
   

 

Nākotnes produktu un pakalpojumu tendences: 

Aprites ekonomika un aprites publiskie iepirkumi  
Apmācību seminārs ar darbu grupās 

 
Laiks un vieta: 10:00 – 15:30, 6.aprīlis, 2018 Vieta: Kr. Valdemāra iela 35, Rīga, Latvija, LTRK telpās  
Lektors: Mervyn Jones, “Sustainable Global Resources”, UK 

Mervyn ir aprites ekonomikas un ilgstpējīgu iepirkumu speciālists, kurs pašlaik strādā Baltijas jūras reģiona 
programmas projektā “CircPro” kā iepirkumu speciālistu konsultants. Viņš arī sniedz konsultācijas Velsas 
valdībai par aprites ekonomiku. Tāpat arī Mervyns ir darbojies dažādos citos ES fondu projektos par aprites 
ekonomiku, tās biznesa modeļiem ar mērķi sniegt konsultācijas un atbalstu uzņēmumiem.  

Mērķauditorija  

 MVU no IT nozares  

 MVU no mēbeļu ražotāji, tirgotāji  

 Nozaru asociācijas un citi interesenti  
Pasākuma mērķi: 

 Iepazīstināt uzņēmumus ar nākotnes tendencēm – aprites ekonomiku.  

 Veidot izpratni un skaidrot uzņēmumu iespējas un ieguvumus aprites ekonomikā  
Pasākuma  valoda: angļu, tiešais tulkojums tiks nodrošināts.  

PASĀKUMA PROGRAMMA 

9:45 -10:00 Reģistrācija un rīta kafija ar mazām uzkodām   

10:00 – 12:00 

Kas ir Aprites ekonomika? 
 Aprites ekonomikas būtības un biznesa modeļi  

 Aprites ekonomikas publiskie iepirkumi  

 ES stratēģija   

12:00 – 12:30 Pusdienas  (tiks nodrošināts uz vietas) 

12:30 – 14:00 

Aprites ekonomika IT un mēbeļu nozarēs  
 Uzņēmumu iespējas un ieguvumi  

 Ko uzņēmumi jau dara, balstoties uz aprites ekonomikas principiem, pašiem to nezinot?  

 ES labās prakses piemēri  

14:00 – 15:00 

Darbs grupās: Aprites ekonomikas ambīcijas  
Darba grupu laikā uzņēmumi kopīgi identificēs iespējas un ieguvumus ko tie var gūt no aprites 
ekonomikas, balstoties uz uzņēmuma esošā biznesa modeļa. Tāpat arī identificēs nepieciešamos 
resursus, lai uzņēmums nākotnē varētu piedalīties aprites ekonomikā un aprites iepirkumos.  

15:00 – 15:20 

Aprites ekonomikas stratēģija Latvijā 
Natālija Cudečka-Puriņa,  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas 
nodaļas vadītāja  

15:20- 15:30  

Projekts “Circular PP” – projekts par aprites ekonomikas iepirkumiem, kas tiks 
veikti arī Latvijā. 

 Līga Ābola, ES projektu daļas vadītāja  
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera  

Reģistrācija līdz 5.aprīlim  
Reģistrācijas saite: http://ejuz.lv/pritesekonomika                      

Kontaktinformācija:  
Līga Ābola, ES projektu daļas vadītāja, Mob. 28625443 / e-pasts: liga.abola@chamber.lv  

http://ejuz.lv/pritesekonomika

