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Kāpēc aprites un 
bioekonomika?

Ekoloģiskās ilgtspējas krīze – klimata 
pārmaiņas, dabas resursu pārmērīgs 
patēriņš, bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās, nevienmērīga 
resursu pieejamība, atkritumu 
problēmas u.c.

Dominējošo ekonomikas sistēmu 
ietekme uz vidi

Tehnoloģiju un resursu gudru 
izmantošana, ražojot un 
virzot tirgū augstākas 
pievienotas vērtības 
produktus



Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 2030

VĪZIJA:

Vidzeme ir talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošs, labi 
savienots, iekšēji integrēts un drošs reģions, kas spēj elastīgi 
piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs un tiecas uz 
izcilību noteiktās reģiona viedās specializācijas jomās.



Vidzemes reģiona 
viedās specializācijas 

jomas



Attīstības programma 
2021-2027

Mērķis: 
Veicināt tautsaimniecības 

attīstību un izaugsmi, 
pārveidojot saimniekošanas 

modeļus 

Rīcības:

Aprites ekonomikas attīstība 
uzņēmējdarbībā 

Bioekonomikas attīstība

Aprites  principu ieviešana 
atkritumu apsaimniekošanā 



Aprites ekonomika

Zināšanu un izpratnes 
veicināšana par aprites 

ekonomiku;

Piesaistīt ekspertīzi un 
zināšanas aprites 

ekonomikas 
veicināšanai;

Veicināt ražošanas 
pārpalikumu/blakus 

plūsmu izmantošanu un 
pievienotās vērtības 

radīšanu;

Veicināt industriālo 
simbiozi, attīstot 

resursu kontaktbiržu un 
īstenojot tīklošanās 

pasākumus;

Veidot aprites 
ekonomikai atbilstošu 

infrastruktūru;

Apzināt barjeras 
apritīguma ieviešanai 
publiskajā sektorā (ne 

tikai juridisko, arī 
prakses);

Veicināt apritīga
iepirkuma piemērošanu 

(iepērkot vērtē visa 
produkta dzīves cikla 

cenu);

Veicināt reģiona 
ekonomikas 

pašpietiekamību un 
noturību pret ārējo 

faktoru ietekmi



Bioekonomikas 
definīcijas

Bioresursu izmantošana, lai saražotu pārtiku un barību, enerģiju, 
preces un pakalpojumus. Tā ietver sevī gan bioresursu primāru 
ražošanu, gan to pārstrādi, ražojot pārtiku, barību, enerģiju un 

citas preces, gan bioresursos balstītus pakalpojumus (LV 
Bioekonomikas stratēģija)

Atjaunojamo bioloģisko resursu ražošana un šo resursu un 
atkritumu plūsmu pārvēršana produktos ar pievienoto vērtību, 
piemēram, pārtikā, barībā, bioproduktos un bioenerģijā (EK 

Bioekonomikas stratēģija, 2012)



Bioekonomika

Palielināt bioekonomikā 
ieinteresēto pušu zināšanas par 

bioekonomiku un viedu un 
ilgtspējīgu bioloģisko resursu 

izmantošanu;

Veicināt tādu zināšanu attīstību, 
pieejamību un apmaiņu, kas 

uzņēmumiem nepieciešamas, 
lai ražotu bioloģiskajos resursos 

balstītus produktus un 
pakalpojumus;

Stiprināt Latvijas Pārtikas 
bioekonomikas klastera 

darbību, popularizēt un veicināt 
tā aktivitātes;

Nodrošināt aktuālu, 
pierādījumos balstītu 

bioekonomikas datu un 
informācijas pieejamību un to 

izplatīšanu bioekonomikas 
ieinteresētajām pusēm;

Veicināt bioekonomiku saistīto 
politiku un stratēģiju un to 

īstenotas instrumentu 
pilnveidošanu;

Palielināt Vidzemes reģiona 
pievilcību kā vēlamu vietu 

inovācijām un ieguldījumiem 
bioekonomikā



Inovāciju koprades laboratorija 



Bioekonomikas sadarbības platforma 
BIOBORD (biobord.eu)



25 stāsti par bioekonomikas inovācijām Baltijas jūras reģionā 
(brošūra LV, ENG)



Inovāciju produktu vadītājs (ecoRis3) 



Latvijas Pārtikas bioekonomikas klastera dibināšana



BioBaltic



APRITES EKONOMIKA UN 
BIOEKONOMIKA VIDZEMĒ

Maija Rieksta
Vidzemes plānošanas reģions

22.02.2022.


