Uz drīzu saziņu!!
Pēdējos trijos gados projekts GreenS ir sasniedzis būtiskus rezultātus. Projekta mērķis ir
stiprināt valsts un pašvaldību iestāžu kapacitāti, pielietojot

inovatīvus

risinājumus,

veiksmīgi ieviest zaļo publisko iepirkumu (ZPI) ar nolūku paaugstināt institucionālo spēju
taupīt enerģiju, samazināt CO2 izmešu daudzumu un saistītās izmaksas.
Divi no šiem rezultātiem ir bijuši īpaši svarīgi ZPI institucionalizēšanai: ZPI atbalsta
struktūrvienību izveide enerģētikas aģentūrās, kuru uzdevums ir pastāvīgi konsultēt ZPI
jomā, un ZPI eksperimentālo pilotprojektu ieviešana pašvaldībās un reģionos,

iekļaujot

zaļos kritērijus iepirkuma dokumentācijā ar mērķi mazināt aktivitāšu ietekmi uz vidi un
taupīt resursus.
Kā ZPI labā prakse ir novērtēti ZPI apmācību kursi valsts iestāžu darbiniekiem, īstenotas

plašas informācijas izplatīšanas aktivitātes, sagatavoti atbalsta materiāli par ZPI (tostarp
iepirkuma sagataves, kurās ir iekļauti zaļie kritēriji) un rīkotas tikšanās klātienē ar valsts
iestāžu pārstāvjiem un tirgus dalībniekiem, lai noskaidrotu to ieteikumus

un

dalītos

pieredzē.
GreenS

projekta

rezultāti

un

nodevumi

būs

pieejami

projekta

mājaslapā

www.greensproject.eu.
Mēs izsakām pateicību Eiropas Savienībai un programmai “Apvārsnis 2020” par sniegto
iespēju un atbalstu projekta

īstenošanā.

Mēs

arī

sakām

paldies

reģionālajiem

pārstāvjiem un ieinteresētajām pusēm, kuri sadarbojās ar mums un palīdzēja sasniegt
rezultātus (it īpašiem tiem, kuri sadarbojās ZPI pilotprojektu ieviešanas procesā).
Mēs turpināsim strādāt, lai ieviestu ZPI, palīdzot pašvaldībām kļūt “zaļākām”! ZPI ir tikai
tagad sācies…GreenS ģimene – komanda.

Projekta
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institucionalizēšanu GreenS noslēguma konferencē.

ZPI

Projekta GreenS noslēguma konferenci rīkoja Melnās jūras reģiona enerģijas pārvaldes aģentūra
(BSRAEM) un tās galvenais mērķis bija informēt vietējās un centrālās valsts iestādes, kā arī
nozīmīgākos uzņēmumus, kas varētu gūt labumu no projektā izstrādātajiem rīkiem, kā

arī

dalīties pieredzē ar partnervalstīm par jau ieviestajiem pilotprojektiem un galvenajiem
rezultātiem.

Paveiktā darba rezultātā ir izstrādātas vadlīnijas “GreenS padomi ZPI ieviešanā”, kurās ir
aprakstīts zaļā publiskā iepirkuma atbalsta struktūrvienību (ZPI atbalsta vienību) izveides
process. Vadlīniju mērķis ir atvieglot procesa atkārtošanu citās enerģētikas

aģentūrās

un

atbalsta vienībās Eiropā. Lasīt vairāk.

GreenS projektu turpina Andalūzijas ZPI reģionālais tīkls.
7. apaļā galda diskusijas ietvaros Āzijas un Klusā okeāna valstu ekonomiskās sadarbības
forums (APEC) un Andalūzijas pašvaldību un provinču federācija (FAMP) tikās ar
Andalūzijas ZPI tīkla biedriem, lai izstrādātu rīcības plānu ZPI institucionalizēšanas
turpināšanai vietējā un reģionālajā līmenī pēc GreenS projekta beigām.
Tīkla mērķis ir sniegt atbalstu un palīdzību

valsts

iestādēm,

kurām

interesē

zaļie

Šis tīkls nesen ir pievienojies projektam “Ilgtspējīga publiskā iepirkuma

reģioni”,

kura

mērķis ir veicināt Eiropas pašvaldību reģionālo tīklu izveidi

paplašināšanu,

iepirkumi, tajā pašā laikā rosināt daudzlīmeņu sadarbību.

un

sadarbojoties ilgtspējīga publiskā iepirkuma un novatoriska publiskā iepirkuma jomā. Šī
sadarbība palīdz plašā mērogā izplatīt informāciju par GreenS projekta sasniegumiem
Eiropā. Lasīt vairāk.

Zviedrijas GreenS projekta partneri rīkoja iedvesmojošu
apaļā galda diskusiju par datoru un monitoru zaļo
iepirkumu.
Februārī Ziemeļzviedrijas Enerģētikas aģentūra

rīkoja

septīto

GreenS apaļā

galda

diskusiju ar vadības komiteju un daudzām iesaistītajām pusēm. GreenS ir ES programmas
“Apvārsnis 2020” projekts, kura mērķis ir palielināt zaļā publiskā iepirkuma daļu kopējā
valsts iestāžu iepirkuma apjomā.
Šajā gadījumā diskusijas tēma bija datori un monitori ES ZPI kritēriju ietvaros. Lasīt
vairāk.

Latvijas partneris organizē GreenS projekta noslēguma
pasākumu.
Zaļajā publiskajā iepirkumā ieinteresētās puses tikās GreenS projekta noslēguma
pasākumā: “Zaļais publiskais iepirkums – pašvaldību izaicinājumi un iespējas”, kas notika
2018. gada 5. aprīlī Rīgas domē.
Pasākuma mērķis bija informēt par GreenS projekta rezultātiem, kā arī caur diskusijām
veicināt informētību par zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem. Lasīt vairāk.

Pasniedzot Kipras ZPI balvas, tika noslēgts GreenS
projekts.
GreenS projekta noslēguma pasākums bija “Kipras ZPI balva” – būtiska ZPI jomas iniciatīva.
Tās laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar visa projekta laikā

gūto

būtiskāko

rezultātu

kopsavilkumu.
Kipras ZPI balvas pasniegšanas ceremonija ir 2014. gadā iesākta iniciatīva, kuru
viennozīmīgi atbalsta līgumslēdzējas iestādes un

uzņēmumi

(valsts

iestādes

publiskais sektors), valsts tiesībsargājošās institūcijas un pašvaldības. Lasīt vairāk.

un

GreenS projekta rezultāti
un nākotnes sadarbības
tiek iezīmētas GreenS apaļā
galda noslēguma diskusijā
Latvijā.
Trīs

gadus

pēc

GreenS

projekta

aktivitāšu ieviešanas ir būtiski pieaugusi
daudzlīmeņu sadarbība zaļajā publiskajā
iepirkumā ieinteresēto pušu starpā katrā
partneru

reģionā.

Galvenie

veiksmes

faktori bija GreenS projekta aktīvā loma,
rīkojot regulāras apaļā galda diskusijas
valsts

pārvaldes

darbiniekim.

Lasīt

vairāk.

ICLEI rīkoto GreenS ZPI apmācību kursu negaidītie
panākumi.
ICLEI pasniedzēju apmācību seminārs Briselē,

seši

klātienē un individuālas papildu atbalsta sesijas bija

tiešsaistes
lietderīgs

semināri,

veids,

kā

GreenS ZPI atbalsta struktūrvienības sešām nepieciešamajām ZPI mācībām katrā
partnervalstī.

tikšanās
sagatavot

Kopumā ZPI apmācību dalībnieku atsauksmes bija pozitīvas un konstruktīvas. Ņemot
vērā ICLEI ieteikumus, partneri centās sniegt attiecīgo valsts iestāžu un to iepirkumu veicēju
vajadzībām pielāgotas ZPI apmācības. Lai panāktu veiksmīgu apmācību rezultātu, bija
ļoti svarīgi gūt skaidras zināšanas un izpratni par mērķgrupām. Lasīt vairāk.
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