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Zaļais iepirkums mēbelēm

20.06.2017. MK noteikumi Nr.353 «Prasības zaļajam 
publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība»

Obligāti piemērojams 7 preču un pakalpojumu grupām 
- 1. pielikums

Brīvprātīgi piemērojams 14 preču, pakalpojumu un būvdarbu grupai
t.sk. mēbeles
- 2. pielikums

Prasības un kritēriju kopums 21 preču, pakalpojumu 
un būvdarbu grupai



Zaļais iepirkums mēbelēm II
Nozīmīgākās prasības

Prasības izejmateriāliem: 
- koksne no ilgtspējīgi apsaimniekotiem;
mežiem.

- Otrreiz pārstrādāto materiālu saturs;
Prasības virsmu pārklājumiem (ķīmisko 
vielu saturs, Gaistošie organiskie 
savienojumi);
Līmplēves, līmes;
Iepakojuma materiāli;
Izturības, labošanas iespēju prasības.



Aktualitātes zaļā iepirkuma
jomā.

Grozījumi 2017. gada 20. jūnija 
MK noteikumos Nr. 353 
«Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un 
to piemērošanas kārtība» 

- Prasību un kritēriju vienkāršošana un
precizēšana;

- Prasību un kritēriju pielāgošana jaunākiem
tehnoloģiskiem risinājumiem; EK atjaunotās
vadlīnijas



Aktualitātes zaļā iepirkuma
jomā II.

VARAM aicina uz semināriem par zaļā iepirkuma piemērošanu publiskajos 
iepirkumos
Turpinot iepriekšējos gados iesākto zaļā publiskā iepirkuma (turpmāk - ZPI) piemērošanas 
veicināšanas jomā, arī šogad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk 
- VARAM) ar nozaru ekspertu atbalstu organizē vairākus seminārus, kuros analizēsim 
līdzšinējo ZPI piemērošanas pieredzi un diskutēsim par nepieciešamajiem normatīvā 
regulējuma vienkāršošanas un metodiskā atbalsta uzlabojumiem.

Semināri par ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas preču iepirkumiem notiks:
30. oktobrī - VARAM (409. telpa), Peldu ielā 25, Rīgā, plkst. 10:00;
13. novembrī - Ogres novada Kultūras centrā (lielā zāle), Brīvības ielā 15, Ogrē, plkst. 10:00.

Savukārt semināri par būvniecību notiks:
6. novembrī - VARAM (409. telpa), Peldu ielā 25, Rīgā, plkst. 10:00;
27. novembrī - Ogres novada Kultūras centrā (lielā zāle), Brīvības ielā 15, Ogrē, plkst. 10:00.



Informācijas avoti

http://www.varam.gov.lv

http://greensproject.eu

http://www.lvif.gov.lv

http://greensproject.eu/en/
http://greensproject.eu/en/
http://www.lvif.gov.lv/


Paldies!

Uģis Zanders
Vecākais eksperts

Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

ugis.zanders@varam.gov.lv


