
Organizē Latvijas Vides investīciju fonds, Zaļā Brīvība, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Stokholmas 
Vides institūts

Pasākuma mērķis ir turpināt dialogu starp galvenajām iesaistītajām pusēm par aprites 
ekonomikas ieviešanu un attīstības veicināšanu - patērētājs, ražotājs, likumdevējs, 
akadēmiskie un nevalstiskie eksperti, kā arī plašsaziņas līdzekļi. 

Pašvaldību loma aprites ekonomikas ieviešanā caur inovatīvu iepirkumu un uzņēmēju loma tās īstenošanā 
ilgtspējīga biznesa attīstībai.
Pārāk ilgi sabiedrība ir dzīvojusi pēc lineārā ekonomikas modeļa, kurā mēs iegūstam dabas resursus, saražojam 
produktus un pēc kāda laika tos padarām par atkritumiem. Šis neefektīvai modelis izsmeļ dabas resursus, patērē 
pārāk daudz enerģijas un rada atkritumus, kā arī tas nav ilgtspējīgs.  

Aprites ekonomika piedāvā alternatīvu – izlietoto produktu  neizmest atkritumos, bet tā vērtības un īpašības tiek 
saglabātas un izmantotas pēc iespējas ilgāk – pārstrādājot, atjaunojot, izmantojot kā izejvielas jaunu produktu 
ražošanā. Šāda pieeja samazina atkritumus, enerģijas patēriņu, taupa dabas resursus, rada jaunas darba vietas, 
kā arī ir ekonomiski izdevīgāka. 

Konference tiek organizēta sadarbībā ar Eiropas Savienības programmas Interreg BJR projektu “Aprites 
ekonomikas attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm (Circular PP)” un 
Ziemeļ-Baltijas sadarbības projektu “Ceļā uz aprites ekonomiku tekstila industrijā Ziemeļvalstīs un Baltijā: pētījums 
par pēc-patēriņa tekstilu Baltijas valstīs, ieteikumi rīcībpolitikai un sektora attīstībai” kuru finansē Ziemeļvalstu 
ministru padome. 

Atbalstītāji
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Lūdzam reģistrēties līdz 6. Septembrim.

REĢISTRĀCIJA ŠEIT
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PROGRAMMA
Konferences moderators antropologs Viesturs Celmiņš

9:30  Kafija & reģistrācija

10:00  Atklāšanas uzrunas
• Juris Pūce, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
• Stēfans Ēriksons (Stefan Eriksson), Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors
• Hoverts Jans Beils de Vrū (Govert Jan Bijl De Vroe), Nīderlandes karalistes vēstnieks Latvijā 

10:20 Aprites ekonomikas iespējas un šķēršļi   
• Rudīte Vesere,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vides aizsardzības 

departamenta direktore
• Barbara van Ofenbēka-Kaupersa (Barbara van Offenbeek-Kuipers), Nīderlandes Infrastruktūras 

un ūdenssaimniecības ministrija

11:00 Aprites ekonomika un inovācijas
• Elis Benediktsons (Elis Benediktsson), Nordic Innovation

11:20 Mēbeļu un tekstila nākotne aprites ekonomikā
• Mervins Džouns (Mervyn Jones), Sustainable Global Resources

12:00 Pusdienas

12:40  Ar praktisku pieredzi  par aprites ekonomikas biznesa pieeju mēbeļu nozarē dalīsies Tors 
Sjodins (Tor Sjödin), Soeco Kontorsmöbler

13:00 PANEĻDISKUSIJA: Kāpēc aprites ekonomika? 
• Alise Ābele,  Pavasara mēbeles, dibinātāja-dizainere
• Katrīna Zariņa, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle
• Jana Simanovska, Latvijas Vides investīciju fonda vides eksperte
• Rudīte Vesere,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vides aizsardzības 

departamenta direktore
• Gints Kukainis, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

13:40 Ar praktisku pieredzi par aprites ekonomikas biznesa pieeju tekstila nozarē dalīsies Baiba 
Ladiga - Kobayashi, ilgtspējīga modes dizaina zīmola dizainere

14:00 PANEĻDISKUSIJA: Kāda ir tekstila izstrādājumu vērtību jeb ražošanas ķēde Ziemeļu un 
Baltijas valstīs? 

• Kerli Kant Hvasa (Kerli Kant Hvass), aprites ekonomikas pētniece un attīstītāja
• Dace Akule, ilgtspējīgas modes eksperte
• Jānis Aizbalts, Eco Baltia vide direktors
• Kajs Pils (Kaj Pihl), Humana International vides un pārstrādes konsultants

14:40 Konferences noslēgums

15:00  Uzkodas un neformālas sarunas

Konferences apmeklētājiem tiks nodrošināts sinhronais tulkojums!




