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Mēbeļu iepirkums Olborgā,
izmantojot aprites ekonomikas principus

• Galvenais uzdevums: Iedvesmojoša mācību vide! Nevis 
vienkārši piegādāt, bet arī iedvesmot un iedrošināt, nākot klajā 
ar pilnvērtīgu piedāvājumu par jaunu vidi klases telpā
Nestandarta prasību dēļ pamatlīguma parakstīšanas tiesību piešķiršanai 
izvēlējās konkursu kopā ar sarunu procedūru.



Mēbeļu iepirkums Olborgā,
izmantojot aprites ekonomikas principus

• Iepirkuma sagatavošanā plaša sadarbība – pašvaldība 
sadarbojās ar: 
• “Zaļo iepirkumu izbraukuma grupa” (Dānijas Vides aizsardzības 

aģentūru un Dānijas Standartizācijas organizāciju)

• Olborgas Universitātes “Zaļā izbraukuma grupa”

• Ziemeļdānijas Ilgtspējīgas attīstības tīkls

• Potenciālajiem piegādātājiem - 7 tirgus dialoga sanāksmes 



Mēbeļu iepirkums Olborgā,
izmantojot aprites ekonomikas principus

• Minimālās prasības: 
– Jauno mēbeļu garantijas laiks – 5  gadi

– Atjaunoto mēbeļu garantijas laiks – 2 gadi

– Pieejamas detaļas: 5 gadi 

– Automātiska informēšana par atjaunināšanas  nepieciešamību

– Iepakojuma materiāli no atkārtoti izmantota papīra vai koka 

– Plastmasas detaļām virs 50 g otrreizējās pārstrādes marķējums 

– 70% kokmateriālu no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem (FSC, PEFC) 
vai atkārtoti izmantoti 

– Piegādātāja logo jaunajām un atjaunotajām mēbelēm



Mēbeļu iepirkums Olborgā,
izmantojot aprites ekonomikas principus

Vērtēšanas prasības mēbeļu 
iepirkumam

•Dzīves laiks (30 %)
– Virs minimālajām prasībām 

– Rokasgrāmata lietošanai un 
uzturēšanai 

•Apkope un uzturēšana (25 %)
– Rezerves daļu pieejamība ilgāk kā 

minimālais laiks 

– Produktus var pārveidot no 
esošajām detaļām 

•Atkārtota izmantošana (20 %)
– Esošo mēbeļu otrreizēja 

izmantošana 

• Remonts (15 %)
– Esošo mēbeļu remonts 

– Uzņēmums nodarbina 
darbiniekus ar īpašām 
vajadzībām

• Materiālu otrreizējā 
pārstrāde (10 %)
– Jaunās mēbeles ražotas no 

otrreizēji pārstrādātiem 
materiāliem 

– Pārpalikušās detaļas tiek atkārtoti 
izmantotas



Nīderlandes enerģijas uzņēmuma 
“Alliander” biroja telpu pārbūve (2015) 



Nīderlandes enerģijas uzņēmuma 
“Alliander” biroja telpu pārbūve (2015) 



“BREEAM Outstanding” dizainam 

83% izmantoja veco būvi 

92% atkārtoti izmantotu 
(izmantojamu) materiālu 

-pārkrāsoja griestu paneļus 

Nīderlandes enerģijas uzņēmuma 
“Alliander” biroja telpu pārbūve (2015) 



• 1500 darba vietas

• Atvērtie biroji, izvēles 
iespējas

– Tikai pēc 3 mēnešiem sāka 
vērtēt pozitīvi 

• Nākotnes optimizācija -
Dažāda temperatūra 
plānota, cilvēki varēs 
izvēlētie darba vietu 
atkarībā no patikas 

Nīderlandes enerģijas uzņēmuma 
“Alliander” biroja telpu pārbūve (2015) 



• Kafijas automāti pie pārejām 
un tiltiem, lai būtu satikšanās

• Apkalpošanas līgums par 
mēbeļu apkopi

• Neizmantotas mēbeles 
nodod atpakaļ 

– lielākajiem piegādātājiem 
lietotas mēbeles 

• Mēbeles, kas izjaucamas, 
atkārtoti lietojamas 

Nīderlandes enerģijas uzņēmuma 
“Alliander” biroja telpu pārbūve (2015) 



• Atbalstīja auto stāvvietu 
dalīšanu ar tuvējiem 
veikaliem, jo noslodze 
dažādos laikos

• Velonovietnes 

• Sabiedriskā transporta 
pieturas ierīkošana

Nīderlandes enerģijas 
uzņēmuma “Alliander”

biroja telpu pārbūve 
(2015) 



Inovatīva iepirkuma stratēģija aprites 
ekonomikas principu īstenošanai Svonsijas 

pašvaldības administratīvā centra birojā

• Piecas darba zonas un funkcijas:
– Sadarbībai – zonas, kurās cilvēki var tikties un plānot darbus

– Koncentrēšanās vajadzībām – telpa individuālam, koncentrētam 
darbam

– Socializācijai – neformālas zonas, kurās cilvēki var sarunāties un tikties 
neformālā atmosfērā

– Pārraudzībai – telpa darbam ar personālu, piemēram, mācību 
organizēšanai, klusas telpas konfidenciālām sarunām

– Īslaicīgas atrašanās vietām – vietas, kur ”piesēsties” tiem 
darbiniekiem, kuri ēkā mēdz būt tikai īsu laiku.

• Ieguvumi 
– Slimošanas dēļ zaudētais laiks ir samazinājies par 87 %.

– Samazinājusi vajadzību pēc telpām par aptuveni 25 %.

– Telpas izīrētas Svonsijas Universitātei 

• Mēbeles: 80 % pārstrādātas no esošajām 
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Iepirkums  „Ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana Pļaviņu novada ģimnāzijā“

Platība: 377 km 2

Iedzīvotāji:5763 

Bezdarbs: ≈5% 

Budžeta ienākumi 2015: 

870 Euro / iedzīvotāju 

Audzēkņi: 410

Darbinieki: 77 

Līguma ilgums:

2018.1.09-2021.31.05

Publicēts: 27.06.2018.

Lēmums: 02.08.2018.

Līguma cena: 361 638 Euro (38% vairāk kā 
zaudējušies) 

Pusdienu cena 2,69 Euro (lētākais 1,4 
Euro) 



Iepirkums  „Ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana Pļaviņu novada ģimnāzijā“

Prasības pretendentiem: 

-Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017.gadā un 

2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) nav pārkāpis tādu 
ēdināšanas pakalpojumu līgumu nosacījumus, kuri noslēgti saistībā ar zaļo 
publisko iepirkumu (ZPI).

Vērtēšanas kritēriji (saimnieciski izdevīgākais piedāvājums)
Kritēriji Punkti 

Cena (brīva izvēle) 30

Tehnoloģisko karšu atbilstība uzturvērtības prasībām 15

Ēdienkaršu atbilstība veselīga uztura principiem (salīdzinošs vērtējums) 15

Komplekso pusdienu ēdienkartēs iekļauto ēdienu pagatavošanai nepieciešamo 
pārtikas produktu kvalitātes līmenis

15 

Videi draudzīga produktu piegāde ≤ 50 km 20

Dalība “Skolas piens” un vai/ “Skolas auglis” 5



Iepirkums  „Ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana Pļaviņu novada ģimnāzijā“

Tehniskā specifikācija: 
•Vienreiz izmantojamo plastmasas trauku pielietošana nav atļauta. 

•Ēdienkartē jāievēro sezonalitātes princips attiecībā uz dārzeņu un augļu 
izmantošanu ēdienu pagatavošanā atkarībā no  to piedāvājuma tirgū un 
atbilstoši vietējo dārzeņu un augļu pieejamības kalendāriem.

•Ēdienkartē jāiekļauj ēdieni, kuru pagatavošanai tiek izmantoti Pretendenta 
piedāvājumā iekļautie produkti, kuru kvalitātes prasības atbilst 
normatīvajiem aktiem par nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu (“Zaļā 
karotīte”) vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmu.

•Ēdienkartē jāizmanto bioloģiskais piens vismaz 50 % apmērā no visa 
izmantotā piena apjoma.



Iepirkums  „Ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana Pļaviņu novada ģimnāzijā“

Tehniskā specifikācija
•Pretendents sadarbībā ar pasūtītāju vismaz 2 (divas) reizes gadā izvērtē klientu 
(izglītojamo) atsauksmes par atsevišķiem ēdieniem un to kvalitāti (piemēram, aptaujā par 
ēdienu pārpalikumu veidošanos, izmantojot aptaujas lapas), iegūtos rezultātus izmantot 
atkritumu rašanās novēršanai.

•Pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošina ēdienu izdali: pa porcijām vai, servējot 
kopīgā traukā katrai klasei atsevišķi, piemēram, kopīgā pasniegšanas traukā: mērce, salāti, 
piedevas vai, izmantojot talonu sistēmu, kur katram izglītojamajam ir iespēja izvēlēties 
pusdienas ar  talonu 1.42 EUR vērtībā.

•Pretendents šķiro atkritumus atbilstoši atkritumu apsaimniekotāja norādījumiem 
(bioloģiskie, iepakojuma atkritumi, citi atkritumi). 

•Pretendents regulāri (2 reizes gadā) veic virtuvē un ēdināšanā radušos atkritumu uzskaiti, 
analizē to un kopā ar pasūtītāju vienojas par rīcības plānu radušos atkritumu 
samazināšanai. 

•Pasūtītājs nosaka ēdināšanas pārpalikumu izmantošanas veidu.

•Pretendents informē savus klientus par svarīgākajām rīcībām pārtikas atkritumu 
novēršanai (izglītojošas atgādnes u.c.). 



Iepirkums  „Ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana Pļaviņu novada ģimnāzijā“

Līguma izpildes prasības

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

– Izpildītājs sniedz Pakalpojumu saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām 
(pielikums Nr. 1) un Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā (pielikums Nr. 1).

IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

– Uzklausīt pedagogu un bērnu vecāku ieteikumus un pēc pieaicinājuma, 
piedalīties iestādes rīkotajās sanāksmēs, sniegt informāciju par ēdināšanu;

– Ja Izpildītājs nav bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes 
shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, vai lauksaimniecības produktu 
integrētās audzēšanas prasībām atbilstošu produktu ražotājs vai audzētājs, 
attiecībā uz produktiem, kas tiek izmantoti ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā 
un atbilst minētajām prasībām, iesniegt Pasūtītājam ražotāju un audzētāju 
sarakstu, norādot to kontaktinformāciju, un ar ražotāju vai audzētāju noslēgtu 
līgumu par sadarbību ar attiecīgo pakalpojuma sniedzēju ēdināšanas 
pakalpojuma līguma izpildē.



Iepirkums  „Ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana Pļaviņu novada ģimnāzijā“

IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

– Izpildītājs nav tiesīgs mainīt cenas, kalkulācijas, tehnoloģiskās kartes, iepriekš 
rakstiski nevienojoties ar Pasūtītāju.

– Gadījumā, ja no bērnu vecākiem, un/vai pedagogiem, un/vai medicīnas māsas 
un/vai Pļaviņu novada ģimnāzijas vadības ir saņemta vismaz viena sūdzība par 
nekvalitatīvu ēdienu, kas neatbilst bērnu ēdināšanas prasībām vai/un 
vispārējiem principiem par ēdiena estētiku/garšu/smaržu/porcijas lielumu, 
Izpildītājam nekavējoties ir pienākums novērst trūkumus ēdināšanas kvalitātē.

– Izpildītājs saglabā un uzskaita piegādāto produktu pavadzīmes, lai uz pasūtītāja 
pieprasījumu varētu pierādīt produktu izcelsmi un bioloģiskās lauksaimniecības 
produktu piegādi atbilstoši iepirkuma specifikācijā norādītajam daudzumam.

PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

– Papildu pakalpojuma sniedzēja norādītajai informācijai un iesniegtajiem 
dokumentiem veikt piegādāto pārtikas produktu izcelsmes un kvalitātes 
pārbaudes.

PUŠU ATBILDĪBA

– Paredzēts līgumsods. 


