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Šajā rokasgrāmatā paskaidrosim, kas ir aprites ekonomika un kādi ir tās  principi. Tāpat 
apkoposim ES politikas jautājumus šajā jomā, skaidrosim atkritumu šķirošanas 
nozīmīgumu, pievērsīsimies ekomākslai un aprites ekonomikas biznesa modelim. 
 
Šajā rokasgrāmatā iekļautie materiāli veicinās šādu zināšanu, prasmju un kompetenču 
attīstību aprites ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības jomā: 
Zināšanas par aprites ekonomikas, atkritumu šķirošanas nozīmīguma, ekomākslas un 
aprites ekonomikas biznesa modeļa pamatideju un izpratne par tiem, kā arī zināšanas 
par vidi kā par ilgtspējīgas attīstības faktoru; 
Prasmes aptvert aprites ekonomikas būtību un ieguvumus, ko tā sniedz, kā arī prasmes 
kritiski vērtēt resursu patēriņu un izvēlēties alternatīvus un videi draudzīgus risinājumus; 
Kompetences līmenis, kas ļauj novērtēt, analizēt un izmantot aktuālo informāciju par 
alternatīvām aprites ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības jomā. 
 
Rokasgrāmatas mērķis ir informēt jauniešus par aprites ekonomiku un atkritumu 
šķirošanu, uzlabot jaunatnes darbinieku prasmes un kompetences saistībā ar zaļo 
domāšanu, kā arī veicināt sociālās atbildības kultūru. 
Ņemot vērā to, ka ilgtspējīgu risinājumu sasniegšanai ir nepieciešams identificēt un 
vērtēt iespējamās aprites ekonomikas alternatīvas, jūs arī uzzināsiet, kādēļ ir 
nepieciešams šķirot atkritumus, lai beigās būtu alternatīvo risinājumu nodrošināti 
ieguvumi apkārtējai videi. 
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Eco Circle projekts 
 
"Eco Circle" projekta mērķis ir veicināt ilgtermiņa izmaiņas ekoloģijas jomā, īstenojot 
apmācības ar vidi saistītos jautājumos, veicinot sadarbību starp jaunatnes darbiniekiem 
no dažādām partnerorganizācijām un jauniešiem, tostarp personām ar ierobežotām 
iespējām. Projekts vērš uzmanību uz sociālo atstumtību, kvalitatīva darba ar jaunatni 
veicināšanu, nepieciešamību īstenot inovatīvas pieejas darbā ar jaunatni ekoloģijas 
jomā, izmantojot radošumu, inovācijas un modernizāciju – iedarbīgus rīkus gan 
neformālajā, gan ikdienējā izglītībā. 
 
Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes izpratni par ekoloģiju un aprites ekonomiku. 
 
Projekta uzdevumi: 
* apmainīties ar labās prakses piemēriem aprites ekonomikas jomā un saistībā ar 
radošumu vides kontekstā; 
* veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām piedalīšanos sabiedrības procesos; 
* izveidot "Eco Circle" rokasgrāmatu par labās prakses piemēriem aprites ekonomikā. 
 
Paredzētie dalībnieki ir speciālisti: cilvēki, kas iesaistīti izglītībā un apmācībās, jaunatnes 
darbinieki, eksperti, speciālisti, profesionāļi, jaunieši ar ierobežotām iespējām.  
 
Projekta rezultāti: "Eco Circle" rokasgrāmata, kas ir noderīga jauniešiem, kuri interesējas 
par vides aizsardzību, tādējādi veicinot nākotni, kurā aprites ekonomika ir galvenais 
ekonomikas veids. 
 
Rokasgrāmatas pievienotā vērtība ir kritiskās domāšanas veicināšana, samazināts 
plastmasas patēriņš, digitālās prasmes, palielināta izpratne par vides aizsardzību. 
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Kas ir aprites ekonomika? 
 
Aprites ekonomika ir alternatīva tradicionālajai lineārajai ekonomikai, kas vadās pēc 
principa – ražo, izmanto, izmet. Savukārt aprites ekonomikā resursi tiek izmantoti cik 
vien ilgi iespējams, proti, tos lieto pēc iespējas ilgāk, bet pēc produkta dzīves cikla 
beigām šie produkti un materiāli tiek pārstrādāti, lai no tiem atkal iegūtu izejvielas. 
Aprites ekonomikas modelis ir tāds ražošanas un patēriņa modelis,1 kas ietver dalīšanos 
ar esošajiem materiāliem un produktiem cik ilgi vien iespējams, kā arī to iznomāšanu, 
atkārtotu izmantošanu, labošanu, atjaunošanu. Šādi produktu dzīves cikls tiek 
pagarināts.2 
Praksē tas nozīmē to, ka atkritumi tiek samazināti līdz minimumam. Kad produkts ir 
izmantots un vairs nav derīgs lietošanai, tā materiāli iespēju robežās tiek paturēti apritē. 
Šādus materiālus var izmantot atkārtoti, tādējādi radot papildu vērtību. 

Aprites ekonomikas mērķis ir ražot produktus un sniegt pakalpojumus, tajā pašā laikā 
stingri samazinot izejmateriālu un neatjaunojamo enerģijas resursu patēriņu un 
izniekošanu. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Labākais veids, kā paredzēt nākotni, ir to radīt.”  
Alans Kejs  

Re-thinking Progress: 
The Circular Economy5 

Explainer:                     
The Circular Economy3 

 

Introduction            
to Cradle to Cradle4 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zCRKvDyyHmI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zCRKvDyyHmI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zCRKvDyyHmI
https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU
https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU
https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU
https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc
https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc
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Kā darbojas aprites ekonomika? 
 
Ir prātīgi iegādāties kaut ko, kā vērtība varētu palielināties. Tā, piemēram, ir prātīgi iegādāties 
māju, bet ne vienreiz lietojamus priekšmetus vai lietas. Šajā gadījumā savu māju var pat izīrēt, 
tādējādi piedāvājot pakalpojumu. 
Cits lielisks aprites ekonomikas aprites piemērs ir par gaismas spuldzītēm.  
Mūsdienās daudzi uzņēmumi darbojas, izmantojot lineārās ekonomikas modeli, proti, lai 
saražotu produktu, šajā gadījumā spuldzīti, uzņēmums izmanto resursus (stiklu, metālu), saražo 
spuldzīti un pēc tam pārdod to patērētājam. Kad spuldzīte izdeg, patērētājs to izmet miskastē 
un tā nonāk atkritumu poligonā. Šajā piemērā mērķis ir atrisināt problēmu – kā atgūt izejvielas 
to pārstrādei. Minētais risinājums ir veiksmīgs, jo piedāvāt produktu kā pakalpojumu ir viegli un 
tādā veidā var izvairīties no novecojušas sistēmas, dažādām problēmām. Šajā piemērā 
patērētājiem spuldzītes nepieder, viņi tās nomā.  
Šāds biznesa modelis ļauj ražotājam palikt par produkta īpašnieku, un brīdī, kad produkta dzīves 
cikls izbeidzas, tā materiāli var tikt viegli pārstrādāti, tādējādi izvairoties no tā, ka vērtīgās 
izejvielas jāatgūst, izmantojot atkritumu savākšanas pakalpojumus, kā rezultātā vērtīgās 
izejvielas bieži vien nonāk atkritumu poligonā. 
Lineārais ekonomikas modelis darbojas tā, it kā resursi būtu neierobežoti, bet tā nav. Tieši tāpēc 
ir svarīga aprites ekonomika, kas īsteno modeli "saražo-izmanto-atdod atpakaļ", un uzņēmumi 
šādos gadījumos ir pakalpojumu sniedzēji, piemēram, uzņēmums "Philips Lighting", kuri iznomā 
gaismas spuldzītes un visus ar tām saistītos apkopes pakalpojumus. Videi draudzīga ražošana un 
resursu taupīšana nav vienīgais ieguvums, pastāv arī ekonomiski ieguvumi. Ilgtermiņā tas 
ietaupa naudu. 
Rumānijā ir viens uzņēmums, kas darbojas atbilstoši aprites ekonomikas principiem. Viņi 
pārstrādā gaismas spuldzītes, atdala visus tajās izmantotos materiālus un pēc tam šos 
materiālus izmanto atkārtoti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Iedzīvotāju skaits pasaulē arvien aug, un mēs spēsim saglabāt planētu tikai tad, ja 
spēsim kontrolēt materiālu apriti.” 
Martine de Jager, "Philips Lighting" Savākšanas un Pārstrādes departamenta direktore  

What is the  
circular economy? 7 

Greenlamp Reciclare6 

https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=__0Spwj8DkM
https://www.youtube.com/watch?v=__0Spwj8DkM
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E
https://www.youtube.com/watch?v=__0Spwj8DkM
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ES politikas jautājumi 
 
2015. gada 2. decembrī Eiropas Komisija publicēja paziņojumu presei par jauno aprites 
ekonomikas paku. Šīs pakas mērķis bija atbalstīt globālu konkurētspēju, veicināt 
ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un radīt jaunas darbavietas. 8 Tika plānots, ka ieteiktie 
pasākumi un plāni ļaus "maksimāli un pilnvērtīgi izmantot visas izejvielas, ražojumus un 
atkritumus, un tas ļaus ietaupīt enerģiju un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas". 8 
Pakā bija priekšlikumi par visu produkta dzīves ciklu, sākot no ražošanas līdz pat 
atkritumu apsaimniekošanai un atkritumu kā resursa izmantošanai. Šiem pasākumiem 
tika plānots novirzīt vairāk nekā 600 miljonus eiro. Pakā bija dažādi pasākumi un mērķi, 
kas sasniedzami līdz 2030. gadam. Trīs gadu laikā tika paveikti 54 no plānā paredzētajiem 
pasākumiem, un darbs vēljoprojām turpinās. 9  
 
2018. gadā tika prezentēta jaunā aprites ekonomikas paka. Tās prioritāte ir plastmasas 
lietojums un tā samazināšana. Papildus uzmanība tiek pievērsta 27 kritiskajiem 
materiāliem, kas tiek izmantoti tirgū, un veidiem, kā šos materiālus izmantot, piemērojot 
aprites ekonomikas principus. 
2019. gada 4. martā Eiropas Komisija pieņēma visaptverošu ziņojumu par aprites 
ekonomikas rīcības plāna ieviešanu.9  Šajā ziņojumā uzskaitīti līdz šim lielākie sasniegumi, 
kā arī tiek norādīts uz iespējamajiem nākotnes izaicinājumiem. Kopējais mērķis ir 
mazināt ekonomikas ietekmi uz vidi. 
Pakā bija arī dažādi tiesību aktu projekti, piemēram, priekšlikums direktīvai par atsevišķu 
plastmasas produktu ietekmes uz vidi samazināšanu10 un priekšlikums regulai par 
minimālajām prasībām otrreizējai ūdens izmantošanai, 11 un citi.   
Ir skaidri redzams, ka Eiropas līmenī aprites ekonomika ir plaši apspriesta, un tiek veikti 
arī pasākumi, lai ieviestu šāda veida ekonomikas modeli nolūkā mazināt ietekmi uz dabu. 
Sīkāka informācija par ES politikas jautājumiem aprites ekonomikas jomā atrodama 
Eiropas Komsijas mājaslapā. 
 
  

Repair, reuse, recycle2 

ttp://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
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Kādēļ ir svarīgi šķirot atkritumus? 

Arguments par labu aprites ekonomikai ir tas, ka ilgtspējīga uzņēmējdarbība nenozīmē 
to, ka tai jāietekmē patērētāju dzīves kvalitāte, kā arī tas nenozīmē, ka uzņēmējiem 
būs mazāki ieņēmumi vai lielāki izdevumi. Aprites ekonomikas biznesa modeļi var būt 
tik pat ienesīgi, cik lineārās ekonomikas biznesa modeļi, un patērētāji var turpināt  
izmantot līdzīgus produktus un pakalpojumus. 
Lai sasniegtu tādus modeļus, kas ir ilgtspējīgi gan ekonomikas, gan vides jomā, aprites 
ekonomika vērš uzmanību uz tādām jomām kā patērētāja vajadzību izpēte, esošo 
sistēmu analīze, produkta dzīves cikla palielināšana un pārstrāde. 

Tas, kas ir atkritumi vienam, var būt vērtīgs resurss kādam citam. 
Itālijas uzņēmums "Revet" ir pārstrādes uzņēmums, kas pārstrādā plastmasu, alumīniju, 
dzelzi, stiklu, tetra pakas. 
Šis uzņēmums ir ieviesis aprites ekonomikas principu, lai pārstrādātu vienu no 
sarežģītākajām plastmasām, proti, poliolefīnu – plastmasas iepakojumu, kas nav 
pudeles. Šo materiālu pārveido izejvielās, ko pēc tam izmanto pilsētvides labiekārtošanā, 
vai granulās, ko pēc tam izmanto kvalitatīvu plastmasas produktu ražošanā. 
Šie produkti ir ļoti kvalitatīvi, jo laboratorijās tiek veikts milzu darbs, lai nodrošinātu, ka 
gala produkts, proti, materiāls kaut kā ražošanai, ir piemērots, kvalitatīvs un izturīgs. 
Daži no produktiem,  kas ražoti no šī materiāla ir: krēsli, rotaļlietas bērniem, slotas, logu 
rāmji un daudzas citas lietas, kas var tikt ražotas no plastmasas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tas, ko vairums cilvēku redz atkritumu tvertnēs, ir tikai materiālu aisberga virsotne; 
pats produkts satur vien vidēji 5 % no izejvielām, kas izmantotas tā ražošanā un 
piegādē.” 
Mihaēls Braungarts, grāmatas "No šūpuļa līdz šūpulim. Zaļā domāšana lietu pasaulē" autors 
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Kā kļūt par daļu no aprites ekonomikas? 
 

Aprites ekonomika nav attiecināma tikai uz lielajiem uzņēmumiem un ražotājiem. 
Ikviens no mums var dot savu artavu. Ir iespējams pagatavot jaunus produktus, 
atkritumus pārvēršot izejvielās. Jā, ir tik vienkārši pagatavot papīru, ka to var darīt pat 
mājās. 
Papīra un kartona pārstrāde ir tik pat svarīga, cik plastmasas vai stikla pārstrāde. 
Mezdras novads Bulgārijā ir iedvesmojis jauniešus izmantot esošās izejvielas, lai no 
pārstrādāta papīra pagatavotu grāmatas. Šādā veidā jaunieši uzzina par pārstrādi un tās 
svarīgumu, jaunieši izprot, kas ir papīra atkritumi un kādēļ to apjoms jāsamazina, kā arī 
kāpēc papīrs ir tik vērtīga izejviela.  
 

Pagatavo savu papīru mājās 
Recepte grāmatas pagatavošanai, izmantojot pārstrādātu papīru: 
Būs nepieciešams – vanna vai bļoda, siets, audums un papīra atkritumi (kastes, biroja 
papīri, brošūras, avīzes u.c.). Lai padarītu gala produktu interesantāku, to var rotāt ar 
sausiem augiem vai pievienot krāsvielas.  
Jārīkojas šādi: papīra atkritumi jāsaplēš driskās, jāatstāj uz nakti mērcēties ūdenī, pēc 
tam viss jāizlej sietā, jānotecina liekais ūdens, jāizkaltē un gatavs. 
Papīrs ir gatavs otrreizējai izmantošanai!  
Ir jāiedrošina jauniešus izmantot esošos materiālus un būt radošiem, un  mēģināt 
pārvērst viņu radošās idejas biznesa idejās.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uzliec uz papīra savas sirds elpas vilcienus.” 
Viljams Vērdsverts  

Papermaking at home12 

https://www.youtube.com/watch?v=AHq99UNOZlg&t
https://www.youtube.com/watch?v=AHq99UNOZlg&t
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Aprites ekonomika un bizness 
 
Aprites ekonomikas biznesa modeļi pēc iespējas ilgāk patur produktus un materiālus 
apritē, lai no tiem iegūtu vislielāko vērtību. 
Aprites ekonomikas pieeja nodrošina to, ka materiāli tiek izmantoti pēc iespējas ilgāk. 
Tās mērķis ir pārveidot biznesa un ekonomikas sistēmas tā, lai atkritumi tiktu izslēgti no 
mūsu ikdienas. 
Ikvienam ir iespējams radīt biznesu, kas atbilst aprites ekonomikas principiem. 
Mazais bizness TAUST uzzināja, cik daudz izejvielu tiek patērētas ik gadu, lai saražotu 
jaunas lietas. Un tajā pašā laikā liela daļa no šiem vērtīgajiem materiāliem tiek izmesti. 
Radās ideja – kādēļ gan nepiemērot pārstrādes, otrreizējās izmantošanas un 
bezatkritumu dzīvesveida principus pierakstu klažu veidošanā, izmantojot jau esošus 
materiālus, lai rastos pēc iespējas mazāk atkritumu. Tas nostrādāja. 
Lai pagatavotu unikāla dizaina pierakstu klades, tiek izmantoti šādi materiāli: veci 
audumi, vecu grāmatu vāki, pārstrādāts papīrs. Tomēr ir arī dažas lietas, kas ir 
nepieciešamas, bet pagaidām vēl netiek ražotas atbilstoši ekonomikas aprites 
principiem, piemēram, diegi un līme. 
Materiāli tiek iegūti dažādos veidos – cilvēki tos ziedo, tie tiek iegādāti lietotu preču 
veikalos un labdarības veikalos. 
Pierakstu klažu radītāja pasniedz arī meistarklases, lai ikviens varētu iemācīties 
pagatavot kaut ko skaistu, izmantojot mājās atrodamus materiālus, tādējādi ietaupot jau 
tā ierobežotos materiālus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mazas iespējas bieži vien ir lielisku uzņēmumu sākums.” 
Dēmostenes 
  



 

 14 
 

Aprites ekonomikas biznesa modeļu piemēri13 

Īrēšana un nomāšana – produktu īre un noma kā alternatīva pirkšanai. 
Pakalpojumu sistēma – ražotājs patur produkta īpašumtiesības un līdz ar to ir 
ieinteresēts ražot kvalitatīvu un izturīgu produktu. 

Stimulēta atpakaļatdošana – finansiāls vai cita veida stimuls atdot atpakaļ "izlietotos" 
produktus. Tie pēc tam var tikt atjaunoti un atkārtoti pārdoti. 
Aktīvu pārvaldības modelis – produkta dzīves cikla maksimizēšana un jaunu pirkumu 
samazināšana līdz minimumam, plānojot, ko var izmantot atkārtoti, salabot vai izmantot 
citam nolūkam. 

Kopīgs patēriņš – produktu īre vai dalīšanās ar tiem iedzīvotāju vai biznesu starpā, bieži 
vien izmantojot koplietošanas tīklus. 

Ilgtspējības modelis – produkti tiek ražoti tā, lai tie kalpotu ilgu laiku, un tiek 
piedāvātas garantijas un apkopes pakalpojumi. 
  

How to become a Green SME 
in a Circular Economy14 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI
https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI
https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI
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Ekomāksla 
 
Ekomākslas mērķis ir veicināt izpratni par vides jautājumiem. Ekomāksla ir veids, kā 
kopienas pievērš uzmanību vides jautājumiem caur mākslas instalācijām, rokdarbiem un 
citiem mākslas darbiem, kas darināti no plastmasas, kā arī caur deju, mūziku, ielu 
uzvedumiem, zibakcijām u.c. 

Labs piemērs ir projekts "Plastic Food Project", kas izmanto vides instalācijas, lai ar 
vizuālā tēla palīdzību pievērstu uzmanību ilgtspējībai un videi: atkritumu ķīpas, kas sver 
no 60–500 kg un ir novietotas visdažādākajās vietās gan laukos, gan pilsētās. Atkritumu 
samazināšana mūsdienās ir prioritāte. Nevajadzīgi iesaiņojumi, vienreizlietojamo 
produktu patēriņš un jauni dzīvesveidi ir iemesli tam, ka atkritumu paliek arvien vairāk.  

Projekta mērķis ir izplatīt gaužām vienkāršu vēstījumu: ir nepieciešams samazināt 
atkritumu daudzumu, un tas jācenšas darīt, uzrunājot cilvēkus caur emocijām. Cilvēki ir 
pārsteigti uzzinot, kas ir nonācis atkritumos, jo tiklīdz atkritumi ir prom no acīm, tie ir 
prom arī no prāta. Projekta mērķis ir veicināt izpratni par atbildīgu un cieņpilnu patēriņu.  

Pamatideja ir tāda, ka mūsu planēta ir mūsu mājas, un mums par to ir jārūpējas. 
Iespējamās nākotnes vizuāla demonstrācija var būtiski ietekmēt cilvēku uztveri, jo viņi 
vienkārši neapzinās, cik patiesībā daudz ir atkritumu. Savukārt, ja acu priekšā tiek nolikti 
visi atkritumi, tas uzrunā cilvēkus gan vizuāli, gan emocionāli. Mēs jau esam radījuši 
plastmasas salu okeāna vidū, un šķiet, ka tā dzīvo savu dzīvi. Ir pēdējais laiks kaut ko darīt 
lietas labā. 

Projekta laikā Brailā, Rumānijā, notika plakātu un infografiku konkurss, kurā piedalījās 
vietējie skolnieki. Konkursa uzvarētājs bija mākslas darbs "Solution to Pollution" (latv. 
val. – piesārņojuma risinājums), kas vērsa uzmanību uz plastmasas piesārņojumu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Māksla, brīvība un radošums mainīs sabiedrību ātrāk nekā politika.” 
Viktors Pinčuks 
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Ieteikumi jaunatnes darbiniekiem 
 

 Pāreja uz aprites ekonomiku ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, lai veidotu 
ilgtspējīgāku sabiedrību. Lai pāreja būtu veiksmīga, ir nepieciešama atgriezeniskā 
domāšana, radošums un starpdisciplīnu pieeja, kā arī jāņem vērā vides apsvērumi. 
 

Šobrīd lielākā daļa pasaules produkcijas tiek ražota, balstoties uz lineārās ekonomikas 
modeli, proti, ražo–izmanto–izmet. Taču mēs tā nevaram turpināt. Ir būtiski saprast, ka 
atkritumi ir vērtīgs resurss, kas ir atkārtoti jāizmanto ekonomikā, nevis vienkārši jāizmet 
atkritumu poligonos. To darot, mēs sāktu domāt apļveidā, un izdomātu veidus, kā 
izmantot atkritumus kā vērtīgu resursu un kā veidot biznesu, radot pēc iespējas mazāk 
atkritumu. Pašlaik mēs esam ieņēmuši lineāru kursu un dodamies arvien tālāk uz priekšu. 
Tieši tādēļ ir nepieciešams ieviest cradle-to-cradle (latv. val. – no šūpuļa uz šūpuli) pieeju 
– šo frāzi septiņdesmitajos gados ieviesa Valters R. Štāhels un 2002. gadā grāmatā ar 
tādu pašu nosaukumu to popularizēja Viljams Makdono un Mihaēls Braungarts.15 No 
šūpuļa uz šūpuli pieeja "cenšas radīt ražošanas tehnikas, kas ir ne tikai efektīvas, bet arī 
principā brīvas no atkritumiem". Šī pieeja arī liek mums domāt ārpus rāmjiem un ieviest 
alternatīvus risinājumus un darbošanās veidus. 
 

No šūpuļa uz šūpuli pieeja pievērš uzmanību bagātībai; tā atzīst, ka cilvēki, tāpat kā 
skudras un koki, ir bagāti un tiem ir milzu ietekme uz vidi. Izaicinājums ir pavisam 
vienkāršs: padarīt šo ietekmi par pozitīvu ietekmi. Un mēs jūs aicinām piedalīties šajā 
izaicinājumā! 
 

Izmaiņām ir jāsākas ne tikai politiskā līmenī, bet arī ar katru no mums. Ikviens no mums 
var veikt ilgtspējīgas izvēles un veicināt aprites ekonomiku gan ieviešot dažas praktiskas 
izmaiņas mūsu ikdienas dzīvē, gan informējot sevi un apkārtējos par šiem jautājumiem. 
Ir ļoti svarīgi informēt jauniešus par šiem jautājumiem un jo īpaši par esošajiem 
uzņēmumiem, kas ieviesuši aprites ekonomikas principus un rūpējas par mūsu planētu. 
Kopā mēs varam iedvesmot viens otru izdarīt kaut ko lielisku, lai rūpētos par mūsu 
mājām. Rūpēsimies par tām, izdarot ilgtspējīgas izvēles. 

 
Grāmatas, kas iedvesmo dzīvot dabai draudzīgāk: 

• No šūpuļa līdz šūpulim. Zaļā domāšana lietu pasaulē, Viljams Makdono, Mihaēls 
Braungarts, Ņujorka: North Point press, 2002. gads;15 

• The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs, by Gunter Pauli, 

New Mexico: Paradigm Publications, 2010;16 

• Waste to Wealth – The Circular Economy Advantage, by Peter Lacy and Jakob 

Rutqvist, UK: Palgrave Macmillan, 2000.17 
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Projekta komanda un kontaktinformācija 
 
 

LATVIJA – Ecological Future Education 
info@efe.lv  
Linda Sirmā 
www.efe.lv  

 
BULGĀRIJA – Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie 
info@balkanagency.org  
Anna Lalkovska 
www.balkanagency.org 

 
ITĀLIJA – Plasticfood project centro culturale ed artistico 
info@plasticfood.it 
Pierluigi Monsignori 
www.plasticfood.it 

 
RUMĀNIJA – Asociatia InitiativaCetatenilorSeniori  
valexa2do@yahoo.com 
Viorica Alexandru 
https://www.facebook.com/groups/HOPERomania 

 
  

mailto:info@efe.lv
http://www.efe.lv/
mailto:info@balkanagency.org
http://www.balkanagency.org/
mailto:info@plasticfood.it
http://www.plasticfood.it/
mailto:valexa2do@yahoo.com
https://www.facebook.com/groups/HOPERomania
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1. Closing the loop, New circular economy package (2016), pieejams: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%2820
16%29573899_EN.pdf 
2. Circular economy: definition, importance and benefits, pieejams: 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/ci
rcular-economy-definition-importance-and-benefits 
3. Explainer: The Circular Economy, pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU 
4. Introduction to Cradle to Cradle, pieejams:    

https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc 
5. Re-thinking Progress: The Circular Economy, pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=zCRKvDyyHmI 
6. Greenlamp Reciclare_EN_Film Prezentare Companie, pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=ahHcEmp9a0E 
7. What is the circular economy? | CNBC Explains, pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=__0Spwj8DkM 
8. Closing the loop: Commission adopts ambitious new Circular Economy Package 

to boost competitiveness, create jobs and generate sustainable growth, pieejams: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm 
9. Implementation of the Circular Economy Action Plan, pieejams: 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 
10. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 

reduction of the impact of certain plastic products on the environment, pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-
use_plastics_proposal.pdf 
11. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 

minimum requirements for water reuse, pieejams: 
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf 
12. Papermaking at home - Recycle paper, pieejams:  

https://www.youtube.com/watch?v=AHq99UNOZlg&t=  
13. What are circular economy business models? Pieejams: 

https://www.zerowastescotland.org.uk/content/what-are-circular-economy-business-
models 
14. How to become a Green SME in a Circular Economy, pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI 
15. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, by Michael Braungart, New 

York: North Point Press, 2002; 
16. The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs, by Gunter Pauli, 

New Mexico: Paradigm Publications, 2010; 
17. Waste to Wealth – The Circular Economy Advantage, by Peter Lacy and Jakob 

Rutqvist, UK: Palgrave Macmillan, 2000. 
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