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NEATNAUJINTI ŽVP
KRITERIJAI 

Pagal ES 40% ŠESD mažinimo tikslą,
Lietuva iki 2030 m. turi 9% sumažinti
ŠESD išmetimą. Neįgyvendinus šių

įsipareigojimų, Lietuvai tai gali kainuoti
iki 300 mln. Eur. 

 

Ž A L I E J I  V I E Š I E J I
P I R K I M A I

Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) - viešieji pirkimai, siekiantys daryti kuo mažesnį poveikį
aplinkai. 

          Iš 18-tosios LR Vyriausybės programos:
 

,,Reikšmingai išplėsime žaliųjų pirkimų taikymo apimtis
siekdami, kad nuo 2023 m. žalieji pirkimai taptų

dominuojančia viešųjų pirkimų rūšimi.''

Agne.petrosiute@kurklt.lt  |   Livija.sepetyte@kurklt.lt
 

http://kurklt.lt/projektai/zalieji-viesieji-pirkimai/

DAUGIAU INFORMACIJOS
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Nacionalinio pažangos plano (NPP) nustatytas ŽVP
tikslas nuo visų viešųjų pirkimų vertės 
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KODĖL ŽVP LIETUVOJE NEVYKSTA?

LRV Nutarimas  nr. 828 numatė ŽVP privalomumą, jog iki 2020
m. ŽVP turi siekti bent 50%. Pasiekta reikšmė yra beveik 7 kartus
mažesnė.

NEPRITAIKYTAS TEISINIS
REGLAMENTAVIMAS

KOMPETENCIJŲ
TRŪKUMAS 

PAGALBOS IR
INFORMACIJOS 

 TRŪKUMAS 

ŽVP NETURI
,,ŠEIMININKO“

Dabartinis ŽVP teisinis
reglamentavimas yra ribojantis ir

nepritaikytas siekti iškeltų ŽVP tikslų,
kadangi apsiriboja tik 30 produktų

grupių, kuriose įmanoma vykdyti ŽVP

ŽVP kriterijai paskutinį kartą buvo
atnaujinti 2017 m. ir nebeatliepia

rinkos naujovių

Viešosios konsultacijos metu,
kompetencijų trūkumas buvo nurodyta

kaip pirminė priežastis, trukdanti vykdyti
ŽVP (47% perkančiųjų organizaciju

(PO)). 

Metodinė pagalba (64% PO), mokymai
(56% PO), susisteminta informacija
(53% PO), konsultacijos (50%  PO)

buvo nurodytos kaip priemonės, kurių
trūksta ŽVP vykdymui 

ŽVP yra tarpdisciplininis ir
tarpinstitucinis procesas. Lietuvoje

neegzistuoja institucija, kuri prisiimtų
atsakomybę už ŽVP koordinavimą

KOKIOS GALIMYBĖS SLYPI ŽVP?

Žalieji pirkimai yra galinga strateginė priemonė
žalinti ekonomiką, vykdyti klimato politikos

įsipareigojimus, skatinti eko- inovacijas ir kelti šalies
konkurencingumą.  Aplinkosaugos principų taikymas
viešuosiuose pirkimuose gali tapti reikšmingu įrankiu

siekiant žaliosios pertvarkos.

Pagal ekoinovacijas ES, Lietuva yra
18 vietoje

LR Vyriausybė iškėlė ,,Klimatui neutrali
Vyriausybė nuo 2024 m., visas viešasis sektorius

nuo 2027 m.'' tikslą 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3955e800388111eb8c97e01ffe050e1c
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/VPT_2019_veiklos_ataskaita.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc074831b26e11e7a80ef1cff7d455dd

