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Elektronisko iepirkumu sistēma 
 

EIS: 

     nodarbināti 13 darbinieki 
 

     šobrīd 21 e-katalogs 
 

     apgrozījums 2015.gadā – 64 milj. EUR 
 

     9-10% no EIS veiktajiem pasūtījumiem 2015. gadā ir “zaļie” 
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“Zaļās” preces EIS 

“Zaļās” preces  Visas preces kopā 

Preču veidu 
skaits 

4 460 (jeb 7,13%) 62 523 

Apgrozījums 
2015. gadā 

6,37 milj. € (jeb 9,82%) 64,8 milj. € 
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Katalogs Kataloga sadaļa 

Biroja tehnika Projektori ar lampas eko režīmu 

Servertehnika 

 

Asmeņserveri 

Drukas iekārtas Printeri, daudzfunkcionālās iekārtas 

Drukas iekārtu 

izejmateriāli 

Atjaunotie toneri 

Eko datortehnika 

 

EPEAT prasības 

Biroja papīrs Biroja papīrs no otrreizēji pārstrādātas šķiedras  

 

Saimniecības 

preces 

Papīra higiēnas preces; sadzīves ķīmija; LED spuldzes; atkārtoti 

uzlādējamas baterijas 

Pārtika Produkti ar “bio” marķējumu; “Zaļā karotīte” produkti 
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“Zaļās” sadaļas EIS katalogos 



EKO datortehnika 
 EKO datortehnika atbilst vismaz šādām prasībām – 

 

• EPEAT ZELTA līmenī jebkurā valstī vai vismaz SUDRABA līmenī Latvijā 

 

 

•ir ENERGY STAR® (atbilstoši jaunākajai spēkā esošai versijai 

(šobrīd 6.0 versija)) sertificēta, vai arī ir testēta atbilstoši jaunākajai 

spēkā esošajai ENERGY STAR® testēšanas metodikai; 

 

• atbilst European RoHS Directive; 

 

 

•galda datoru barošanas bloki atbilst 80plus.org vismaz BRONZAS līmenim; 

 

 

•iekārtu monitori ir ar aktuālo TCO marķējumu. 
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Biroja tehnika un servertehnika 

• Biroja tehnika ar energotaupības režīmu 

  

 

 

 

 

 

 

•Servertehnika  Asmeņserveri 
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Drukas iekārtas –  
 
printeri, kopētāji, daudzfunkcionālās iekārtas 

-drukāšana uz abām lapas pusēm; 

-vairāki attēli uz vienas lapas; 

-energoefektivitāte atbilst vismaz Energy Star 2.0 

prasībām; 

-garantijas laiks – vismaz 5 gadi; 

-iespēja izmantot atkārtoti uzpildītas tonera un/vai tintes 

kasetnes 
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Drukas iekārtu izejmateriāli 

 

Atjaunota prece ‒ var tikt ražota uz lietošanā bijušu 

tonera kasetņu korpusu bāzes, bet pārējās detaļas ir 

nomainītas pret jaunām un nelietotām pēc vajadzības. 

 

Prece var saturēt iepriekš lietošanā bijušas detaļas. Bez 

tam - precei, kurai ražotājs ir paredzējis mikroshēmu, 

kas paziņo par tonera vai tintes daudzumu kasetnē, vai 

par tonera, vai tintes izbeigšanos jābūt ievietotai tam 

paredzētā vietā un pareizi jāpilda tai paredzētās 

funkcijas.  
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Saimniecības preces  
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LED spuldzes –  

• elektroenerģijas ietaupījums vismaz 60% 

 

 



Saimniecības preces 
 

Papīra higiēnas preces -  

• atbilst EK regulas 66/2010 un tai sekojošo grozījumu 

nosacījumiem; 

• marķēts ar Eiropas Kopienas vai līdzvērtīgu ekomarķējumu. 

Sadzīves ķīmija –  

• atbilst Eiropas Kopienas Komisijas 2009.gada 30.novembra 

Lēmumā Nr.2009/888/EK un sekojošajos grozījumos noteiktajiem 

kritērijiem 

• marķēts ar Eiropas Kopienas vai līdzvērtīgu ekomarķējumu. 

Atkārtoti uzlādējamas baterijas –  

baterijas nenonāk pārstrādē pēc tikai vienas lietošanas reizes vai 

vēl ļaunāk – tiek izmestas atkritumos 
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Biroja papīrs 
 

• Produktam ir jābūt izgatavotam no 100% otrreizēji                                           pārstrādātas 
papīra šķiedras, no kuras vismaz 65% ir iegūti                                            no makulatūras.  

• Papīram jāatbilst vismaz ECF (Elemental Chlorine-Free) prasībām. Atbilstība TCF (Totally 
Chlorine-Free) vai PCF (Process Chlorine-Free) arī tiek pieņemta.  

 

 

• Viss ar Zilā eņģeļa (Blauer Engel) ekomarķējumu sertificētais papīrs atbilst šīm prasībām. 

•  Arī ar Eiropas ekomarķējumu (European Ecolabel) un Ziemeļu gulbi (Nordic Swan) 
marķētais papīrs var atbilst šīm prasībām, ja norādīts, ka papīrs iegūts no 100% otrreizēji 
pārstrādātas šķiedras.  

 

• Meža apsaimniekošanas un piegādes ķēdes sertifikāti - FSC, PEFC vai jebkurš cits 
ilgtspējīgas mežsaimniecības standarts, kurā norādīta sertificētās koksnes procentuālā 
attiecība, tiek pieņemts kā pierādījums šai prasībai. 
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Pārtika 
 

Sadaļa - „BIO produkti” - marķēti atbilstoši Padomes Regulai 

Nr.834/2007 un Komisijas Regulai Nr.889/2008  

• pie šī marķējuma jābūt norādītam arī kontrolējošās institūcijas 

kodam, piemēram, LV-BIO-01 (Vides kvalitāte) vai LV-BIO-02 

(STC); 

• var būt arī jebkurš cits BIO marķējums atbilstoši regulai. 

 

 

 

Sadaļa - „Produkti sertificēti atbilstoši MK not. Nr.461 "Zaļā karotīte“ 

• uz produktiem ir Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norāde 

“Kvalitatīvs produkts”.  
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Kā to visu var atrast? 
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Paldies par uzmanību! 
 
 
 

Vai ir kādi jautājumi? 
 
 
 
  

 


