Jūnijs 2019, 5. izdevums

GPP4GROWTH
Ziņu lapa par projekta jaunumiem

Projekta jaunumi un ziņas
GPP4Growth ir Eiropas projekts, ko finansē Interreg Europe
programma, kuras mērķis ir valsts iestādēm radīt iespējas stimulēt
ekoinovācijas, resursu efektivitāti un videi draudzīgu izaugsmi,
izmantojot zaļo publisko iepirkumu (ZPI).
Projekta ieviešanas piektais semestris noslēdzies 2019. gada
jūnijā, un tā partneri ievērojami progresējuši gan ar tematiskajiem
pētījumiem un vadlīnijām par zaļā publiskā iepirkuma politikas
aspektiem, gan ar starpreģionālajām mācību un prasmju
uzlabošanas aktivitātēm.
Detalizētāku informāciju par projekta GPP4Growth jaunākajiem
notikumiem un gaidāmajām aktivitātēm varat atrast nākamajās
lappusēs.

Iedvesmojoša pieredzes vizīte
Antverpenes provincē Beļģijā
Šī gada 27. un 28. martā Antverpenes province uzņēma GPP4Growth projekta
partnerus un ieinteresētās puses otrajā pieredzes vizītē Antverpenē un
Mašelenā, lai demonstrētu gan vietējās, gan valsts mēroga gadījumu izpētes par
zaļo publisko iepirkumu.
Vairākas vietējās un reģionālās iestādes sniedza
dažādus veiksmīgus ZPI piemērus gan par klasiskām
tēmām, gan inovatīvām tendencēm.
Dalībniekus iedvesmoja Digipolis (Antverpenes
pilsēta) apļveida informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas pieeja, kā arī CircuIT projekts (BBL,
Antverpenes
province).
Ieguldījums
zaļākā
transportlīdzekļu parkā parādīja iespējas un
īpašumtiesību kopējo izmaksu nozīmību, kas
pierādīja, ka ZPI bieži ir ne tikai ilgtspējīgākā, bet arī
ekonomiski izdevīgākā izvēle (Antverpenes pilsēta).
“Ecoscore” instruments ZPI izrādījās noderīgs kā
punktu piešķiršanas kritērijs (Antverpenes province).
Vizītē apskatītas arī citas tēmas kā ilgtspējīgas biroja
iekārtas (Antverpenes province, OVAM), ēdināšana,
sanitārie produkti, bioloģiska tīrīšana (Antverpenes
province),
apgaismojums
kā
pakalpojums
(Mašelēnas pilsēta) tekstilizstrādājumi un darba
apģērbi (Lēvenas pilsēta), biroja piederumi. Tāpat
Antverpenes province demonstrēja jauno provinces
namu, kas kandidē uz BREEAM sertifikātu.
Uzmanība tika pievērsta arī tādu iespēju
nodrošināšanai kā vides pārvaldības sistēmām,
“Green Deal Circular Procurement” un Flandrijas
enerģijas kompānijai. Gadījumu izpēte parādīja, ka
ZPI ir iespējams plašam produktu un pakalpojumu
klāstam un ir pieejams visu līmeņu valsts iestādēm.
Videi draudzīgi iepirkuma lēmumi bieži ilgtermiņā
sniedz finansiālus ietaupījumus, pat neņemot vērā
ieguvumus vides un veselības ziņā.

Jaunumi no Veksfordas grāfistes padomes
Veksfordas grāfistes padome rīkoja daļu no
GPP4Growth pieredzes vizītes Īrijā, un viņu projekta
laikā iegūtās zināšanas palīdzēja apzināt un parādīt
labo prakšu piemērus, kas jau tiek īstenoti
organizācijā. Nesen abas iepirkumu amatpersonas
piedalījušās Antverpenes pieredzes vizītē, un šī
iesaiste bijusi būtiska, lai radītu idejas un īstenotu
jaunas ZPI iespējas savos reģionos.

Kā norāda iepirkumu amatpersona J.J.
Doheny: “Veksfordas grāfistes padome ir
patīkami satraukta par iespēju panākt
pozitīvas vides pārmaiņas, ko sniedza tās
iekļaušana GPP4Growth zināšanu
apmaiņu pasākumā šī gada martā
Antverpenē. Dalīšanās ar informāciju
Veksfordas grāfistes padomei sniegusi
iespēju doties citā virzienā, īstenojot
BioOrg tīrīšanas projektu. Izmantojot
kontaktus, kas izveidoti šajā nesenajā
vizītē, mēs tagad sazināmies ar
Antverpenes provinci un Koen De Koster
- BioOrg izpilddirektoru, lai pieņemtu viņu
videi draudzīgu tīrīšanas projektu
principus visā mūsu tīklā Veksfordā.”

Projekta jaunumi
Lodzas reģions šī gada 4. aprīlī rīkoja piekto
reģionālo ieinteresēto pušu sanāksmi.
Lodzas reģions šī gada 4. aprīlī rīkoja piekto reģionālo
ieinteresēto pušu sanāksmi.
Sanāksmē piedalījās vairāk nekā 90 pārstāvji no
publiskā, privātā un nevalstiskā sektora. Pieredzējuši
runātāji apmeklētājiem sniedza vērtīgu un praktisku
informāciju ZPI jomā.
- Iwona Kowalczyk no Lodzas Universitātes Publiskā
iepirkuma un publiskās privātās partnerības centra
prezentēja ZPI juridiskos un formālos aspektus.
- Marcin Skowron no Polijas publiskā iepirkuma biroja
(centrālā valdība), pamatojoties uz Polijas novērojumu
sistēmu, iepazīstināja ar ZPI nozīmību valstī.
Pēc sanāksmes teorētiskās daļas dalībnieki apmeklēja
trīs darba grupas - ZPI atkritumu apsaimniekošanā
(vada Maciej Kowalczyk – Phenohorizon), ZPI pilsētas
infrastruktūrā (vada Maria Herszel no Lodzas pilsētas
un Berenika Sikora no Lodzas reģiona) un ZPI
sanāksmju organizēšanā, īpašu uzmanību veltot
ēdināšanas jautājumiem (vada Monika Zielińska no
Lodzas reģiona).

Ceturtā ieinteresēto pušu sanāksme Stara
Zagora (Bulgārija) norisinājās 18. janvārī.
Sanāksmē piedalījās 10 ieinteresētās personas, tostarp
pārstāvji no Vides izpildaģentūras, Stara Zagora
Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Kazanlak
pašvaldības, kā arī ZPI eksperti no NVO sektora.
Vadoties pēc Venelin Dobrev (SZREDA) prezentācijas,
iespējamie politikas ieteikumi var tik sadalīti četrās
dažādās kategorijās:
• Politikas ieteikumi, kas radīs obligātas izmaiņas
likumdošanā;
• Politikas ieteikumi, ar kuriem tiks risināta vajadzība
pēc plašākas informācijas par zaļajiem publiskajiem
ieteikumiem gan valsts pārvaldei, gan uzņēmumiem;
• Politikas ieteikumi, kas administrācijām būs brīvprātīgi
pildāmi;
• Politikas ieteikumi, kas attiecas uz uzņēmumu un
valsts pārvaldes administratīvo veiktspēju, kas ietekmē
dalību zaļajos konkursos.

Lodzas reģiona piektā ieinteresēto pušu sanāksme

Eiropas Komisija publicējusi otro
Vides politikas īstenošanas pārskatu
Eiropas Komisija 5. aprīlī publicējusi otro
Vides politikas ieviešanas pārskatu, izpēti par
to, kā ES vides politika un likumi tiek pielietoti
realitātē.
Papildus politikas pamatdokumentam, kas
iepazīstina ar visām Vides politikas
ieviešanas pārskata tēmām, paziņojumam ar
politikas atklājumiem un pielikumam ar ES
dalībvalstu prioritārajām darbībām, otrā Vides
politikas ieviešanas pārskata pakete iekļauj
28 ziņojumus un faktu lapas. ZPI tiek
apskatīts ziņojuma otrajā sadaļā.
ES vides tiesību aktu pilnīga ieviešana varētu
ES ik gadu ietaupīt apmēram 55 miljardus eiro
veselības un tiešajās vides izmaksās. Šis ir
rezultāts no jauna pētījuma, kas veikts, lai
noskaidrotu
ES
vides
tiesību
aktu
neievērošanas
izmaksas.
Lai
gan
metodoloģija ir jauna, rezultāts ir līdzīgs 2011.
gada pētījumam, kura iznākums bijis 50
miljardi gadā. Tas gan nav nekas
pārsteidzošs, jo progress ES tiesību aktu
īstenošanā ir vērsts pret jauniem mērķiem un
ietekmi uz vidi nav viegli pārvarēt, tas
apstiprina Vides politikas ieviešanas pārskata
vispārējo secinājumu, ka nepieciešami vairāk
un pastāvīgi centieni.

Plašāka informācija:
http://ec.europa.eu/environment/eir/countryreports/index2_en.htm .

Zaļā publiskā
iepirkuma
konference Sofijā
Venelin Dobrev (SZREDA) 28. februārī un 1. martā
piedalījās Zaļā publiskā iepirkuma konferencē Sofijā un
prezentēja
GPP4Growth
projektu.
Pasākumu
organizēja Bulgārijas Vides partnerības fonds.
Venelin šajā pasākumā piedalījās ar prezentāciju
“Šķēršļi un iespējas publiskā iepirkuma veicējiem un
darbuzņēmējiem, kas saistīti ar zaļo publisko iepirkumu
- GPP4Growth projekta pieredze”. Venelins uzsvēra, ka
daudzos zaļā publiskā iepirkuma gadījumos biznesu
interese ir patiešām neliela, un valsts iestādēm ir
jāsamazina vai jāatceļ zaļie kritēriji, lai saņemtu
piedāvājumus no uzņēmējiem. SZREDA arī akcentēja,
ka maziem publiskiem pircējiem, tāpat kā mazām
pašvaldībām ir vēlme piemērot ilgtspējīgākus
risinājumus, bet tiem nav pietiekami daudz pirktspējas,
lai ietekmētu tirgu. To pierādījuši arī mazo pašvaldību
pārstāvji Bulgārijā, kuriem ir grūtības iekļaut zaļos
kritērijos savos publiskajos iepirkumos.

ZPI darba grupa
Grieķijā
Grieķijas austrumu Attikas pilsētā notika
trešā starptautiskā vides tehnoloģiju izstāde
“Verde.Tec”, kas ilga no 15. līdz 17.
februārim. Izstādē bija pārstāvēti vairāk nekā
200 runātāji, un vairāk nekā 120
organizācijas, pašvaldības un uzņēmumi
iesniedza
nominācijas
pasākumam
“GreekGreenAwards 2019”, kas šogad
ieguva īpašu atzinību. Izstādes laikā Grieķijas
Tehniskā kamera veiksmīgi organizēja
semināru ar nosaukumu: “Zaļais publiskais
iepirkums
KENAK
ieviešana
un
programmas “Mājsaimniecību ietaupījumi”
novērtēšana.

Diskusijās galvenā uzmanība pievērsta publisko pircēju
iespējām iegūt plašāku informāciju par sadarbības
iespējām videi draudzīgu risinājumu ieviešanā,
izmantojot publisko iepirkumu, un iespējamiem
pasākumiem līgumslēdzēju iestāžu administratīvās
veiktspējas palielināšanai.

ZPI mācību kurss Andalūzijā
Andalūzijas reģionālās valdības Vides un
telpiskās
plānošanas
ministrija
ir
izstrādājusi apmācības kursu par zaļo
publisko iepirkumu, kas paredzēts valsts
pārvaldes darbiniekiem.
Pagājušā gada 27. novembrī un 4. decembrī Seviljā notika divas apmācības kursa “Jaunumi zaļajā
publiskajā iepirkumā pēc likuma 9/2017” sesijas, kurās piedalījās 86 dalībnieki no valsts pārvaldes iestādēm
(klātienes modalitāte). Katra sesija ilga sešas stundas, kurās dalībnieki varēja uzzināt vairāk par
ekomarķējumu izmantošanu, vides klauzulām kā maksātspējas un piešķiršanas prasībām un kā zaļie
kritēriji jāiekļauj pēc jaunā Publiskā sektora līgumu likuma.
Apmācības kursus organizēja valsts iestāde, kas atbildīga par ierēdņu apmācību Andalūzijā - Andalūzijas
Valsts pārvaldes institūts (IAAP). 2019. gadā IAAP piedāvās tiešsaistes kursu no satura, kas izstrādāts
projekta GPP4growth ietvaros.

Zaļais publiskais iepirkums Dublinas
dienvidu grāfistes padomē
Dienvidu Dublinas grāfistes padome ir viena no 31
Īrijas Republikas vietējām pašvaldībām. Tā nodrošina
un finansē plašu pakalpojumu klāstu, tostarp mājokļus,
ceļus, pastaigu un veloceliņus, parkus un rotaļu
laukumus, bibliotēkas, sporta iestādes, atkritumu
kontroli, mākslas centrus, uzņēmumu vienības,
ugunsdzēsības dienestus, kopienas infrastruktūru un
finansiālo atbalstu. Tā kalpo arī kā platforma vietējai
demokrātijai, kurā 40 domnieki ir pārstāvēti septiņos
vēlēšanu apgabalos.

Elektriskajiem transportlīdzekļiem ir ieguvumi
vides, finansiālos un ekspluatēšanas jomās,
turklāt tiem ir mazākas apkopes prasības.
Tāpat tie nodrošina lielāku paātrinājumu nekā
ar benzīnu vai dīzeļdegvielu darbināmi
transportlīdzekļi, vienlaikus autovadītājam
piedāvājot
klusāku
un
vienmērīgāku
braukšanas pieredzi.

Dienvidu Dublinas grāfistes padomes korporatīvajā
plānā (2015. – 2019.) ilgtspējība ir noteikta kā viena no
Padomes galvenajām vērtībām, kas ir zaļā publiskā
iepirkuma (ZPI) pamatā.

Tradicionālais pilsētas rotaļu laukums ir
sinonīms spilgtas krāsas plastmasas un metāla
iekārtām ar koši krāsotu gumijas segumu un
metālu ieskaujošām margām. Lielākā daļa šo
rotaļu laukumu aprīkojuma ir ļoti dārgi, un tie
būtu jāimportē, bet jaunās rotaļu telpas
galvenokārt tiek veidotas izmantojot dabiskus
materiālus, piemēram, zemi, zāli, smiltis,

GPP4Growth projekts šajā saistībā Padomei ir sniedzis
vērtīgu atbalstu. Projekta tīkls nodrošina lielisku
platformu ideju un zināšanu apmaiņai par zaļā
iepirkuma ieviešanu. 2018. gada rudenī Padomes
galvenajā mītnē Tallaghtā notika darbinieku mācību
seminārs par zaļo iepirkumu. Irene Cadogan no
GPP4Growth komandas sniedza pārskatu par
GPP4Growth projektu, resursiem, kas pieejami pērkot
videi draudzīgas preces, kā arī informēja par dažiem
projektiem, kas veikti līdz šim. Vietējais mācību
pakalpojumu sniedzējs pievērsās tam, kā ZPI varētu
iekļaut atbilstoši iepirkuma noteikumiem, sākot no
konkursa dokumentu izstrādes līdz pat līguma
pārvaldībai. Mācību sesija bija ļoti labi apmeklēta un
deva daudz pārdomu gan par gaidāmajiem
iepirkumiem, gan arī tam, kā esošos līgumus varētu
pārvaldīt zaļāk - daži piemēri tālāk tekstā.

Elektriskie transportlīdzekļi
Padome nesen iegādājās piecus Citroen Berlingos, lai
aizstātu vecos benzīna un dīzeļa transportlīdzekļus.
Elektriskie
transportlīdzekļi
nodrošina
gaisa
piesārņojuma un oglekļa emisiju samazināšanu,
veicinot ilgtspējību un cīnoties ar klimata pārmaiņām,
vienlaikus samazinot dzīves cikla izmaksas.

Rotaļlaukumu būvniecības programma

granti, laukakmeņus, koku stumbrus un
iekārtas, kas izgatavotas no ilgtspējīgi iegūtiem
kokmateriāliem. Padome ir secinājusi, ka par
nelielu daļu no tradicionālo rotaļu laukumu
izmaksām var uzbūvēt lielākas un dabiskas
rotaļu vietas. Šādu rotaļu laukumu iepirkšanai
jānovirzās no aprīkojuma piegādātājiem, kas
projektē rotaļlaukumus, uz lielāku iekšējo
līdzdalību projektēšanas procesā un lielāku
sabiedrības ieguldījumu. Rezultāti ir tādi, ka
nav divu vienādu rotaļlaukumu, tie ir
ilgtspējīgāki un ar mazāku ietekmi uz vidi, kā arī
tās ir vietas, kur bērniem ir iespēja būt lielākā
saskarē ar dabu, būt aktīviem un pavadīt ilgāku
laiku spēlējoties.

Intervija ar Lombardijas reģiona (Itālija) vides
ministru Raffaele Cattaneo
Kādas darbības, pēc jūsu domām, Lombardijas
reģions varētu veikt līdz projekta beigām?
Mēs strādājam, lai definētu un izstrādātu ZPI
Reģionālo rīcības plānu ar privātā sektora un citu
institūciju iesaisti un konsultācijām, lai ilgtspējīgāk
izmantotu dabas resursus un izejvielas. Projekta
GPP4Growth radusies partnerība mums palīdz šajā
procesā.
Publiskā sektora darbības var efektīvi sniegt
ieguldījumu ceļā uz ilgtspējību tieši ar zaļā iepirkuma
palīdzību. Tajā pašā laikā tas ir piemērs, lai stimulētu
arī privātā sektora rīcības, bet tas ir arī viens no
galvenajiem tirgus posmiem, kurā valsts iestādes ir
lielākie patērētāji Eiropā. Valsts iestādes var arī
stimulēt ekoinovācijas, radīt iespējas topošajai zaļajai
ekonomikai un paplašināt videi draudzīgu produktu un
pakalpojumu tirgus.
Kā zināms, Lombardija ir reģions Itālijā ar augstāko
IKP un pirmais privāto un publisko investīciju reģions:
mēs saražojam apmēram 23% no valsts IKP, un
Lombardijā ir apmēram 3125 publiskā iepirkuma
organizācijas, kas pārvalda apmēram 6,5 miljardus
gadā.
Turklāt mums ir dažādas aktivitātes ilgtspējīgas
attīstības jomā. Lombardijas reģionālā valdība stiprina
spēju īstenot ANO darba kārtību 2030. gadam, nosakot
ilgtspējīgas attīstības reģionālo stratēģiju, kas
apstiprināta 2019. gadā. Reģionālā stratēģija
nodrošinās struktūru ilgtspējības nodrošināšanai
reģionālā līmenī un izveidos valsts pārvaldes iestāžu
un pilsoniskās sabiedrības kopīgu apņemšanos panākt
ilgtspējīgu attīstību. Vietējām un reģionālajām
administrācijām var būt nozīmīga loma Agenda 2030
mērķu sasniegšanā un ANO ilgtspējīgas attīstības
mērķu (SDG) lokalizācijā, kas ir pat svarīgāk nekā
loma, ko tās spēlēja, lai sasniegtu lielāku ZPI importa
mērķi (12.7).
Publiskās pārvaldes ilgtspējības politika ir jāizplata
plaši, un, būdams pārliecināts par šo nepieciešamību,
es ierosināju izveidot “reģionālo aprites ekonomikas un
enerģijas pārejas novērošanas centru”.

Tas ir pastāvīgs darba galds starp reģionālajām
valdībām un visām arodbiedrībām (rūpniecība,
rokdarbi, tirdzniecība un lauksaimniecība),
arodbiedrībām, vides asociācijām, patērētāju
asociācijām, universitātēm un pētniecības
centriem
(apmēram
60
organizācijas).
Novērošanas centra mērķis ir līdzprojektēt
aprites ekonomikas un enerģijas pārejas
reģionālo
rīcību,
sagatavojot
kopīgu
priekšlikumu
par
jauniem
reģionāliem
noteikumiem, programmām, pasākumiem vai
iniciatīvām un pārsūtot valstu līmenī ieinteresēto
personu pieprasījumus un ierosinot risinājumus,
jo Lombardija ir aprites ekonomikas un
enerģētikas politikas virzītājspēks Itālijā.

Vai jūs domājat, ka pasākumi, kas veikti, lai
valsts pārvaldes iestādes kā, piemēram,
Lombardijas reģions padarītu iepirkumus
videi draudzīgākus, ietekmēs progresu, kas
panākts SDG 13 sasniegšanā valsts vai
reģionālā līmenī?
Jā, es domāju, ka valsts pārvaldes iestādēm var
būt nozīmīga loma. Starp obligāto CAM, art.
likuma 221/2015 18. un 34. pantu teikts
“enerģijas un vides ilgtspējības kritēriji”, kas
patiešām var likt pārdomāt valsts ieguldījumus.
Minimālie vides kritēriji energopakalpojumiem
bija starp pirmajiem kritērijiem, ko pieņēma
Itālijas ministrija, atzīstot klimata pārmaiņu
nozīmi valstu politikā. Sagaidāms būtisks
samazinājums sabiedriskā apgaismojuma un
ēku energoefektivitātes jomā, attiecībā uz kuru
Lombardija jau ir ieguldījusi ievērojamus
resursus no sava budžeta un ERAF līdzekļiem.
Protams, mums ir nepieciešams jauns,
nākamais solis, sākot ar valsts struktūru prasmju
pilnveidošanu, taču uzņēmējdarbības iespējas
šajā nozarē ir milzīgas.

Gaidāmie pasākumi
un aktivitātes
Reģionu samits par ZPI Valetā, Maltā

Partnerība
Patras Universitāte (GR)

Patras Universitāte (UPAT) ir izstrādājusi
inovatīvu digitālo dzīves cikla izmaksu
metodoloģiju un resursus ar mērķi atbalstīt
reģionus, lai identificētu un rēķinātu tiešās un
ārējās izmaksas konkrētiem produktiem, kas
saistīti ar galvenajiem partneru interešu lokiem.
Gala rezultāts drīz būs pieejams.

Lombardijas reģions (IT)

Lodzas reģions (PL)
Antverpenes province (BE)
Vides un teritoriālās
plānošanas ministrija,
Andalūzijas reģionālā valdība
Zemgales Plānošanas
reģions (LV)

Reģionu samits par ZPI Valetā, Maltā
Reģionu samitu, kas ļaus mācīties ES līmenī
un apmainīties ar pieredzi par ZPI un zaļās
izaugsmes politikas atbalstu, MRDDF rīkos
Valetā, Maltā.
Lai atvieglotu reģionu samitu, MRDDF
izstrādās dokumentu, kura pamatā būs
pētījumi par zaļo produktu, pakalpojumu un
darbu pieejamību tirgū un potenciālu ES.
Dalībnieku vidū būs ES dalībvalstu valsts
iestādes, īpaši no ES ziemeļrietumu
reģioniem, kuriem ir lielāka ZPI pieredze.
Diskusijā galvenā uzmanība tiks pievērsta
līdzšinējai ZPI pieredzei un plāniem,
analizējot šķēršļus un radušās problēmas, kā
arī veicinošos faktorus.

Uzzini
vairāk
GPP4Growth:

par

https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/

Stara Zagora reģionālās
attīstības aģentūra (BG)
Komunikāciju, vides un
klimata pārmaiņu
departaments (IE)
Maltas reģionālās attīstības
un dialogu fonds (MT)

Sociālie tīkli:
Facebook

Twitter

LinkedIn

For every info or update about the newsletter
please contact:
Ms. Liesbeth Taverniers
liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be

