
       

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas 
„Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projekts „Kapacitātes 
celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata 

pārmaiņām un to radītajām sekām” 

“Apmācību programmu izstrāde un organizēšana profesionālajām auditorijām par klimata 
pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu izmantojot atjaunojamos 

energoresursus” 

Dienaskārtība konferencei - semināram  

par klimata politiku un klimata pārmaiņu novēršanas jautājumiem, izmantojot 
atjaunojamos energoresursus  

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātē, Atbrīvošanas aleja 115,  

korpuss 4, Rēzeknē no plkst. 11:00 – 15:00  

11:00-11:20 Reģistrācija

11:20-11:35 Atklāšana, īsi par projektu

11:35-11:55 Atjaunojamo energoresursu loma klimata pārmaiņu novēršanā, Latvijas 
Atjaunojamās enerģijas federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe 

11:55-12:55 Atjaunojamo energoresursu loma klimata pārmaiņu mazināšanā: 
- Enerģijas ražošana no biomasas kā instruments klimata pārmaiņu 
mazināšanā, Latvijas bioenerģijas asociācijas padomes priekšsēdētājs 
Edgars Vīgants, 
- Vēja enerģijas potenciāls un tās nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā, 
Vēja enerģijas asociācijas valdes loceklis Kristaps Stepanovs

12:55-13:55 Pārtraukums

13:55-14:35 - Biogāzes tehnoloģijas lauksaimniecības atlikumproduktu, sadzīves 
atkritumu un notekūdeņu dūņu utilizācijā un SEG emisiju samazināšana , 
Latvijas Biogāzes asociācijas valdes priekšsēdētājs Andis Kārkliņš; 
- Mazās hidroenerģētikas loma Latvijā, Mazās hidroenerģētikas 
asociācijas valdes loceklis Jānis Irbe; 
- Saules enerģijas ražošana un attīstības iespējas, Latvijas Saules 
kolektoru asociācija Arvis Šteiners. 



           

 Atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēs 2014-2020. gadam noteiktajam Latvijas vides 
politikas virsmērķis ir nodrošināt  iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot 
uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, 
nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā un informētību par vides stāvokli. Īstenojot projektu tiks izstrādāta apmācību 
programma profesionālam auditorijām, lai palielinātu mērķa grupu zināšanas un kapacitāti, lai 
veicinātu sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu īstenošanā, 
kuri saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, tādejādi tiks veicināta atbilstība gan 
pamatnostādnēm, gan vietējiem un starptautiskiem mērķiem vides un klimata pārmaiņu jomā. 

Projekta mērķis ir izstrādāt un organizēt apmācību programmu profesionālajām 
auditorijām par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu, izmantojot 
atjaunojamos energoresursus, lai palielinātu mērķa grupu zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu 
sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu īstenošanā, kuri saistīti 
ar pielāgošanos klimata pārmaiņām. 

14:35-15:00 Ekspertu diskusijas pie kafijas

15:30 Ziemas siltumnīcu kompleksa un biomasas koģenerācijas elektrostacijas 
Mežvidos, Mežvidu pag., Kārsavas nov. apmeklējums. 


