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Šo projektu(Līguma Nr. EIE/07/214) atbalsta:

Mērķis
Šīs biogāzes mobilizācijas kampaņas mērķis ir informēt lēmumu pieņēmējus (pašvaldības, valsts
iestādes, potenciālos investorus, biogāzes projektu attīstītājus) un citus interesentus par iespējām
ražot un izmantot biogāzi Latvijā.

Mobilizācijas kampaņa
Biogāzes mobilizācijas kampaņa notiks 2009.gada 4.februārī Dobeles rajonā „Vecaucē”, kur
uzstādīta pirmā biogāzes stacija Latvijā, kurā iegūst biogāzi, izmantojot lauksaimnieciskas
izcelsmes izejvielas.
Kampaņas laikā biogāzes iekārtu ražotāji, plānotāji un konsultanti sniegs tehniskas prezentācijas par
biogāzes iekārtām un projekta „BiG>East” aktivitātēm. Eksperti no Vācijas un Austrijas, kurās
biogāzes ražošana ir attīstīta, dalīsies pieredzē par to, kā ieviest biogāzes projektus. Diskusijas laikā
būs iespējams viņiem uzdot jebkurus jautājumus par biogāzes potenciālu, attīstīšanas nosacījumiem,
tehniskajiem aspektiem un projektu praktisko ieviešanu.
Šis pasākums tiek organizēts projekta „BiG>East” ietvaros Eiropas Komisijas programmā
„Intelligent Energy Europe” (IEE).

BiG>East projekts
Projekts BiG>East veicina biogāzes – kā droša un ilgtspējīga enerģijas avota ražošanu un lietošanu
vairākās dienvidu un austrumu Eiropas valstīs. Tas tiek sasniegts, nododot Rietumeiropas biogāzes
ekspertu zināšanas dienvidu un austrumu Eiropas mērķa valstu: Bulgārijas, Horvātijas, Grieķijas,
Latvijas, Rumānijas un Slovēnijas lēmumu pieņēmējiem, lauksaimniekiem un biogāzes projektu
attīstītājiem. Tādējādi plānots palielināt gan uzstādīto biogāzes iekārtu skaitu, gan to kvalitāti. Šajās
mērķa valstīs biogāze ir nozīmīgs atjaunojamais energoresurss, kuru var izmantot gan
elektroenerģijas ražošanai, gan apkures un dzesēšanas mērķiem.
Biogāzes ražošana var palīdzēt samazināt lauksaimniecības atlikumu, notekūdeņu dūņu un
organisko sadzīves atkritumu daudzumu, kas ir vairāku Austrumeiropas reģionu nopietna problēma.
Neskatoties uz nozīmīgajiem vides un ekonomiskajiem ieguvumiem, biogāzes ražošana un lietošana
nav attīstīta un tās attīstībai ir dažādas barjeras, piemēram, zināšanu un pieredzes trūkums
lauksaimniekiem, pieredzes trūkums potenciālajiem biogāzes staciju operatoriem un būvniecības
uzņēmumiem, lēmumu pieņēmēju nepietiekama informētība un nepietiekama pieeja finansēšanas
avotiem. Projekta BiG>East mērķis ir samazināt šīs biogāzes attīstības barjeras.
BiG>East atbalsta Eiropas Komisija programmas „Intelligent Energy Europe” ietvaros un projekta
koordinators ir WIP Renewable Energies, Vācija

Projekta mājas lapa: www.big-east.eu
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Pasākuma organizācija
BiG>East biogāzes mobilizācijas kampaņu organizē SIA „Ekodoma” 2009.gada 4.februārī
Vecauces pilī, Aucē, Latvijā.

SIA „Ekodoma”
Ilze Dzene, projektu vadītāja
e-pasts:
Tel.
Fax

ilze@ekodoma.lv
+371 6 7323212
+371 6 7323210

Noliktavas iela 3-3
Rīga, LV-1010
Latvija

Reģistrēšanās
Dalība mobilizācijas kampaņā ir bez maksas.
Ja Jūs vēlaties piedalīties šajā pasākumā, lūdzu, sūtiet pieteikumu pa e-pastu vai faksu Ilzei Dzenei
(ilze@ekodoma.lv un +371 6 7323210), norādot: sekojošu informāciju:
Vārds, uzvārds:
Pārstāvētā organizācija:
Amats:
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
Vai Jums ir pieejams transports nokļūšanai
pasākuma norises vietā?
Pieteikumu lūdzam atsūtīt vēlākais līdz 2009.gada 26.janvārim

