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Jauns uzņēmējdarbības modelis cirkulārai jeb aprites ekonomikai
DZĪVĀS PRAKSES LABORATORIJA LAUKU REĢIONOS



LIVERUR projekta mērķis ir paplašināt inovatīvu un
īpašu biznesa modeli lauku reģionos. Modeļa nosaukums  

“Dzīvās prakses laboratorijas (Living Lab)”. Dzīvās prakses la-
boratorijas ir ekosistēmas, kas darbojas konkrētā teritorijā, inte-

grējot pētniecības un inovāciju procesus publiskā un privātā  part-
nerībā, kopīgi līdzdarbojoties visiem konkrētās teritorijas dalībniekiem.

LIVERUR MĒRĶI

LIVERUR identi�cēja un salīdzināja atšķirības starp jauno dzīvās prakses laboratorijas 
pieeju un uzņēmējdarbībā  tradicionālajām pieejām (rūpniecisku ražošanu, cenu attīstī-
bu, izmaksu struktūras optimizēšanu, racionalizāciju), lai katrā teritorijā ieviestu 
cirkulāro jeb aprites ekonomiku, kuras virzītājspēks ir atkritumu samazināšana, jaunu 
biznesu izveidošana, mazo un vidējo uzņēmumu biznesa iespēju attīstība.

Līdz šim LIVERUR ir pētījis vairāk nekā 200 biznesa modeļus 13 izvēlētajos pilot reģio-
nos, kā arī iepazinies ar 100 esošajām lauku Dzīvās prakses laboratorijas iniciatīvām. 
LIVERUR ir aktīvi iesaistījis lauksaimnieku asociācijas, mazos un vidējos uzņēmumus un 
vietējos kooperatīvus, lai atbilstoši izvērtētu situāciju lauku apvidus atbilstoši viņu 
vajadzībām, un tāpēc katrai teritorijai izveidots inovatīvs uzņēmējdarbības modelis.

LIVERUR veido interaktīvu tiešsaistes platformu, kurā būs svarīgi konkrētās teritorijas 
dati, video ar biznesa un lauksaimniecības ekspertu norādījumiem biznesa veidošanai 
lauku teritorijās ar  aprites  jeb cirkulārās  ekonomikas iezīmēm un tās �nansēšanas 
iespējām.

JAUNUMI

100%
POSMĀ 01
Lauku dzīvās prakses laboratorijas  (Living Lab) koncepcijas un 
esošo lauku uzņēmējdarbības modeļu analīze reģionos.

100%
POSMĀ  02
Paraugmodeļa izstrāde, kas apvienotu esošās uzņēmējdarbības 
koncepcijas un modeļus, ņemot vērā esošos apstākļus, šķēršļus, 
veicinošos faktorus, �nanšu mehānismus, darba vietas kā arī citus 
vides un sociālos ieguvumus.

POSMĀ 03
Jauna uzņēmējdarbības modeļa izveide un formulēšana - cirkulārās 
jeb aprites dzīvās prakses laboratorijas reģionālais modelis  (RAIN). 

93%

POSMĀ 04
Sadarbības partneru integrācijas veicināšana laukos - pilot reģionos, 
izveidojot uz informāciju un komunikāciju tehnoloģijām (IKT) 
balstītu pakalpojumu ekosistēmu (RAIN platforma).

20%

POSMĀ 05
Dzīvās prakses laboratorijas modeļa testēšana 13 pilotreģionos.35%

LIVERUR ir ES �nansēts pētniecības un inovāciju projekts,
kas paredzēts, lai uzlabotu esošos mazo un vidējo uzņēmu-

mu darbības modeļus lauku teritorijās ar cirkulārās jeb aprites 
ekonomikas  iezīmēm 13 pilotreģionos visā Eiropā, kā arī izvēlēta-
jās valstīs Āfrikā un Āzija.

Dzīvās prakses laboratorijas mērķis ir izveidot ilgtspējīgu ieinteresēto pušu sadarbību, kurā 
piedalās  iedzīvotāji, politikas veidotāji, uzņēmumi un pētnieki, kuri noslēdz līgumus, kas 
viņiem ļauj piedalīties ilgtermiņa sadarbībā.
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