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Mērėis
Šīs biogāzes mobilizācijas kampaĦas mērėis ir informēt reăionālo vides pārvalžu un citu
administratīvo iestāžu lēmumu pieĦēmējus par biogāzes ražošanu, tās ieguldījumu vides situācijas
uzlabošanā, biogāzes problēmām Latvijā, kā arī administratīvo barjeru samazināšanas iespējām.

Mobilizācijas kampaĦa
Pirmā BiG>East projekta ietvaros rīkotā biogāzes mobilizācijas kampaĦa Latvijā norisinājās
2009.gada februārī Aucē, pulcējot vairāk kā 70 dalībniekus un biogāzes interesentus. Lai turpinātu
veiksmīgi iesākto darbu un uzrunātu administratīvā sektora pārstāvjus, 2010.gada 16.martā Rīgā,
SIA „Ekodoma” biroja konferenču zālē tiek organizēta otrā biogāzes mobilizācijas kampaĦa. Tajā
tiks stāstīts par biogāzes situāciju Latvijā, biogāzes ražošanu un tās ietekmi uz vidi, kā arī sniegts
ieskats par administratīvo problēmu novēršanas iespējām. Diskusiju laikā Jums būs iespējams uzdot
jautājumus un izteikt savu viedokli 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 enerăijas avota ražošanu un lietošanu
vairākās dienvidu un austrumu Eiropas valstīs. Tas tiek sasniegts, nododot Rietumeiropas biogāzes
ekspertu zināšanas dienvidu un austrumu Eiropas mērėa valstu: Bulgārijas, Horvātijas, Grieėijas,
Latvijas, Rumānijas un Slovēnijas lēmumu pieĦēmējiem, lauksaimniekiem un biogāzes projektu
attīstītājiem. Tādējādi plānots palielināt gan uzstādīto biogāzes iekārtu skaitu, gan to kvalitāti. Šajās
mērėa valstīs biogāze ir nozīmīgs atjaunojamais energoresurss, kuru var izmantot gan
elektroenerăijas ražošanai, gan apkures un dzesēšanas mērėiem.
Biogāzes ražošana var palīdzēt samazināt lauksaimniecības atlikumu, notekūdeĦu dūĦu un
organisko sadzīves atkritumu daudzumu, kas ir vairāku Austrumeiropas reăionu 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
uzĦēmumiem, lēmumu pieĦēmēju nepietiekama informētība un nepietiekama pieeja finansēšanas
avotiem. Projekta BiG>East mērėis ir samazināt šīs biogāzes attīstības barjeras.
BiG>East atbalsta Eiropas Komisija programmas „Intelligent Energy Europe” ietvaros.
Projekta starptautiskais koordinators ir WIP Renewable Energies, Vācija.

Projekta koordinators Latvijā ir SIA „Ekodoma”

Projekta mājas lapa: www.big-east.eu

2.BiG>East Mobilizācijas kampaĦa, Latvija
Otrdiena, 2010.gada 16.marts
Rīga, SIA „Ekodoma”
9.45

10.00

Reăistrēšanās

10.00

10.15

Pasākuma atklāšana. Informācija par BiG>East projektu
ILZE DZENE, SIA “EKODOMA”, BIG>EAST PROJEKTA KOORDINATORE LATVIJĀ
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Biogāzes ražošana un izmantošana
DAGNIJA BLUMBERGA, PROFESORE, RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE, VIDES AIZSARDZĪBAS UN
SILTUMA SISTĒMU INSTITŪTS
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Biogāzes ražošanas un izmantošanas ietekme uz vidi
ILZE DZENE, SIA “EKODOMA”
IVARS VEIDENBERGS, PROFESORS, RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE, VIDES AIZSARDZĪBAS UN
SILTUMA SISTĒMU INSTITŪTS
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Kafijas pauze

Biogāze Latvijā. Problēmas un risinājumi
DAGNIJA BLUMBERGA, PROFESORE, RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE, VIDES AIZSARDZĪBAS UN
SILTUMA SISTĒMU INSTITŪTS
CLAUDIO ROCHAS, SIA „EKODOMA”
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Biogāzes ražošanas iespējas Latvijas uzĦēmumā – piemērs
ILZE DZENE, SIA “EKODOMA”
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Kafijas pauze

Biogāzes administratīvās un finansēšanas barjeras, to samazināšanas
iespējas
ILZE DZENE UN JŪLIJA BULGAKOVA, SIA “EKODOMA”
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Diskusija un noslēguma jautājumi

Pasākuma organizācija
BiG>East biogāzes mobilizācijas kampaĦu organizē SIA „Ekodoma” 2010.gada 16.martā Rīgā,
Noliktavas ielā 3-3.

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

Reăistrēšanās
Dalība mobilizācijas kampaĦā ir bez maksas.
Ja Jūs vēlaties piedalīties šajā pasākumā, lūdzu, sūtiet pieteikumu pa e-pastu vai pa faksu Ilzei
Dzenei (ilze@ekodoma.lv un +371 6 7323210), norādot sekojošu informāciju:
Vārds, uzvārds:
Pārstāvētā organizācija:
Amats:
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
Pieteikumu lūdzam atsūtīt vēlākais līdz 2010.gada 10.martam.
Dalībnieku skaits ir ierobežots!

