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Sekas līdzšinējai 
ekonomiskajai aktivitātei  

Pasaules kopprodukts uz vienu cilvēku vidēji 

12 tūkst. USD gadā un 7,2 mlrd. iedzīvotāju 

nozīmē, ka pasaules kopprodukts ir vismaz 

100 reizes lielāks nekā pirms industriālās 

revolūcijas.  

 

Ir iestājies jauns ģeoloģiskais laikmets - 

Antropocēns. 

 

 



Antropocēna iezīmes 

Klimata mainība un tās izraisītās katastrofas 

Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 

Piesārņojums  

Ekosistēmu degradācija 

Resursu izsīkums (ieskaitot saldūdeni) 

Okeāna paskābināšanās 

Ozona slāņa samazināšanās 

 



Drošas darbības robežas 

Rockstrom et.al Planetary boundaries: exploring the safe 

operating space for humanity. Ecology and Society 14(2), 2009. 



Ko darīt? 

Ir jāatrod iekļaujošas un ilgtspējīgas 

attīstības risinājumi: 

ekonomisko, sociālo un vides mērķu 

apvienošana un laba pārvaldība 

(valdībās un uzņēmumos).  

Resursu efektīva izmantošana, veicinot 

cilvēku labklājību iekļaujošā sabiedrībā, 

vienlaikus saglabājot dabas sistēmas, 

kas nodrošina cilvēku eksistenci. 

 

 



Aprites ekonomika 

̴  industriālā ekoloģija 

̴ no šūpuļa līdz šūpulim 

̴ biomimikrija 

 

Ražošanas un patēriņa sistēma, kas rada pēc 

iespējas mazāk atkritumus un zaudējumus. 

Ideālā variantā gandrīz visas preces tiktu 

lietotas atkārtoti, pārstrādātas vai izmantotas 

citu preču ražošanā.  



Aprites ekonomikas dizains 



Pakalpojumi preču vietā 

Uzņēmējdarbības pieeja, t.s. "sadarbīgais 

patēriņš".  

Nodrošina patērētāju vajadzības, iznomājot 

preču un pakalpojumu sistēmas un koplietojot, 

nevis iegādājoties individuālas preces.  

Nepieciešama jauna pieeja mārketingam un 

preču dizainam, mazāku uzmanību pievēršot 

pārdošanai un vairāk domājot par produktu 

ilgstošas lietošanas un salabošanas iespējām. 



Dalīšanās ekonomika 
(koplietošana) 

Piemēri: 

• ZipCar (ASV un daudzviet pasaulē) – 

automašīnu noma 

• DriveNow (Vācija) – 2350 mašīnas 

• Uber (ASV un 45 valstīs) – viedtālruņu 

aplikācija, kas savieno pasažierus un 

autovadītājus 

• AirBnB - naktsmītnes 

• Zopa - 659 milj. £ sociālie aizdevumi 





Dalīšanās ekonomika 
(koplietošana) 

Piemēri: 

• Dalīšanās ar zināšanām un pieredzi (it 

īpaši kļūdām) 

• Dalīšanās ar brīvo laiku, prasmēm 

• Compare and Share (iespēju katalogs 

ar 7365 ierakstiem) 
(http://www.compareandshare.com/sharing-economy-directory/ ) 

• The Mesh (http://meshing.it/) 

http://www.compareandshare.com/sharing-economy-directory/
http://www.compareandshare.com/sharing-economy-directory/
http://www.compareandshare.com/sharing-economy-directory/
http://www.compareandshare.com/sharing-economy-directory/
http://www.compareandshare.com/sharing-economy-directory/
http://meshing.it/
http://meshing.it/


Jaunas vērtības,  
jauni biznesa modeļi 



Koplietošanas piemēri Latvijā 

• Andele Mandele 

• Otrā elpa 

• iBook.lv 

• Domubiedru grupas sociālajos tīklos 

(piem., Atbrīvo skapi, Lietotas 

grāmatas 

• Pop-up veikali  



Priekšnoteikumi 

IT iespējas 

Plašs piedāvātāju un patērētāju tīkls 

Uzticēšanās (rekomendāciju spēks) 

Pietiekams sākotnējais kapitāls un 

komanda 



Sociālā uzņēmējdarbība 

Sociālie uzņēmumi cenšas kalpot sabiedrības 

interesēs, izvirzot sociālos, sabiedrības un vides 

mērķus, nevis peļņas maksimizēšanu. Sociālo 

uzņēmumu gadījumā peļņa nonāk atpakaļ 

uzņēmumā un tiek izmantota mērķa īstenošanai, 

nevis īpašnieku peļņas gūšanai.   

Novatori, kas piedāvā preces vai pakalpojumus, 

atbalstot sabiedrības visneaizsargātākos locekļus 

(sociāli atstumtās personas). Tādējādi tie veicina 

sociālo kohēziju, nodarbinātību un nevienlīdzības 

mazināšanu. 



Jomas, kur nepieciešamas 
sociālās inovācijas 

• Nodarbinātība, 

• Ietekmes uz vidi mazināšana, 

• Socializēšanās iespējas, 

• Cilvēku pašapziņas celšana un piederības 

sajūtas radīšana sociāli neaizsargātajām 

sabiedrības grupām, 

• Kvalitatīva brīvā laika pavadīšana, 

• Degradēto apkaimju vides uzlabošana.  



Sociālās uzņēmējdarbības 
piemēri 

Barefoot College Indijā  

 

Jogurta rūpnīca Bangladešā kā Danone un 

Grameen bankas kopīgs projekts 

 

Specialisterne (Dānija) - nodarbina 

cilvēkus, kuri slimo  

ar autismu) 

 

 



Sociālie uzņēmumi 
Latvijā 

Latvijā nav tiesiskā regulējuma sociālās 

uzņēmējdarbības jomā, taču ir daudz labu piemēru: 

  

               Otrā elpa (Liepājā un Rīgā), 

 

 

Mammamuntetiem.lv, 

 

MAMMU – augstas kvalitātes modes dizains, ko 

izgatavo mammas,  

 

 



Sociālie uzņēmumi 
Latvijā 

 

JūHū – porcelāna krūzes, ko 

Izgatavo cilvēki ar invaliditāti, 

 

 

Hopp – pielāgoti trīsriteņi cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām, 

 

 



Ko darīt tradicionālajiem 
uzņēmējiem? 

• Mainīt savu lomu – preču piegādātājs 

pakalpojumu sniedzējiem 

• Izvērtēt kā produkti tiek izmantoti (kā tos 

padarīt atkārtoti lietojamus vai viegli 

pārstrādājamus) un pielāgot produktu dizainu 

jaunajām vajadzībām 

• Atbalstīt koplietošanas iniciatīvas 

• Izvērtēt pār-pārdevēju reputāciju 

• Novērtēt ieteikumu un reputācijas nozīmes 

pieaugumu 

• Klausīties, iesaistīties un eksperimentēt 

 

 



Ieteikumi darbam ar 
skolēniem 

Lomu spēles – tradicionālais preces 

piegādātājs, inovators, regulējošā institūcija, 

pircējs, citas ieinteresētās puses. Izspēlē 

argumentus par vai pret jaunajām 

uzņēmējdarbības formām. 

Atrast piemērus pasaulē un Latvijā, salīdzināt, 

atrast kopīgo un atšķirīgo. Analizēt 

iespējamos ieguvumus un trūkumus. 



Papildus materiāli: 

Ellen McArthur Foundation  

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/  

 

Coursera studiju kursi (piem., “Social 

Entrepreneurship” – Kopenhāgenas biznesa 

skola; Wheels of Metals: Urban Mining for a 

Circular Economy – Leidenas Universitāte) 

 

 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/
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