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DĖL APLINKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-508
PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO
Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011
m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams
taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos
kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes,
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas) pakeitimo projektą
(toliau – projektas).
Projektu keičiami įsakymu patvirtinti Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini
aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas, Aplinkos apsaugos kriterijai ir Aplinkos apsaugos kriterijų,
kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas
ar darbus, taikymo tvarkos aprašas.
Projektą rengti paskatinusios priežastys
Projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje,
patvirtintoje Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nurodoma, kad nuo 2023 m.
žalieji pirkimai turėtų tapti dominuojančia viešųjų pirkimų rūšimi 1, 2021–2030 m. Nacionaliniame
pažangos plane įtvirtinama, kad, siekiant prisidėti prie horizontaliojo darnaus vystymosi principo
įgyvendinimo, Lietuvoje numatoma didinti žaliųjų viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) dalį, 2 o Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų
nustatymo ir įgyvendinimo“ nurodyta, kad ŽVP nuo š. m. liepos 1 d. iki 2021 m. pabaigos pagal
vertę turi sudaryti 10 proc., 2022 m. – 50 proc., o nuo 2023 m. ir vėlesniais metais – 100 proc. 2019
m. viešieji pirkimai sudarė apie 13 proc. Lietuvos BVP ir daugiau kaip trečdalį bendrų valdžios
institucijų išlaidų, todėl ŽVP gali tapti esminiu veiksniu neutralaus poveikio klimatui ekonomikos
tikslui pasiekti.
Sprendžiamos problemos
Šių metų kovo 31 d. Aplinkos ministerija pakeitė žaliojo pirkimo sąvoką, sudarė galimybes
vykdant žaliąjį pirkimą taikyti ekologinius ženklus, aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pakeitė
transporto ir maisto sričių kriterijus.
Siekiant toliau tobulinti žaliųjų pirkimų sistemą, projektu keičiamas Aplinkos apsaugos
kriterijų XIX skyriaus „Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos“ 45 punktas
– keičiami aplinkos apsaugos kriterijai pagal rekomendacinius ES ŽVP kriterijus, kriterijų sąrašas
papildomas renovacijos ir griovimo darbų kriterijais.
Aplinkos apsaugos kriterijų 17 skyrius „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės ir su
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jų priežiūra susijusios paslaugos“ papildomas nuostata dėl galimybės įsigyti netaršią transporto
priemonę pagal Alternatyviųjų degalų įstatymą.
Aplinkos apsaugos kriterijai papildomi nuorodomis į atitiktį pagrindžiančius dokumentus,
vykdant pirkimą pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymą
Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi
energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“.
Keičiamas įsakymu patvirtintų Aplinkos apsaugos kriterijų ir Produktų, kurių viešiesiems
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo 19 punktas, atsižvelgiant į Aplinkos
apsaugos kriterijų pakeitimus.
Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS). Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti per 10 darbo dienų nuo projekto
paskelbimo TAIS. Negavę pastabų dėl projekto per nurodytą terminą, laikysime, kad jų neturite.
Projektą parengė Aplinkos ministerijos Strateginių pokyčių grupės (vadovas Aurimas
Saladžius, tel. 8 696 59 321, el. p. aurimas.saladzius@am.lt) patarėjas arnas.liauksminas@am.lt,
tel. 8 614 08 012, el. p. arnas.liauksminas@am.lt).
PRIDEDAMA:
1. Įsakymo pakeitimo projektas, 6 lapai.
2. Įsakymo pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 7 lapai.
3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.
Aplinkos ministerijos kanclerė
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