
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Labākā politika, plāni un 

kritēriji ZPI piemērošanai 

Eiropas Savienībā 

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. 

 

Pētījums 

Pārskatā parādīti pētījuma rezultāti, kurā izpētīta pašreizējā ZPI politika deviņās 

GPP4Growth partnervalstīs, lai risinātu trīs galvenos pētījumu jautājumus: 

Pētījuma 1.jautājums: Kāds ir ZPI stāvoklis un kādas perspektīvas jūsu reģionā un 

valstī un kādi ir vissvarīgākie faktori, kas veicina un ierobežo? 

Pētījuma 2.jautājums: Kādas ir vissvarīgākās stratēģijas un politika turpmākai ZPI 

piemērošanai jūsu valstī vai reģionā? 

Pētījuma 3.jautājums: Kā jūsu valsts vai reģions izmantos ZPI kā ilgtspējīgas 

izaugsmes veicinātāju? 

 

Kopsavilkums 

Šajā dokumentā sniegti politikas ieteikumi par to, kā izmantot videi nekaitīgu 

publisko iepirkumu, lai stiprinātu resursu efektīvu izaugsmi ES teritorijās, 

pamatojoties uz salīdzinošās politikas analīzes datiem dažādās ES teritorijās, ko 

veica Patras Universitāte, Grieķija, izmantojot datus, kas iegūti no dažādām ES 

teritorijām ar Interreg EU GPP4Growth konsorcija palīdzību. Ieteikumi ietver 

vadlīnijas, kā uzlabot pašreizējo zaļo iepirkumu politiku ES reģionos, piemēram, 

ierosinājumi samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem, kas iesaistīti 

starptautiskos konkursos. 

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.  
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GPP4Growth - Politikas 

kopsavilkums A1.3 - 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kādi bija galvenie secinājumi? 

 
ES valstis līdz šim lielākoties ir izvēlējušās palīdzēt valsts iestādēm brīvprātīgā 

ilgtspējīgā iepirkuma integrācijā, ja tas ir iespējams. Tādējādi šo publisko iestāžu 

iesaistīšanās ZPI ievērojami atšķiras. Tomēr šī brīvprātīgā pieeja ZPI ieviešanai ne 

vienmēr ir bijusi efektīva, un pētījumi liecina, ka ZPI ieviešana prasa lielāku 

standartizāciju visā publiskajā sektorā.  

Turklāt lielākajā daļā ES reģionu nav specializētu reģionālo plānu ZPI ieviešanai, 

kas var ietekmēt izpratnes līmeni un politisko atbalstu. 

Turklāt analīze pierādīja, ka partneri atzīst nepieciešamību uzlabot savus ZPI 

uzraudzības procesus, galvenokārt izstrādājot centralizētus un specializētus 

instrumentus, kas ir atbildīgi par ZPI procesu uzraudzību. Visu pieeju galvenais 

elements bija organizēt vairākus pasākumus, kuru mērķis ir mainīt cilvēku 

mentalitāti attiecībā uz ZPI, lai viņi pārstātu to uzskatīt par kaut ko dārgu, pārāk 

sarežģītu vai nevajadzīgu.  

Pētījumā arī uzsvērts, ka partnerības teritorijām un valstīm ir jāpapildina ES 

direktīvas un vispārīgie norādījumi par ZPI. Visbeidzot tika noteikti vairāki atbalsta 

mehānismi, kas varētu palīdzēt paplašināt un popularizēt ZPI, piemēram:  

 Mācību materiāli un semināri ZPI iesaistītajiem valsts sektora darbiniekiem.   

 Tīklošanas mehānismi, kas nonāk saskarē ar "zaļo" produktu un 

pakalpojumu ražotājiem, un lai iegādātos jaunākos videi labvēlīgos 

jauninājumus, ko piedāvā tirgus. 

 Nodrošināt vairākus stimulus dalībai ZPI procesos (piemēram, nodokļu 

atvieglojumi).  

 ZPI ieviešanas koordinācijas aparāta veidošana.  

 

GPP4Growth - Activity A1.3 - 2.lpp. 

Pētījums pierādīja, ka pastāv vairāki galvenie 

ierobežojošie faktori, kas kavē ZPI ieviešanu, 

kas ir līdzīgi dažos partnervalstīs. Turklāt tika 

noteikti galvenie faktori, kas var veicināt ZPI 

izmantošanu un iesaistīšanos.  

 

Obligātu specializētu tiesību aktu trūkums 

attiecībā uz ZPI lielākajā daļā partnerības 

teritoriju palielināja valsts iestāžu iniciatīvu 

nozīmi, kuru mērķis ir veicināt un attīstīt ZPI.  

 

Secinājums ir tāds, ka ZPI implantācijas 

neobligātais vai daļēji obligāts raksturs 

partnerattiecību reģionos nozīmē, ka ZPI 

ieviešanas dinamiku lielā mērā var ietekmēt 

valsts iestāžu gatavība un iesaistīšanās. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicinošie faktori Ierobežojošie faktori 

- ES Regula, kas veicina un atbalsta ZPI 

ieviešanu.  

- ES finansēti projekti, kas kalpo kā 

platformas labākās ZPI prakses apmaiņai 

(piemēram, PRIMES).  

- Lielāka dzīves cikla izmaksu iekļaušana 

publiskajos iepirkumos. 

- Izpratnes veicināšana par videi 

labvēlīgajiem ieguvumiem no ZPI. 

- Plašāka tādu instrumentu izmantošana, kā 

tīmekļa platformas, informācijas apmaiņai.  

- Efektīvāka informācijas un zināšanu 

apmaiņa par ZPI.  

- Efektīvāku ZPI ieviešanas administratīvo 

procedūru veidošana. 

 

- Zināšanu trūkums par ZPI piemērošanas 

priekšrocībām. 

- Obligāto noteikumi par ZPI trūkums un sliktā  

valsts iestāžu sadarbība šajā procesā. 

- Ierobežotais politiskais atbalsts ZPI 

īstenošanai.  

- Praktisku zināšanu trūkums ZPI ieviešanas 

procedūrās. 

- Īpašas tiesiskās un/ vai reglamentējošās 

sistēmas trūkums attiecībā uz ZPI. 

- Augstas cenas konkrētiem zaļajiem 

produktiem. 

- ZPI negatīvā ietekme uz vietējās ekonomikas 

konkurētspēju. 

- Izplatīšanas mehānismu trūkums, lai uzlabotu 

izpratni par ZPI nozīmi.  
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- Izstrādāt sīkāku zaļo kritēriju sarakstu, kas jāpiemēro ZPI procesos.  

- Dzīves cikla izmaksu metožu pielietošana šajos kritērijos.  

- Obligāta zaļo kritēriju piemērošana iepirkumos. 

- Atbilstošu uzraudzības mehānismu izveide, kas spēj nodrošināt publiskā 

iepirkuma procesā videi draudzīgu kritēriju ievērošanu. 

- IKT tehnoloģiju izmantošana to ZPI.  

- Specializētu reģionālo ZPI rīcības plānu izstrāde, kuros ņemtas vērā 

valsts pārvaldes vajadzības un īpatnības konkrētās teritorijās.  

Politikas ieteikumi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAUTĀJUMI  
 

Kontaktpersona: 

Komunikācijas, klimata 

pārmaiņu un vides 

departaments 

 
Adrese: 

Newtown Road, Wexford, Īrija 

 

Tālr.:01 6782570 

E-pasts: gpp@dccae.gov.ie 

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 pētījuma pārskatu, kuru sagatavoja Patras Universitāte, Grieķija, GPP4Growth 

partneris un GPP4Growth konsorcijs. Pārskata nosaukums “Esošās politikas, plānu un kritēriju 

analīze attiecībā uz ZPI galvenajās GPP4Growth nozarēs” un tas ir pieejams pēc  pieprasījuma.  

 

Lai uzzinātu vairāk par GPP4Growth, apmeklējiet  mājaslapu 

www.interregeurope.eu/gpp4growth     

 

 

Pētījums pierādīja, ka ZPI politikas īstenošana deviņos partnerības reģionos 

atšķiras un vairākas pieejas tiek pielietotas, lai paaugstinātu zaļo kritēriju līmeni 

publisko iestāžu sagatavotajos iepirkumos. 

Tomēr visos piemēros ir izplatīta prakse, kuru var identificēt kā ZPI palielināšanas 

pamatu. Šajā kopsavilkumā norādīti vairāki politikas ieteikumi ar potenciālu 

turpmāk uzlabot ZPI ieviešanu un atvieglot izplatīšanos partnerības reģionos.  

Papildus tika ierosināti vairāki papildu pasākumi, pamatojoties uz partneru 

pieredzi. Tie ietver ZPI atbalsta mehānismu izveidi un administratīvā procesa 

uzlabojumus, piemēram:  

 Piemērot uzraudzības metodes publiskajiem iepirkumiem, kas ļauj vākt datus, 
izplatīt informāciju un nepārtraukti novērtēt un pārskatīt iepirkuma procesu.  

 Paplašināt zaļo kritēriju piemērošanu. 

 Publiskā sektora darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana un spēju veidošana  

 Produktu un pakalpojumu paplašināšana, uz kuriem attiecas zaļie kritēriji, un 
turpmāka ES direktīvu integrācija saskaņā ar jaunākajiem zinātnes / 
komerciālajiem sasniegumiem. 

 Zaļo kritēriju piemērošanas stimulu izstrāde. 

 Instrumentu izstrāde, lai atvieglotu zaļo kritēriju, piemēram, videi draudzīgu 
produktu datu bāzes, piemērošanu.  

 Papildu atbalsta sistēmu izstrāde publiskajiem pircējiem un piegādātājiem, lai 

veicinātu tīklu izveidi un preču un pakalpojumu ražošanu. 

Joprojām ir jāveic vairāki uzlabojumi, lai efektīvāk īstenotu ZPI, tomēr dalībvalstu 

pieredzes apmaiņa ļauj efektīvi attīstīt politiku šajā jomā. 

 

Secinājumi 

- Reģionālās ZPI kopienas izveidošana praksē 

- Reģionālais atbalsts publiskajiem pircējiem, lai iegūtu zināšanas un 

iemaņas noteikt un pārvaldīt zaļos iepirkumus.   

- Nolīgums reģionālās tirgus atbalsta un informācijas stratēģijas 

definēšanai.  

 

Politikas ieteikumi (turpinājums) ... 
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