2. informatīvais
izdevums, 2017.
gada decembris

Sveicināti otrajā GPP4Growth projekta informatīvajā izdevumā!

Cienījamie lasītāji!
Jūsu vērtējumam nododam projekta GPP4Growth otro informatīvo izdevumu!
GPP4Growth ir Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts INTERREG Europe
programmā, kura mērķis ir valsts iestādēm caur zaļo publisko iepirkumu (ZPI) radīt
plašākas iespējas stimulēt ekoloģiskās inovācijas, resursu efektīvu pieeju un zaļo
izaugsmi.
Aizvadītajos mēnešos projekta partneri veikuši ievērojamu progresu un projekta
īstenošanā sperti vairāki soļi, fokusējoties uz aktivitātēm, kas saistītas ar pieredzes
apmaiņu starp reģioniem un organizācijām. Tas sekmēts, tiekoties ar galvenajām
iesaistītajām pusēm, kas izrādījušas interesi par projektu un tā sasniedzamajiem
mērķiem. Turpmākajās lappusēs uzzināsiet gan plašāku informāciju par GPP4Growth
aktivitātēm, gan plānotajiem pasākumiem!
GPP4Growth informatīvais izdevums tiek publicēts reizi pusgadā. Ar šī izdevuma un
projekta mājaslapas palīdzību aicinām sekot aktualitātēm, projekta virzībai un
galvenajiem sasniegtajiem rezultātiem.
Ar cieņu - GPP4Growth projekta komanda!

WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH

SATURS







Veiksmīgo ZPI piemēru noteikšana
Pieredzes apmaiņas aktivitātes
Reģionālās iesaistīto pušu tikšanās
GPP4Growth reklamēšana Interreg Europe
Starpreģionu darba seminārs Lodzā
Gaidāmais seminārs Stara Zagorā

PAR PROJEKTU ĪSUMĀ
GPP4Growth apvienojušies deviņi partneri no
dažādām valstīm, apmainoties pieredzē un
labajā praksē, lai uzlabotu iespējas īstenot
resursu efektīvu politiku, kas caur zaļajiem
publiskajiem iepirkumiem veicina ekoloģiskās
inovācijas un zaļo izaugsmi.

Veiksmīgo ZPI
piemēru noteikšana
GPP4Growth partneri pēc Zemgales
Plānošanas reģiona izstrādātās pētījumu
metodoloģijas apkopojuši un izanalizējuši
vairākus Zaļo publisko iepirkumu “labās
prakses” piemērus, kas precīzi parāda šādu
iepirkumu pozitīvos aspektus un ietekmi uz
dažādiem sektoriem.

5. kā dažādas ZPI pieejas īstenojamas citos
Eiropas Savienības reģionos.

Plānošanas
reģions
nesen
pabeidzis
apkopoto
piemēru
izvērtēšanu
un
kvantitatīvo analīzi, sniedzot ziņojumu, kurā
apskatīts:
1. kādas bijušas sekmīgākās ZPI īstenošanas
metodes,
kas
stimulējušas
ekojaunievedumus,
resursu
efektīvu
pielietošanu un zaļo izaugsmi;
2. kas ir galvenie
dzinējspēki un
ierobežojumi, izstrādājot zaļo iepirkumu
dokumentāciju;
3. kādi bijuši galvenie ieguvumi no zaļo
kritēriju
ieviešanas
publiskajos
iepirkumos un cenu aptaujās;
4. kādas mācības gūtas no zaļās iepirkumu
prakses adoptēšanas;

augstu politisko
institūcijās;



sekmīga zaļo iepirkumu pielietošana iet
kopsolī ar augstākās vadības atbalstu un

vadošajās



būtisks šķērslis ZPI pielietošanā ir
pārliecība, ka šādu produktu un
pakalpojumu izmaksas ir augstākas, un
pārsniegs pieejamos finanšu līdzekļus uzreiz gan jāatzīmē, ka investēšana zaļajos
produktos lielākoties sniedz ekonomisku
pamatojumu ilgtermiņā un iepirkumu
veicējiem, izstrādājot ZPI, būtu jāņem vērā
produkta dzīves cikls;



iestādēm produktu un pakalpojumu
iepirkumos vēlams izmantot Eiropas
Savienības izstrādāto dokumentāciju, kas
sagatavota divdesmit produktu un
pakalpojumu kategorijās un tiešā veidā
integrējama
iestāžu
iepirkumu
dokumentācijā.

Šīs analīzes un pamācības stratēģiskais
mērķis
ir sniegt atbalstu lēmumu
pieņēmējiem un politikas īstenotājiem, kā
sekmīgāk atbalstīt un ieviest zaļo iepirkumu
procedūras reģionos. Tāpat ar šo materiālu
iecerēts
popularizēt
esošo
politikas
instrumentu uzlabošanu, adoptējot vides
kritērijus publisko iepirkumu procedūrās.
Starp gūtajām atziņām un praktiskajām
vadlīnijām identificēti vairāki būtiski
priekšnosacījumi:

atbildību

Turpinās dažādas pieredzes apmaiņas aktivitātes
Jau tuvākajos mēnešos sagaidāmi rezultāti
vairākām GPP4Growth aktivitātēm, kas
fokusētas uz pieredzes apmaiņas veicināšanu:

un ekonomiskās izaugsmes potenciālu, kas
sagaidāms no ZPI metožu izmantošanas
iepirkumu vadības procesā.

1.
Lombardijas
reģions
izstrādājis
metodoloģiju
datu
savākšanai,
kas
nepieciešama GPP4Growth partneriem, un
visi partneri iesaistījušies pētījuma veikšanā.
Drīzumā tiks izstrādāts gala ziņojums, kurā
zinātniski analizēti ieguvumi, iespējas un
iespējamie šķēršļi, ar ko ZPI ieviešanā
saskaras partneru reģioni. Šī pētījuma mērķis
ir izstrādāt risinājumu politikas veidotājiem,
kas uzsver ZPI ieviešanas ieguvumus un
akcentē administratīvos un tehniskos
šķēršļus, kā arī vides ilgtspējības ieguvumus

2.
Patras
Universitāte
sagatavojusi
metodoloģiju, lai apkopotu un analizētu
instrumentus, kas sekmētu ZPI un
popularizētu
zaļo
faktoru
ieviešanu
būtiskākajās kategorijās. Partneru sniegtās
informācijas salīdzinošā analīze sniedz
ieskatu
ZPI
kritēriju
pielietojumā,
monitoringa procedūrās un iesaistīto pušu
lomās, ļaujot partneriem sekmīgāk izprast
virzītājspēkus un esošo ZPI kritēriju ietekmi
reģionos.

3. Maltas Reģionālās attīstības un dialoga
fonds izstrādājis pētījumu, kas ļaus partneru
reģioniem identificēt faktorus, kas ietekmē
uzņēmēju iesaistīšanos iepirkumos ar vides
kritērijiem un viņu investīcijas zaļajos
produktos un pakalpojumos.
Paredzēts, ka līdz 2018. gada janvāra beigām
partneri no iesaistītajām pusēm apkopos
saņemtos datus.
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Reģionālās iesaistīto pušu tikšanās
Aizvadītajos mēnešos GPP4Growth projekta partneri
savos reģionos rīkojuši vairākas iesaistīto pušu
tikšanās, kurās, saskaņā ar Andalūzijas reģiona
vadības Vides un teritoriālās plānošanas ministrijas
plānu, debatēts par aktualitātēm dažādās ZPI jomās.
Pirmās tikšanās reizes bija paredzētas kā iepazīšanās
vizīte, veidojot sadarbību starp projekta partneriem
un iesaistītajām pusēm - apspriežot projekta mērķus
un aktivitātes, kā arī ieskicējot esošo situāciju ZPI
jomā kā nacionālā, tā Eiropas Savienības līmenī.
Iesaistīto pušu pārstāvji, kas ietekmē politikas
veidošanu

GPP4Growth

reģionos,

tostarp

administrāciju pārstāvji un iepirkumu speciālisti, kā
arī industrijas un izglītības iestāžu pārstāvji, jau
snieguši savus viedokļus par ierosinātajām pārmaiņām publisko iepirkumu jomā. Sanāksmēs panākts kopsaucējs un izpratne par iesaistīto pušu būtisko
lomu abās projekta fāzēs, kas ievērojami paaugstinājusi dažādu līmeņu ekspertu interesi par dalību projektā.

The GPP4Growth project promoted by Interreg Europe
Interreg Europe programmā būtisku lomu spēlē Politiku apgūšanas
platforma, kas izstrādāta, lai sekmētu reģionālās politikas pieredzes
apmaiņu un kapitalizāciju Eiropas Savienības līmenī.
GPP4Growth projekta nozīmi starpnacionālās pieredzes izmantošanā
pozitīvi novērtējusi Interreg Europe programma, tās mājaslapā
informējot par projektu un uzsverot, ka zaļie publiskie iepirkumi ir
instruments, kas ļautu ievērojami palielināt būvniecības un demolēšanas
atkritumu pārstrādi. Tas panākams, publiskajos iepirkumos attiecīgajās
sadaļās iekļaujot pārstrādes kvotas būvmateriāliem un šķirošanas
nosacījumus būvgružiem.
Ar Interreg Europe sagatavoto materiālu iespējams iepazīties šeit.
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Starpreģionu seminārs Lodzā par ZPI metodēm
14. un 15. novembrī Lodzas reģiona pārstāvji

apskatīt dzīves cikla pieejas metodi,

organizēja semināru par dažādām pieejaām,

apskatot

kādas tiek izmantotas ZPI īstenošanā. Tajā

sekmīgiem piemēriem un īsenotāju

piedalījās GPP4Growth projekta partneri un

pieredzes stāstiem.

vairāki no iesaistajiem ekspertiem.

Jāatzīmē,

Publiskā iepirkuma un Publiskās-Privātās

sagatavojis detalizētu atskaiti par

partnerības centra (Lodzas Universitātes

galvenajiem secinājumiem, un tā jau

Juridiskā

fakultāte)

drīzumā būs pieejama, savukārt

koordinētā semināra laikā tā dalībniekiem bija

projekta partneri pēc semināra

iespēja debatēt par vides kritērijiem zaļo

sākuši vietējo sanāksmju rīkošanu, kurās

iepirkumu procesā, analizēt eko-marķējumu

vietējās ieinteresētās puses informēt par

integrēšanas iespējas, kopīgu iepirkumu

iegūto pieredzi.

un

administrācijas

to

ka

caur

Lodzas

dažādiem

reģions

Plašāk par semināra rezultātiem un gūtajām
atziņām iespējams uzzināt, sazinoties ar
Lodzas reģiona pārstāvi Moniku Zielinsku

izstrādi, enerģijas patēriņa ietekmi kā arī

(monika.zielinska@lodzkie.pl).

Seminārs Stara Zagorā (Bulgārijā) - 2018. gada maijā
Nākamais GPP4Growth starpreģionu seminārs, par kura tematiku
izvēlēta eko-marķējumu un dažādu ZPI prakšu analīze, norisināsies
2018. gada maijā, un to organizēs Stara Zagoras Reģionālās ekonomikas
attīstības aģentūra.
Seminārā kapacitātes paaugstināšanai paredzēts veidot darba grupas,
kurās debatēs par zaļo kritēriju izmantošanu ZPI, vienlaikus neradot
būtiskas priekšrocības vai šķēršļus, eko-marķējumu izmantošanas
pamatprincipiem un piemērotību ZPI dokumentācijā.
Tikšanās galvenais mērķis būs apspriest svarīgākos aspektus, kas jāņem
vērā reģionu iestādēm, gatavojot ZPI nepieciešamās dokumentācijas.
Seminārā piedalīties aicināti visi projekta partneri, iesaistītās puses un
ārējie eksperti. Jāatzīmē, ka gadījumā, ja ierasties Bulgārijā nebūs

Tēma

Eko-marķējumi un ZPI prakses

Dalībnieki

Reģionu iestāžu pārstāvji, iesaistītās
puses, ārējie eksperti

Organizators

Stara Zagora Reģionālās ekonomikas
attīstības aģentūra

Datums

2018. gada maijs

Vieta

Stara Zagora, Bulgārija

Kontakti

Venelins Dobrevs office@szeda.eu

iespējams, Stara Zagoras Reģionālās ekonomikas attīstības aģentūra
pēc semināra paredzējusi sagatavot detalizētu atskaiti ar galvenajiem
secinājumiem par diskutēto un pieredzēto!
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PROJEKTA PARTNERI
VĒLIES BŪT VIENMĒR INFORMĒTS?
Patras Universitāte (Grieķija)
Abonējiet mūsu informatīvo izdevumu projekta mājaslapā:
Lombardijas reģions (Itālija)

interregeurope.eu/gpp4growth

Lodzas reģions (Polija)

SEKOJIET MUMS

Antverpenes province (Beļģija)

Vides un teritoriālās plānošanas ministrija,
Andalūzijas reģiona vadība (Spānija)

Zemgales Plānošanas reģions (Latvija)

Stara Zagora Reģionālās ekonomikas
attīstības aģentūra (Bulgārija)
Komunikācijas, klimata pārmaiņu un vides
departaments (Īrija)

KONTAKTI
Sazinieties ar projekta koordinatoru Latvijā:
Artūrs Penčura

Reģionālās attīstības un dialoga fonds
(Malta)

Arturs.Pencura@zpr.gov.lv

