezonālie pārtikas produkti 
saskaņā ar Zemkopības ministrijas sezonalitātes kalendāru;  
pusdienas - siltais ēdiens, ietverot zivi, pēc iespējas 
mazāk izmantot gaļu, (to censties aizstāt ar olu, sēnēm, 
pupiņām, šķelto zirņu biezeni, kāpostiem u.tml.) un 
salāti/sezonāli dārzeņi;  
Tiek izvietotas īpašas norādes pie ēdienu, uzkodu 
kopējiem traukiem (kafijas pauzēs un pusdienās), kuros tiek 
izmantoti bioloģiskie pārtikas produkti. 
Neizmantot vienreizējos traukus.  
Neizmantot produktus kā kafijas piens, cukurs, ūdens 
u.c. iepakojumos, bet pasniegt tos vienā koplietošanas 
traukā. 

Obligāti ZPI 

jāpiemēro šādiem 

CPV kodiem: 
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Reģionālie semināri ZPI ieviešanas 
atbalstam 

2015. gads - 5 semināri  
2016. gads - 10 semināri       
2017. gads - 4 semināri 
2018. gads - 5 semināri  
2019. gads – 4 semināri 

2015-2019 > 1600 klātienes dalībnieki 

11 diskusijas par normatīvā regulējuma 
uzlabojumiem (2019.g.) 
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• būvniecības dzīves cikla izmaksu aprēķina kalkulators 

• izmaksu kalkulators 
enerģiju patērējošām 
precēm, t.sk. mobilā 
aplikācija 

Dzīves cikla aprēķinu modeļi 
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Turpmākie izaicinājumi iepirkumu veicējiem 

• Pirms iepirkuma sagatavošanas pārbaudīt preču un pakalpojumu 
piedāvājumu un pieejamību tirgū; 

• ZPI kritēriji jāņem vērā un jāiestrādā jau projekta plānošanas posmā. 

• Pārliecināties par izvirzīto kritēriju verifikācijas iespējām (marķējumi, 
sertifikāti, pašdeklarācijas u.c.); 

• Līgumu izpildes kontrole – paredzēt, ka līgumslēdzējai iestādei ir tiesības 
veikt nejauši izvēlētu verifikāciju jebkurā brīdī līguma darbības laikā; 

• Būtiska ir sadarbība starp projektu izstrādātājiem un iepirkuma 
speciālistiem; iepirkumu speciālistiem un reālajiem īstenotājiem. 

• Nozaru stratēģiju virzība, nepietiekamā apjomā integrējot tajās vides, 
klimata un aprites ekonomikas prasības; 

• Kliedēt mītu, ka zaļie iepirkumi ir dārgāki un sarežģītāki; 

• Mērķtiecīgi apmācību semināri, praktiski piemēri. 
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Informācijas un atbalsta avoti 



Paldies par uzmanību! 
 Kontakti: zpi@varam.gov.lv 

Internet: www.varam.gov.lv darbības joma – zaļais publiskais iepirkums 

mailto:zpi@varam.gov.lv
http://www.varam.gov.lv/zpi

