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Seminārs  par dažādām ZPI  

pieejām - kopsavilkums 

Kas ir 

GPP4Growth? 
 

GPP4Growth  apvieno 

deviņu valsts iestāžu 

pieredzi un praksi no 

visas ES, lai uzlabotu 

šo valsts iestāžu spēju 

īstenot politiku, kas 

veicina ekoloģiskus 

jauninājumus un videi 

draudzīgu izaugsmi ar 

"zaļo publisko 

iepirkumu" (ZPI). 14% 

no ES kopējā IKP 

patērē Eiropas valsts 

iestādes. Šo publisko 

izdevumu  precēm, 

pakalpojumiem un 

darbiem kopējā 

paredzamā vērtība ir 

EUR 1,8 triljoni gadā. 

Šo būtisko valsts varas 

"pirktspēju" var 

izmantot, lai veicinātu  

eko inovācijas, resursu 

efektivitāti un videi 

draudzīgu izaugsmi, 

veicinot videi 

draudzīgas un ar 

resursu efektivitāti 

saistītas preces un 

pakalpojumus. 

Kopsavilkums 

Šajā  dokumentā ir aprakstīti  semināra  par dažādām ZPI  pieejām  rezultāti  un 

galvenie  secinājumi attiecībā uz  GPP4 A3.1 aktivitāti.  Seminārs notika  Lodzkie 

reģionā, Polijā, Lodzā 2017.gada 14. un 15.novembrī, , piedaloties visiem projekta 

partneriem un uzaicinātajām personām.  

Tika parādīti svarīgi  veiksmīgas ZPI pielietošanas piemēri Polijā, kā arī vairāki 

vispārīgie politikas instrumenti, kurus varētu izmantot, lai atvieglotu ZPI. Pasākuma 

laikā dalībnieki iepazīstināja ar faktoriem, problēmām un grūtībām , atsaucoties uz 

dažādu zaļo publisko iepirkumu ieviešanu viņu  reģionos un iestādēs. 

Kas ir ZPI ?  

 

Zaļais publiskais 

iepirkums (ZPI) ir 

process, kura ietvaros  

valsts iestādes cenšas 

iepirkt preces, 

pakalpojumus un 

būvdarbus ar iespējami 

mazāku  ietekmi uz vidi 

visā to dzīves ciklā, 

salīdzinot ar citā veidā 

iegūtām precēm, 

pakalpojumiem un 

darbiem ar tādu pašu 

primāro funkciju.  

GPP4Growth  – politikas 

kopsavilkums  A3.1 - 
 

Diskusijas un pieredzes apmaiņa  

 
Semināra laikā partneru organizāciju pārstāvji  un uzaicināti eksperti iepazīstināja 

un analizēja ZPI  ieviešanas gadījumus  visās  partnervalstu teritorijās.  Galvenās 

tēmas : 

a) ZPI ieviešanas definīcijas un juridiskais pamatojums. 

b) jautājumi, kas saistīti ar dažādu  ZPI pieeju piemērošanu partnerības reģionos.  

c) Problēmas un grūtības , kas saistītas ar ZPI ieviešanu viņu vietējos reģionos. 

d) Zaļo aspektu ieviešanas veidi iepirkuma procedūrās. 
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Diskusijas galvenie punkti pasākuma laikā 

 
Semināra dalībnieki vienojās, ka galvenie noteicošie faktori visu veidu efektīvai ZPI 

ieviešanai ir šādi:  

 Nepieciešamās reglamentējošās sistēmas institucionalizācija, kas spēj veicināt un 

atbalstīt centienus brīvprātīgi vai obligāti piemērot ZPI . Galvenais  ir formulēt un 

pieņemt citus kritērijus, izņemot cenu,  publiskā iepirkuma procedūrās, lai 

sasniegtu paredzēto rezultātu, piemēram, sociālo, vides un inovatīvu. Turklāt ir 

jāizstrādā  labākās prakses, specifikācijas, novērtēšanas kritēriji  un ZPI  ziņojumi 

saskaņā ar  ZPI  procedūrām  un iepirkuma  dokumentāciju . Turklāt vides 

klauzulu iekļaušana budžeta sagatavošanā nākamajiem gadiem jābūt  obligātai. 

Šis katalogs, klauzulas un kritēriji jāiekļauj vairākās nacionālajās vai reģionālajās 

stratēģijās un regulās, kas atzīst ZPI  kā ilgtspējīgas attīstības instrumentu un kā 

rādītāju, lai līdzsvarotu pilsētu un reģionu attīstību. 

 

 Efektīvas uzraudzības sistēmas izveide: 

- Izmaiņas noteikumos par iepirkuma procedūru norisi, dalībnieku norādītajām 

cerībām un problēmām. Tas ļaus padziļināti analizēt pašreizējās vajadzības, 

šķēršļus un ierobežojumus, sniegs informāciju, lai izstrādātu publiskā iepirkuma 

sistēmas attīstību, cita starpā arī juridiskajos, organizatoriskajos un izglītības 

aspektos.  

- Publiskā iepirkuma tirgus vērtība, tai skaitā pasākumu īstenošana , kuru mērķis 

ir ierobežot izdevumus, kas nav saistīti ar Publisko iepirkumu likuma stingrību, 

un pasūtītāju struktūru pareizas izmantošanas kontrole, izslēdzot pienākumu 

piemērot Publisko iepirkumu likuma noteikumus.  

 

 Pakāpenisko darbību  uzsākšana, kuru  mērķis ir veicināt ieinteresēto personu, 

valsts sektora darbinieku un plašas sabiedrības izpratni un apmācību. Tas ietver 

tādas darbības kā, piemēram, iekšējās saziņas uzlabošana starp cilvēkiem, kas  

sagatavo kārtību  un kontrolē to īstenošanu,  vides risinājumu veicināšana valsts, 

reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, paplašinot  zināšanas un veicinot izpratni par 

potenciālajiem uzņēmējiem (tostarp, it sevišķi  MVU), organizējot daudzveidīgu 

informāciju un izglītojošās aktivitātes, kas vērstas uz iepirkuma procesā 

iesaistītajiem, turpinot veicināšanas un izglītošanas pasākumus, kuru mērķis ir 

popularizēt ZPI , un visbeidzot iesaistīties atklātā dialogā ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem (tostarp pētniekiem, juridiskajiem konsultantiem, līgumslēdzējām 

iestādēm, līgumslēdzējiem) par jauniem produktiem. 
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JAUTĀJUMI  

Kontaktpersona: 

Komunikācijas, klimata 

pārmaiņu un vides 

departaments 

 

Adrese: 

Newtown Road, Wexford, 

Īrija 

 

Tālr.:01 6782570 

E-pasts: 

gpp@dccae.gov.ie 

Semināra rezultāti 

Lodzkie reģiona organizētajā seminārā par dažādām un daudzveidīgām ZPI 

pieejām  izdevās uzsvērt galvenos ZPI  veiksmīgas ieviešanas aspektus, piemēram, 

cik svarīgi ir noteikt skaidrus un precīzus zaļos kritērijus daudziem ekoloģiskajiem 

produktiem un pakalpojumiem, priekšrocības  to obligātajai ieviešanai un palielināt 

izpratni par ZPI  priekšrocībām. Polijas īpašo piemēru nodrošināšana un 

prezentēšana palīdzēja partneriem un ieinteresētajām personām izprast ZPI  

ieviešanu konkrētā institucionālā vidē, lai noteiktu līdzības ar to teritorijām un 

reglamentējošiem noteikumiem.  

 
Sīkāka  informācija 

 

Šo politikas kopsavilkumu sagatavoja  Īrijas Republikas Komunikācijas, Klimata 

pārmaiņu  un vides departaments / Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na 

hAeráide agus Comhshaoil, pamatojoties uz projekta partnera semināra  "Dažādas 

ZPI  pieejas" kopsavilkumu. Pasākums notika  Lodzkie reģionā, Polijā, 

GPP4Growth partneris. Pārskatu par šo notikumu sagatavoja Lodzkie reģions. 

Pārskata nosaukums “Kopsavilkums un secinājumi: Seminārs par dažādām ZPI 

pieejām” un tas ir pieejams pēc pieprasījuma.  

 

Lai uzzinātu vairāk par GPP4Growth, apmeklējiet  mājaslapu 

www.interregeurope.eu/gpp4growth     

 

Politikas ieteikumi 

 Novērtēt reģionālās vajadzības, ņemot vērā potenciālo ietekmi uz vidi, un noteikt iestādei videi draudzīgas 

iepirkuma politikas. 

 Iepirkuma  procedūrās skaidri noteiktas vides klauzulas atvieglos to piemērošanu.  

 Lai izvairītos no šaubām par ZPI  pielietošanu , sākt  ar pārbaudītu un juridisku risinājumu ieviešanu.  

 Norīkot  par zaļo iepirkumu koordinēšanu atbildīgo personu. 

 Paplašināt  par publiskā iepirkuma procedūru īstenošanu atbildīgo darbinieku zināšanas par ZPI . 

 Paplašināt  līgumslēdzēju iestāžu zināšanas par vides klauzulu izmantošanu publiskajā iepirkumā. 

 Sadarboties ar ārējām organizācijām, kas pārzina ZPI . 

 Sazināties ar ārējām iestādēm,  kas specializējas  konsultāciju sniegšanā  par ZPI pielietošanu .  

 Veikt izmaiņas ZPI  juridiskajā statusā. 

 Ieviest ZPI  kā obligātu iepirkuma daļu likumdošanas sistēmā.  
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