
 

 
   

 

Ilgstpējīgs patēriņš un aprites ekonomika – COVID-19 radītās 

pārmaiņas, iespējas un izaicinājumi  

 

Konference – vebinārs 

 
Konference tiek organizēta Latvijas Zinātņu padomes 2020. gada individuālo grantu konkursa finansētā 

projekta “COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku” ( Nr. lzp-2020/2-

0317) ietvaros. Projekta pētījumi aptvēra ikvienam indivīdam, uzņēmumam vai organizācijai būtiskas 

četras jomas. 

 

COVID-19 pandēmija parādījusi, ka iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir mainījušies paradumi finanšu 

pratības un taupīgas saimniekošanas prasmēs, videi draudzīgu un veselībai drošu paradumu ieviešanā, 

ilgtspējīgu vērtību pieņemšanā, kā arī atvērtībā pret digitāliem risinājumiem un uz labbūtību vērstās 

inovācijās. 

Konferencē atskatīsimies uz projekta sasniegumiem un jaunatklāsmēm, diskutēsim par pētījumu 

rezultātiem, to praktisko un akadēmisko nozīmi. Konferences rezultātā formulēsim atziņas ne tikai  par 

to kā veiksmīgāk mazināt COVID-19 izraisītās negatīvās sekas, bet arī izmantot tās izaicinājumus  

un iespējas.  

Konferences datums un laiks: 2021.gada 16. decembris, pulkst. 13:00 – 15:15 

Konferences norises vieta: attālināti - zoom un Facebook,  

Konferences darba valoda: latviešu valoda 

 

 

Atbildīgs un saprātīgs 

patēriņš 

pieņemot aprites vērtības un 

rosinot videi draudzīgus un 

gudrus iepirkšanās principus

Pietiekamības un aprites 

ekonomikas principi

ikdienas paradumos ieviešot 

aprites ekonomikas 

principus

Personīgā finanšu ilgtspēja un 

finanšu pratība

īpaši krīzes un pēckrīzes periodā

Veselīgs dzīvesveids fiziskā 

labklājība un drošibā

pieņemot videi draudzīgas izvēles, 

vingrošanu un aktīvu dzīvesveidu, 

digitālus un viedus risinājumus, 

kiberdrošību un cilvēktiesības 

dzīvot tīrā vidē



 

 
   

 

 

Darba programma 
 

12:30 – 13:00 Dalībnieku sagaidīšana un dalībnieku virtuālā/klātienes tīklošanās 

13:00 – 13:05 Konferences atklāšana 

13:05 – 13:10 Uzruna konferences dalībniekiem 

Banku augstskolas rektore, Dr., asoc. prof. Līga Peiseniece 

13:10 – 13:15 Ilgtspēja, sadarbība un pētniecība COVID-19 apstākļos 

Banku augstskolas prorektora pētniecības, infrastruktūras un biznesa 

attīstības jautājumos Andra Nātriņa uzruna 

13:15 – 13:30 Ilgtspējīga patēriņa uzvedības maiņa digitālajā laikmetā 

Dr. Inese Mavļutova, Banku augstskolas profesore, projekta “COVID-19 

ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku” (nr.lzp-

2020/2-0317) vadītāja 

13:30 – 13:45 Aprites ekonomika:  iespējas pēc COVID-19 

Lilita Ābele, Liepājas Universitātes pētniece, Aprites ekonomikas centra 

vadītāja, projekta pētniece 

13:45 – 14:00 Ilgtspējīgais patēriņš un fizisko aktivitāšu metodes  Z paaudzei 

 Dr. Kalvis Čiekurs, Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijas Slēpošanas 

katedras vadītājs,  asoc. prof,, projekta pētnieks 

14:00 – 14:15 Ilgtspējīga urbānā attīstība – dalīšanās ekonomikas iespējas 

Dr. Jānis Brizga, Biedrības “Zaļā Brīvība” valdes loceklis, LU  pētnieks 

14:15 – 14:30  Kiberdrošības riski un izaicinājumi attālinātā darba apstākļos   

 Līga Atstāja, Banku augstskolas pētniece 

14:30 – 14:45 Vides, sociālās un pārvaldības jomas ieguldījumu nozīme finansiālās 

labklājības stiprināšanā 

 Dr. Andris Fomins, Banku augstskolas docents  

14:45– 15:00 Aprites ekonomikas principi un ilgtspējīgs patēriņš 

Inga Uvarova, Banku augstskolas lektore 

15:00 – 15:15 Noslēguma atziņas un “ceļa maize” turpmākai sadarbībai un pētījumiem  

 Dr. Dzintra Atstāja, Banku augstskolas profesore, Liepājas Universitātes 

pētniece, projekta vadošā pētniece 

15:15 Konferences noslēgums 

 

 

 

 


