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Tirgus briedums. Tirgus izpēte. Dialogs.  



Tā saka Iepirkumu uzraudzības birojs 

▪ EK pē6jumu da: – 83% gadījumu nelietderīgi
izdevumi iepirkumos radušies nepie:ekamas
profesionalitātes dēļ un :kai 17% gadījumu
iemesls ir korupcija. 



Sagatavošanās iepirkumam, iepirkuma procedūras dokumentu
sagatavošana un tehniskās specifikācijas

Pubisko iepirkumu likums

18. pants. Informēšana par plānotajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, apspriešanās ar 
piegādātājiem un kandidātu un pretendentu iepriekšēja iesaistīšana

▪ (1) Pasūtītājs mēneša laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas dienas publicē valsts elektroniskās 
informācijas sistēmā, kas paredzēta piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, informāciju par plānotajiem šā 
likuma 8. panta otrajā daļā, 9. un 10. pantā noteiktajā kārtībā veicamajiem iepirkumiem un iepirkuma 
procedūrām, norādot vismaz pasūtītāju, plānoto iepirkuma priekšmetu un saiti uz pircēja profilu, kur būs 
pieejama iepirkuma procedūras dokumentācija, plānoto iepirkuma veikšanas kārtību, plānoto CPV kodu, 
iepirkuma līguma veidu, plānoto iepirkuma izsludināšanas gadu un ceturksni vai mēnesi un datu 
aktualizācijas datumu. Pasūtītājs informāciju aktualizē pēc nepieciešamības.

▪ (2) Pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un 
informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām. Pasūtītājs paziņo par apspriedi savā tīmekļvietnē, 
norādot apspriežamos jautājumus, apspriedes laiku un vietu, veidu, kādā piegādātāji var pieteikties dalībai 
apspriedē, prasības attiecībā uz apspriedes dokumentēšanu un šīs dokumentācijas publicēšanu.

▪ (3) Pasūtītājs var saņemt konsultācijas no neatkarīgiem ekspertiem vai iestādēm, vai piegādātājiem. Minētās 
konsultācijas var izmantot iepirkuma plānošanā un sagatavošanā, ja tās neierobežo konkurenci un nepārkāpj 
vienlīdzīgas attieksmes un caurskatāmības principus.

▪ (4) Ja kandidāts vai pretendents, vai juridiskā persona, kas ir saistīta ar kandidātu vai pretendentu, 
konsultēja pasūtītāju vai citādi iesaistījās iepirkuma sagatavošanā, pasūtītājs nodrošina, ka attiecīgā 
kandidāta vai pretendenta dalības dēļ iepirkumā netiek ierobežota konkurence, paziņojot citiem 
kandidātiem un pretendentiem būtisku informāciju, kura tika sniegta, kandidātam vai pretendentam 
iesaistoties iepirkuma sagatavošanā, vai kura izriet no šādas iesaistīšanās, un nosakot atbilstošu 
termiņu attiecīgi pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanai.
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Otrreizēji pārstrādātu materiālu
izmantošana mēbeļu ražošanā

Plastmasas detaļu (>50g)
marķēšana labākai pārstrādei

Pagarināta garantija jaunām
mēbelēm (> 2 gadi)

Lietotu mēbeļu detaļu
izmantošana  mēbeļu ražošānā

Ražoto mēbeļu apkope

Mēbeļu remonta pakalpojumi

Piegādāto (ražoto) mēbeļu
rezerves daļas

Izmanto iepakojumu no
otrreizēji pārstrādāta materiāla

Piegādāto preču iepakojuma
savāc piegādātājs

Īpaši bīstamu vielu (regulas
REACH licenzējamo vielu un to…

Mēbeļu apkopes un labošanas
pakalpojums

Nolietoto mēbeļu uzturēšana un
remonts  saviem spēkiem

Aprites ekonomikas principu izmantošana 
mēbeļu iepirkumā 

Pašvaldības 

Neapsvēra

Apsvēra,
neplāno

Plāno

Prasīja,
nesaņēma

Dara
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Otrreizēji pārstrādātu
materiālu izmantošana…
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marķēšana labākai pārstrādei

Pagarināta garantija jaunām
mēbelēm (> 2 gadi)

Novecojušu mēbeļu detaļu
izmantošana, mēbeļu pārveide

Garantija atjaunotām un
pārveidotām mēbelēm

Klienta novecojušo mēbeļu
pārveide

Ražoto mēbeļu apkope

Piegādāto (ražoto) mēbeļu
rezerves daļas

Mēbeļu remonta pakalpojumi

Ražoto (piegādāto) mēbeļu
rezerves daļas

Izmanto iepakojumu no
otrreizēji pārstrādāta materiāla

Atkārtota  iepakojuma
izmantošana (ražotājs,…

Īpaši bīstamu vielu (regulas
REACH licenzējamo vielu un…

Aprites ekonomikas principu izmantošana 
mēbeļu ražošanā, pārdošanā un uzturēšanā

Mēbeļu ražotāji  

Neapsvēr
a
Apsvēra,
neplāno
Plāno

Dara



0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Nevajadzīgo mēbeļu
atpakaļnodošana

Mēbeļu īre

Mēbeļu līzings

Novecojušu mēbeļu
atjaunošanas pakalpojums

Aprites ekonomikas principu izmantošana 
jaunu pakalpojumu izmantošanā 

pašvaldībās 

Neapsvēra Apsvēra, neplāno

Plāno Dara
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Klientam nevajadzīgo mēbeļu
atpakaļpieņemšana

Mēbeļu īre

Mēbeļu līzings

Aprites ekonomikas principu izmantošana
jaunu pakalpojumu piedāvāšanā

Uzņēmumi

Neapsvēra Apsvēra, neplāno

Plāno Dara
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Novecojušu, nevajadzīgu
mēbeļu nodošana

Mēbeļu nodošana pēc līzinga

Mēbeļu izsole

Mēbeļu atdāvināšana

Aprites ekonomikas principu izmantošana 
novecojušu, nevajadzīgu mēbeļu uBlizēšanā 

(pašvaldīības)  

Neapsvēra Apsvēra, neplāno

Plāno Dara
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Novecojušu, nevajadzīgu
mēbeļu pieņemšana

Atbalsts klientam novecojušu, 
nevajadzīgu mēbeļu uBlizēšanā

Uzņēmumi 

Neapsvēra
Apsvēra, neplāno
Plāno
Dara



Dialogs ar piegādātājiem 

▪ Dažāds iepirkumu procedūras paver iespēju
dialogam ar piegādātājiem

▪ Inovatīvais iepirkums
▪ https://www.iub.gov.lv/lv/inovativais-

iepirkums


