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SEKTORA SPĒKS - 
APRITĪGS IEPIRKUMS
Eiropā sabiedriskais sektors 
katru gadu iepērk preces un 
pakalpojumus aptuveni 2 triljonu 
eiro vērtībā. Tas ir aptuveni 14% 
no ES dalībvalstu IKP. 

Aprites ekonomika ir ekonomiska sistēma, 
kas iezīmē paradigmas maiņu attiecībā uz  
sabiedrības attieksmi pret dabu un tās mērķis
ir novērst resursu izzušanu, veidojot šaurāku
enerģijas un materiālu izmantošanas ciklu 
un veicinot ilgtspējīgu attīstību.

PROBLĒMA PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA 
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SABIEDRISKAIS SEKTORS VAR 
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APRITĪGU IEPIRKUMU 
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VISPĀRĪGĀ INFORMATĪVĀ SANĀKSME
Tiešsaistes semināra straumēšana, 
kuras laikā informē un izskaidro jauno uzsvaru 
uz apritīgumu pašvaldību ieprikumos. 

DEMONSTRĒŠANAS SEMINĀRS
Apritīgi publiskie iepirkumi mēbeļu nozarē. 
Skaidrojums par aprites ekonomikas principu
izmantošanu  mēbeļu sektorā un iepazīstināšana
ar labās prakses piemēriem. 

SEMINĀRS
(Kādu mēs vēlamies  nākamo apritīgo iepirkumu
biroja mēbelēm? ) Pašvaldības uzaicinājums piedalīties
apritīgā  iepirkuma konkursā mēbeļu nodrošināšanai, 
izskaidrojot prasības un vēlmes, lai saņemtu
atgriezenisko saiti no uzņēmumiem.

ATSAUKSMES NO UZŅĒMUMIEM
Apkopo un izvērtē uzņēmumu atsauksmes par 
paredzētā apritīgā publiskā iepirkuma dokumentāciju. 
Uzlabo iepirkuma dokumentāciju atbilstoši 
atsauksmju izvērtējumam.

APRITĪGS PUBLISKAIS IEPIRKUMS
"SATIEC KLIENTUS" 
Atklāts pasākums visiem ieinteresētajiem uzņēmumiem, 
kas vēlas piedalīties paredzētajā iepirkuma konkursā. 
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RESURSU CIKLS
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APRITĪBAS STRATĒĢIJAS
UZŅĒMUMI IZMANTO DAŽĀDAS STRATĒĢIJAS PRODUKTU 

DIZAINAM, RAŽOŠANAI UN OTRREIZĒJAI PĀRSTRĀDEI.

ATGRIEZENISKĀ
LOĢISTIKA
Loģistikas plāns vērsts uz to,
lai saņemtu atpakaļ 
(piegādātājs pats) vai savāktu
cita piegādātāja produktus, 
sastāvdaļas vai materiālus.

APRITĪGIE KRITĒRIJI
Papildu apritīguma kritēriji, kas pieejami no
zaļā publiskā iepirkuma vai ekomarķējuma. 
To var uzskatīt par vienkāršāko apritīgā 
iepirkuma veidu (Katriina Alhola et al. 2017).

FUNKCIONĀLAIS IEPIRKUMS 
Veicināt inovāciju, izmantojot funkcionālos
piepirkumus, kuros iepirkuma veicējs
norāda funkcionalitāti, nevis detalizētas
produktu specifikācijas.

SADARBĪBA PIEGĀDES ĶĒDĒ
Iepirkuma līgumi, kas ietver vairāk kā vienu
piegādātāju, lai veicinātu un atvieglotu sadarbību
piegādes ķēdē un attīstītu slēgtā cikla piegādes
ķēdes (Govindan, Soleimani un Kannan 2015).

IESPĒJAMAIS IEŅĒMUMU MODELIS
Izmantot ieņēmumu modeli, kas stimulē 
visusiesaistītos dalībniekus veikt pasākumus 
labākai apritībai. Trīs vispārīgi modeļi 
(Jones, Kinch Sohn un Lysemose 2017): 
1) Pirkt un pārdot tālāk, 2) pirkt un atdot atpakaļ, 
3) produktu apkalpošanas sistēmas.

INOVĀCIJU 
IEPIRKUMS
Piemērojot iepirkuma 
procedūru, kas vērsta uz 
novatorisku risinājumu 
publisko iepirkumu (t.i, rada
inovatīvus produktus, kurus
var komercializēt, bet kam
nepieciešama lielāka tirgus
daļa, lai būtu izdevīgi ražošanai)
vai pirmskomercializācijas 
posma iepirkumu (pētniecību 
un attīstību  izmanto, lai 
izstrādātu jaunu produktu / 
pakalpojumu, kas nav tirgū) 
(Katriina Alhola et al. 2017).

PĀRREDZAMĪBA UN VALIDĀCIJA
Veicināt dokumentāciju, sertifikāciju, 
standartus vai jebkāda veida informācijas 
apmaiņas shēmas, kas palīdz pārbaudīt 
produktu apritīguma prasības. Tam var 
palīdzēt ekomarķējumu un atzītu sertifikāciju
izmantošana, piemēram, Cradle 2 Cradle®, 
vai izstrādājot savu datu apstiprināšanas 
un verifikācijas plānu.

NĀKAMĀS DZĪVES PĀRDOŠANA
Pārdodiet produktu vēl tā lietošanas 
laikā citam klientam. Var būt arī 
nepieciešams remonts.

KASKĀDES MODELIS
Pārvietojiet produktu uz citu piegādes ķēdi
vai citu gala patērētāju (piemēram, augstākas
kvalitātes tekstilmateriālu izmanto kā 
būvmateriālu, vai arī kā zemākas 
kvalitātes tekstilmateriālu).

RŪPNIECISKĀ PAPLAŠINĀŠANA
Process ražošanā, lai paplašinātu produkta 
vērtību. Ieskaitot: remontu / apkopi, 
atjaunošanu, pārstrādi. 

REZERVES DAĻU IEGUVE
Atgūstiet un atjaunojiet, ja nepieciešams, 
dažādas izstrādājuma detaļas, lai tās 
izmantotu citā produktā.

APRITĪGS PRODUKTA 
DIZAINS
Ietverot dizainu ilgākam produkta 
darba mūžam, dizainu bioloģiskajam
ciklam (produkts sadalāms 
bioloģiskajās un tehniskajās 
sastāvdaļās, sašķirojot komponentēs,
ko droši var atgriezt dabā) 
resursu saglabāšanai.

RŪPNIECISKĀ 
SIMBIOZE
Viena uzņēmuma ražošanas 
blakusproduktu izmantošana
citos uzņēmumos, uzlabojot 
resursu izmantošanas
efektivitāti.

SNIEGUMA MODELIS
Nav īpašumtiesību, maksā 
par piekļuvi vai izmantošanu.

ILGMŪŽĪBAS MODELIS
Produktu īpašnieki, tos lieto ilgstoši, 
uzturot, uzlabojot un papildinot 
ar citām funkcijām.  

PIETIEKAMĪBAS MODELIS
Samazināt pieprasījumu pēc 
resursiem, ietekmējot un mazinot 
patērniecisko uzvedību.

KOPLIETOŠANAS 
PLATFORMAS
Veicināt lietotāju mijiedarbību 
fizisku vai virtuālu platformu tirgū.

APRITĪGAS 
PIEGĀDES
Atjaunīgie, bioloģiski 
noārdāmi vai pārstrādājami
materiāli, kas līdz 
minimumam samazina 
vai izslēdz bīstamās 
vielas produktos.

AIZVIETOŠANA
Mazināt nepieciešamību pēc produkta
ar radikālām inovācijām vai citādi 
nodrošinot funkcionalitāti (piemēram, 
dematerializēšana, fiziskos produktus, 
pakalpojumus vai procesus aizvietojot
ar virtuāliem).

RAŽOŠANAS OPTIMIZĀCIJA
Ražošanas resursu efektivitātes 
stratēģijas kā, ražot pēc pieprasījuma, 
pēc klientu balsošanas, produktu 
personalizācija, lēna ražošana, 
"liesā ražošana" -  izvairoties no lieku 
atkritumu radīšanas.

ATJAUNĪGO 
RESURSU 
IZMANTOŠANA
Uzņēmumi savā darbībā
izmanto  atjaunīgos
enerģijas avotus. 

MODERNIZĀCIJA
Attiecas uz veco infrastruktūras 
objektu, piemēram, māju, tiltu vai 
ēku renovācijas projektiem.

BIOLOĢISKĀ ATGŪŠANA
Ieskaitot bioķīmisko ekstrakciju; enerģijas 
ieguvi; sadedzināšana (pārstrādājamo 
atkritumu pārvēršana  enerģijā); 
kompostēšana (bioloģiskā materiāla 
dabiskā noārdīšanās);  un anaerobā 
pārstrāde (materiālu sadalīšanās process, 
kas rada biogāzi un cieto atlikumu).

MATERIĀLU OTRREIZĒJĀ 
PĀRSTRĀDE
Tostarp, materiāla artkārtota izmantošana, 
pazeminot vai arī paaugstinot tā vērtību, 
funkcionālā otrreizējā pārstrāde 
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RAŽOŠANA PATĒRIŅŠ

ATGŪŠANA
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APRITĪGU IEPIRKUMU KRITĒRIJI

APRITES EKONOMIKA

Apritība: 
Vai mums vajag šo produktu? 
Vai mēs varam izmantot šo produktu 
vēl vairāk (koplietot)?
Ilga darba mūža modelis

Dzīves laika garantija 
Lietotāja rokasgrāmata
Klasisks dizains
Minimāla izejvielu izmantošana
Minimāla enerģijas izmantošana
Atjaunīgā enerģija
Serviss un apkope

Rezerves daļu garantija
Pakalpojuma līgums
Nelieli remontdarbi un standarta detaļas 
Viegli izjaucams
Atkārtota izmantošana

Atpakaļpieņemšana
Maksa par lietošanu
Līzings
Ziedojums
Lietotu preču pārdošana 
Modernizēšana un pārstrāde  

Lietotu produktu izmantošana
Rezerves daļas
Sociālais aspekts - nodarbinātība
Īsas aprites cilpas (transports)
Viegli salabojams
Materiālu atkārtota pārstrāde

Nesatur kaitīgas vielas
Iespējams sašķirot dažādos materiālos
Materiāla artkārtota izmantošana, pazeminot tā vērtību
Materiāla artkārtota izmantošana, paaugstinot tā vērtību

LINEĀRĀ EKONOMIKA

VIEDS PRODUKTS

ILGA DARBA MŪŽA MODELIS

SERVISS UN APKOPE

ATKĀRTOTA IZMANTOŠANA

MODERNIZĒŠANA UN PĀRSTRĀDE

RECYCLING OF MATERIAL
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