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SUMMARY 

 

Sub-Action F.1.3: Elaboration of guidelines for application of green procurement 

principles 

Deliverable: The Green Procurement Principles for the LIFE-IP LatViaNature 

The Green Procurement Principles for the LIFE-IP LatViaNature is a compilation of 

legal requirements for public bodies, the implementation guidelines of green 

procurement and practical information.   

 

 

Zaļā publiskā iepirkuma principi projektam “LIFE-IP LatViaNature” ir praktisks 

informācijas pieejamības apkopojums zaļā publiskā iepirkuma īstenošanai projektā “LIFE-

IP LatViaNature”, balstīts:  

I. normatīvajā regulējumā: 

• Publisko iepirkumu likums  

• MK 20.06.2017. noteikumi Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam 

iepirkumam un to piemērošanas kārtība”  

II. metodiskajos materiālos: 

• VARAM vispārīgās vadlīnijas zaļā publiskā iepirkuma 

piemērošanai (2020. gada papildinājums) 

• VARAM vadlīnijas dažādām preču/pakalpojumu grupām   

• Citi VARAM metodiskie materiāli 

III. pieredzē praksē:  

• VARAM sadarbības partneru pieredze 

• VARAM semināru materiāli ZPI piemērošanas veicināšanai 

IV. citos informatīvajos materiālos: 

• VARAM informatīvie un audiovizuālie materiāli 

• VARAM biežākie ZPI jautājumi 

• IUB biežākie ZPI jautājumi 

• Projekta GreenS apmācību materiāli 

• Projekta GreenS materiāli iepirkumu speciālistiem 

• Eiropas Komisijas izstrādātie ieteikumi ZPI piemērošanai 

 

Kontaktinformācija: Iveta Biseniece (Dabas aizsardzības pārvalde),  VARAM 

 

 

 

 

 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19 IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots 
ar Eiropas Savienības LIFE programmas un VRAA finansiālu atbalstu. 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav 
atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu. 
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