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Projekta norises laiks

01.09.2017. – 01.09.2020. 

Projekta apraksts

CircularPP projekts paredz kapacitātes celšanas aktivitātes visos ar
aprites iepirkumu (arī zaļo publisko iepirkumu) saistītajos posmos,
apskatot kā vides tā arī sociālos aspektus iepirkuma procedūrā un
cieši sadarbojoties ar mazajiem un vidējiem uzņēmējiem.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas 7 valstīs - Latvijā, Krievijā, Polijā,
Nīderlandē, Zviedrijā, Somijā un Dānijā.

SIA Vides investīciju fonds 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 



Pļaviņas – Pāvilosta – Liepāja
Laipni aicinātas arī pārējās pašvaldības…

5 aprites ekonomikas iepirkumi 
mēbeles bērnudārzos un skolās, kā arī citas produktu grupas..

Sadarbības organizācijas: 

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
• Valsts reģionālā attīstības aģentūra
• Latvijas pašvaldību savienība
• Iepirkumu uzraudzības birojs
• pilot-pašvaldības, NVO

Produktu grupas: 
• mēbeles
• biroja aprīkojums
• apgaismojums (iekštelpu, ielu)
• cits…



Ko veic CircularPP

• Tehniskais atbalsts pašvaldībām iepirkuma dokumentu sagatavošanā;
• Mācamies no starptautiskiem partneriem;
• Labās prakses piemērus pilotējam Latvijas vidē; 
• Praktiskie pasākumi – apmācības, informatīvie semināri un pašvaldību 

tikšanās ar uzņēmumiem;
• Sniedzam konsultatīvu atbalstu pašvaldībām un atbilstošās nozares 

uzņēmumiem, kas būtu kandidāti aprites iepirkumā; 
• Nepieciešamības gadījumā, piesaistām ārvalstu ekspertus;
• Analizējam rezultātus un sniedzam rekomendācijas, arī politikas 

veidotājiem.

Ko neveic CircularPP

• Nesniedz finansējumu priekš iepirkumu realizēšanas; 
• Neiestrādājam regulējumu likumdošanā.



Projekta mērķis

Sekmēt pašvaldību, valsts iestāžu kā arī tirgus spēlētāju kapacitāti veicinot aprites
ekonomikas attīstību caur publisko iepirkumu Baltijas Jūras reģiona valstīs .

ražo – lieto – izmet

salabo – lieto atkāroti – pārstrādā

(repair - reuse – recycle)



Iepirkt pēc aprites kritērijiem nozīmē, ka Jūs:

• paaugstināt produkta kvalitāti un liekat arī piegādātājiem būt
atbildīgākiem;

• paildzināt produkta dzīves kalpošanu un pieprasāt jau tā ražošanu kā daļu
no produkta/pakalpojuma;

• izmantojat pārstrādātus materiālus, izmantojat tos atkārtoti, veicat 
uzturēšanu un apkopi un ziedojat sev nevajadzīgos materiālus/resursus;

• radiet jaunas darba vietas;

• domājat visaptveroši un ietaupāt finanšu līdzekļus raugoties ilgtermiņā.



Piemērs no Alborgas pašvaldības mēbeļu iepirkuma 
izmantojot aprites ekonomikas principus



Pasākumi

Projekta uzsākšanas sanāksme (22.11.2017.) 6 pašvaldības un 
Latvijas mēbeļu asociācija



Apmācības pašvaldībām 
6.03.2018.



Tikšanās ar 
uzņēmumiem 6.04.2018.



Galvenās lietas, ko projekts risina:

✓ aprites ekonomikas iespēju un alternatīvu trūkums tirgū 

✓ pircēja – piegādātāja sadarbības/komunikācijas trūkums

✓ izpratnes trūkums par alternatīviem uzņēmējdarbības modeļiem

✓ Uzņēmumi ar kuriem nepieciešama cieša sadarbība, lai veicinātu un paātrinātu aprites

publisko iepirkumu un produktu/pakalpojumu izstrādi un dizainu;

✓ grūtības iekļaut aprites ekonomikas principus iepirkumu konkursu sagatavošanā un

izstrādē

✓ nepieciešamība apzināt labās prakses piemērus un gūtās mācības



Vairāk par projektu 
circularpp.eu



Paldies!
Latvijas Vides investīciju fonds

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
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