
Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju 

piemērošana pārtikas produktu 

piegāžu un ēdināšanas 

pakalpojumu iepirkumiem  

 

Iepirkumu uzraudzības birojs 

 



Mērķis 

 Veicināt zaļā iepirkuma piemērošanu, 

sekmēt kvalitatīvāku, pārdomātāku 

pārtikas preču, ēdināšanas pakalpojumu 

iegādi 



Piemērošana 

 
 Piemēro tiešās valsts pārvaldes iestādes 

 
 Attiecas uz pārtikas preču piegādes un ēdināšanas 

pakalpojumu iepirkumiem atbilstoši Publisko 
iepirkumu likumam (PIL) 
 

 Plānotie grozījumi PIL - nepiemēro PIL 8.² pantu, 
slēdzot līgumus par pārtikas produktu piegādi, kuros 
ievēro zaļā publiskā iepirkuma prasības  

(no 01.11.2014) 
 

 MK noteikumi par zaļajiem kritērijiem pārtikas un 
ēdināšanas iepirkumos (jāpieņem līdz 30.10.2014) 
 
 



Instrukcijas saturs 

 pamatprincipi, to piemērošanas kārtība 
 

 norādījumi  iepirkumu dalīšanai daļās, tehnisko 
specifikāciju sagatavošanai, piedāvājumu 
izvēles kritērijiem, līgumos ietveramām 
prasībām 

 



Zaļā publiskā iepirkuma pamatprincipi 

Pirkt un ēdināšanā izmantot pārtikas produktus:  

 

 

 

 

• kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām 

• kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām 

 

• kas atbilst lauksaimniecības produktu integrētās 
audzēšanas prasībām 

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



Zaļā publiskā iepirkuma pamatprincipi 

Pirkt un ēdināšanā izmantot pārtikas produktus:  

 

 

 

 

• dodot priekšroku svaigiem un sezonāliem pārtikas produktiem 

• lielākā vai videi draudzīgā iepakojumā 

• 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 

Izvēlēties ēdināšanas pakalpojuma sniedzējus:  

 

 

 

 

• kas ēdienu gatavošanā un uzglabāšanā izmanto energoefektīvas 
un ūdens taupīšanas iespējām atbilstošas virtuves iekārtas, vidi 
saudzējošas produktu uzglabāšanas iekārtas 

• kas lieto videi draudzīgus mazgāšanas līdzekļus trauku 
mazgāšanai 

• kas nodrošina galdu klāšanu ar vairākkārt lietojamiem galda 
piederumiem 



Dalīšana daļās 

Daļas ir veidojamas pēc: 
 
 produktu izcelsmes veida (piemēram, dzīvnieku izcelsmes 

produkti, augu izcelsmes produkti, bakalejas produkti, u.c.) 
 
 pārtikas produktu grupas (piemēram, piens un piena produkti, 

dārzeņi, augļi, ēdienu piedevas un dzērieni, eļļas utt.)  
 

 un līdzīgu produktu klāsta (piemēram, atsevišķa daļa pienam, 
raudzētiem piena produktiem un krējumam, atsevišķa daļa 
saldējumam, atsevišķa daļa sieriem un kausētajiem sieriem), 
kuru piedāvā noteikts ražotāju vai piegādātāju loks 



Dalīšana daļās 

Daļas ir veidojamas pēc: 
 
 iepakojuma veida 

 
 uzglabāšanas un transportēšanas noteikumiem (piemēram, 

uzglabāšanas temperatūras amplitūda, transportēšana ar vai 
bez saldējamām kamerām utt.) 
 

 pārtikas produktu sezonalitātes (piemēram, atsevišķās daļās 
izdala vasarā, rudenī pieejamos dārzeņus, augļus vai ogas) 
 

 pārtikas produkta izcelsmes (piemēram, vienā daļā neapvieno 
eksotiskos augļus un sezonālos vietējos augļus) 



Piemēri 

1.daļa. Piens un piena produkti 
2.daļa. Sieri un piena pārstrādes saliktie produkti 
3.daļa. Cūkgaļa. Liellopu gaļa. Gaļas pārstrādes produkti 
4.daļa. Putnu gaļa 
5.daļa. Olas 
6.daļa. Zivis kā akvakultūras produkti 
7.daļa. Biškopības produkti 
8.daļa. Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras 
9.daļa. Segtās platībās audzētas dārzeņu un garšaugu kultūras 
10.daļa. Segtās platībās audzētas dārzeņu un garšaugu kultūras 
(sēnes) 
11. daļa. Svaigie augļi un ogas 
12.daļa. Dienvidu reģionu augļi un ogas (banāni, apelsīni, 
vīnogas utt.) 
13.daļa. Saldēti produkti (zemenes, avenes, zirnīši, dārzeņi utt.) 
 



Iesniegumu izskatīšanas komisijas (IIK) 

prakse  
Lēmums Nr.4-1.2/13-349 

 

Iesniedzējs apstrīd to, ka grupā «Dažādi pārtikas 

produkti» iekļautas pozīcijas: sviests, kausēts siers, 

siers «Krievijas», biezpiena sieriņi, krabīši, saldētas 

zivis. 

 



IIK prakse  

Lēmums Nr.4-1.2/13-349 

 

IIK: Kausēts siers, biezpiena sieriņi, sviests nav daudzu 

piena produktu ražotāju klāstā, nav pamatoti pievienot 

piena produktu grupai, savukārt siers jāiekļauj piena 

produktu grupā. 

 

Saldētas zivis, krabīšus nav pamata izdalīt atsevišķā 

grupā nelielo apjomu dēļ. 

 



Lauksaimnieku dalības veicināšanai 

 Atsevišķi izdalīt produktu piegādes 
pakalpojumu un pārtikas produktu iepirkumu 
 

 Noteikt garākus līgumu termiņus, atrunājot 
pieļaujamās cenu izmaiņas 
 

 Savlaicīgi plānot procedūras izsludināšanas 
laiku 
 

 Neparedzēt obligātu personālsabiedrības 
dibināšanu 
 
 
 
 
 



Dalīšana daļās 

 Pasūtītājs atsevišķiem pārtikas produktiem vai 
produktu grupām var piemērot PIL 9.panta 
septītajā daļā minēto atrunu attiecībā uz 
daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka 
par 20 procentiem no visu daļu kopējās 
paredzamās līgumcenas 

 

 Ieteicams Publisko iepirkumu likuma 9.panta 
septīto daļu piemērot sezonāliem pārtikas 
produktiem 



Pārtikas produktu iepirkumi  



Tehniskās specifikācijas (1) 

Iekļauj prasības, kas atbilst instrukcijas 2.punktā minētajiem 
principiem 
 
 nosaka, cik procentus no kopējā produktu klāsta vai 

atsevišķas daļas jāpiedāvā produkti, kas atbilst 
bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās pārtikas 
kvalitātes shēmas vai integrētās audzēšanas prasībām 

 
Ņem vērā  
 
• finanšu resursus 
• produktu pieejamību 
 
 Veic tirgus izpēti, lai noskaidrotu produktu pieejamību tirgū 

  



Piemēri 

 30 % no pārtikas produktu klāsta jāietver 

produktus, kas ir ražoti (audzēti) atbilstoši 

nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas 

prasībām, bioloģiskās lauksaimniecības 

prasībām vai  integrētās audzēšanas 

prasībām 



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 



Tehniskās specifikācijas (2) 

 ņem vērā sezonalitātes principu 
 

Izmanto Zemkopības ministrijas izstrādātos vietējo augļu un 
dārzeņu pieejamības tirgū kalendārus, kas publicēti 
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā 
(www.iub.gov.lv/node/226) 

 
 paredz tādu produktu piegādi, kas nesatur ĢMO, 

nesastāv no tiem un nav ražoti no tiem 
 

 nosaka, kādam emisijas standartam jāatbilst transporta 
līdzekļiem, kas tiek izmantoti piegādē 

 
  

www.iub.gov.lv/node/226
www.iub.gov.lv/node/226
www.iub.gov.lv/node/226
www.iub.gov.lv/node/226


Tehniskās specifikācijas (3) 

 var paredzēt pārtikas produktu piegādi, kuru 

ražošanā nav izmantotas sintētiskās krāsvielas 

 

 var paredzēt citas ar vidi un konkrēto iepirkuma 

priekšmetu saistītas prasības, piemēram, 

iepakojumam (piegāde otrreiz pārstrādājamā 

iepakojumā, lielākā iepakojumā) u.c.  

 

 

 



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 



Tehniskajā piedāvājumā jānorāda 

 produkta ražotāju vai audzētāju 
 

 produkta izcelsmes valsti 
 

 lai apliecinātu produktu atbilstību zaļajām prasībām, 
pretendentam pieprasa iesniegt: 

 
 kontroles institūcijas izsniegta sertifikāta kopiju par 

konkrētā produkta atbilstību nacionālajai  pārtikas 
kvalitātes shēmai,  bioloģiskajai  lauksaimniecībai vai 
apliecinājumu par atbilstību integrētās audzēšanas 
prasībām 

 
 apliecinājumu par esošu sadarbību vai tās uzsākšanu ar 

ražotāju (audzētāju) gadījumā, ja tiks noslēgts publisks 
piegādes līgums ar pasūtītāju 



PIL nosacījumi 

 nedrīkst prasīt tikai konkrētu marķējumu 

 

 PIL 17.panta septītās daļas 7.punkts:  var piemērot 

detalizētas specifikācijas, kas noteiktas ar Eiropas, 

daudznacionālu vai jebkuru citu ekomarķējumu, vai 

specifikāciju daļas, ievērojot tālāk uzskaitītos nosacījumus.(..) 

 

 PIL 17.pants astotā daļa:  Pasūtītājs kā citu atbilstības 

pierādījumu pieņem ražotāja dokumentāciju vai kompetentas 

institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem 



Prasības piedāvājumam 

 pasūtītājs nepieprasa pretendentam tādu dokumentu vai tā 

kopiju, kas apliecina faktus, kurus pasūtītājs var pats 

pārbaudīt publiski pieejamās vai citās tam  pieejamās datu 

bāzēs 

 

 Pārtikas un veterinārā dienesta reģistri 

http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/  

 

 pasūtītājam ir tiesības papildus pretendenta norādītajai 

informācijai un iesniegtajiem dokumentiem veikt papildu 

norādīto pārtikas produktu izcelsmes pārbaudi 

http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/
http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/
http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/


Piedāvājuma izvēles kritēriji 

 Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (SVP)  

 

 Ja tehniskajā specifikācijā ir noteiktas prasības, kas 

atbilst visiem instrukcijas 2.punktā minētajiem 

principiem, pasūtītājs var piemērot piedāvājuma izvēles 

kritēriju – zemākā cena  



SVP vērtēšanas kritēriji (1) 

Papildus cenas kritērijam vismaz divi no šādiem kritērijiem: 

 

• Atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības 
prasībām 

• Atbilstoši integrētās audzēšanas 
prasībām 

• Atbilstoši nacionālajai pārtikas kvalitātes 
shēmai 

Paaugstinātas 
kvalitātes 

produkti virs 
specifikācijās 

noteiktā apjoma 
 

 

• Produkti  piegādāti atkārtoti 
izmantojamā primārajā iepakojumā 

• Produkti nav iepakoti individuālās 
porcijās 

• Produkti piegādāti videi draudzīgā 
iepakojumā 

 

 

Iepakojums 



SVP vērtēšanas kritēriji (2) 

Papildus cenas kritērijam vismaz divi no šādiem kritērijiem: 

 

 

• Piegāde no audzēšanas/ ražošanas 
vietas, kuras laikā tiek nodrošināts 
samazināts vides piesārņojums ar 
izplūdes gāzēm no autotransporta un 
samazināta ceļa infrastruktūras slodze 

Videi 
draudzīgu 
produktu 
piegāde 

• Laiks no produkta saražošanas vai 
novākšanas brīža līdz piegādes brīdim 
pasūtītājam 

Svaigums 



SVP izvēles kritēriji (3) 

 Nosaka īpatsvaru katram kritērijam 

 

 Kritērijam - cena - pasūtītājs paredz īpatsvaru ne 

vairāk kā 50% apmērā no piedāvājuma vērtēšanas 

kritēriju kopējās vērtības  



Piemēri 

Piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic 

saskaņā ar kritērijiem: 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

p.k. Vērtēšanas kritēriji 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

1. 

 

Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta daļas 

izpildei, EUR bez PVN 

30 

 

2. 

 

Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu 

kvalitātes līmeni daudzums 
40 

3. 

 
Videi draudzīga produkta piegāde 20 

4. 

 

Videi draudzīga izlietotā iepakojuma 

apsaimniekošana 
10 

Maksimālais iespējamais punktu skaits 100 



Piemēri 

Produktu daudzums ar paaugstinātu kvalitātes līmeni 

 
 Maksimālais punktu skaits (40) tiek piešķirts piedāvājumam, 

kurā ir iekļauti visvairāk produktu, kas atbilst bioloģiskās 

lauksaimniecības prasībām 

 



Piemēri 

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 



Piemēri 

Videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana 

 

 10 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kuru iesniedzis 

pretendents, kas parakstījis apliecinājumu par to, ka 

produktu iepakojums (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar 

produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) tiks 

pieņemti no pircēja atpakaļ pēc iepakojumā esošo 

produktu izlietošanas 



Vienādi piedāvājumi 

Pasūtītājs izvēlas vienu no zemāk minētajiem kritērijiem:  

 

 pārtikas produktu piegādes līguma slēgšanas tiesības tiek 

piešķirtas pretendentam, kura piedāvājumā ir vairāk produktu, 

kas atbilst nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās 

lauksaimniecības vai lauksaimniecības produktu integrētās 

audzēšanas prasībām 

 

 pārtikas produktu piegādes līguma slēgšanas tiesības tiek 

piešķirtas pretendentam, kura piedāvājumā ir vairāk produktu, 

kurus paredzēts no ražošanas vai audzēšanas vietas piegādāt 

videi draudzīgā veidā 



Piegādes līgumā norāda 

Pienākumu piegādātājam attiecībā uz paaugstinātas 

kvalitātes produktiem iesniegt  

 

 ražotāja (audzētāja) apliecinājumu par sadarbību ar 

attiecīgo piegādātāju publiskā piegādes līguma 

izpildē 

 

 sarakstu ar ražotāja un audzētāju kontaktpersonām 

un kontaktinformāciju 

 

 

 

 



Piegādes līgumā norāda 

 

 pasūtītāja tiesības veikt piegādāto pārtikas produktu 

izcelsmes un kvalitātes pārbaudes 

 

 prasību izpildes kontroles mehānismu un atbildību 

par līguma prasību neizpildi  

 



Ēdināšanas pakalpojumu 

iepirkumi 



Tehniskās specifikācijas (1) 

Iekļauj prasības, kas ir atbilstošas instrukcijas 4.punktā minētajiem 

principiem: 

 paredz, ka ēdienkartē (ja izstrādā pretendents) izmantojamiem augļiem un 

dārzeņiem vismaz 50% apmērā jāatbilst lauksaimniecības produktu 

integrētās audzēšanas vai  bioloģiskās lauksaimniecības prasībām 

 

 ņem vērā sezonalitātes principu ēdienkaršu izstrādē  

 

 nosaka, ka ēdienkartē izmantojamie produkti nedrīkst saturēt ĢMO, tie 

nedrīkst sastāvēt no tiem un nav ražoti no tiem 

 

 Nosaka, cik procentuāli no ēdināšanas pakalpojumā izmantotajiem 

pārtikas produktiem ir jābūt zaļajām prasībām atbilstošiem 



Tehniskās specifikācijas (2) 

 nosaka, ka ēdienu gatavošanā nedrīkst izmantot pusfabrikātus un 
sasaldētu gaļu 

 

 nosaka, kādām energoefektivitātes prasībām jāatbilst ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanai izmantotajām iekārtām 

 

 nosaka, ka ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanā izmantotajiem 
trauku mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem ir jābūt videi draudzīgiem, 
norādot kritērijus, kādus mazgāšanas līdzekļus uzskatīs par videi 
draudzīgiem 

 

 izvirza prasību nodrošināt atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, veicot 
atkritumu, kas tālāk nododami pārstrādei vai reģenerācijai, šķirošanu. 
Īpaši atbalstāmi ir pasākumi pārtikas atkritumu rašanās novēršanai un 
radušos atkritumu nodošanai atkārtotai lietošanai 

 
 nosaka, kādām emisijas standarta prasībām ir jāatbilst  transporta 

līdzekļiem, kas tiek izmantoti ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

 



Tehniskās specifikācijas (5) 

 var noteikt, ka ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā izmantotās iekārtas 

efektīvi izmanto ūdens resursus 

 

 var noteikt, ka ēdieni un dzērieni ir jāservē, izmantojot vairākkārt 

lietojamos galda piederumus un galdautus 

 

 var noteikt, ka pakalpojuma sniegšanā izmantotie ledusskapji un 

saldētavas nedrīkst saturēt ozona slāni noplicinošas vielas 

 

 var noteikt, ka ēdienkartē izmantojamie produkti nedrīkst saturēt 

sintētiskās krāsvielas 



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 

 



Tehniskais piedāvājums 

 pieprasa pretendentam izstrādāt un iesniegt vienas nedēļas 

ēdienkarti ar pilnas uzturvērtības aprēķiniem un kalkulāciju 

 

 pieprasa pretendentam norādīt ēdienu gatavošanā 

izmantojamo pārtikas produktu ražotājus un audzētājus, it 

īpaši attiecībā uz to produktu ražotājiem un audzētājiem, kas 

atbildīs bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās pārtikas 

kvalitātes shēmas vai  integrētās audzēšanas prasībām, un 

pieprasa to apliecinājumus sadarbībai ar pretendentu 

ēdināšanas pakalpojuma līguma izpildē 



Piedāvājuma izvēles kritērijs 

 

 

 Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (SVP) 

 

 ja tehniskajā specifikācijā ir noteiktas prasības, kas 

atbilst visiem instrukcijas 4.punktā minētajiem 

principiem, pasūtītājs var piemērot piedāvājuma 

izvēles kritēriju – zemākā cena 



SVP vērtēšanas kritēriji (1) 

Papildus cenas kritērijam vismaz divi no šādiem kritērijiem: 

• Atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības 
prasībām 

• Atbilstoši integrētās audzēšanas prasībām 

• Atbilstoši nacionālajai pārtikas kvalitātes 
shēmai 

Paaugstinātas 
kvalitātes produkti 

ēdienkartē virs 
specifikācijās 

noteiktā apjoma 

• Izmantošanas apjoms ēdienkartē 

 
Sezonālie produkti 



SVP vērtēšanas kritēriji (2) 

 

• Piegāde no audzēšanas/ 
ražošanas vietas, kuras laikā 
tiek nodrošināts samazināts 
vides piesārņojums ar 
izplūdes gāzēm no 
autotransporta un samazināta 
ceļa infrastruktūras slodze 

Videi 
draudzīgu 
produktu 
piegāde 



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 



Pakalpojuma līgumā norāda 

Pienākumu pakalpojuma sniedzējam iesniegt attiecībā 

uz paaugstinātas kvalitātes produktiem 

 

ražotāja (audzētāja) apliecinājumu par sadarbību ar 

attiecīgo pakalpojuma sniedzēju līguma izpildē 

 

 sarakstu ar pārtikas produktu ražotāju un audzētāju 

kontaktpersonām un kontaktinformāciju 
 



Pakalpojuma līgumā norāda 

 uzraudzības mehānismu, kādā pārbaudīs, ka ēdiens tiek 

gatavots videi draudzīgā veidā (piemēram, enerģijas un 

ūdens patēriņa apjoma samazināšanās ēdiena gatavošanā 

un transportēšanā, atkritumu dalīta vākšana utt.) 

 

 pasūtītāja  tiesības veikt piegādāto pārtikas produktu 

izcelsmes un kvalitātes 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 



Kur atrast papildu informāciju?  



Kur atrast papildu informāciju? 



Eiropas komisijas ieteikumi 

• http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


Paldies! 

 
Jautājumi? 

 


