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Zaļās aprites ekonomikas diena     
PLĀNOTĀ  PROGRAMMA
Ievadforums 2018.gada 21.novembrī, Ķīpsalā

  

 www.bt1.lv/greenexporiga                                 (3.redakcija)

Zaļās aprites ekonomikas diena.                                                                (Programmas 3.redakcija    –    01.09.2018)
Pirmais ievadforums Latvijā.  2018.gada 21.novembris, Ķīpsalas halle, Rīga, Ķīpsalas iela 8, LV-1048.
tālrunis       (371)  296 07 296
e-pasts        janis.brinkmanis @ bt1.lv

Ieskats programmas sešos galvenajos punktos un pakāpeniski papildinātajā dalībnieku sarakstā.  

Sākot ar septembri, turpmākajās nedēļās informācija tiks papildināta pakāpeniski ar visu diskusiju 
dalībnieku uzrunu tēmām, kā arī hallē izvietojamo stendu nosaukumiem un jaunpienākošo dalībnieku 
pārstāvētajām nozarēm.                      

Sekojiet aktuālajai informācijai: www.bt1.lv/greenexporiga

Novembrī 6 galvenās tēmas. Zaļās aprites ekonomikas diena, ar savu programmas uzbūvi, ir plānota, kā 
plašu sabiedrību izglītojošs pasākums. Lai skaidrotu detaļas un argumentēti diskutētu, sākumā plašākai 
apmeklētāju un žurnālistu auditorijai ir jāpaskaidro paši galvenie principi, uz kuriem attīstīt Latvijas zaļo 
ekonomiku.  Sāksim šogad veidot izstāžu sēriju kopā!         REĢIONI IR ZAĻĀS EKONOMIKAS PAMATS. 
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Aprites ekonomika Latvijā, kas balstīta uz atjaunojamiem dabas resursiem,
izglītību un zinātni. 

Kopā  ar  atbalstītājiem,  izstāžu  kompānijā  BT1 veidojam  šo  izstāžu  ikgadējo  norisi,  kā  noderīgu
instrumentu, lai  radītu stabilu ilglaicīgas komunikācijas tiltu starp plašāku Latvijas sabiedrību, politikas
veidotājiem un zaļās ekonomikas jomu pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs. 

Bioekonomikas  nozares  ir  tautsaimniecības  attīstības  pamats,  tās  stiprina  Latvijas  ilgtspējīgas  attīstības
izaugsmi,  tāpat  tām  piemīt  liels  izaugsmes  potenciāls  labi  apmaksātu  darba  vietu  radīšanā,  visu reģionu
novadu labklājībai.  Green Expo Riga izstādes ir paredzētas katru gadu.
Latvijas Zemkopības ministrija ir sagatavojusi ziņojumu par  bioekonomikas stratēģiju laikposmam līdz 2030.
gadam. Bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kur ražošanas procesā, ilgtspējīgā un pārdomātā veidā, tiek
izmantoti atjaunojamie dabas resursi, lai iegūtu pārtiku, sagatavotu materiālus ražošanai un radītu enerģiju.
Plašais jomu spektrs – vienā pārskatāmā izstādē!
Bioekonomiku veidojošās  nozares ir  lauksaimniecība,  zivsaimniecība,  pārtikas  rūpniecība,  mežsaimniecība,
kokrūpniecība,  celulozes  rūpniecība,  kā  arī  atsevišķi  ķīmiskās  rūpniecības,  biotehnoloģiju  un  enerģētikas
nozaru sektori,  kuru izaugsme balstās zinātnē, inovāciju investīcijās, eko-dizainā un zaļā domāšanā. Visiem
procesiem jānotiek dabai un cilvēkiem draudzīgā veidā.

TĀLĀK: 

PLĀNOJAMĀ   PROGRAMMA   IEVADFORUMAM      -     SEŠĀS  TĒMĀS.
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Pirmā tēma – IDEJAS UN IZGLĪTĪBA. Produkta vai pakalpojuma idejas, dizaina, konstrukcijas vai 
receptūras izveidošana.

Tēma ir saistīta ar attīstības vīziju radīšanu, izglītību, jaunradi, valsts politikas stratēģijas plānošanu.
Paredzēta  grāmatas  prezentācija,  ko  tulko  Zvaigzne  ABC izdevniecībā,  grāmatas  autors  beļģu
profesors  Gunter Pauli, kā arī lekcija un diskusija, kas skar grāmatā aptvertās zaļās/zilās ekonomikas
tēmas. 
Plānotie  dalībnieki:  Pašvaldību  savienība;  Latvijas  Plānošanas  reģionu  konsultanti.  Latvijas  Mākslas
akadēmijas  speciālisti  par  eko-dizaina  izglītību.   Diskusijā  piedalās  jaunie  dizaineri,  jaunuzņēmumu
pārstāvji, studentu biedrību pārstāvji. Idejas, koncepcijas, izglītība, zinātne un jaunrade.
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Otrā tēma – RAŽOŠANA UN INOVĀCIJAS. Attiecīgā izstrādājuma ražošanas procesa organizēšana.
Tautsaimniecības transformācija,  modelēšanas rīki un metodes.

Klimata politika,  globālie izaicinājumi un tautsaimniecības transformācija Latvijas reģionu attīstībai,
"Klimata  mērķu  integrētas  ieviešanas  metodoloģija".  Einārs  Cilinskis ar  priekšlasījumu,  kurā  tiek
izklāstīti analīzes / modelēšanas rīki un metodes, kā arī atbalsta pasākumi (nodokļi, subsīdijas) klimata
mērķu  sasniegšanai,  kas  nozīmē  ne  tikai  enerģētikas,  bet  ekonomikas  kopumā  pārstukturizāciju.
Diskusijā  piedalās  speciālisti  no  Vides  un  Reģionālās  attīstības  ministrijas;  SEB  Bankas  analītiķi;
Starpnozaru un biedrību pārstāvji.

Ar prezentāciju uzstājas Ieva Saleniece, Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE REstore vadītāja, ar tēmu:
“Kāpēc  Latvijai  nepieciešami  nacionālie  siltumnīcefekta  gāzu  emisiju  faktori  un  kādi  būs  ieguvumi
tautsaimniecībai”.  Latvijai  nepieciešams  izstrādāt  nacionālos  siltumnīcefekta  gāzu  (SEG)  emisiju
faktorus,  jo  šobrīd  lietotie  IPCC  noteiktie  SEG  emisiju  faktori  nav  atbilstoši  Latvijas  klimatiskajiem
apstākļiem;  LIFE  REstore  veic  SEG  emisiju  mērījumus  kūdrājos,  lai  pirmoreiz  Latvijā  izstrādātu
nacionālos  SEG emisiju  faktorus  organiskajām augsnēm. Nepieciešams izstrādāt  nacionālos  emisiju
faktorus  arī  citām  teritorijām;  Reālie  emisiju  apjomi  ir  ievērojami  zemāki  nekā  līdz  šim  pieņemts
uzskatīt  saskaņā ar  IPCC  starptautiski  noteiktajiem  faktoriem;  Kādi  būs  ieguvumi  tautsaimniecībai,
pārrēķinot  SEG  emisiju  faktorus  saskaņā  ar  reālo  situāciju  nevis  IPCC noteiktajiem  faktoriem;  LIFE
REstore - pirmais ES LIFE programmas klimata projekts Latvijā.
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Trešā tēma – PIEGĀDE IR REĢIONĀLA. Produkta transportēšana, piegāde, eksports, mazumtirdzniecība.
Modernā mobilitāte. Ilgtspējīga pilsētplānošana un reģionu attīstība.

Pilsētvides  plānošana  un  reģionu  attīstība,  par  moderniem  mobilitātes konceptiem,  ilgtspējīgu
pilsētplānošanu. Sabiedrisko organizāciju sadarbība un kooperācijas atbalsta nepieciešamība gan biedrībām,
gan uzņēmējdarbības videi samazinot energoietilpību, resursu patēriņu pilsētvidē, jaunuzņēmumu radīšanā,
vietējās  /  reģionālās uzņēmējdarbības  eko-sistēmas  veidošanā.  Velo  kultūras  attīstīšana  Latvijā.  Diskusijā
piedalīsies arī šādi speciālisti:
Rolf  Läuppi, dipl.Arch.ETH-FH,  arhitekts  pilsētplānotājs  no  Šveices.  Par  pilsētplānošanas  un  pieguļošo
reģionu  modernās  plānošanas  tendencēm  -  no  sarežģītā  uz  vienkāršo.  Pieredze  Eiropā  un  starptautisko
forumu  diskusiju  rezultāti.  Kāds  ir  Latvijas  attīstības  ceļš  -  centralizācija  vai  decentralizācija.  Šveiciešu
arhitekts par vienkāršu sistēmu un plānošanas principu lietošanu veselīgas pilsētvides veidošanā, izmantojot
vietējos materiālus. Paredzēts priekšlasījums un diskusija.
Pēteris  Vilks, Pārresoru  koordinācijas  centra  vadītājs:  Attīstības  plānošanas  un  uzņēmējdarbības  vadības
speciālists, bijis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītājs. Bijis biznesa
vadības  konsultants  ar  specializāciju  konkurences,  tirgzinību  un finanšu  ieguldījumu  jomā.  Ieguvis
inženierzinātņu bakalaura grādu, inženiera diplomu un maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.
Andris Širovs, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktors: Prezentācijas tēma
- Potenciālā piekrastes izmantošana un attīstītība, par pamatu ņemot LIFE projekta “Ekosistēmu pakalpojumi”
veikto piekrastes bioloģisko, sociālo un ekonomisko novērtējumu. Modernas dzīves vides attīstība, mobilitāte
Latvijā un Eiropā.
Ievadforuma  programmā  paredzēta  vieta  diskusijai:  Par  reģionu  attīstības  plānošanu,  kopā  ar  Eiropas
Dzelzceļa  līnijas  attīstības  projektu  apspriešanu,  par  Rīgas  reģiona  mezgla  risinājumiem  un  ietekmi  uz
nākotnes  mobilitātes  jautājumiem  Latvijas  reģionu  attīstībai.  Latvijas  Pašvaldību  savienības  speciālisti  un
Latvijas Plānošanas reģionu konsultanti. Jaunie Latvijas pilsētplānotāji, dizaineri, līderi novadu attīstībai.
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Ceturtā  tēma  –  PATĒRIŅŠ  IR  PĀRDOMĀTS. Produkcijas  vai  pakalpojuma  lietošana,  izsvērts
patēriņš, uzlabošana, remonts, pielietošana. Laba pārtika pareizā iepakojumā.

Latvija - labākās pārtikas valsts un labākā iepakojuma valsts: viedokļi un realitāte. Saruna par pareizi
izveidotu iepakojumu. Kas ir  labs Latvijas pārtikas produkts un labs iepakojums. Kas ir  laba vietējā
pārtika un nišas produkti eksportam. 
Diskusijā  no  Latvijas  Lauksaimniecības  universitātes  puses  piedalīsies  Sandra  Muižniece-Brasava,
Tehnoloģiju  un  zināšanu  pārneses  nodaļas  vadītāja,  Pārtikas  tehnoloģijas  fakultātes  profesore.
Piedalīsies iepakojuma ražošanas un dizaina speciālisti,  kā arī  mājražotāju produktu izgatavotāji  un
patērētāji. 
Ekodizaina kompetences centra speciālisti  vēstīs par  marķējumu atšķirībām un to jēgu, lai  noteiktu
produktu īstumu un vērtību.  

No vienkāršā uz sarežģīto, par Zero-Waste kustības principiem, Marija Sološenko, Dabas burka zīmola
dibinātāja,  kā  arī  Zero-Waste  aktīvisti  Latvijā.  Pārtikas  derīguma  termiņa  koncepta  pārskatīšanu,
beidzot  ar  atkritumu  izmantošanu  kurināmā  materiālā.  Materiālu  /  lietu otrreizēja  izmantošana,
sarunās piedalās biedrību aktīvisti un sociālās uzņēmējdarbības pārstāvji. Kooperācijas nepieciešamība
dažāda veida tehnikas un ierīču remontā,  nomā un koplietošanā,  tā samazinot resursu patēriņu un
veicinot iekārtu maksimālu izmantošanu. Piedalīsies starpnozaru speciālisti, biedrību pārstāvji.
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15:00 – 18:00

Piektā tēma – ATLIKUMI UN ŠĶIROŠANA. Atlikumu nodošana un šķirošana, atkritumu savākšana
un transportēšana.

Saruna par visu atkritumu apjoma apzināšanas nepieciešamību, neizdalot vienīgi depozītsistēmu. Ko
darīt ar globālo ietekmi, rodoties dažāda veida pārrobežu piesārņojumam. Latvijas Zaļā punkta dalība
diskusijā, prezentējot reālo situāciju atlikumu šķirošanas jautājumos.
Sabiedrības līdzdalība un labais Lielās Talkas piemērs arī izglītošanas darbā. Piedalās kustības dibinātāja
Vita Jaunzeme, atskatoties uz Lielās Talkas 10 gadu ritējumu. Sabiedrības iesaiste un vides sakopšana
un aizsardzība ikdienā - Latvijai ir ezeri, upes, pludmale un jūra: vai visiem pietiek un cik ilgi?  Diskusijā
piedalās speciālisti no Vides un Reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas novadiem.     

Anda  Zeize, Dabas  aizsardzības  pārvaldes  Latgales  reģionālās  administrācijas  direktore,  ar
prezentāciju tēmai: “Ezeru (ūdenstilpju) izmantošana: saimnieciskie un ekoloģiskie aspekti, problēmas,
iespējamie risinājumi, kompromisi”.  Saruna par: Ūdenstilpju izmantošanas mērķi, to noteikšana;  Vai
apsaimniekošana ir tikai atkritumu savākšana;  Kompetentās institūcijas to apsaimniekošanā;  Vienota
un  kompleksa  pieeja  ūdenstilpju  apsaimniekošanā;  Nepieciešamo  apsaimniekošanas  pasākumu
definēšana.
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Sestā  tēma  –  MATERIĀLI  UN  BIOEKONOMIKA. Neizmantojamo  materiālu  pārstrāde  jaunos
produktos.

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras speciālisti diskusijā par politikas veidošanu ilgtermiņā,
atskatoties uz vēlēšanu rezultātiem oktobrī, kā arī analizējot zaļās ekonomikas pamatnozares izaugsmi
- Mežsaimniecība un dažādā pievienotā vērtība: kāda tā ir un kādu to vēlētos? Šī nozare ir ļoti būtiska
Latvijas tautsaimniecībā. Kā meža materiālus izmantot eko-būvniecībā, farmācijā, kā atpūsties mežā,
kā mežu apsaimniekot.  Aicināti  Latvijas Valsts  Mežu speciālisti,  jaunie arhitekti,  zinātnieki.  Passive-
house ēkas princips, samazinot kurināmā patēriņu un izmantojot vietējos būvniecības materiālus.

Jānis Rozītis, Pasaules dabas fonda Meža nozares vadītājs, ar prezentāciju tēmai: “Mežsaimniecība un
dažādā  pievienotā  vērtība,  atbildīga  mežu  apsaimniekošana,  dabas  vērtību  saglabāšanas  un  mežu
apsaimniekošanas sabalansēšana”.

Rolands Auziņš, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktors,  tēma:”
Mežs  -  rekreācijai  un aktīvai  atpūtai.”  Saruna  par:  Mežs  ir  ne  tikai  resurss  ogošanai,  sēņošanai  un
pastaigām, tā ir vieta aktīvā dzīvesveida īstenotājiem: orientēšanas, skriešanas sacensības, velo trases,
nūjošana  utt. Aizsargājamās  teritorijās  pēdējos  gados  strauji  aug  pieprasījums  organizēt  dažādus
pasākumus, jo tās ir teritorijas, kur meži nepazūd vienas nakts laikā daudzu ha platībā. Meži, it īpaši
stingrās zonās un valsts (DAP) mežos var rēķināties, ka tas pastāvēs ilglaicīgi un pie plānošanas tas ir
svarīgi.

Deloitte Legal vadošā juriste, Ilgtspējības virziena vadītāja Baltijā, Dace Cīrule, ieskatā par enerģētikas
un ilgtspējas tēmu, par Deloitte Baltija pieredzi Bioekonomikas jomās.
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Hallē  paredzēti  dažādu  zīmolu  informatīvie  stendi,  ziņas  par  ievadforuma
atbalstītājiem. Novadu un pilsētu zaļo nozaru labākie piemēri ievadforumā.

Esam  paredzējuši  speciālu  piedāvājumu  novadu  iedzīvotāju  apvienībām,
biedrībām,  dabas  aizsardzības  biedrībām,  domnīcām,  studentu  apvienībām,
neatkarīgajiem  blogeriem,  jaunuzņēmumiem  un  sociālās  uzņēmējdarbības
pārstāvjiem.  Ir  paredzēts  sektors  hallē,  lai  tur  veidotu  kontaktpunktus, kuru
platība var būt līdz 2 kvadrātmetriem, lai izvietotu plakātu un savstarpēji iepazītos
nepastarpinātā un vienkāršā formā. 

Cena šāda viena kontaktpunkta vietai hallē ir 60 eiro. 

Sektorā tiek nodrošināti brīvstāvoši krēsli un galdi kopējām sarunām un elektrības
rozetes datoriem.
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TĀLĀK PRAKTISKĀ INFORMĀCIJA UN CENAS INTERESENTIEM.

KĀPĒC  PIEDALĪTIES? 
Reģionu attīstībai, augstākas pievienotās vērtības radīšanai produktiem, kas nākuši no zaļās 
ekonomikas jomām. Zinātnes un izglītības inovāciju veicināšanai, plašas sabiedrības iesaistei.

KAS  PIEDALĀS? 
Piedalīties tiek aicināti zaļi domājoši un zaļi daroši zīmoli, pašvaldības, iestādes, skolas un lielie 
uzņēmumi, kuri novērtējuši, ka zaļās ekonomikas standartu ieviešana ir eksporta un apgrozījuma 
izaugsmes veiksme. 
Ievadforumā aicinam piedalīties ar stendu, piemēram: 6m2 laukums sākot ar 240eiro; 9m2 laukums 
sākot ar 330eiro. Tiek piedāvāti gan pilnīgi aprīkoti stendi, gan vieta hallē kontaktpunktam. 

ATLAIDES!
Ja izstādes dalībnieks ievēro vismaz divus šādus kritērijus, 
tad tiek piešķirtas cenas atlaide 35% apmērā:

– savā ikdienas darbībā ievēro zaļās domāšanas un zaļās prakses principus;
– ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs;
– ir saņēmis Latvijas Pašvaldību savienības rekomendāciju dalībai forumā;
– ir saņēmis Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas uzaicinājumu; 
– ir Lielās Talkas atbalstītājs;
– pārstāv Latvijas Plānošanas reģionu izvirzītos labās prakses piemērus;
– veic izglītības darbu aprites ekonomikas, bioekonomikas, eko-dizaina jomās.
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SEKTORI   HALLĒ
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CENAS   STENDIEM  HALLES  SEKTOROS
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Vieta komentāriem:

Lūgums, sniegt Jūsu priekšlikumus ZAĻĀS APRITES EKONOMIKAS DIENAS 
pirmā ievadforuma programmas papildināšanai un precizēšanai. 

TIEK  AICINĀTI  NOVADU  LABĀKIE  PIEMĒRI  DALĪBAI  IZSTĀDĒ.

PALDIES!

Jānis Brinkmanis

izstādes direktors

t.    296 07 296


