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Zaļais iepirkums:
ceļš uz
energoefektīvām
pašvaldībām

Kāpēc zaļais publiskais iepirkums?
 Zaļais publiskais iepirkums (ZPI) ir iedarbīgs līdzeklis, lai sasniegtu stratēģiskos vides mērķus līdz 2020. gadam
 Labu piemēru popularizēšana un tirgus ietekmēšana veicina energoefektīvāku risinājumu izmantošanu
 Izmantojot zaļo publisko iepirkumu, pašvaldība sevi parāda kā saimniecisku un ilgtspējīgi domājošu
 Lietderīgi patērējot enerģiju, ne tikai tiek saudzēta apkārtējā vide, bet arī samazināti pašvaldības budžeta izdevumi

PRIMES projekts ir vērsts uz maza un vidēja lieluma pašvaldībām,
kuras būtu ieguvējas, sadarbojoties ar projekta komandu
Kādēļ izgudrot riteni no jauna? Mācieties no labiem piemēriem un citu pašvaldību pieredzes:
 PRIMES projektā tiks veikta sekmīgu zaļo publisko iepirkumu izpēte sešās projekta
dalībvalstīs Eiropā, sniedzot pašvaldībām un reģioniem atbalstu un zināšanas.
 Zaļā publiskā iepirkuma kapacitātes veicināšana sabiedriskajā sektorā palielinās zaļo
pakalpojumu un produktu tirgus noietu
Sagaidāmie rezultāti:
 Paaugstināta 70 sabiedriskā sektora organizāciju kapacitāte zaļā publiskā iepirkuma
izstrādē, kā rezultātā tiks izveidoti 114 ZPI līgumi un iepirkumi.
 Primārais enerģijas ietaupījums (45,500 tonnas ar 114 iepirkumu palīdzību) , samazinot
71,133 tCO2 e/gadā

“Uzreiz ir saprotams, cik tajā ir liels potenciāls un kāda atšķirība tiek sasniegta, izvēloties stratēģisku nevis
tradicionālu pieeju, veidojot iepirkumu.”
Aline De Tremerie,
Iepirkumu direktore Gentes pilsētā, Beļģijā, (Procura+ projekta dalībnieks- www.procuraplus.org)

