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Seminārs ar praktisko darbu  

Aprites ekonomikas principi mazajam un vidējam uzņēmumam 
 

  

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji 

Kā jaunās politikas Eiropā var ietekmēt Latvijas mazos un vidējos uzņēmējus? Kas uzņēmējiem 

būtu jāzina par Aprites ekonomiku? Kā šīs zināšanas izmantot uzņēmējdarbības paplašināšanā un 

jaunu biznesa ideju radīšanā? Kādas jaunas vides prasības nākotnē ietekmēs uzņēmējus? Kā aprites 

ekonomika attiecas uz manu uzņēmumu?   

Semināru vada: dr.sc.ing Jana Simanovska, biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” vadītāja, un 

Ulla Milbreta, neirozinātņu doktore, jaunuzņēmumu veidotāja. Pasniedzējas lielu uzmanību velta 

tam, lai semināros iegūtās zināšanas dalībnieki vēlāk arī praktiski izmantotu, tāpēc seminārā laikā 

katrs dalībnieks strādās arī ar sava uzņēmuma jautājumiem un saņems atgriezenisko saiti gan no 

pasniedzējām, gan pārējiem dalībniekiem. 

Pēc šī semināra piedāvāsim praktisku izbraukuma semināru pie kāda uzņēmēja, pētot aprites 

ekonomikas principu ievērošanu konkrētā uzņēmumā. 

Pasākuma laikā runāsim par šādām tēmām: 

● Aprites ekonomikas principi un jaunas uzņēmējdarbības idejas Eiropas Zaļā kursa kontekstā 

● Mana produkta vai pakalpojuma vides aspekti/ uzlabojuma iespējas 

● Jaunas idejas manam uzņēmumam 

 Norises vietas, moderators:  

●  Zoom tiešsaistē 17.03.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. 

Moderators Sandra Igaune , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com 

 

9:45 - 10:00 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom nodarbībai 

10:00 - 10:15 Iepazīšanās. Organizatoriskie jautājumi. 

  

10:15 -11:15  Eiropas Zaļais kurss. Aprites ekonomika. Dzīves cikla pieeja. Kāpēc? 

11:15 - 12:15 Praktiskais darbs: dzīves cikla pieeja manam produktam.  

  



12:15 - 13:15 Pārtraukums 

13:15- 14:00 Praktisko darbu prezentēšana, pārrunāšana 

 

!4:00 - 14:45 Praktiskais darbs: mans pakalpojums no aprites ekonomikas viedokļa. 

14:45 - 15:15 Praktisko darbu prezentēšana, pārrunāšana 

15:15 - 15:30 Noslēgums.   

  

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.   

Pieteikuma saite: https://ej.uz/pieteiksanasAprite  

 

● Seminārs ir bez maksas. 

 

Vairāk informācijas savā partnerībā:  

● Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv; 

● Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektore Ineta Elksne, 

ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv 

● Preiļu rajona partnerība - valdes locekle Valija Vaivode, 

preilupartneriba@inbox.lv; 

● Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, 

ieva.leisavniece@yandex.com; 

● Krāslavas rajona partnerība - stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, 

kraslavaspartneriba@inbox.lv 

● Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi" - koordinatore Inga Krekele, 

inga.krekele@gmail.com 

 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot 

uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa 

ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības 

attīstības stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības 

stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots 

organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu 

teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, 

Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).   

 

 


