
 

 

 
 

Aprites iepirkums Baltijas jūras reģionā 
Informatīvais izdevums Nr. 3 /2019. gada marts/ CircularPP 

 
Godātie lasītāji, 
 
Laipni lūdzam jūs iepazīties ar CircularPP projekta trešo informatīvo ziņu izdevumu. Tajā ir pārskats 
par daudziem pasākumiem, kas notikuši laikā no 2018. gada oktobra līdz 2019. gada martam. 
Patīkamu lasīšanu! 
 
 

Kas noticis CircularPP projektā 
 

 Ikgadējā sanāksme Dānijā par zaļo iepirkumu  
Olborgas pilsēta piedalījās ikgadējā sanāksmē par zaļo 

iepirkumu, ko kopīgiem spēkiem organizēja POGI (Zaļā 

iepirkuma partnerība) un Ilgtspējīga iepirkuma forums 

(Dānijas nacionālā iniciatīva videi draudzīga publiskā 

iepirkuma jomā). 

Sanāksmē piedalījās ap 180 dalībnieku, tostarp rūpniecības, 

uzņēmējdarbības un finanšu ministrs Rasmuss Jarlovs 

[Rasmus Jarlov], kurš uzsvēra videi draudzīga zaļā publiskā iepirkuma nozīmi. 

Dansk Erhverv (Dānijas komerckamera) uzstājās ar prezentāciju par publiskajām partnerībām; raisījās 

paneļdiskusija par privātā un publiskā sektora sadarbību pārejā uz saudzīgu attieksmi pret vidi. 

Izskanēja vairāki labi piemēri par to, kā uzlabot sadarbību, piemēram, ”nesūdzēties, ja publiskajā 

sektorā ir izsludināts inovatīvs konkurss“ vai arī, kā pašvaldības var gūt vairāk no inovatīviem 

iepirkumu modeļiem, kas dod lielāku brīvību iepirkuma noteikumu un likumu piemērošanā un būtu 

ideāli aprites ekonomikas plašākai izmēģināšanai un pārbaudei. 

Apmeklētājiem arī bija iespēja noklausīties prezentāciju, ko sniedza Sāra Elgorda [Sara Øllgaard], 

publiskās un privātās sadarbības eksperte. Viņas novēlējums bija rīkoties kā “dārzniekiem“, proti, 

rūpēties par attiecībām un ļaut tām augt, nebaidoties nonākt “jokdara” lomā, uzdodot ”muļķīgus“ 

jautājumus! Tikai tā mēs spēsim iziet ārpus savas komforta zonas un nonākt pie jaunām zināšanām 

un koncepcijām. 

Daļa no sanāksmes bija veltīta tīkla veidošanai, un bija vairākas iespējas popularizēt Circular PP 

projektu un projektā risinātās tēmas. Mums jau iepriekš bija paredzēta tikšanās ar uzņēmumu, kas 

ražo āra mēbeles rotaļu laukumiem, un mēs dalījāmies pieredzē ar citiem Dānijas ekspertiem 

ilgtspējīga un aprites iepirkuma jomā. 

Lai uzzinātu vairāk par pasākumu, dodieties uz vietni: 

https://ansvarligeindkob.dk/aktiviteter/aarskonference/  
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CircularPP projekts uzstājas ar prezentāciju konferencē 

”Sadarbīga pāreja uz saudzīgu attieksmi pret vidi“ 

2018. gada 7. novembrī Circular PP projektam bija 

iespēja publiski izteikties Interreg projekta 

noslēguma konferencē “Samskabende Grøn 

Omstilling” (Sadarbīga pāreja uz saudzīgu attieksmi 

pret vidi). 

Mērķis bija informēt konferences apmeklētājus par 

to, kā var izmantot aprites iepirkumu, lai kopīgiem spēkiem radītu aprites ekonomiku, rosinot 

uzņēmējus, lietotājus un iepircējus darboties kopā, lai rastu kopīgus risinājumus kopīgām 

problēmām. 

Konferencē piedalījās aptuveni 60 dalībnieki, un viņi izrādīja lielu interesi gan par Circular PP 

projektu, gan sadarbīgo procesu kopumā. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak – kas sniedz atbalstu 

kopīgiem Skandināvijas valstu projektiem– ļoti interesējās par aprites publisko iepirkumu un rosināja 

Circular PP sadarboties ar attiecīgajiem programmas projektiem. Viņi dzīvi interesējās arī par aprites 

iepirkuma iekļaušanu kādā no turpmākajām programmām. Citus dalībniekus interesēja 

eksperimentālie konkursi, kas tiks veikti projekta ietvaros, jo īpaši divi konkursi Dānijā par rotaļu 

laukumiem un IKT aprīkojuma dzīves cikla pagarināšanu, par ko šajā konferencē stāstīja Olborgas 

pilsētas pārstāvji. 

Samskabende Grøn Omstilling daļēji saņem Interreg Öresund-Kattegat Skagerrak programmas 

finansējumu 

 

Aprites modeļu analīze uzņēmējdarbībā, izmantojot CircularPP sistēmu  

Vīnes Vadības un komunikācijas lietišķo zinātņu universitātes (FH-

Wien) studenti, kas apgūst uzņēmējdarbības procedūru un piegādes 

ķēžu vadību, izmēģināja Circular PP projekta izstrādāto aprites 

ekonomikas sistēmu, lai analizētu aprites modeļus uzņēmējdarbībā 

piegādes ķēdes moduļa ietvaros. Modeli izmanto dažādiem mērķiem, 

tostarp 

1. Izpratnei par aprites iepirkuma sarežģīto būtību, t. i., plašāks tvērums, vajadzība pēc 

konsorcijiem, papildu līmeņi utt.; 

2. Konsorciju spēcīguma noteikšanai (ņemot vērā, ka ķēdes stiprumu nosaka pēc tās vājākā 

posma);  

3. Jaunās iepirkuma paradigmas piemērošanai, t. i., vairāk no bruto uz neto, jauna mērīšanas 

sistēma vērtēšanā, pastāvīgi veikta verifikācija un validācija. 

Mihaels Boils [Michael Boyle], Vīnes universitātes (FH-Wien) lektors, atzīst, ka modelis viņam šķiet 

ļoti vērtīgs, un paskaidro, ka “tāpat kā visu citu modeļu gadījumā vērtība saistāma ar veidiem, kuros 

šādus instrumentus var izmantot”; šajā gadījumā studenti var atsaukties uz Circular PP projekta 

sadaļām kā kontrolsarakstu, lai izvērtētu aprites modeļus uzņēmējdarbībā visās produkta aprites 

cikla stadijās – no ražošanas un izmantošanas līdz pat produkta un resursu atgūšanai. 

Sistēmas izstrādātājs Alberto Uerta Moraless [Alberto Huerta Morales] no Olborgas Universitātes, 

kas ir projekta partnere, saka: “Prieks redzēt, ka sadarbīgs darbs un diskusijas Circular PP projektā 

https://samskabende.com/
https://samskabende.com/
https://interreg.eu/programme/interreg-sweden-denmark-norway/
https://en.fh-wien.ac.at/home/
https://en.fh-wien.ac.at/home/
https://www.en.aau.dk/


 

 

 
 

rada vērtīgus instrumentus, ko var izmantot ārpus projekta jebkurš, kas grib izprast sarežģīto saikni 

starp publisko iepirkumu un aprites ekonomiku. Tas norāda, ka esam uz pareizā ceļa, strādājot pie 

vērtīgas informācijas, kuru var piemērot dažādos kontekstos”. 

 

Circular PP projekts seminārā “Sistēmiska pieeja aprites arhitektūrai – 

tehnoloģijas un regulējums” 

Varšavā, 11. decembrī Circular PP projektā iesaistītie darbinieki 

no Ržežovas Reģionālās attīstības aģentūras (RRDA) (Polija) 

piedalījās aprites ekonomikas pasākumā, ko organizēja INNOWO-

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Pasākuma 

galvenā tēma bija “Sistēmiska pieeja aprites arhitektūrai – 

tehnoloģijas un regulējums”. Tā bija otrā sanāksme pēc kārtas 

INNOWO organizētajā pasākumu sērijā, un tās priekšmets bija aprites princips arhitektūrā. Kžištofs 

Žarnotals [Krzysztof Żarnotal] no “Synthos” runāja par ES regulējumu attiecībā uz plastmasas 

izstrādājumiem. Dalībnieki apsprieda galvenos šķēršļus lēmumu pieņēmējiem, kas apgrūtina viņu 

iesaistīšanos aprites ekonomikā. Galvenās grūtības cita starpā ir sistēmiskas pieejas trūkums, zems 

patērētāju izpratnes līmenis (“cenas” kritērijs, ko iepirkuma procedūrās uzskata par vissvarīgāko), 

zema reglamentējošo darbību efektivitāte (pārāk daudz noteikumu, sasteigta noteikumu 

pieņemšana utt.) Pasākumi lēmumu pieņēmēju izglītošanai varētu būt izšķirošais elements katrā 

aprites ekonomikas ieviešanas stratēģiskajā posmā, īpaši attiecībā uz publiskā iepirkuma 

procedūrām. Grūtības aprites ekonomikas problēmu prezentēšanā un attiecīgo jautājumu īstenošanā 

rada ne vien tas, ka Eiropā ir 114 aprites ekonomikas definīciju, bet galvenokārt konkrētu 

tehnoloģisko jautājumu (piemēram, par ražošanas procesiem, izstrādājumu sastāvdaļām) neizpratne. 

RRDA pārstāvji izklāstīja Circular PP projekta ideju, īpaši pievēršot uzmanību eksperimentālajām 

darbībām, ko projekta partneri veikuši aprites iepirkumos. Viņi apsprieda informācijas izplatīšanas 

pasākumu nozīmi, lai dalītos zināšanās par aprites ekonomiku ar publiskā sektora organizācijām, kā 

arī uzņēmumiem. Pasākuma dalībnieki bija pārstāvji no divām Polijas ministrijām – Uzņēmējdarbības 

un tehnoloģijas ministrijas un Investīciju un attīstības ministrijas, privātuzņēmumiem, attīstības 

aģentūrām un vietējās pašvaldības aģentūrām, kā arī NVO, kas darbojas aprites ekonomikas. 

Uzņēmējdarbības un tehnoloģijas ministrija strādā pie Polijas aprites ekonomikas ceļveža gala 

varianta, kas būs pamats turpmākām darbībām saistībā ar aprites ekonomikas pieejas īstenošanu 

Polijā. Dokumentā ir aprakstīti aprites ekonomikas galvenie elementi: ražošana, patēriņš, ekonomija 

un jaunie uzņēmējdarbības modeļi, tostarp publiskie iepirkumi. Saskaņā ar pēdējo no minētajiem 

aspektiem ministrija ņem vērā jauno regulu ieviešanu un gatavo priekšlikumus izmaiņām tiesību 

aktos. Savukārt Investīciju un attīstības ministrija uzsvēra, ka ministrijas uzmanības centrā ir ar 

tiesību normām nesaistītu stimulu ieviešana organizācijām, kas interesējas par aprites publisko 

iepirkumu. Dalībnieki apsprieda arī pilna aprites cikla izmaksu metodes ieviešanu publiskajā 

iepirkumā arhitektūras jomā. Būvniecības nozares pārstāvji teica, ka 2018. gads bijis grūts nozarē 

strādājošajiem uzņēmumiem un tiem vajadzīga atbalsta sistēma, piemēram, nodokļu brīvdienas. 

Runātāji arī vērsa uzmanību uz problēmu, ko rada nepietiekami produktīva atkritumu 

apsaimniekošana. Aptuveni 40 % no atkritumiem rada ēku nojaukšana, restaurācija un renovācija. 

Dalībnieki apsprieda ēku kalpošanas laika pagarināšanu (“ēku otrās dzīves” koncepciju), 

pamatojoties uz citu valstu labāko praksi. 

https://innowo.org/
https://innowo.org/


 

 

 
 

Nākamais pasākums plānots 2019. gada februārī, un RRDA pārstāvji apliecinājuši savu dalību tajā. 

 

Aprites iepirkums Malmē 

Autore Paula Landa (Paula Land), ICLEI – Vietējās pašvaldības ilgtspējībai. 

Teksts sākotnēji publicēts Ilgtspējīga iepirkuma platformā. 

Ik gadu ES dalībvalstīs uzņēmumi un patērētāji atbrīvojas no 10 miljoniem 

tonnu mēbeļu; lielākā daļa no tām nonāk vai nu atkritumu poligonos, vai 

sadedzināšanas iekārtās – tā konstatēts ziņojumā, ko publicējusi Eiropas 

Vides pārvalde. Ziņojumā politikas veidotāji un amatpersonas aicinātas 

veltīt vairāk uzmanības resursu apritei, pievēršot lielāku vērtību, 

piemēram, pārstrādei un pārražošanai. 

Eiropas projekta Circular PP ietvaros Malmes pilsēta, Procura+ tīkla 

priekšsēdētāja, ir uzsākusi rīcību šī jautājuma risināšanai. Pilsēta gatavojas piešķirt tiesības slēgt 

pamatlīgumu par biroja mēbeļu piegādi vienam vai vairākiem lietotu mēbeļu piegādātājiem, lai 

samazinātu izejvielu izmantošanas ietekmi un radītu ieguldījumu pārejā uz aprites ekonomiku. 

Circular PP projekts izmanto inovatīvu iepirkumu un kapacitātes stiprināšanu aprites ekonomikas 

veicināšanai.  

Mēs runājām ar Emmu Borjesoni [Emma Borjesson], kas strādā Malmes pilsētas Vides pārvaldības 

departamentā, par centieniem tuvināt pilsētu aprites ekonomikai un to, kā šis jaunais konkurss 

varētu tam palīdzēt. 

Kad mēs uzzinājām par Circular PP projektu, mēs izlēmām, ka vajadzētu tajā piedalīties, bet nebijām 

pārliecināti, kāda veida iepirkumu varētu īstenot pēc aprites principa. Tad izrādījās, ka drīz pienāks 

laiks sludināt jaunu konkursu pamatlīgumam par biroja mēbeļu piegādēm. Cilvēks, kas bija atbildīgs 

par konkursa procedūru, vēlējās to darīt videi draudzīgāku, un kā viena no iespējām jau bija uzsākta 

otrreizējo mēbeļu tirgus izpēte. 

Tāpēc mēs galarezultātā nolēmām, ka mēbeles un – konkrētāk – otrreiz lietojamas mēbeles ir 

pareizais veids, ar ko sākt, jo, kaut arī ideja ir pārņemta, tomēr mēbeles ir ļoti svarīga izstrādājumu 

kategorija, par kuru jādomā. 

Kad pilsētas pašvaldības amatpersonas sāka pētīt problēmu, tās ātri vien saprata problēmas apmērus 

– jo īpaši, kad turpat aiz biroja ievēroja lielu konteineru, pilnu ar izmestām mēbelēm. Lai saražotu 

biroja mēbeles un pēc tam atbrīvotos no tām vajadzīgi lieli resursi un daudz enerģijas – tas ir uz vidi 

radīts stress, no kura var izvairīties, pērkot lietotas mēbeles un paildzinot to dzīves ciklu.  

Mums jau ir iekšējs otrreizējās realizācijas tirgus, kurā kolēģi tiešsaistē var piedāvāt lietotas mēbeles 

un kolēģi no citām nodaļām var tās izmantot savos birojos. Slēdzot jauno pamatlīgumu, mēs ceram 

pievērst lielāku uzmanību arī šim iekšēji piedāvātajam pakalpojumam.  

Lai sagatavotu konkursa dokumentāciju, pašvaldības amatpersonas jau ir uzsākušas tirgus izpēti un 

apmeklējušas daudzus lietoto mēbeļu piegādātājus. 

Kad mēs apmeklējām piegādātājus, mums tapa skaidrs, cik liels ir lietoto mēbeļu piedāvājums, un tas 

vēl vairāk nostiprināja mūsu apziņu, ka mūsu – kā pilsētas pašvaldības – darītais darbs ir tiešām 

svarīgs un vērtīgs. Piegādātāji, kurus mēs apmeklējām, uzņēma mūs ļoti laipni un ar prieku uzklausīja 

mūsu stāstu par pilsētas centieniem šajā saistībā. Tas, ko mēs līdz šim brīdim esam uzzinājuši, rada 

pārliecību, ka mums nebūs grūti atrast prasībām atbilstošus piegādātājus. 

https://eeb.org/publications/80/product-policy/51266/report-on-the-circular-economy-in-the-furniture-sector.pdf
http://www.procuraplus.org/
http://www.procuraplus.org/


 

 

 
 

Konkursa prasības paredz vairāk nekā lietotu mēbeļu nodrošināšanu. Jaunajam līgumslēdzējam 

jāpiedāvā arī pakalpojumi, piemēram, remonts vai atjaunošana sadarbībā ar pašvaldības iekšējo 

darbu un remonta dienestu, kā arī vajadzības gadījumā mēbeļu īstermiņa īre. Tas nodrošinās, ka 

pašvaldības izmantotajām mēbelēm būs garāks kalpošanas mūžs. Pašvaldība arī gribētu nodrošināt, 

ka mēbeles atjaunos vai vismaz nodos otrreizējai pārstrādei, kad no tām tomēr nāksies atbrīvoties. 

To var panākt, ja piegādātājs uzņemas saistības mēbeles atpirkt vai paņemt atpakaļ lietoto detaļu 

izmantošanai vai mēbeļu pārprojektēšanai. Citkārt mēbeļu lietotājs var uzticēt mēbeļu pārstrādi arī 

trešām pusēm.  

Mums ir ļoti svarīgi panākt mūsu kolēģu līdzdalību. Runa iet par pamatlīgumu, tāpēc mēs, protams, 

nevaram piespiest dažādos iepircējus to izmantot. Tomēr ideālā gadījumā mēs vēlamies, lai, rodoties 

vajadzībai pēc mēbelēm, visi dažādo nodaļu iepircēji pārbaudītu iekšējās iespējas, piemēram, lietoto 

mēbeļu tirgu. Tāpēc mēs plānojam veikt plašu iekšējā mārketinga kampaņu par šo jautājumu, lai 

parādītu, ka ir labākas iespējas nekā ražot, nopirkt un aizstāt. 

Mēs rīkojam vairākus informatīvus pasākumus par aprites ekonomiku, no kuriem daži jau ir notikuši. 

Mūsu kolēģi ļoti vēlas vairāk uzzināt par šo tēmu, un tas mums palīdz vairot izpratni viņu starpā. Un 

visbeidzot lietotas mēbeles ne tikai ļauj vairāk domāt par vidi, bet ir arī lētākas. Šis faktors ļaus 

pārliecināt arī tos, kas vēl šaubās. 

Mēs vēlamies strādāt ar saviem interjera dizaineriem un arhitektiem, lai iepazīstinātu viņus ar ideju 

un piesaistītu tādu dizaina risinājumu veidošanai, kas būtu saskanīgi ar šo jauno pieeju. 

Mēs ar nolūku esam plānojuši uzaicinājumu piedalīties konkursā darīt diezgan atvērtu – pilsētas 

pašvaldība nevēlas izslēgt no konkursa labus pieteikumus, ja vien tie ir saderīgi ar izvirzītajām 

prasībām. Šādā veidā pašvaldībai ir iespēja piešķirt līguma slēgšanas tiesības vairākiem 

piegādātājiem. 

Pašvaldība uzskata šo konkursu par eksperimentālu un turpmāk paredz iestrādāt aprites principu arī 

citos konkursos. Dažas no tēmām, ko pašvaldība vēlētos risināt, ir tekstilizstrādājumu iepirkšana, 

būvniecības nozare, kā arī pārtika un sabiedriskā ēdināšana.  

Šī konkursa gaitā mēs jau daudz mācāmies par to, kā labāk sadarboties ar piegādātājiem – tas ir ļoti 

svarīgi, ja vēlamies, lai tirgus nodrošina risinājumus, kas nav pavisam parasti. Mēs uzdodam daudz 

jautājumu, un mēs arī strādājam ar jauniem piegādātājiem, kas iepriekš nav bijuši piegādātāji pilsētu 

pašvaldībām. 

Malmes pašvaldībai un daudzām citām sabiedriskajām iestādēm, kas vēlas iepirkt lietotus 

izstrādājumus, problēmu rada izstrādājumos izmantotie vecie materiāli, kas potenciāli var radīt 

apdraudējumu. Lai pārliecinātos, ka lietotos izstrādājumus var droši izmantot, vajadzīgas papildu 

izmaksas otrreizējās pārstrādes posmā, kur bieži vien trūkst informācijas par izstrādājumos esošajām 

ķīmiskajām vielām un to, kā ar tām pareizi rīkoties.  

Malmes pilsēta publicēja aicinājumu piedalīties konkursā novembra vidū. Pilsētas pašvaldība ir 

pārliecināta, ka tiesības slēgt līgumu tiks piešķirtas 2019. gada janvārī vai februārī. Mēs sekosim līdzi 

šim procesam un ziņosim, tiklīdz šīs tiesības būs piešķirtas. 

 



 

 

 
 

Vai aprites iepirkums ir jaunā ilgtspējība?  

Autors Ašlijs Maklenans [Ashleigh McLennan], par 

ilgtspējīgu iepirkumu un ekonomisku attieksmi atbildīgā 

amatpersona, ICLEI – Vietējās pašvaldības ilgtspējībai. 

Teksts sākotnēji publicēts Videi draudzīgas izaugsmes 

zināšanu platformā. 

Vairāk nekā trīsdesmit gadus iepriekš Pasaules Vides un 

attīstības komisija, ko biežāk dēvē par Bruntlandes 

komisiju, nāca klajā ar paziņojumu, ka “ir laiks lauzt pagātnes modeļus”, iniciējot ilgtspējīgas 

attīstības programmas, kas ilgst jau trīsdesmit gadus. 

Tomēr, neskatoties uz starptautiskajiem centieniem uzlabot saimniekošanas efektivitāti, samazināt 

ietekmi uz vidi un visbeidzot atdalīt saimniecisko izaugsmi no kaitējuma videi, ekonomiskais modelis 

pamatā nav mainījies – turpinās resursu ieguve, preču ražošana, patērētāji tās patērē, un katrā 

stadijā tiek izniekoti materiāli, enerģija un ieguldījumi. 

Ir kļuvis skaidrs, ka vajadzīgs kaut kas vairāk par izmaiņām, kuras pakāpeniski pieaug. Vajadzīga 

transformācija, radikāla un strauja pāreja uz ekonomiku, kas ievēro vides nospraustās robežās un 

darbojas tajās, vienlaikus apmierinot arī pasaules augošā iedzīvotāju skaita materiālās vajadzības. 

Šajā kontekstā ir radies jēdziens par “aprites ekonomiku”. Bet, tā kā aplim nav nedz sākuma, nedz 

gala, nav viegli saprast, no kuras vietas sākt. 

Valdībām ir pieejami vairāki pārvaldības mehānismi. Tās var strādāt ar uzņēmējiem tieši, veicinot 

brīvprātīgas vienošanās nozarēs, vai ieviest pasākumus ar tiesību aktu starpniecību. Tās var arī 

mēģināt ietekmēt tirgu “no augšas” vai “no apakšas”, rosinot iniciatīvas patērētāju izglītošanai vai 

finansējot pētniecības un attīstības programmas. Bet viens no tiešākajiem veidiem, kā valdība var 

radīt stimulus pārejai uz aprites ekonomiku, ir ar savu tēriņu starpniecību sniegt atbalstu aprites 

ekonomikas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības modeļiem. 

Publiskais iepirkums, proti, valdības vai publiskā sektora organizāciju veikta preču un pakalpojumu 

iegāde, ir veids, kurā valdības var tieši iesaistīties tirgū, ESAO valstīs aptverot no 8 % līdz 25 % IKP. 

Ilgtspējīgu publisko iepirkumu (IPI) ir apstiprinājušas vairākas – kaut arī ne visas – sabiedriskās 

iestādes, un tas ir iedarbīgs veids, kā samazināt valdības iepirkumu ietekmi uz vidi. Tomēr, 

izmantojot aprites metodi iepirkumā, valdības var iet soli tālāk un uzticīgi ilgtspējībai aizstāt “mazāka 

ļaunuma” metodi ar holistisku pieeju, kurā ņemts vērā viss produkta dzīves cikls. 

Kā piemēru var aplūkot mēbeles. Īstenojot tipisku IPI pieeju, uzmanības centrā būtu materiāli jaunas 

mēbeles izgatavošanai (Vai kokmateriāls ir no sertificēta ilgtspējīga piegādes avota? Vai tajā nav 

kaitīgu ķīmisko vielu?). Turpretim, ja ņem vērā pilnu mēbeļu dzīves ciklu, materiāli un elementi rada 

80-90 % no ietekmes uz vidi, un pārējo veido ražošana, iesaiņojums un izplatīšana. Lietošanas radītā 

emisija ir gandrīz nulle. Aprites iepirkuma metode balstās uz iespējām, kas neaprobežojas ar jaunas 

preces pirkšanu; to starpā ir esošo izstrādājumu atkārtota izmantošana tai pašā vai atjaunotā veidā, 

īre kā pakalpojums iegādes vietā, vienošanās par koplietošanu ar citām nodaļām vai iestādēm. Viens 

no piemēriem ir Velsas Sabiedrības veselības dienests, kas, sludinot aprites iepirkuma konkursu 

mēbelēm, liedza poligonā nonākt 41 tonnai atkritumu un nodrošināja 134 tonnu lielu CO2 emisiju 

ietaupījumu, vienlaicīgi sniedzot atbalstu vietējiem uzņēmumiem, kas veic mēbeļu pārražošanu no 

lietotām daļām, un sociālajiem uzņēmumiem (visu gadījuma izpēti skatīt šeit). 

http://www.greengrowthknowledge.org/blog/circular-procurement-new-sustainable
http://www.greengrowthknowledge.org/blog/circular-procurement-new-sustainable
http://www.procuraplus.org/fileadmin/user_upload/Procura__case_studies/Procuraplus_case_study_Public_Health_Wales.pdf


 

 

 
 

Virkni iespēju un piemēru no dažādām nozarēm var atrast arī Eiropas Komisijas brošūrā par publisko 

iepirkumu aprites ekonomikā, ko ICLEI organizācija izdevusi 2017, un aprites iepirkums būs arī viens 

no četrām papildu tēmām EcoProcura konferencē (3.-5. oktobrī, Neimegenē, Nīderlandē); tā ir viena 

no konferencēm, kuras notiek jau 20 gadu garumā. Aicinājums ikvienam, kam interesē vairāk uzzināt 

par jaunākajiem instrumentiem, labo praksi, procesiem, pētījumiem, projektiem un iniciatīvām, 

piedalīties EcoProcura konferencē ir šeit. 

Bet kāda tad ir atbilde uz sākotnējo jautājumu – vai aprites iepirkums ir jaunā ilgtspējība? Es teiktu, 

ka nē. Aprites ekonomikas iniciatīvām piesaistot aizvien lielāku sekotāju skaitu, ir svarīgi atcerēties, 

ka aprite nav pašmērķis, bet gan veids, kā panākt ilgtspējību. Atgriezīsimies pie piemēra par 

mēbelēm. Pērkot, piemēram, krēslu, kura konstrukcija atbilst aprites dizaina principiem (t. i., to viegli 

salabot vai arī viegli izjaukt pārstrādājamās sastāvdaļās), mēs vēl nerīkojamies ilgtspējīgi, ja pēc 

5 gadiem šis krēsls tomēr nonāk atkritumu poligonā; iespējams, ka lietotājam nebija zināms, ka to 

var salabot, vai uzņēmuma līgumā nebija prasīts nodrošināt remonta pakalpojumus vai ņemt mēbeli 

atpakaļ. Aprites princips nav automātiski pielīdzināms ilgtspējībai, bet, saglabājoties ilgtspējībai kā 

vadošajam principam, aprites iepirkums var radikāli pārveidot tirgus un ļaut mums lauzt pagātnes 

modeļus.  

Šeit izteiktie viedokļi ir tikai autoru viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Zaļās izaugsmes zināšanu 

platformas (GGKP) vai tās partneru oficiālos viedokļus. 

 

CircularPP projekta videoanimācija 

Videoanimācijā ir skaidroti aprites ekonomikas un aprites (publiskā) iepirkuma galvenie principi. 

Videofilmu var izmantot publiskā iepirkuma speciālistu apmācībās un plaši izplatīt pasākumos, kas 

veltīti iepirkumiem. Lai noskatītos videofilmu, klikšķiniet uz attēlu! 

 

Īsumā 

- 2018. gada 18. oktobrī Latvijas Vides investīciju fonds (LVIF) piedalījās konferences 

“ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTU ENERĢĒTIKAS UN KLIMATA IZAICINĀJUMI” 

paneļdiskusijā par aprites ekonomiku ar mērķi to popularizēt un sniegt informāciju par 

Circular PP projektu. Konferenci rīkoja Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā. Turpināt 

lasīt  

- Īstenojot Circular PP projekta uzdevumu, LVIF rīkoja 2 lekcijas (2018. gada 1. un 

15. novembrī) Rīgas Tehniskajā universitātē (Cēsu pašvaldības filiālē) par aprites ekonomiku. 

Turpināt lasīt FB (īss videomateriāls – kāpēc apmeklēt lekciju un kas dara aprites ekonomiku 

svarīgu vides izpētei un sabiedrībai)  

- LVIF pārstāvji sniedza interviju par Circular PP projektu un aprites ekonomiku žurnālam 
“Iepirkumi” No. 6/2018 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Public_procurement_circular_economy_brochure.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Public_procurement_circular_economy_brochure.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/news/ecoprocura-2018
http://www.ecoprocura.eu/
https://www.norden.lv/projekti/260318-ilgtspejiga-attistiba/120918-ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-energetikas-un-klimata-izaicinajumi/
https://www.norden.lv/projekti/260318-ilgtspejiga-attistiba/120918-ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-energetikas-un-klimata-izaicinajumi/
https://www.facebook.com/events/244170596259226/
https://www.facebook.com/rtucf/videos/2319986181362052/?__xts__%5b0%5d=68.ARBFKOi3iltmwKRkOGMu9-ltDWkdaGvN7lBfT5FxQ4wfaQgBj6vMKGFAtKZQa2m81V6gwix0UHWZlayvYh4S_9k9OkHe0SGLy4twWXMh6KE_pBiwhUBi5gZCCFoWZT_6uK1xHcreGl9ftaLpxR_f7xQZ_qnaIQk-9OkmD17SzcQ7EJmBbMjkh1n7spnlaXOtVQN7GHgLLyw3fpfl2PydG0YcRFc-EcJn1kzPFDI&__tn__=-R
https://www.youtube.com/watch?v=I0AKfQ32iUE


 

 

 
 

- Pasaules Resursu Antverpenes forumā, kas notika no 2019. gada 24. līdz 27. februārim 

Antverpenē (Beļģijā), Joans Prīmels [Joan Prummel] un Emīls Brīls [Emile Bruls] no 

Rijkswaterstaat, piedaloties Vērlei Laveu [Veerle Labeeuw] no Flandrijas atkritumu 

apsaimniekošanas aģentūras OVAM, rīkoja darbsemināru par aprites (publisko) iepirkumu un 

videi draudzīgiem darījumiem. Semināra rīkotāji sniedza pamata informāciju par to, kas tieši 

iepirkumu ļauj uzskatīt par aprites iepirkumu, ko var iegūt no videi draudzīgiem darījumiem 

un kādas stratēģijas var izmantot. Pasākumā piedalījās aptuveni 30 dalībnieki. Izveidojās 

vairāki vērtīgi kontakti; tie var būt noderīgi CPP projektam un veidot saiknes starp šo 

projektu un citiem Eiropas projektiem, kuros ievērojama nozīme ir publiskajam iepirkumam. 

Turpināt lasīt 

Interesanti pasākumi 
- Partnerības pārstāvji piedalīsies UrbanWINS pasākumā, kas notiks 4. aprīlī Briselē (GreenBiz, 

Rue Dieudonné Lefèvre 17). Pasākuma nosaukums ir “Pilsēta kā dzīvs organisms. Izpratne 

par tās vielmaiņu resursu patēriņa samazināšanai”. UrbanWINS projektā ir izstrādātas un 

izmēģinātas metodes ekoloģiski inovatīvu stratēģisko plānu projektēšanai un īstenošanai, lai 

mazinātu atkritumu rašanos un uzlabotu to apsaimniekošanu astoņās pilsētās, kas izvēlētas 

eksperimentālos nolūkos: Kremonā, Albano Laciale, Pomecijā un Turīnā (Itālija), Leirijā 

(Portugāle), Bukarestē (Rumānija) un Manrezā un Sabadeļā (Spānija). Tiks darīti zināmi 

projekta iznākumi un rezultāti, lai citas pilsētas, organizācijas un ieinteresētās puses tos 

varētu izmantot kā pamatu turpmākajam darbam. Turpināt lasīt  

- Zaļās nedēļas laikā, 16. maijā, turpat Briselē notiks pasākums ”Aprites pilsētas. Inovācijas 

plastmasas atkritumu problēmas risināšanai” (Scotland House, Rond-point Schuman). Šajā 

konferencē par plastmasas apriti Eiropas pilsētās pulcēsies daudzas ieinteresētās puses, lai 

izvērtētu aprites ekonomikas izaicinājumu plastmasas izstrādājumiem un inovācijas, kuru 

mērķis ir mazināt plastmasas atkritumus Eiropas pilsētu teritorijā. Turpināt lasīt  

- RRDA pārstāvji gatavojas dalībai ikgadējam 10. forumam ”Eiropas Savienības Stratēģija 

Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) ”, kas notiks Polijā 2019. gada 12. – 13. jūnijā.  Turpināt lasīt  

https://www.wrf-antwerp2019.be/30-circular-procurement-and-green-deals-next-challenges
https://www.urbanwins.eu/events/
http://plasticircle.eu/news-events/circular-cities-conference/
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/news


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circular PP projekta starptautisko partneru tikšanās: 

Malme, Zviedrija  

 
 
25. – 27. martā CircularPP projekta partneri tikās Malmes pilsētas rīkotajā ceturtajā sanāksmē, 
lai pārrunātu projekta pašreizējo statusu un uzzinātu par labo praksi aprites (publiskajā) 
iepirkumā. 
Sanāksmē partneri apsprieda problēmas un izstrādāja priekšlikumus to risinājumiem. Viņiem 
arī bija iespēja dalīties ar interesantiem stāstiem par projekta praksi. Trešajā dienā projekta 
grupa piedalījās mācību braucienā uz Sege parku Malmē un Lendageres ciematu Kopenhāgenā. 
Vēlaties uzzināt vairāk par šo mācību braucienu? Ienāciet mūsu vietnē. Tur drīz parādīsies 
informācija.  

 

Partneru piektā tikšanās notiks 2019. gada rudenī Sanktpēterburgā.  



 

 

 
 

Vai vēlaties uzzināt vairāk par Circular PP projektu? Apmeklējiet 

 Interneta vietni www.circularpp.eu 

 Facebook profilu https://www.facebook.com/CircularPP/   

 LinkedIn https://www.linkedin.com/in/circular-pp-project/ 

 Twitter @circular_pp 

 YouTube https://www.youtube.com/channel/UCd2mijuQS7UuGJFgscwiYYA 

Projekta partneri 
Projektā piedalās 10 partneri no septiņām valstīm 
 

     

 
DĀNIJA, Olborgas 

pilsēta (AAL) 

 
ZVIEDRIJA, Malmes 

pilsēta (MAL) 

 
DĀNIJA, Olborgas 
universitāte (AAU) 

 
KRIEVIJAS 

FEDERĀCIJA, 
Sanktpēterburga, 

Nacionālās 
Pētniecības 

universitātes 
Ekonomikas 

augstskola (HSE) 

 
LATVIJA, Latvijas 
Vides investīciju 

fonds (LVIF) 

 
POLIJA, Ržežovas 

Reģionālāa 
attīstības aģentūra 

(RRDA) 

NĪDRLANDE, 
Rijkswaterstaat – 
Infrastruktūras un 
ūdenssaimniecības 
pārvaldes ministrija 

(RWS) 

 
SOMIJA, Somijas 

Vides institūts 
(SYKE) 

 
LATVIJA, Latvijas 
Tirdzniecības un 

rūpniecības kamera 
(LTRK) 

 
DĀNIJA, 

Ziemeļdānijas ES 
birojs (EENA) 

 

Iesaistījusies arī 21 asociēta organizācija no 7 valstīm, kas interesējas par aprites iepirkumu un vēlas 

izmantot projekta rezultātus.  

Ja vēlaties parakstīties uz informatīvo izdevumu, klikšķiniet šeit. 

http://www.circularpp.eu/
https://www.facebook.com/CircularPP/
http://circularpp.eu/partners/
http://circularpp.eu/circularpp/associated-organisations/
https://circularpp.us18.list-manage.com/subscribe?u=052ec5f01597d859d0db49e93&id=031389c73d

