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INFORMATĪVAIS RAKSTS
“APRITES EKONOMIKA”

PIEDALIES VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJAS (VARAM)

RĪKOTAJOS SEMINĀROS PAR APRITES EKONOMIKU

UZKLAUSI PIEREDZES STĀSTUS

ESI VISIEM VIENU SOLI PRIEKŠĀ, IEVIEŠOT APRITES EKONOMIKU

UZŅĒMĒJUS AICINA IESAISTĪTIES
APRITES EKONOMIKĀ

Šī gada oktobrī un novembrī notiks semināri par APRITES EKONOMIKAS principu 
ieviešanu uzņēmējdarbībā un ikdienā. Tos ir svarīgi nenokavēt, jo jau 2022. gadā 
uzņēmējiem būs pieejams finansējums aprites ekonomikas ieviešanai. Seminārus rīko 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). 

Visos trīs semināros būtiska daļa tiks veltīta uzņēmēju pieredzei un biznesa attīstībai. 
Dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus gan aprites ekonomikas ekspertiem, gan 
VARAM pārstāvjiem. 

Zaļā domāšana nav tikai sauklis – semināru dalībnieki gūs atziņas labu biznesa ideju 
radīšanai un praktiskus apliecinājumus, kā efektīva resursu izmantošana un aprites 
ekonomikas principu ieviešana uzņēmējdarbībā palīdz nopelnīt vairāk un padarīt 
pievilcīgāku uzņēmuma tēlu. 

2021.-2027. gada Eiropas Savienības investīciju plānošanas perioda ietvaros aprites 
ekonomikas principu ieviešanai būs pieejams finansiālais atbalsts. Semināru gaitā gūtās 
atziņas var radīt labu augsni attīstībai, un palīdzēs ministrijai izstrādāt normatīvos 
aktus. Dalība VARAM semināros ir iespēja pašiem ietekmēt Eiropas Savienības 
atbalsta virzienu savam biznesam!

Semināri plānoti 15. oktobrī, 5. novembrī un 26. novembrī. Pieteikties dalībai 
semināros var, rakstot ilze.putnina@medijutilts.lv. Piedalīties varēs gan attālināti Zoom 
platformā, gan klātienē Banku augstskolā. Dalība klātienē iespējama tikai ar Covid-19 
sertifikātiem. Vietu skaits ierobežots. Vairāk informācijas par semināriem tiks publicēta 
VARAM mājaslapā un Facebook: https://www.facebook.com/VARAMLATVIJA
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APRITES EKONOMIKAS PRINCIPI

# Novērs
un samazini

# Lieto ilgāk
un atkārtoti

# Nodod
pārstrādei

# Reversā
loģistika

Beziepakojuma preču
veikali un veikali, kur

preces var iegādāties savā
iepakojumā

Pārtikas bankas
(pārtikas ziedojumi)

Koplietošanas
transports

Izīrētas drēbes un tehnika

Preču labošana/
atjaunošana

Pagarinātās garantijas

Lietotas drēbes, mēbeles

Lietotu riepu pārstrāde

Nestandarta dārzeņu
pārstrāde

Lietotu iepakojumu u.c.
pārstrāde

Savāc atkārtoti
lietojamas lietas

Atkārtoti lietotu
preču apmaiņa

Pārpalikumu, atgriežamo
vienību pārvaldība

UZŅĒMUMU PIEREDZE

Visos trīs semināros būtiska daļa tiks veltīta uzņēmēju pieredzei un biznesa iespējām. 
AS Jaunpils pienotava ir viens no ražotājiem, kas savā uzņēmējdarbībā ievieš aprites 
ekonomikas principus. Piesakies uz VARAM semināriem, lai dzirdētu vairāk pieredzes 
stāstu!

Valmiermuižas alus darītavas saimnieks Aigars Ruņģis:  
“Tā kā man ir bijusi izdevība starptautiskās apmācībās apgūt 
arī aprites ekonomikas teoriju, varu apliecināt, ka tā ir ne 
tikai laba lieta zemei un planētai, bet var arī pavērt jaunas 
biznesa iespējas jūsu uzņēmumam. Patiesībā tās ir saistītas 
lietas. Aprites ekonomikas piemēri uzņēmējdarbībā ir tie, 
kas dod jaunu skatupunktu un biznesa idejas, kā 
blakusprodukti var kļūt par vērtīgu izejvielu jaunu produktu 
kopradīšanai,  piedāvā idejas un palīdz tās ieviest savā 
biznesā, ļauj taupīgāk izmantot šos resursus. Tas arī ir 
stāsts par saimniecību un tās ražīgumu.”
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Jānis Bērtulsons, AS Jaunpils pienotava valdes loceklis:  
“Šobrīd ražošanas procesā visi domā par aprites ekonomiku, 
bezatlikumu ražošanu. Jo zaļāki un labāki būsim, jo tas būs 
ekonomiski izdevīgāk un jo vairāk to novērtēs patērētāji. 
Aprites ekonomika un zaļā domāšana uzņēmējdarbībai nav 
kaut kas ķeksīša pēc – tam ir ekonomisks pamatojums. 
Piemēram, mūsu piena mašīnas brauc ar saspiesto 
dabasgāzi jeb CNG, pildāmies arī ar biometānu. Tā šobrīd ir 
komerctransporta nākotne.”

15. OKTOBRIS – 1. SEMINĀRS
APRITES BIZNESA MODEĻI UN BIZNESA

IEGUVUMI NO APRITES EKONOMIKAS
Līdztekus īsam ievadam aprites ekonomikā, katrā seminārā būs unikāls saturs. 15. 
oktobra seminārā uz jautājumiem, kāpēc Latvijai nepieciešama pāreja uz aprites 
ekonomiku, kurp notiek tās virzība, kāds ir plānotais atbalsts un kāda ir starptautiskā 
pieredze resursu apmaiņas platformu darbībā, pastāstīs VARAM Vides aizsardzības 
departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja 
Natālija Cudečka – Puriņa. 

Par aprites ekonomikas principu ieviešanas praksi uzņēmumos pastāstīs aprites 
ekonomikas ekspertes, Banku augstskolas profesore Dzintra Atstāja un Banku 
augstskolas lektore un Ilgtspējas un efektivitātes laboratorijas pētniece Inga Uvarova:

racionāla un efektīva izejvielu un resursu izmantošana, Latvijas piemēri 
(zile–zile.com); 

biznesa modeļi, kuru ietvaros tiek radīti augstas kvalitātes un ilgāk lietojami produkti – 
Punainennorsu.com, Nurmi Clothing (nurmiclothing.com), SIA Fixman (fixman.eu) 
sadarbībā ar Somijas uzņēmumu Lappset – pārstrādāto riepu gumijas segumi rotaļu 
laukumos un augstas kvalitātes dizains; 

sociālās uzņēmējdarbības modeļi un ilgtspējīgs patēriņš – Otrā Elpa, Mājlietu sala 
(majlietu-sala.business.site), beziepakojumu veikali, Absolūts ēd (absolutsed.lv), 
Flowpark (FIN) (flowpark.fi); 

zaļais pozicionējums, bet ne zaļmaldināšana – labās prakses komunikācija – SIA 
R–Technologies (cover–power.com), LMT (lmt.lv), speciālie “zaļie” piedāvājumi (Rimi 
mansrimi.lv).

Pirmajā semināra ar saviem pieredzes stāstiem dalīsies*:
RePlastic – ražo dārza mēbeles – krēslus, puķu kastes no sasmalcinātiem, 
pārstrādātiem PET pudeļu korķiem;

SWIMBE – veido peldkostīmus no auduma, kurš iegūts no veciem zvejas tīkliem, 
paklājiem, PET pudelēm u. c. plastmasas atkritumiem. No atgriezumiem tiek radītas 
matu rotas, auduma maisiņi peldkostīmu iesaiņošanai;
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Lauku Ceļotājs par videi draudzīgu principu ieviešanu tūrisma uzņēmumos Latvijā; 

MILZU brokastu pārslas – zaļā, veselīgā domāšana pārtikas produktu ražošanā un 
ekodizains praksē.

5. NOVEMBRIS – 2. SEMINĀRS
SADARBĪBAS BIZNESA MODEĻI

Otrajā seminārā par sadarbības (dalīšanās) ekonomikas biznesa modeļiem pastāstīs 
Banku augstskolas profesore Dzintra Atstāja, Banku augstskolas lektore un Ilgtspējas 
un efektivitātes laboratorijas pētniece Inga Uvarova un Banku augstskolas pētnieks 
Jānis Butkevičs. Tiks aplūkotas tēmas:

Produkts kā pakalpojums biznesa modeļa attīstībā; 

Sadarbības (dalīšanās) ekonomikas modeļi un to ietvars;

Sadarbības (dalīšanās) ekonomikas nākotnes tendences; 

Praktiskie uzņēmumu piemēri un ieguvumi.

Par aprites ekonomiku pilsētvidē kā papildu pievienoto vērtību un iespēju 
uzņēmumiem pastāstīs Rīgas enerģētikas aģentūras URBACT projekta URGE 
koordinatore Ieva Kalniņa. 

Otrajā seminārā plānoti šādu uzņēmumu iedvesmas stāsti*:

EcoBaltia pieredze atkritumu pārstrādē un tālākā izmantošanā;

Fiqsy pieredzes stāsts, attīstot elektroauto koplietošanas biznesu B2B un B2C 
segmentiem;

LMT – aprites ekonomikas un ilgtspējas vērtību ieviešana ikdienas darbības procesos, 
komunikācijā ar klientu;

Latvijas Finiera pieredzes stāsts.

26. NOVEMBRIS – 3. SEMINĀRS
ATBILDĪGA RAŽOŠANA

Noslēguma seminārā par atbildīgu ražošanu un ražotāju paplašinātu atbildību, un 
sasniedzamajiem mērķiem pastāstīs VARAM valsts sekretāra vietnieka vides 
aizsardzības jautājumos p. i., Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte 
Vesere.  

Ražotāju atbildības princips un sistēmas;

Cik tālu ražotājam jāuzņemas atbildība par savu preci un pārstrādi?
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Par otrreizējo izejvielu izmantošanu un atkritumu samazināšanu ražošanas procesā 
pastāstīs Banku augstskolas pētnieks Jānis Butkevičs, savukārt par ražotāju sociālo 
atbildību – Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas CSR Latvia dibinātāja 
un vadītāja Agnese Alksne – Bensone.

Arī noslēguma seminārā sagaidāmi interesanti un vērtīgi uzņēmēju pieredzes stāsti*:

Smiltenes piens – pieredze ražošanas pārpalikumu tālākā izmantošanā un jaunu 
produktu radīšanā;

Orkla pieredze – ilgtspējīga un videi draudzīga ražošana; 

Balticovo vai Nordic Plast pieredzes stāsts;

Rubrig.lv – gumijas izstrādājumu ražošana, izmantojot nolietoto riepu pārstrādāto 
gumijas materiālu.

Katrā no semināriem būs gan laiks diskusijām, gan iespēja dalīties savā pieredzē vai 
uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par un ap aprites 
ekonomiku. 

PIESAKIES dalībai semināros, rakstot ilze.putnina@medijutilts.lv. Piedalīties varēs  
gan attālināti Zoom platformā, gan klātienē Banku augstskolā. Dalība klātienē iespējama 
tikai ar Covid-19 sertifikātiem. Vietu skaits ierobežots.

* Uzņēmumu sarakstā iespējamas izmaiņas.


