
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

GPP4Growth 

- Politikas kopsavilkums A3.4 

- 
 

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.  

 

 

Esošās pieredzes: ZPI 

procesu un rezultātu 

apmeklējumi.  

- Īrijas apmeklējums -  

Ievads 

Pirmās divas ‘pieredzes apmaiņas vizītes’, kas notika GPP4Growth projekta laikā, 

bija vizīte uz Īriju, kas notika 2018.gada 3. un 4. oktobrī Wexford, Īrijā.  

Kopsavilkums 
2018.gada 3. un 4.optobrī pārstāvji no deviņām valsts iestādēm, kas ir GPP4Growth 

projekta partneri, sanāca kopā, lai dotos pieredzes apmaiņas vizītē uz Wexford, Īrijā. 

Vizītes rīkotājs bija Komunikāciju, klimata politikas un vides departaments 

(Department of Communications, Climate Action and the Environment of the 

Republic of Ireland).  

Pieredzes un informācijas apmaiņa, lai mācītos no Eiropas partneru politikām un 

piemēra, ir galvenais aspekts jebkurā starpreģionu Eiropas projektā. Šīs pieredzes 

apmaiņas vizītes laikā notikušo semināru klātienes un strukturētais raksturs ļāva 

GPP4Growth partneriem to paveikt padziļinātā un vērtīgā veidā.   

Šis politikas kopsavilkums izceļ galvenos ieguvumus un diskusiju punktus attiecībā 

uz ZPI ieviešanas palielināšanu, kuri tika iegūti Īrijas apmeklējuma laikā notikušajos 

semināros. Kopsavilkumā ir arī apkopti daži praktiski ZPI piemēri, ar kuriem dalījās 

GPP4Gowth partneri vizītes laikā.   

 

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. 

 GPP4Growth - Aktivitāte A3.4 - Lapa 1 

Šī Īrijas apmeklējuma saturu un struktūru 

veidoja ievaddatu dokuments, kurš 

sastāvēja no divām GPP4Growth atskaitēm, 

A1.2 un A1.3, kas partneru reģionos ir 

identificēti kā veiksmīgi ZPI gadījumi un tiek 

attiecīgi analizēti kā esošās ZPI politikas. Šī 

sagatavošanās metode Īrijas apmeklējumam 

nodrošināja, ka vizītes semināros iekļautie 

temati sniedz vislielākos ieguvumus 

GPP4Growth projekta virzīšanā.     

 

Galvenie ieguvumi un jautājumi, kas radās 

Īrijas apmeklējuma laikā, tiks apspriesti tālāk 

nākamajā pieredzes apmaiņas vizītē, kas 

notiks Antwerp provincē Beļģijā..  

 

Tulkojums no angļu valodas 
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Kas ir labi darbojies attiecībā uz veiksmīgiem 

ZPI projektiem?  
- Apmācība 

- Uzraudzība 

- Fokusēšanās vispirms uz maziem soļiem 

- Augsta līmeņa atbalsts ZPI organizācijas ietvaros  

- Noteiktība attiecībā uz ZPI noteikumiem  

- Sagataves konkursu izsludināšanai  

- Centralizēta ‘vienas pieturas’ piekļuve  

- GPP4Growth projekta izmantošana sadarbības 

veicināšanai  

Dalīšanās pieredzē un ZPI atbalsta izmantošana  

 

Action Planning 

 

Kā izveidot rīcības 

plānu?  

Semināros tika izcelts, 

ka rīcības plānošanā 

ir jāizmanto 

pakāpeniska pieeja un 

ka jebkura galīgā 

rīcības plāna izstrādei 

ir jābūt iteratīvam 

procesam.   

Seminārā tika arī 

apspriesta gatava un 

maināma rīcības 

plāna sagatave (ko, 

iespējams, ievieš 

GPP4Growth projekta 

partneri), ko varētu 

izmantot dažādas 

organizācijas, lai tām 

palīdzētu  ieviest 

GPP.  

‘Ko mēs vēlamies 

iegūt no 

GPP4Growh 

projekta?’ 

Kad tika jautāts, ko 

vēlas saņemt no 

GPP4Growth projekta, 

Īrijas semināru 

apmeklētāji sniedza 

sekojošas atbildes:  

Rīcības plānus 

Palīdzību uzraudzībā 

Noderīgus rīkus, 

piemēram 

“Dzīvescikla 

izmaksu” rīkus   

ZPI sekmēšanu 

Ilgtermiņa 

stratēģisko 

domāšanu 

 

Kas ir visnoderīgākais, kam jāpievērš uzmanība?  
 

- Rīcība plāns (Par šo vairāk nākamajā lapā.) 

 

- Uzraudzība, lai nodrošinātu, ka piegādātāji nodrošina preces un 

pakalpojumus, atbilstoši saviem zaļajiem pienākumiem; izsekotu progresu ZPI 

ieviešanā; un ļautu katram iepirkuma izsludinātājam mācīties no saviem 

iepriekšējiem ZPI projektiem, kā arī no savu kolēģu pieredzes visā ES.    

 

- Apmācība, lai ļautu iepirkumu izsludināšanas personālam valsts iestāžu 

ietvaros ar pārliecību ieviest ZPI; un nodrošināt papildu apmācību, lai 

paaugstinātu zināšanas par ZPI prasībām un tādējādi stimulētu tirgu nodrošināt 

videi draudzīgākus risinājumus.   

 

- Apvienotais iepirkums, kas ļautu sadarbības līgumslēdzēju iestādēm ietaupīt 

administratīvās izmaksas un dalīties pieredzē.   

 
 

Īrijas apmeklējuma laikā notikušo semināru sesijas mērķis bija dot iespēju projekta 

partneriem labāk izprast kontekstu un izaicinājumus, kas saistīti ar ZPI ieviešanu 

katrā reģionā. Dalīšanās ar atklāto pieredzi, kas ir labi darbojusies pagātnē, kādas 

ir galvenās grūtības saistībā ar ZPI ieviešanu. Tie arī izcēla jomas, kuras 

apmeklētāji juta kā visvērtīgākās, lai tām pievērstu uzmanību, tādējādi palielinot ZPI 

līmeni partneru reģionos. Efektīvs rīcības plāns bija joma, ko daudzi uzskatīja par 

kritisku, lai veiksmīgi ieviestu vairāk ZPI prakses, un tas ir izklāstīts padziļināti 

nākamajā lapā.   

 

Kādas ir galvenās grūtības, saskaroties ar ZPI 

ieviešanu?  
- Nepietiekama komunikācija ar visām ieinteresētajām 

personām par ZPI (organizācijas ietvaros un ārpus tās)  

- Uzraudzības trūkums, kad konkurss ir noslēdzies   

- Vājš augsta-līmeņa atbalsts ZPI procesiem 

- Dzīvescikla izmaksu izmantošana, nevis ekonomiski 

visizdevīgākā piedāvājuma metode (MEAT) konkursa 

pieteikumu izvērtēšanā  

- resursu trūkums, kas palīdzētu ieviest ZPI   

- Bailes organizācijas, kas izmanto ZPI, ietvaros un 

izaicinājumi, ar ko tā saskaras  

- Pārvaldības izmaiņas 
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ZPI uzraudzība 

- uzraudzība varētu 

būt sarežģīta, jo , 

pirmkārt, iepirkuma 

organizētājs bieži vien 

nav iesaistīts 

iepirkumā noteikto 

produktu/pakalpojumu  

pārvaldībā.  

- Kopā ar dažiem 

noteiktajiem mērķiem 

ir arī jādefinē, kas tiek 

uzskatīts par “zaļu”. 

Kritiski, lai iegūtu 

salīdzināmu statistiku 

ES ietvaros, šīm 

definīcijām un 

veiktspējas 

indikatoriem visā ES 

jābūt vienādiem.   

- Semināros tika 

minēts, ka uzraudzība 

varētu būt 

vienkāršāka 

centralizētā iepirkumu 

sistēmā.  

- GPP uzraudzība ir 

jāiekļauj esošajās 

grāmatvedības 

sistēmās un esošajās  

atskaišu sniegšanas 

struktūrās, piemēram, 

katras valsts iestādes 

gada pārskatā. 

Īrijas vizītes apmeklētāji dzirdēja par 

dažādiem veiksmīgiem, praktiskiem 

GPP piemēriem. (Skatīt nākamo lapu.)  

 

Identificēt noteicošo  Lomu un atbildību struktūrshēma  

Noteikt kontekstu/loģisko pamatojumu  Tiesiskais & politikas regulējums 

Mērķi Veiktspējas indikatori / uzraudzības procesi 

Mērķi kopā ar valsts un reģionālajiem plāniem  Izpildes procesi  

Skaidrība par finansēm un resursiem  Nepieciešamais atbalsts  

Palīdzības un atbalsta datubāze  Biežāk uzdotie jautājumi 

Apmācības plāns  komunikāciju plāns pilsoņiem, personālam un tirgum 

Atsauksmju un uzlabojumu procesi  Ieviešanas Forums 

Obligāts ZPI? 
Semināros tika apspriesta ietekme, kāda 

būtu, ja rīcības plānos tiktu iekļauti 

obligātie ZPI mērķi. Ir jāapsver tā 

ietekme uz vietējiem MVU – vai tie spētu 

godīgi konkurēt ar lielākiem 

piegādātājiem? Pēkšņu virzību uz 

obligāto ZPI modeli var sasniegt ar 

vēlmes trūkumu pieņemt jaunas prakses 

arī no iepirkumu izsludinātāju puses.  

Iespējams, pirmajā solī vajadzētu 

piemērot noteiktu kategoriju produktu 

konkursam dažus obligātus zaļos 

vērtēšanas kritērijus, lai stimulētu tirgu 

un iepirkumu izsludinātāji varētu 

iepazīties ar šo vērtēšanas kritēriju 

izmantošanu.  

Diskusijas saistībā ar rīcības plānu rosināja daudzas interesantas idejas, kuras 

varētu ieviest plānā, lai palielinātu ZPI organizācijas līmeni:  

- iepirkumu procesu sagataves atsevišķai produktu kategorijai, apmācības kursi un 

vienkāršāks ZPI tiesiskais regulējums palīdzētu uzlabot katras organizācijas 

administratīvo kompetenci ZPI ieviešanā.    

- Ir nepieciešamas ekspertu tehniskās zināšanas, lai efektīvi izmantotu, novērtētu 

un uzraudzītu zaļo lēmumu pieņemšanas kritērijus iepirkumu procesā. Lietderīgs 

rīks informācijas apmaiņā starp iepirkumu izsludinātājiem, ko varētu izstrādāt, 

varētu būt e-platformas izmantošana. 

- ZPI (reģionālā) centralizācija varētu samazināt izmaksas un preču un 

pakalpojumu iegādes dublēšanos.  

- ZPI varētu stimulēt, piedāvājot atlīdzības par ietaupījumiem (ekonomiskiem un 

vides) un ieviešot ZPI apspriesto valsts iestāžu budžetos un vispārīgajā 

pārvaldībā.  

- Piegādātāji ir jāmudina sniegt zaļākas iespējas tirgū. To var izdarīt, publicējot 

informācijas pieprasījumus, pirms iepirkums tiek izsludināts, lai apkopotu 

informāciju par tirgū pieejamajiem zaļajiem risinājumiem; izveidojot piegādātāju 

datubāzi, kas piedāvā zaļākus risinājumus; organizēt pasākumus ‘satiec savu 

pircēju’, kur piegādātājiem tiktu strikti nodots ZPI ziņojums. 

 

Rīcības plāns bija galvenais diskusiju temats Īrijas 

apmeklējuma laikā. Efektīva rīcības plāna kritiskie 

aspekti tika definēti sekojoši: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAUTĀJUMI 

Kontaktpersona: 

Komunikācijas, klimata 

pārmaiņu un vides 

departaments 

Adrese: 

Newtown Road, 

Wexford, Īrija  

Tālr.:01 6782570 

E-pasts: 

gpp@dccae.gov.ie 

 

Papildu informācija 

Šo politikas kopsavilkumu sniedz Īrijas Republikas Komunikāciju, klimata darbības 

un vides departaments / Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Comhshaoil, un tas ir balstīts uz atskaiti, ko sagatavoja Īrijas Komunikāciju, klimata 

politikas un vides departaments, GPP4Growth partneris. Atskaites pilns nsaukums 

ir  ‘Esošās pieredzes apmaiņas vizītes par ZPI procesiem un rezultātiem – Atskaite 

par Īrijas apmeklējumu. Wexford, 2018.gada 3.un 4. Oktobrī’, un tā ir pieejama pēc 

pieprasījuma.  

 

Visit www.interregeurope.eu/gpp4growth for more about GPP4Growth.  

 

An Garda Síochána (Īrijas policijas dienests) 
GPP4Growth grupa apmeklēja jauno, moderno policijas galveno biroju pilsētā Wexford, 

kuru projektēja arhitekti no Sabiedrisko darbu biroja (Office of Public Works (OPW)). 

Plānojot valsts sabiedrisko ēku projektus, OPW ņem vērā energoefektivitātes, 

ekoloģijas, remonta un renovācijas izmaksas, materiālu izmantošanu, transportu un 

ūdeni. Grupa cirkulēja arī informācija par policijas atbilstību ISO 50001. Garda 

Síochána ir pirmais pasaulē policijas dienests, kas atbilst šim standartam. 

Īrijas nacionālā mantojuma parks 

GPP4Growth grupa apmeklēja Īrijas nacionālā mantojuma parku (Irish National Heritage 

Park (INHP)), kas atrodas pilsētā Wexford, kur tie uzzināja par parka energoefektivitātes 

atjaunošanu, saules paneļu uzstādīšanu, tā piemērošanu bezatkritumu politikai 

organizācijas ietvaros, un tā piedalīšanos dažādās vides kampaņās. INHP darbojas kā 

bezpeļņas uzņēmums, tādēļ izmaksas un naudas vērtība ir galvenās bažas. Šī gadījuma 

pētījums uzrāda, ka šīs bažas var apmierināt, ja tās tiek apvienotas ar vides 

uzlabošanas programmu.  

EcoMerit 
EcoMerit ir uzņēmējdarbība, kas balstīta pilsētā Wexford, Īrijā, kas darbojas ar valsts un 

privātajām organizācijām, lai palīdzētu tiem izveidot savas organizācijas “zaļākas”. 

EcoMerit atzīmēja, ka privātajā sektorā vides sertifikācija piegādātājiem kļūst arvien 

svarīgāka, lai uzvarētu konkursos, tātad tas tiek apspriests arvien biežāk arī valsts 

sektora līgumu noteikumos. EcoMerit prezentācijas laikā tika arī pieņemts, ka GPP 

mērījumus valsts sistēmā varētu uzturēt, pirmkārt, izsekojot tiešos mērījumus, piemēram, 

% no piegādātājiem ar uzticamu vides sertifikāciju un % no ikgadējām izmaksām, kas 

aiziet šiem atsevišķajiem piegādātājiem.  

Īrijā prezentētie gadījumu pētījumi demonstrēja pilotprojektu izvēles nozīmīgumu, 

kur ZPI var palīdzēt organizatorisko prioritāšu noteikšanā, piem., vietējās 

iestādes var izmantot ZPI izceltu savu prioritāti tādās nozarēs kā, piemēram, 

dzīvojamo ēku un publiskajā infrastruktūrā.  
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Wexford apgabala padome 

Wexford apgabala padome sniedza informāciju par trīs projektiem, kas veicināja 

uzticību zaļo iepirkumu darba kārtībai. Tie bija: 

- Nepārtrauktā ielu apgaismojuma atjaunošanas programma, kur līdz šim 3430 

spuldzes ir nomainītas pret LED lampām, samazinot uzturēšanas izmaksas par 87% 

gadā.  

- Plūdu aizsardzības darbu projektu pārskatīšana pilsētā Enniscorthy, balstoties uz 

sabiedrības atsauksmēm un vides problēmām, kas aptvēra sākotnējos projektus. 

Pārskatītais projekts ietvēra koku stādīšanu, ligzdošanas sienu, tilta pārprojektēšanu, 

lai samazinātu ietekmi uz putnu lidojumu ceļu, zivju patvērumu, nārstošanas vietas, 

biotopu izveidošanu, un ir plānots, ka būvniecības process samazinās ietekmi uz zivju 

un nēģu migrāciju. Tas parāda, ka sabiedrībai rūp zaļās problēmas, kad nonāk pie 

valsts iestāžu veiktajiem darbiem. 

- Energoefektivitātes atjaunošanas projekts nelielam īpašumam, kas sastāv no 12 

vienistabas mājām, kas pieder Wexford apgabala padomei. Šīs mājas saņēma iekšējo 

un ārējo izolāciju, siltumsūkņus, saules fotoelementu paneļus, kontrolējamu ventilāciju 

un jaunas durvis un logus. Papildu tam, ka ievērojami samazinājās enerģijas izmaksas, 

bija arī citi ievērojami ieguvumi, piemēram, samazinātas uturēšana izmaksas, labāka 

gaisa kvalitāte un labāki veselības rādītāji šo māju iedzīvotājiem.   

Darbojošos ZPI praktiskie piemēri 

mailto:gpp@dccae.gov.ie

