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Eiropas Zaļais kurss  



Atkritumu apsaimniekošanas hierarhija 

•atkritumu rašanās cēloņus
novērš

• radīto atkritumu daudzumu un 
bīstamībusamazina

•nevajadzīgās lietas nodod (pārdod) 
citiem, atjaunoatkārtoti izmanto

•piemēram, PET pudeles pārstrādā PET 
granulās, kas ir izejvielas citiem materiāliem  pārstrādā

•piemēram, atkritumus sadedzina, iegūstot enerģiju, 
vai kompostē, iegūstot kompostu un biogāzi reģenerē

•lai neapdraudētu vidi, cilvēku dzīvību un veselību

apglabā



Aprites cilpas

Kalpošanas
ilguma

pagarināšana

Uzturēšana, 
atjaunināšana

Produktu
atkārtota

izmantošana

Materiālu
atkārtota

izmantošana

Otrreizējā
pārstrāde

Sākotnējais produkts
Atjaunotais

produkts
Pārstrādātie

materiāli un vielas



Neradīt 
atkritumus 



Samazināt
atkritumus



Pagarināt lietu
mūžu

•
•
•
•



Iepakošana un 
sadale (transports)

Ražošana (enerģija, emisijas, atkritumi)

Izejvielu 
ieguve 

Atkritumi (noglabāšana, 
sadedzināšanas) 

Produkta dzīves cikls

Atkritumi
(pārstrāde) 

Produkta 
izmantošana 
(enerģija, 
emisijas, 
atkritumi)



Dzīves cikla izmaksas

Cik daudz izmaksā produkts?

Standarta produkts "Zaļais" produkts
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Utilizācija
Utilizācija



Aprites ekonomika tūrismā
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Apritīga ēdināšana



Atkritumu šķirošana 



Apritīgas 
mēbeles 



Kas ir īsti apritīgs dizains?  

Alliander, Duiven birojs
• Renovēta ēka
• 95% no esošajiem
materiāliem, jaunie materiāli
pārstrādājami
• Nulles enerģijas ēka

Brummen rātsnams
•Esoša ēka ar jaunu piebūvi
• Visi jaunie elementi ir
demontējami un atkārtojami
izmantojami

Venlo pašvaldības ēka
• Jauna ēka
• Pilnīgi "Cradle to-
Cradle"
• Gaisa tīrīšanas sienas

Apritīgs dizains: renovācija 



Apritīga 
mobilitāte 



Citas aktivitātes 

• Sadarbība ar citiem uzņēmējiem

• Vietējo zemnieku un uzņēmēju 
produkcija 

• Aktīvās laika pavadīšanas iespējas 
(marķētas takas, pārgājieni, supi, 
badmintons, padele )  

• Dažāda sporta inventāra īre 



No šūpuļa līdz 
šūpulim – zaļā 
domāšana lietu 
pasaulē  
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