
ZAĻAIS IEPIRKUMS 
Vides kritēriju izmantošana pārtikas produktu un 

ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos 

Projekta «Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra 
darbībai» (Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003) ietvaros 



04.09.2014. grozījumi PIL,  
spēkā no 06.09.2014. 

 Tehniskās specifikācijas: 
MK nosaka prasības publiskajam iepirkumam, kurā izmanto vides 
kritērijus (turpmāk - zaļais publiskais iepirkums), to piemērošanas kārtību 
pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem 

 Vērtēšanas kritēriji: 
MK nosaka zaļajā publiskajā iepirkumā piemērojamo piedāvājuma izvēles 
kritēriju pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu 
iepirkumiem 



02.10.2014. grozījumi PIL,  
spēkā no 01.11.2014. 

 Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot 8.2panta prasības līgumiem par pārtikas 
produktu piegādi, ja tiek ievērotas zaļā publiskā iepirkuma prasības, kas 
noteiktas normatīvajos aktos par prasībām publiskajam iepirkumam, kurā 
izmanto vides kritērijus, to piemērošanas kārtību pārtikas produktu 
piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos 
 

 



MK noteikumi par  
vides kritēriju piemērošanu 

 Noteikumus piemēro pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas 
pakalpojumu iepirkumiem:  

 kas tiek veikti, piemērojot PIL 8.panta pirmajā daļā noteiktās 
iepirkuma procedūras 

 kas tiek veikti, piemērojot 8.panta septīto daļu (ēdināšanas 
pakalpojumiem) 

 pārtikas produktu piegādes līgumiem, kas slēgti, piemērojot PIL 
8.2 panta piecpadsmito daļu 



Zaļā publiskā iepirkuma pamatprincipi  
pārtikas produktu iepirkumos (ievēro obligāti) 

 Pirkt pārtikas produktus:  

 kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām vai 
nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās kvalitātes rādītāju 
prasībām, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas 
prasībām (ievērojot produktu pieejamību un pasūtītāja iespējas) 

 kas nesatur ģenētiski modificētos organismus (ĢMO), nesastāv no 
tiem un nav ražoti no tiem 

 dodot priekšroku svaigiem un sezonāliem pārtikas produktiem 

 
 
 



Zaļā publiskā iepirkuma pamatprincipi  
pārtikas produktu iepirkumos (var piemērot) 

 Pirkt pārtikas produktus: 

 lielākā iepakojumā 

 vai tādā iepakojumā, kas ir videi draudzīgs 

 vai kura lielākā daļa ir otrreizēji pārstrādājama 

 vai produkta piegādātājs to pieņem atkārtotai izmantošanai 

 
 kas piegādāti videi draudzīgā veidā, kuras laikā tiek nodrošināts 

samazināts vides piesārņojums ar izplūdes gāzēm no autotransporta 
un samazināta ceļa infrastruktūras slodze 

 



Zaļā publiskā iepirkuma pamatprincipi  
ēdināšanas pakalpojumos (piemēro obligāti) 

 Izvēlēties ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, kas ēdienu gatavošanā: 

 dod priekšroku svaigiem un sezonāliem pārtikas produktiem 

 izmanto pārtikas produktus, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības 

shēmas prasībām/nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās 

kvalitātes rādītāju prasībām/ lauksaimniecības produktu integrētās 

audzēšanas prasībām 

 izmanto pārtikas produktus, kas nesatur ĢMO 



Zaļā publiskā iepirkuma pamatprincipi 
ēdināšanas pakalpojumos (var piemērot) 

 Izvēlēties ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus: 

 kas ēdienu gatavošanā un uzglabāšanā izmanto energoefektīvas un 
ūdens taupīšanas iespējām atbilstošas virtuves iekārtas 

 kas lieto videi draudzīgus trauku mazgāšanas līdzekļus 

 kas izmanto videi draudzīgu piegādi, lai samazinātu vides 
piesārņojums ar izplūdes gāzēm no autotransporta un samazinātu 
ceļa infrastruktūras slodze 



Pārtikas produktu iepirkumi 



Pārtikas produktu iepirkumu dalīšana daļās 

 Ņem vērā iepirkuma apjomu un pasūtītājam pieejamos administratīvos 
resursus 

 
 Daļas veido, ņemot vērā vienu vai vairākas pazīmes: 

 produktu izcelsmes veidu, pārtikas produktu grupu un līdzīgu 
produktu klāstu, kuru piedāvā noteikts ražotāju vai piegādātāju loks 

 iepakojuma veidu 

 uzglabāšanas un transportēšanas noteikumus 

 pārtikas produktu sezonalitāti 

 pārtikas produktu izcelsmi (teritoriju, ko raksturo noteikti klimatiskie 
apstākļi) 

 



Pārtikas produktu grupas  

Piemērs no Tukuma novada pārtikas produktu iepirkuma:  
1. iepirkuma priekšmeta daļa – Piens un piena produkti 
2. iepirkuma priekšmeta daļa – Siers un piena pārstrādes saliktie produkti 
3. iepirkuma priekšmeta daļa – Cūkgaļa, Liellopu gaļa. Gaļas pārstrādes produkti 
4. iepirkuma priekšmeta daļa – Punu gaļa 
5. iepirkuma priekšmeta daļa – Olas 
6. iepirkuma priekšmeta daļa – Zivis kā akvakultūras produkti 
7. iepirkuma priekšmeta daļa – Biškopības produkti 
8. iepirkuma priekšmeta daļa – Lauku platībās audzētās dārzeņu un garšaugu kultūras 
9. iepirkuma priekšmeta daļa – Segtās platībās audzētās dārzeņu un garšaugu kultūras 
10. iepirkuma priekšmeta daļa – Segtās platībās audzētās dārzeņu un garšaugu kultūras 
(sēnes) 
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Pārtikas produktu grupas  

Piemērs no Tukuma novada pārtikas produktu iepirkuma:  

11. iepirkuma priekšmeta daļa – Svaigie augļi un ogas 
12. iepirkuma priekšmeta daļa – Dienvidu reģionu augļi un ogas 
13. iepirkuma priekšmeta daļa – Saldēti produkti 
14. iepirkuma priekšmeta daļa – Pārstrādātie dārzeņi 
15. iepirkuma priekšmeta daļa – Pārstrādātie dārzeņi (kukurūza) 
16. iepirkuma priekšmeta daļa – Pārstrādātie augļi un ogas 
17. iepirkuma priekšmeta daļa – Graudaugi, pākšaugi un to produkti 
18. iepirkuma priekšmeta daļa – Maize 
19. iepirkuma priekšmeta daļa – Konditoreja 
20. iepirkuma priekšmeta daļa – Bakalejas preces, augu taukvielas un eļļa, ēdienu 
piedevas un dzērieni 
21. iepirkuma priekšmeta daļa – Specializētā pārtika un reprezentācijas produkti 
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Iepirkuma plānošana 

 Ieteikums nodalīt pārtikas produktu iepirkumu no produktu 
transportēšanas iepirkuma, radot iespēju piedāvājumu iesniegt pārtikas 
ražotājiem un audzētājiem, kuriem ir ierobežotas iespējas piegādāt 
pārtikas produktus ar savu vai specializētu transportu 

 Atsevišķiem produktiem vai produktu grupām piemēro PIL 9.panta septīto 
daļu (20%), īpaši attiecībā uz sezonāliem pārtikas produktiem 
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Piemērs:  

120 000

54%

50 000

23%

35 000

16%

15 000

7%

1.līgums

2.līgums

3.līgums

4.līgums

4.līgumcena mazāka par  
42 000 euro un  

mazāka par 20% -  
var piemērot 8.2pantu  

  

Kopējā līgumcena 220 000 euro 



Prasības pretendentiem 

 Pretendentiem var izvirzīt šādas vispārīgās prasības: 

 Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

 Pretendentam (t. sk. apakšuzņēmējiem un katram piegādātāju apvienības 
dalībniekam) atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likuma prasībām ir tiesības 
piedalīties pārtikas apritē kā tehniskajā piedāvājumā iekļauto pārtikas preču 
ražotājam un/ vai izplatītājam (prasība attiecas uz pretendentiem, 
apakšuzņēmējiem, piegādātāju apvienības dalībniekiem, kuru darbība 
pakļauta Pārtikas aprites uzraudzības likuma prasībām) 

 Uz pretendentu nav attiecināmi PIL 39.1 panta izslēgšanas nosacījumi 
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Prasības pretendentiem 

 Attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var izvirzīt šādas 
prasības (Tukuma piemērs): 

 Pretendenta rīcībā (īpašumā, valdījumā vai nomā vai pamatojoties uz 
sadarbības līgumu) ir atbilstoši aprīkoti transporta līdzekļi Pretendenta 
tehniskajā piedāvājumā noteikto preču piegādei, nodrošinot vispārējo 
higiēnas un ar pārtikas apriti saistīto normatīvo aktu prasību izpildi un 
ievērojot produktu grupām raksturīgo temperatūras režīmu 
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Tehniskās specifikācijas pārtikas produktiem 

 TS gatavo, ņemot vērā šādus principus: 

 Nosaka, cik procentiem no iepirkuma kopējā pārtikas produktu klāsta 
vai kādas atsevišķas pārtikas produktu grupas jāatbilst bioloģiskās 
lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās 
produktu kvalitātes rādītāju (visu vai daļas no tiem) vai 
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām 

 Ja iepirkuma priekšmets ir dalīts daļās, prasību izvirza vismaz vienai no 
pārtikas produktu iepirkuma daļām 
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Tehniskās specifikācijas pārtikas produktiem 

Piemēri: 
 10 % no pārtikas produktu klāsta jāietver produktus, kas ir ražoti (audzēti) 

atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām 

 Kartupeļiem/dārzeņiem/olām jāatbilst bioloģiskās lauksaimniecības 

prasībām, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai integrētās audzēšanas 

prasībām 

 30 % no pārtikas produktu klāsta jāietver produktus, kas ir ražoti (audzēti) 

atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, bioloģiskās 

lauksaimniecības prasībām vai  integrētās audzēšanas prasībām 
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Tehniskās specifikācijas pārtikas produktiem 

 Sagatavojot TS, pasūtītājs atsaucas uz tādu noteikumu, kas regulē 
bioloģisko lauksaimniecību vai lauksaimniecības produktu integrēto 
audzēšanu, vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas darbību, prasībām 
vai nosaka raksturlielumus atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas 
produktu kvalitātes rādītājiem (visiem vai daļai no tiem) 
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EST 2012.gada 10.maija spriedums C-368/10 

 63. No Direktīvas 2004/18  23.panta 6.punkta pirmās daļas izriet, ka 
attiecībā uz prasībām saistībā ar vides raksturlielumiem normā ir 
līgumslēdzējām iestādēm piešķirta iespēja izmantot sīki izstrādātās 
ekomarķējuma specifikācijas, taču ne pašu ekomarķējumu. 

 64. Protams, lai vienkāršotu tādas prasības ievērošanas pārbaudi, šī 
23. panta 6. punkta otrajā daļā līgumslēdzējām iestādēm turklāt ir atļauts 
norādīt, ka produkciju ar ekomarķējumu [...] uzskata par atbilstošu 
attiecīgajām specifikācijām. [...] ar to ir atļauts izmantot ekomarķējumu 
tikai pakārtotā veidā kā pierādījumu, ka tas atbilst “tehniskajām 
specifikācijām, kas paredzētas līguma dokumentos”. 
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EST 2012.gada 10.maija spriedums C-368/10 

 68. [...] Tādējādi, ciktāl lauksaimniecības produktu, kas iegūti ar bioloģiskās 
ražošanas metodēm un tiek norādīti kā tādi, tirdzniecībā Savienībā ir 
jāievēro Savienības tiesiskais regulējums šajā jomā, līgumslēdzēja iestāde 
vajadzības gadījumā [...]var norādīt iepirkuma procedūras specifikācijās, ka 
piegādājamai produkcijai ir jāatbilst Regulai Nr. 2092/91 vai citam vēlākam 
regulējumam, kas to aizvieto 

 PIL 17.panta (7) un (8) daļa (nevar prasīt zaļo karotīti, bet jānosaka spec. 
prasības un jāpieņem apraksts, vai apliecinājums, ka prasības tiek 
ievērotas) 
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Tehniskās specifikācijas pārtikas produktiem 

 Nosakot iepirkuma priekšmeta daļas un prasības augļu un dārzeņu 
piegādēm, ņem vērā to sezonalitāti un pieejamību tirgū (ZM izstrādātais 
vietējo augļu un dārzeņu pieejamības kalendārs, publicēts IUB mājaslapā 
internetā). 

 Paredz tādu pārtikas produktu piegādi, kas nesatur ĢMO. 
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Tehniskās specifikācijas pārtikas produktiem 

 Var paredzēt tādu pārtikas produktu piegādi, kuru ražošanā nav 
izmantotas 2008.gada 16.decembra Regulas (EK) Nr.1333/2008 
(16.12.2008.) par pārtikas piedevām II pielikumā minētās pārtikas 
krāsvielas, izņemot C daļas II grupas pārtikas krāsvielas 

 Var noteikt, kādām emisijas standarta prasībām ir jāatbilst 
transportlīdzekļiem, kas tiek izmantoti pārtikas produktu piegādē 

 Var noteikt prasības videi draudzīgam pārtikas produktu iepakojumam 
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Tehniskās specifikācijas pārtikas produktiem 

 Piemēri: 

 produkti nesatur ģenētiski modificētos organismus, 
nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem 

 piena produktu sadaļā nepiedāvāt produktus, kuru 
ražošanā izmanto sintētiskās krāsvielas 

 augļu un ogu sulu, nektāru ražošanā nav izmantoti 
konservanti un krāsvielas 
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Tehniskais piedāvājums pārtikas iepirkumam 

 Pieprasa norādīt ražotāju/audzētāju un izcelsmes valsti 

 Pieprasa iesniegt pierādījumus par paaugstinātās kvalitātes produktu 
atbilstību (kontroles institūcijas sertifikāta kopija vai akreditētas 
institūcijas apliecinājums par produktu kvalitātes rādītājiem)  un 
apliecinājumu par sadarbību ar pārtikas produktu ražotāju (audzētāju) 

 Neprasa iesniegt publiski pieejamu informāciju 

 Var paredzēt produktu izcelsmes papildu pārbaudi 
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Piedāvājuma izvēles kritēriji pārtikas 
iepirkumam 

 Zemākā cena, ja TS prasībās ietverti visi principi 

 Ja nav ietverti visi principi - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums: cena 
+ vismaz divi kritēriji no MK noteikumu 20.punkta 

 Var papildus noteikt citus kritērijus, kas atbilst 3.punkta principiem vai PIL 
46.pantam 

 Cenas kritērija īpatsvars ne vairāk par 50% 
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Izmantojamie kritēriji pārtikas iepirkumā 

 bioloģiskās lauksaimniecības prasībām atbilstošo produktu īpatsvars* 

 nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju 
prasībām atbilstošo produktu īpatsvars* 

 lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām atbilstošu 
produktu īpatsvars* 

*Vērtē piedāvāto īpatsvara līmeni vai piedāvāto, kas pārsniedz TS norādīto 
minimālo līmeni 
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Izmantojamie kritēriji pārtikas iepirkumā 

 produktu īpatsvars, kas tiek piegādāti atkārtoti izmantojamā primārajā 
iepakojumā 

 produktu īpatsvars, kas nav iepakoti individuālās porcijās (katra produkta 
vienība savā iepakojumā) 

 produktu īpatsvars, kas tiek piegādāts videi draudzīgā iepakojumā 
 videi draudzīga produktu piegāde no ražošanas vai audzēšanas vietas, 

samazinot vides piesārņojumu ar izplūdes gāzēm no autotransporta un 
ceļa infrastruktūras slodzi 

 laiks no produkta saražošanas vai novākšanas brīža līdz piegādes brīdim 
pasūtītājam 
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Piemērs no Ieslodzījumu vietas pārvaldes 

 attiecībā uz tām Precēm, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās 
pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas 
prasībām, iesniegt ražotāja (audzētāja) apliecinājumu par sadarbību ar attiecīgo 
Pretendentu 

 aprēķins un apliecinājums par precīzo Preču daudzumu no kopēja paredzēta 
dārzeņu un augļu daudzuma, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai 
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām. Un apliecinājums kādi 
konkrēti atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības vai lauksaimniecības produktu 
integrētās audzēšanas prasībām dārzeņi un/vai augļi tiks piegādāti visā līguma 
darbības laikā. 

 apliecinājums, ka piedāvātas preces nesatur ģenētisko modificētos organismus, 
nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem 
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Piemērs no Ieslodzījumu vietas pārvaldes 

 aprēķins, apraksts un apliecinājums par Precēm, kuras tiek piegādātas atkārtoti 
izmantojamā primārajā iepakojumā (visā līguma darbības laikā). Pretendentam 
jānorāda Preču īpatsvars (kg) no kopēja prognozējama Preču apjomā (kg), kuru 
iepakojumu pretendents apņemas savākt atkārtotai izmantošanai, vai pārstrādei. 
Pārstrādes gadījumā Pretendentam jāiesniedz pieradījumi (līgums, pārstrādātāja 
apliecinājums), ka savāktais iepakojums tiks pārstrādāts sertificētajā vai licenzētajā 
uzņēmumā. Par iepakojumu, kuru Pretendents apņemas savākt atkārtotai 
izmantošanai, jāiesniedz attiecīgs apliecinājums, kādā veidā iepakojums tiks 
izmantots. 
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Piemērs no Ieslodzījumu vietas pārvaldes 

 Vērtēšanas kritēriji: 
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Nr. 

p.k. 
Vērtēšanas kritēriji Īpatsvars 

vērtēšanā 

(punktu skaits) 

1. Preces viszemākā nosacīta 

līgumcena 

50 punkti 

2. Preču daudzums, kas atbilst 

bioloģiskās lauksaimniecības vai 

lauksaimniecības produktu 

integrētās audzēšanas prasībām 

25 punkti 

3. Preču īpatsvars, kuri tiek piegādāti 

atkārtoti izmantojamā primārajā 

iepakojumā 

25 punkti 

  KOPĀ: 100 



Piemērs no Ieslodzījumu vietas pārvaldes 

 Vērtēšanas kritēriji: 

 2.vērtēšanas kritērijs - Preču daudzums, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai 
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām. Maksimālais punktu skaits – 
25 punkti – tiks piešķirts pretendentam ar visaugstāko piedāvāto Preču daudzumu (kg) 
no kopēja paredzēta Preču daudzuma(kg), kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai 
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām. Pārējiem piedāvājumiem 
piešķiramie punkti tiks aprēķināti, pielietojot formulu 25 x (W / F) = H, kur: 
 25 – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

 W – Preču daudzums (kg) no kopēja prognozējama Preču daudzuma, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai 
lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, kuram aprēķina punktus; 

 F – visaugstākais Preču daudzums (kg no kopēja prognozējama Preču daudzuma), kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības 
vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām; 

 H – attiecīgā piedāvājumā iegūtie punkti. 
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Piemērs no Ieslodzījumu vietas pārvaldes 

 Vērtēšanas kritēriji: 

 3.vērtēšanas kritērijs - Preču īpatsvars (daudzums), kuri tiek piegādāti atkārtoti 
izmantojamā primārajā iepakojumā. Maksimālais punktu skaits – 25 punkti – tiks 
piešķirts pretendentam ar visaugstāko Preču īpatsvaru (kg) no kopēja prognozējama 
Preču apjomā, kuri tiek piegādāti atkārtoti izmantojamā primārajā iepakojumā (kuru 
Pretendents apņemas savākt atkārtotai izmantošanai, vai pārstrādei). Pārējiem 
piedāvājumiem piešķiramie punkti tiks aprēķināti, pielietojot formulu 25 x (Y / S) = R, 
kur: 
 25 – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

 Y – Preču īpatsvars (kg) no kopēja prognozējama Preču apjomā, kuri tiek piegādāti atkārtoti izmantojamā primārajā 
iepakojumā (kuru Pretendents apņemas savākt atkārtotai izmantošanai, vai pārstrādei), kuram aprēķina punktus; 

 S – visaugstākais Preču īpatsvars (kg) no kopēja prognozējama Preču apjomā (kg), kuri tiek piegādāti atkārtoti 
izmantojamā primārajā iepakojumā (kuru Pretendents apņemas savākt atkārtotai izmantošanai, vai pārstrādei); 

 R – attiecīgā piedāvājumā iegūtie punkti. 
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Vispārīgs piemērs 

 Videi draudzīga produkta piegāde 

 Maksimālais punktu skaits (20) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā dārzeņu 

audzēšanas vieta/...produktu ražošanas vieta  atrodas līdz 50 km rādiusā no 

pasūtītāja atrašanās vietas adreses 

 10 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā dārzeņu audzēšanas 

vieta/...produktu ražošanas vieta  atrodas līdz 70 km rādiusā no pasūtītāja 

atrašanās vietas adreses 

 5 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā dārzeņu audzēšanas 

vieta/...produktu ražošanas vieta  atrodas līdz 100 km rādiusā no pasūtītāja 

atrašanās vietas adreses 
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Piedāvājuma izvēle līdzvērtīgu piedāvājumu 
gadījumā 

 Izvēlas piedāvājumu, kurā ir lielāks īpatsvars produktiem: 

 kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas 
kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju (visu vai daļas no 
tiem), vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām 

 ko paredzēts no ražošanas vai audzēšanas vietas piegādāt videi 
draudzīgā veidā 
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Pārtikas produktu piegādes līgumi 

 Līgumos norāda: 

 tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildes kontroles mehānismu 

 atbildību par līguma prasību neizpildi līguma darbības laikā 

 pienākumu piegādātājam (ja tas pats nav paaugstinātās kvalitātes 
produktu ražotājs vai audzētājs) iesniegt ražotāju un audzētāju 
sarakstu, norādot to kontaktinformāciju, un ražotāja vai audzētāja 
apliecinājumu par sadarbību ar attiecīgo piegādātāju pārtikas 
produktu piegādes līguma izpildē 
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Pārtikas produktu piegādes līgumi 

 Līgumos norāda: 

 tiesības pasūtītājam papildus piegādātāja norādītajai informācijai un 
iesniegtajiem dokumentiem veikt piegādāto pārtikas produktu 
izcelsmes un kvalitātes pārbaudes 

 pienākumu piegādātājam nodrošināt, lai uz produktu, kas atbilst 
bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas 
prasībām, iepakojuma piegādes brīdī ir atbilstoša norāde 
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Pārtikas iepirkumi, kuriem nepiemēro 8.2 pantu 

 Izvirza paaugstinātas kvalitātes prasības (nosaka minimālo īpatsvaru; ja ir 
dalīts daļās, minimālo īpatsvaru nosaka vismaz vienai no daļām), nepērk 
ĢMO 

 Pasūtītājs sagatavo līgumu (pieprasa norādīt ražotāja/audzētāja 
kontaktinformāciju un apliecību par sadarbību, tiesības veikt papildus 
pārbaudes, uz bioloģisko produktu un NPKS produktu iepakojuma jābūt 
norādēm) 

 Reizi ceturksnī elektroniski iesniedz IUB pārskatu (iepirkuma priekšmets, 
piegādātājs, līgumcena, izmantotie principi (prasības)) 
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Ēdināšanas pakalpojumu iepirkumi 



Atšķirības no pārtikas produktu iepirkumiem 

 Nav regulējuma par dalījumu daļās 

 Nav īpaša regulējuma par 8.2pantu, bet ir izdalīti ēdināšanas pakalpojumi, 
kuru termiņš ir 3 mēneši vai īsāks, vai kuri tiek slēgti par ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu atsevišķu pasākumu (t.sk. konferenču, 
semināru, pieredzes apmaiņas braucienu) ietvaros 

 Nav ierobežojuma cenas īpatsvaram, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu 
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Ēdināšanas pakalpojumu tehniskās specifikācijas 

TS gatavo, ievērojot principus. 

 Tehniskās specifikācijās nosaka: 
 sezonālo augļu un dārzeņu izmantošanu (var noteikt biežumu vai regularitāti) 

 ka nedrīkst saturēt ĢMO 

 minimālo paaugstinātas kvalitātes produktu apjomu 

 Tehniskās specifikācijās var noteikt: 
 ka produkti nesatur sintētiskās krāsvielas (Regulas (EK) Nr.1333/2008 II pielikums) 

 prasības iekārtām, tīrīšanas līdzekļiem, izmantotajiem traukiem, transportam 

 prasības atkritumu apsaimniekošanai 
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Ēdināšanas pakalpojumu tehniskās specifikācijas 

Piemēri: 
 ledusskapjos un saldētavās, ko paredzēts izmantot, nedrīkst būt ozona slāni 
noārdošas vielas (HCFC) un HFC 

 izmantojamām virtuves iekārtām (precizē...) jāatbilst vienam vai vairākiem 
no turpmāk minētajiem energoefektivitātes standartiem: Energy Star vai 
citam līdzvērtīgam standartam, ES enerģijas patēriņa marķējumam (A klase un 
augstāk, piemēram A+ A++) 

aprīkojumam (precizē...) jābūt efektīvam ūdens patēriņa ziņā saskaņā ar ES 
marķējumu (A klase un augstāk) vai līdzvērtīgu standartu 
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Ēdināšanas pakalpojumu tehniskais piedāvājums: 

 vienas nedēļas ēdienkarte ar pilnas uzturvērtības aprēķiniem un 
kalkulāciju, kā arī tehnoloģiskās kartes 

 pierādījumi par sadarbību ar paaugstinātas kvalitātes pārtikas produktu 
ražotājiem (audzētājiem) 

 ēdināšanas pakalpojumam izmantoto galveno pamatproduktu sarakstu, 
īpaši norādot paaugstinātās kvalitātes pārtikas produktus 
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Vērtēšanas kritēriji ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos 

 Zemākā cena, ja tehniskajā specifikācijā izmantoti visi principi 

 Pārējos gadījumos saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums: cena (nav 
noteikts maksimālais īpatsvars) + 2 kritēriji no MK noteikumu 48.punkta 

 Var papildus MK noteikumu 48.punktā minētajiem kritērijiem noteikt paša 
izvēlētus kritērijus, kas atbilst principiem vai saistīti ar citām pakalpojuma 
izpildē vēlamām priekšrocībām 
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Vērtēšanas kritēriji ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos 

 Ēdināšanas pakalpojumam izmanto:  
 bioloģiskās lauksaimniecības prasībām atbilstošo produktu īpatsvars 
 nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju 

prasībām atbilstošu produktu īpatsvars 
 lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām atbilstošu 

produktu īpatsvars 
 sezonālo pārtikas produktu apjoms 
 pārtikas produktu videi draudzīga piegāde, samazinot vides piesārņojumu ar 

izplūdes gāzēm no autotransporta un ceļa infrastruktūras slodzi 
 kā arī pārtikas atkritumu rašanās novēršanas un radušos atkritumu nodošanai 

atkārtotai lietošanai pasākumi 
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Vērtēšanas kritēriji ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos 

Piemēri:  

Sezonas augļu un dārzeņu izmantojums ēdienkartēs un tehnoloģiskajās 
kartēs  

Maksimālais punktu skaits piedāvājumam, kurā izmantots visvairāk sezonai 
atbilstošo augļu un dārzeņu 

 Izmantojamo pārtikas produktu kvalitātes līmenis 

Maksimālais punktu skaits piedāvājumam, kurā iekļauts visvairāk produktu 
(pasūtītājs precizē), kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, 
bioloģiskās lauksaimniecības vai integrētās audzēšanas prasībām 
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Ēdināšanas pakalpojuma līgumā ietver: 

 prasību izpildes kontroles mehānismu un atbildību par līguma prasību 
neizpildi 

 pienākumu iesniegt paaugstinātas kvalitātes pārtikas produktu ražotāju un 
audzētāju sarakstu, kontaktinformāciju un apliecinājumu par sadarbību 
līguma izpildē 

 pasūtītāja tiesības veikt piegādāto pārtikas produktu izcelsmes un 
kvalitātes papildu pārbaudes 

 ja ir noteiktas prasības attiecībā uz sezonālu pārtikas produktu 
izmantošanu, līgumam jāpievieno sezonālo produktu tirgū pieejamības 
kalendārs, kurā ir norādīti katra mēneša sezonālie produkti 
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Īstermiņa ēdināšanas  
pakalpojumiem piemērojamie principi 

Ēdiena gatavošanā:  
 dod priekšroku svaigiem un sezonāliem pārtikas produktiem 

 izmanto paaugstinātas kvalitātes pārtikas produktus 

 izmanto pārtikas produktus, kas nesatur ĢMO, nesastāv no tiem un 
nav ražoti no tiem 

 Pārējos principus var neizmantot TS sagatavošanā neatkarīgi no piemērotā 
piedāvājuma izvēles kritērija 

 

 
48 



Īstermiņa ēdināšanas pakalpojumi 

 Tehniskajā piedāvājumā nav jāiesniedz nedēļas ēdienkarte ar 
uzturvērtības aprēķiniem un kalkulāciju, kā arī tehnoloģiskās 
kartes 

 

 

49 



Noslēguma jautājumi 

 Iepirkumus, kas izsludināti pirms MK noteikumu spēkā stāšanās, pabeidz 
saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā attiecīgā iepirkuma 
izsludināšanas dienā 

 Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē MK 09.09.2014. instrukcija Nr.5 
“Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanas instrukcija valsts tiešās 
pārvaldes iestāžu veiktajiem pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas 
pakalpojumu iepirkumiem” 
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Paldies par uzmanību!  
Jautājumi? 

Oskars Putāns 
Metodoloğijas departamenta direktora 
vietnieks 
Tālr. (+371) 66047599 
E-pasts: oskars.putans@iub.gov.lv 
  
  
 

Projekta «Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu 
informācijas centra darbībai» (Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003) 

ietvaros 


