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2019. gada novembris, 6. izdevums E-biļetens par projekta atjauninājumiem 

GPP4GROWTH 

Projekta jaunumi 

GPP4Growth ir Eiropas projekts, 

kuru finansē programma INTERREG 

Europe, kura mērķis ir radīt iespējas 

valsts iestādēm stimulēt 

ekoinovācijas, resursu efektivitāti un 

zaļo izaugsmi, izmantojot zaļo 

publisko iepirkumu (ZPI). 

Sestajā biļetenā var atrast sīkāku 

informāciju par GPP4Growth 

jaunākajiem notikumiem un 

gaidāmajām darbībām. 
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Īrijas GPP rīcības plans 
Ir iesniegts pirmais Īrijas GPP rīcības plāna projekts. Plāns koncentrējas uz 

3 galvenajām darbībām: 

 

1. Nacionālā apkārtraksta par zaļajiem iepirkumiem izstrāde 

 

2. Nacionālās pilotu apmācības programmas izstrāde 

 

3. Valsts zaļā iepirkuma vadlīniju atjaunināšana 

 

Detalizēti tiek analizēti īstenošanas un uzraudzības plāni un ar katru plānu 

saistītās izmaksas. Departaments ir pieprasījis mūsu ieinteresēto pušu ieguldījumu, lai to iekļautu 

galīgajā versijā, kuras termiņš būs 2019. gada decembrī.  

Īrijas aprites ZPI 

2019. gada oktobrī finanšu un sabiedrisko izdevumu un 

reformu ministrs Paschal Donohoe TD; sakaru, klimata un 

vides ministrs Ričards Brutons TD un Valsts izdevumu un 

reformu departamenta valsts ministrs Patriks O'Donovans TD 

pauda gandarījumu par apkārtraksta 20/2019: Vides un 

sociālo apsvērumu izmantošanas veicināšana Publiskais 

iepirkums. Apkārtraksts parāda valdības prioritāti zaļā 

publiskā iepirkuma veicināšanā, lūdzot departamentiem un 

birojiem apsvērt zaļo kritēriju iekļaušanu savos iepirkumos, 

un valdības departamentiem tiks lūgts ziņot par to 2020. 

gadā. Apkārtraksts ir viena no darbībām, kas iekļauta mūsu 

GPP4Growth. Rīcības plāns, un tas ir saistīts arī ar publisko 

sektoru kā Leader sadaļu nesen publicētajā Īrijas klimata 

rīcības plānā. Plānā noteikts, ka ikvienai valsts iestādei ir 

jābūt pilnvarām klimata jomā. Šādu pilnvaru galvenais 

elements būs publiskā iepirkuma izmantošana pārmaiņu 

ieviešanai. 

Joan Prummel 

Gijs Termeer 

Mervyn Jones 

Abby Semple 
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7. konference par reģionālo attīstību - "Aprites ekonomika 
un ilgtspējīga attīstība" Patrā 
 
2019. gada 20. septembrī Patras universitāte piedalījās septītajā reģionālās attīstības konferencē ar 

nosaukumu "Apļveida ekonomika un ilgtspējīga attīstība", kuru pārstāvēja profesors Christos J. 

Bouras. Pasākumā tika apspriesti daudzi kritiski jautājumi, piemēram: 

  • ANO ilgtspējīgo mērķu sasniegšanas nozīme valsts, 

Eiropas un pasaules līmenī. 

• Inovācijas katalizatora loma klimata pārmaiņu 

problēmu risināšanā, izmantojot EIT Climate-KIC 

Grieķijas veiksmīgo kursu. 

• Nepieciešamo sinerģiju sasniegšana reģionālā un 

valsts līmenī, lai veicinātu pāreju uz ilgtspējīgu 

ekonomiku un sabiedrību. 

• Reģionālās pārvaldības stiprināšana, veicinot 

visaptverošu ilgtspējīgu programmu, kurai būs tieša, 

pozitīva ietekme uz pilsoņu ikdienas dzīvi un labklājību. 

 

Pretendentu paraugs IT aprīkojuma apļveida iepirkumam 

Antverpenes provincē 

Runājot par resursefektīvu un aprites ekonomiku, IT ir svarīga produktu kategorija, kurai ir liela 

ietekme uz cilvēkiem un vidi. Valsts iestāžu loma ir nenoliedzama: ar savu iepirkuma politiku 

tās var uzlabot vides produktus un pakalpojumus. Kā lieliem IT patērētājiem valsts iestādēm ir 

būtiska ietekme uz IT uzņēmumiem, izmantojot GPP, tie tiek stimulēti, lai strukturāli uzlabotu 

ražošanas ķēdes ilgtspēju. Antverpenes province un ngo BBL CircuIT projekta ietvaros izstrādāja konkursa paraugu, 

kuru finansēja Antverpenes province, lai nodotu vietējām pašvaldībām konkrētu instrumentu tieši tā pārvaldīšanai. 

Piedāvājuma paraugā ir iekļauta iespējamo un efektīvo noteikumu kolekcija, lai sagatavotu konkursu IT aprīkojuma 

apļveida iepirkumam. Katrā publiskā iepirkuma konkursa daļā (nosaukums, priekšmets, tehniskās specifikācijas, 

piešķiršanas kritēriji) ir ierosināti vairāki punkti, kurus var pieņemt burtiski vai ar nelielām korekcijām. Ar katru punktu 

tiek sniegti norādījumi par to, kā kritēriju var pārbaudīt. Ar CircuIT projektu Antverpenes province un BBL plānoja 

palielināt izpratni par IT aprīkojuma ekoloģisko ietekmi un vienlaikus publiskā iepirkuma sviras funkciju. (lasiet to šeit 

(holandiešu valodā): https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/clausules-standaardbestek-voor-de-

circulaire-aankoop-van-ict-apparatuur   

https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/clausules-standaardbestek-voor-de-circulaire-aankoop-van-ict-apparatuur
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/clausules-standaardbestek-voor-de-circulaire-aankoop-van-ict-apparatuur
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 Intervija uzņēmējdarbībā Kopienā - Īrija  

(https://www.bitc.ie/)  

2019. gada 26. septembrī Bernie Kiely, Komunikāciju 

departamenta Klimata rīcības un vides departamenta 

(DCCAE) direktora vietniece un Dr. Irene Cadogan, HIger 

izpilddirektore Atkritumu politikas un resursu efektivitātes 

nodaļā (DCCAE), nesen tika intervēti par rakstu Biznesa 

kopienas emuārā. Uzdotie jautājumi aptvēra aprites 

ekonomiku un zaļo publisko iepirkumu. Pilnu interviju varat 

izlasīt šeit: https://www.bitc.ie/newsroom/news/circular-economy-developments-from-the-irish-

government/.  

“Īrijas valdības aprites ekonomikas attīstība” 

ZPI informācijas diena Īrijā 
 

Komunikāciju, klimata politikas un vides departaments (DCCAE) 2019. gada 26. septembrī Dublinā rīkoja valsts GPP 

informācijas dienu ar nosaukumu “Zaļā publiskā iepirkuma ieviešana klimata jomā”. Dienas programma sākās ar 

katedras un 4 galveno runātāju, Abby Semple, Joan Prummel, Mervyn Jones un Gijs Termeer prezentācijām. Dienas 

uzmanības centrā bija GPP ieviešana praksē, tāpēc runātāju prezentācijas tika koncentrētas uz instrumentu 

komplektiem un ieviešanas procedūrām. 

Runātāji vadīja arī atsevišķus pēcpusdienas 

seminārus, lai padziļināti izvēlētos tematus. 

Joan Prummel un Mervyn Jones koncentrējās 

uz zaļo iepirkumu un aprites ekonomiku, 

savukārt Abby Semple koncentrējās uz GPP 

Toolkit un Gijs Termeer uz CO2 Performance 

Ladder. Katrā prezentācijā varēja piedalīties 

arī dalībnieku jautājumi. Dienas rezultāts 

kopumā bija ļoti pozitīvs. Ņemot vērā 

daudzos faktorus, kas norāda uz zaļo 

iepirkumu, tas paliek mūsu dalībnieku prātā.  

 

 

 

 

 

  

https://www.bitc.ie/
https://www.bitc.ie/newsroom/news/circular-economy-developments-from-the-irish-government/
https://www.bitc.ie/newsroom/news/circular-economy-developments-from-the-irish-government/
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6. semestra reģionālās ieinteresēto personu sanāksmes 

  

European Commission published the 

second Environment Implementation 

Review (EIR) 

Sanāksme bija lieliska iespēja diskutēt par darbībām, 

kas saistītas ar zaļo attīstību reģionā plašākā mērogā. 

Vēl jo vairāk tāpēc, ka tika pārrunāti projekti no 

GPP4Growth un jautājumi, kas saistīti ar zaļo publisko 

iepirkumu - LCA4Regions projektu, kas arī tika 

līdzfinansēts INTERREG EUROPE programmas 

ietvaros un GREEN HUB projekts. 

Projekta LCA4Regions pamatjautājums ir dot 

ieguldījumu efektīvākā vides politikas instrumentu 

ieviešanā, izmantojot dzīves cikla metodiku, kas ir 

svarīgs zaļā publiskā iepirkuma elements. Projekta 

GREEN HUB (līdzfinansēts saskaņā ar Lodzkie reģiona 

reģionālās darbības programmu 2014. – 2020. Gadam) 

mērķis ir dot iespēju Lodzkie reģiona uzņēmumiem radīt 

konkurētspējīgu ekoloģisko produktu piedāvājumu, kas 

palīdzēs veidot zaļās spējas reģioniem. piegādātāji 

publiskajā iepirkumā. Turklāt projekta GPP4Growth 

secinājumi palīdzēja sagatavot šī projekta aktivitātes, un 

tie, kas tika plānoti saskaņā ar GPP4Growth projekta 

Lodzas reģiona reģionālo rīcības plānu, tiks īstenoti arī 

caur tiem. 

Sanāksme tika noslēgta ar lielu pozitīvu zaļo reakciju 

nākotnei! 

Sestā reģionālā tikšanās ar GPP4Growth projekta ieinteresētajām personām Lodzes reģionā 

tika organizēta diskusijās ar nosaukumu “Apļveida iniciatīvas ilgtspējīgai Lodzas reģiona 

attīstībai”, kas notika Lodzkie reģiona maršala birojā 2019. gada 14. novembrī. Sanāksme tika 

apmeklēta. pārstāvji no valsts, privātā, akadēmiskā un NVO sektora. 
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6. ieinteresēto personu sanāksme - Patras Universitāte 

6. ieinteresēto personu 

sanāksme – Īrija 

6. novembrī Īrijas sestā ieinteresēto personu 

sanāksme notika Komunikāciju, klimata un 

vides departamenta birojos. Sanāksme notika 

ar pārstāvjiem no 3 galvenajām 

ieinteresētajām personām, kas iesaistītas 

rīcības plāna īstenošanā. Diskusijas centrā bija 

GPP rīcības plāns un tas, kā nodrošināt to 

īstenošanu projekta 2. posmā. 

2019. gada 20. septembrī Patras universitāte, vadošais 

partneris, rīkoja projekta GPP4Growth 6. ieinteresēto personu 

grupas sanāksmi. Sanāksme sākās ar apsveikuma runu, ko 

uzrunāja Datortehnikas un informātikas katedras profesors un 

UPP zinātniskais koordinators GPP4Growth projektam 

profesors Christos J. Bouras, kurš arī īsi iepazīstināja ar 

projekta rezultātiem līdz šim. Pēc tam Tomass Stavropouloss, 

Atēnu Universitātes publisko tiesību doktora zinātņu doktors, 

kurš viesojās Hārvardas universitātes stipendiātā, runāja par 

īpašiem juridiskiem jautājumiem attiecībā uz publisko līgumu 

piedāvājumu revīziju, detalizēti izskaidrojot nesenās izmaiņas 

tiesiskajā regulējumā publiskajā iepirkumā kā Grieķijā 

pieņemtā jaunā likuma par PP rezultāts (Ν. 4412/2016). Pēc 

tam Maria Diamantopoulou, Rietum Grieķijas reģiona finanšu 

un fiskālās kontroles departamenta (UPAT politikas 

instruments GPP4Growth) vadītāja, teica runu par GPP 

Rietum Grieķijas reģionā, koncentrējoties uz galvenajām 

Rietum Grieķijas reģiona iniciatīvām, kuru mērķis ir pie 

enerģijas ietaupījumiem un vides aizsardzības. Sekoja atklāta 

diskusija, kuru koordinēja profesors Kristoss Bušs. Noslēguma 

runu teica Vasileios Kokkinos, pēcdoktorantūras pētnieks un 

GPP4Growth projekta komandas loceklis. Galvenā uzmanība 

viņa prezentācijā tika veltīta rīcības plāna projekta versijai, kuru 

Patras universitāte izstrādājusi kā GPP4Growth. 
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GPP4Growth reģionu samits par zaļo publisko iepirkumu 

Ceļā uz labāku tirgus pieejamību 

un videi draudzīgu produktu un pakalpojumu potenciāls ES 

2019. gada 10. decembrī iepirkumu amatpersonas un reģionālās organizācijas, kas 

darbojas zaļā publiskā iepirkuma jomā, pulcējās Sliemā, Maltā, uz GPP4Growth reģionu 

samitu. 
GPP4Growth atbalsta viedokli, ka publiskais iepirkums ir galvenais tirgus zaļās ekonomikas 

veicināšanai, konsolidācijai un paplašināšanai. Publiskais iepirkums ir galvenais ekonomikas 

elements kopumā, jo tas vien veido gandrīz 1/5 no ES IKP, un tā rezultātā tas ir vienīgais lielākais 

tirgus un pieprasījums pēc produktiem un pakalpojumiem Eiropā. Tādējādi to var pamatoti saprast 

kā galveno veidu, kā veikt zaļo ekonomikas pārveidošanu. 

GPP4Growth mērķis ir uzlabot jauno ES publiskā iepirkuma reformu (2016), t.i., ES sagatavoto 

normatīvo bāzi, lai rosinātu ekoinovācijas, resursu efektivitāti un zaļo izaugsmi, izmantojot jaunus 

piešķiršanas kritērijus uzaicinājumos un konkursos, kuros integrēti vides apsvērumi. Jo īpaši jaunie 

noteikumi ļauj un mudina valsts iestādes izveidot, publicēt un pārvaldīt uzaicinājumus un līgumus, 

kas uzņēmumiem / pretendentiem liek: a) ievērot vides aizsardzības prasības, b) integrēt vides 

izmaksas savos piedāvājumos, pamatojoties uz dzīves cikla izmaksu pieeju, un c) piegādā preces, 

kas atbilst vides marķējuma prasībām, vienlaikus samazinot administratīvo slogu. 

GPP4Growth samits nodrošināja organizētu forumu ES reģioniem, lai viens no otra mācītos par zaļā 

publiskā iepirkuma praksi. Jo īpaši izpētīt jautājumu kopumu, pievēršoties plašāk videi draudzīgu 

produktu un pakalpojumu pieejamībai tirgū un potenciālam ES. 

Tāpēc augstākā līmeņa sanāksmes mērķis bija sniegt atbildes par to, kā jēdzieniski un praktiski 

lietderīgi var pieiet pie zaļo produktu tirgus pieejamības un potenciāla, lai veicinātu zaļo izaugsmi 

un ekoinovācijas, uzlabojot publiskā iepirkuma ilgtspēju. 
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Uzzini vairāk par 

GPP4Growth: 
www.interregeurope.eu/gpp4growth 

 

 

 

Patras Universitāte (GR) 

 

Lombardijas reģions (IT) 

 

 

Lodzas reģions (PL) 

 

 

Antverpenes province (BE) 

 

 

Vides un teritoriālās 

plānošanas ministrija, 

Andalūzijas reģionālā valdība 

 

 

Zemgales Plānošanas 

reģions (LV) 

 

 

Stara Zagora reģionālās 

attīstības aģentūra (BG) 

 

 

Komunikāciju, vides un 

klimata pārmaiņu 

departaments (IE) 

 

 

Maltas reģionālās attīstības 

un dialogu fonds (MT) 

 

 

Partnerība 

 

Find us on 
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