SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU
EMISIJU SAMAZINĀŠANAS
IESPĒJAS
VAI ZINĀJI?
Zaļā iepirkuma piemērošana
iepirkumos sniedz vairākus
ieguvumus – gan vides un
sociālos, gan arī ekonomiskos un politiskos.
„Zaļā iepirkuma politika” ir
dokuments, kas apliecina
pašvaldības vai uzņēmuma
nostāju
attiecībā
pret
ilgtspējīgu attīstību un resursu ekonomiju.
Sadarbībā ar attiecīgās
institūcijas pārstāvjiem, tiek
noteiktas tās produktu/
pakalpojumu grupas, kas ir
aktuālas konkrētajā iestādē.
„Zaļā iepirkuma politika” ļauj
pašvaldībām sasniegt savos
Ilgtsējīgas enerģijas rīcības
plānos un citos attīstības
plānošanas
dokumentos
izvirzītos mērķus.
Ja visi IT iepirkumi Eiropā
tiktu
īstenoti,
sekojot
Kopenhāgenas pilsētas domes un Zviedrijas administratīvās attīstības aģentūras piemēram, enerģijas
patēriņu varētu samazināt
par aptuveni 30 TWh, kas ir
ekvivalents aptuveni četriem
kodolreaktoriem3.

Projekts tiek īstenots Eiropas
Ekonom ikas
zonas
finanšu
instrumenta programmas „Nacionālā
klim ata politika” ietvaros.
w w w .energoplanosana.lv

Kādas priekšrocības sniedz zaļais
(publiskais) iepirkums (ZPI)? ZPI politika
pašvaldībās.
Zaļā iepirkuma īstenošana sniedz vides, sociālos, ekonomiskos un politiskos
ieguvumus:










samazina CO2 un citas emisijas;
samazina bīstamo vielu daudzumu;
ļauj efektīvāk izmantot enerģiju;
samazina dabas resursu patēriņu;
ietaupa finanšu resursus;
veicina “zaļu” produktu ienākšanu tirgū;
samazina Eiropas atkarību no enerģijas importa;
demonstrē pašvaldības nostāju attiecībā uz ilgtspējību;
pašvaldība var kalpot kā labs piemērs un iedrošinājums citām pašvaldībām un
uzņēmumiem mainīt savus ieradumus

Piemērs: Ikšķiles novada pašvaldības zaļā iepirkumu politika 2
„Ikšķiles novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā 2013.–2020. gadam" kā viens no
CO2 emisiju samazināšanas pasākumiem ir minēta arī vides kritēriju piemērošana
iepirkumos, ievērojot zaļā iepirkuma principus.
2014. gadā Ikšķiles novada pašvaldība nolēma ieviest zaļā iepirkuma politikas
dokumentu, tādā veidā apliecinot savu nostāju attiecībā uz ilgtspējību.
Sadarbībā ar pašvaldības darbiniekiem, dokumentā ir uzskaitīti tie pasākumi/kritēriji,
kas ir piemērojami tieši Ikšķiles novada pašvaldībai sekojošām produktu/pakalpojumu
grupām: transports, būvniecība, ielu un iekštelpu apgaismojums, biroja iekārtas, biroja
papīrs, pārtika un ēdināšana, tīrīšanas līdzekļi.
Tika piedāvāti kritēriji un ieteikumi katrai no produktu/pakalpojumu grupām, vērā
ņemot arī pašvaldības reālās iespējas.
Šī dokumenta apstiprināšana apliecināja, ka Ikšķiles novada pašvaldībai ir svarīgs
“zaļās” pašvaldības tēls.

Vairāk informācijas:
1. Eiropas Komisijas līdzfinansēts projekts „Buy Smart+”
2. ”Ikšķiles novada pašvaldības zaļā iepirkuma politika”
3. Ziemeļvalstu ministru padome, Ziemeļvalstu zaļā iepirkuma piemēri ”Green
procurement makes a difference!”

