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Pasākuma norises vieta: Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija  

Iespēja uzdot jautājumus tiešsaistē! www: Sli.do  Pasākuma kods: #Q346  
Twitter: @klimatam.lv   #ClimateRiga 

 

30. oktobris, pirmdiena 

 
Moderators: Edijs Bošs, žurnālists un politologs  

8:30-9:00 Reģistrācija, kafijas pauze 

9:00-9:25 

Konferences atklāšana 

 Apsveikums konferences dalībniekiem no Latvijas Republikas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa  

 Uzruna konferences dalībniekiem no Norvēģijas karalistes ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijā Steinera Ēgila 
Hāgena (Steinar Egil Hagen) 

9:25-9:45 
Uzruna. Oglekļa mazietilpīga un klimatnoturīga attīstība, to radītās iespējas | Deo Sarans (Deo Saran), Fidži vēstnieks 
Eiropas Savienībā (COP23 prezidentūras pārstāvis) 

9:45-10:45 1.daļa. Izaicinājumi un sasniegumi oglekļa mazietilpīgas un klimatnoturīgas attīstības sasniegšanai  

 

 

 Kestutis Navickas (Kęstutis Navickas), Lietuvas Vides aizsardzības ministrs  

 Melis Munts (Meelis Münt), Igaunijas Vides aizsardzības ministrijas Ģenerāldirektora vietnieks  

 Jānis Eglīts, Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Parlamentārais sekretārs 

10:45-11:15 Kafijas pauze 

11:15-12:30 
2.daļa. Oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiskā nozīme un galvenie principi oglekļa mazietilpīgas attīstības 
īstenošanai  

 

 

 Investīciju novirzīšana tagad, izvairīšanās no investīcijām oglekļa atkarīgās tehnoloģijās | Hanss Bruninks (Hans 
Bruyninckx), Eiropas Vides Aģentūras izpilddirektors  

 Investīcijas klimatam, investīcijas izaugsmei | Saimons Bukle (Simon Buckle), Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas (OECD) Vides direktorāta Klimata, bioloģiskās daudzveidības un ūdens nodaļas vadītājs 

 Oglekļa mazietilpīga attīstība kā Eiropas Savienības ilgtermiņa stratēģija | Artūrs Runge-Metcgers (Artur Runge-
Metzger), Eiropas Komisijas Klimata rīcības direktorāta Klimata stratēģijas, pārvaldības un ārpus emisiju 
tirdzniecības sistēmas esošo emisiju departamenta direktors  

 

12:30-13:30 Pusdienas 

13:30-14:45 3.daļa. Pāreja uz oglekļa mazietilpīgām ekonomikām - jau sākusies!  

 

3.1. Enerģētika  (Moderators: Edijs Bošs, žurnālists un politologs; telpa: Lielā aula) 

 Enerģētikas tehnoloģiju transformācijas veicināšana | Juho Liponens (Juho Lipponen), Starptautiskās 
Enerģētikas Aģentūras Enerģētikas tehnoloģiju politikas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs, Oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju nodaļas vadītājs  

 Enerģētikas dekarbonizācijas modelis Baltijas valstīm | Kevins Džonsens (Kevin Johnsen), Padomnieks, 
Ziemeļvalstu enerģētikas izpētes centrs (Nordic Energy Research) 

 Enerģētikas dekarbonizācijas stratēģija Lietuvai – 80% atjaunojamo energoresursu 2050.gadā |  
Daumantas Kerežis (Daumantas Kerežis), Padomnieks, Lietuvas Enerģētikas ministrijas Starptautiskās 
sadarbības un plānošanas nodaļa  

 Viedās enerģētikas sistēmas | Georgs Rute (Georg Rute), Akciju Sabiedrība “Elering”, Igaunija 

 Enerģētikas sektora dekarbonizācijas centieni Latvijā | Andrejs Apaņuks, Latvijas Ekonomikas ministrijas 
Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta direktora vietnieks  

 
3.2. Transports (moderatore: Ingrīda Brēmere, Baltijas Vides Forums; telpa: Mazā aula) 

 Sabiedriskā transporta lomas un satiksmes plūsmas organizācijas pārskatīšana | Faustīne Bidauda (Faustine 
Bidaud), Parīzes pilsētas Starptautiskās sadarbības direktorāta vecākā eksperte klimata un inovāciju jautājumos  

 Elektromobilitāte Norvēģijā | Bente Stolena (Bente Støholen), Norvēgijas Klimata un vides ministrijas Klimata 
pārmaiņu departamenta vecākā padomniece 

 Viļņa 2030: Ilgtspējīga pilsētvides loģistika bez emisijām? | Kristīna Gauče (Kristina Gaučė), Viļņas ilgtspējīgas 
pilsētvides mobilitātes plānošanas koordinatore (Sustainable Urban Mobility Planning), Lietuva 

 Viedi risinājumi transporta loģistikai |Svetlana Avene-Aveniņa, Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas 
vadītāja, kravas pārvadājumu uzņēmums “Kreiss”, Latvija 

 Ilgtspējīgs transports: plānotās aktivitātes un izaicinājumi autotransporta sektorā | Annija Novikova, Latvijas 
Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktora vietniece, Autotransporta nodaļas vadītāja  
 

http://www.oecd.org/environment/investing-in-climate-investing-in-growth-9789264273528-en.htm


 

 
 

 

3.3. Lauksaimniecība, mežsaimniecība (moderatore: Kristīna Veidemane, Baltijas Vides Forums; konferenču zāle Nr. 153) 

 Precīzas tehnoloģijas un integrēta zemnieku saimniecību vadība | Maira Dzelzkalēja-Burmistre, Zemnieku 
saimniecība “Vilciņi 1”, Latvija 

 Oglekļa piesaistes palielināšana un oglekļa emisiju samazināšana – iespējas, ko piedāvā agromežsaimniecība | 
Marija Rosa Moskera Losada (María Rosa Mosquera Losada), Eiropas Agromežsaimniecības federācijas 
(EURAF) prezidente, Spānija 

 Klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām, palielinot augsnes oglekļa krāju, Lietuvas 

pieredze | Jūrate Aleinikoviene (Jūratė Aleinikovienė), Aleksandras Stulginskis Universitāte, Lietuva 

14:45-15:15 Kafijas pauze 

15:15-16:20 4.daļa. Galvenie īstenotāji un ieguvēji no pārejas uz oglekļa mazietilpīgu attīstību – sabiedrība!  

 

 

4.1. Uzņēmēji (moderators: Edijs Bošs, žurnālists un politologs; telpa: Lielā aula) 

 Ieskats aktuālajā situācijā un tendencēs 2017. gadā saistībā ar oglekļa cenošanu | Selīna Ramšteine (Celine 
Ramstein), Pasaules Bankas Klimata tirgus un inovāciju nodaļa  

 Dekarbonizācija kā inovāciju un partnerību dzinējspēks | Marts Ramats (Mart Raamat), Igaunijas Vides ministrijas 
padomnieks enerģētikas jautājumos  

 Uzņēmumu ieguldījums oglekļa mazietilpīgā attīstībā un tā radītie ieguvumi uzņēmumiem | Milans Koijmans (Milan 
Kooijman)  “Klimata glābēju” koordinators, Pasaules Dabas Fonds, Zviedrija un Elīna Kolāte, Baltijas jūras un 
saldūdens programmas vadītāja, Pasaules Dabas Fonds, Latvija.  

 Zaļās obligācijas kā finansējuma avots un pamudinājums dekarbonizācijai | Reinis Bērziņš, ALTUM valdes 
priekšsēdētājs, Latvija 

 
4.2. Pašvaldības (moderatore: Ingrīda Brēmere, Baltijas Vides Forums; telpa: Mazā aula) 

 Pilsētu mēru pakts enerģētikas un klimata jomā | Eužēnija Mansuti (Eugenia Mansutti), Projektu vadītāja, 
Pilsētu mēru pakts  

 Reģionālās plānošanas loma dekarbonizācijā | Evija Ērkšķe, Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītāja 
asistente, Latvija 

 Pašvaldību dalība energoefektivitātes modernizācijai daudzdzīvokļu ēkās | Simona Ramanauskiene (Simona 
Ramanauskienė), Mājokļu energoefektivitātes aģentūras, īstenošanas nodaļas veicināšanas programmas vadītāja, 
Lietuva 

 
4.3. Mājsaimniecības (moderatore: Kristīna Veidemane, Baltijas Vides Forums; konferenču zāle Nr. 153) 

 Oglekļa mazietilpīgs dzīvesveids – ko tas nozīmē? | Jānis Brizga, “Zaļā brīvība”, Latvija 

 Sociālo kustību loma | Agita Pusvilka, Projektu vadītāja, Biedrība “homo ecos:”, Latvija 

 Ekoskolas kā oglekļa mazietilpīgas ekonomikas vēstneši reģionos | Edmunds Cepurītis, projektu vadītājs, Vides 
izglītības fonds, Latvija 

 

16:30-17:00 5.daļa. Paveicamie uzdevumi oglekļa mazietilpīgai attīstībai Baltijas valstīs (dienas kopsavilkums) 

 

 Džineta Dimante, Latvijas Universitātes Asociētā profesore  

 Sandra Kropa, Latvijas Radio un TV žurnāliste  

 Māris Ķirsons, “Dienas Bizness” žurnālists 

 Jānis Ulme, Latvijas Zemes draugu vadītājs  

 

31. oktobris, otrdiena 
 

Moderators: Edijs Bošs, žurnālists un politologs 

8:30-9:00 Reģistrācija, kafijas pauze 

9:00-9:35 6.daļa. Klimata pārmaiņu komplicētums Baltijas reģionā, izraisītie riski un nestabilitāte  

 

 Klimata pārmaiņu scenāriji un ietekmes uz Baltijas jūras baseinu | Dr. Martins Stendels (Martin Stendel), Dānijas 
Meteoroloģijas institūts  

 Klimata pārmaiņas un modeļu laboratorija | Dr. Elena Viste (Ellen Viste), meteoroloģijas un klimata izpētes zinātņu 
doktore Bjerknes Klimata izpētes centrs, Norvēģija 

 Klimata pārmaiņu scenāriju lokalizēšana Latvijā nākotnes pielāgošanās īstenošanai | Svetlana Aņiskeviča, 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Prognožu un klimata departamenta Klimata un metodiskās 
nodaļas vadītāja, Latvija  

9:35-10:45 7.daļa. Pielāgošanās pasākumu dažādība un vienkāršība  

 

 

 Climate-ADAPT portāls un ziņojumi par pielāgošanos klimata pārmaiņām | Andrē Džols (André Jol), Eiropas Vides 
Aģentūras Klimata pārmaiņu ietekmes, ievainojamības un pielāgošanās grupas vadītājs  

 Klimata pārmaiņu riski un pielāgošanās nacionālā līmenī – risku novērtējumu nozīme | Ilze Prūse, Latvijas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta direktore, Latvija  

 Klimata pārmaiņu riski un pielāgošanās nacionālā līmenī – lēmumu pieņemšana par pielāgošanos klimata 

pārmaiņām | Getlina Denksa (Getlyn Denks), Igaunijas Vides aizsardzības ministrijas Klimata un radiācijas 
departamenta vadītāja 



 

 
 

 

 Klimata pārmaiņu riski un pielāgošanās nacionālā līmenī – klimata pārmaiņu pārvaldības prioritātes | Jurga 
Valainite (Jurga Valainytė), Lietuvas Vides aizsardzības ministrijas Klimata pārmaiņu politikas nodaļas galvenā 
referente 

10:45-11:10 Kafijas pauze 

11:10-12:25 8.daļa. Pielāgošanās pieredze un pielāgošanās lēmumu iekļaušana ikdienā 

 

 

8.1. Dzīvojamā telpa un ekonomika (moderatore: Kristīna Veidemane, Baltijas Vides Forums) 

 Pilsētvides plānošanas pārveidošana | Jans Rasmusens (Jan Rasmussen) Noturīgu un ilgtspējīgu pilsētu 
risinājumu programma Kopenhāgenas pilsētai, Dānija 

 Piekrastes kāpu saglabāšana kā galvenais līdzeklis piekrastes aizsargāšanai Kuršu kāpā |  Līna Dikšaite (Lina 
Dikšaitė), Kuršu kāpas Nacionālā parka direktorāts, Lietuva 

 Pielāgošanās mežsaimniecības pārvaldībā | Ilga Bērzkalna, Attīstības daļas vadītāja, Latvijas Valsts meži, Latvija 

 Iespējas lauksaimniecībā | Dr.oec., asoc.prof. Dina Popluga, prodekāne Ekonomikas un Sabiedrības attīstības 
fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Doktorantūras programmas “Agrārā un reģionālā ekonomika” 
direktore, Latvija 

12:30-13:00 9.daļa. Paveicamie uzdevumi klimatnoturībai Baltijas valstīs (dienas kopsavilkums) 

 

 Džineta Dimante, Latvijas Universitātes Asociētā profesore  

 Sandra Kropa, Latvijas Radio un TV žurnāliste  

 Māris Ķirsons, “Dienas Bizness” žurnālists 

 Jānis Ulme, Latvijas Zemes draugu vadītājs 

13:00-14:00 Pusdienas 

 

Klimata rīcības zona, 30. oktobris, pirmdiena 

8:30 -18:00 Pie ieejas halles: 

 Nosver savas oglekļa dioksīda emisijas! (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) 

 Kā izskatās viena tonna oglekļa dioksīda emisijas? (Latvijas valsts meži) 

 “Saules koks” (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts) 
 
Blakus ģērbtuvēm: 

 Uzbūvē daudzstāvu koka māju! (Latvijas valsts meži) 

 Atbildi uz jautājumiem par klimata pārmaiņām un izglāb polārlāci! (Latvijas Dabas muzejs) 

 Izpēti rīku klimata pārmaiņu analīzei Latvijā! (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs) 

 Testi un atmiņas spēles par izplatītākajiem mītiem par klimata pārmaiņām un ikdienas izvēlēm  (biedrība 
“homo ecos:”) 

 Aktivitātes par purviem un oglekli  (Dabas aizsardzības pārvalde) 

 Youth4ClimateAction  (AIESEC)  

 Uzzini par Ekoskolu programmas pieredzi! (Vides izglītības fonds) 

 Uzspēlē “Eco Buddy”! (Kaija) 

 Interaktīvs rīks par klimata pārmaiņām no Kurzemes zinātnes un tehnoloģiju muzeja (Ventspils Augsto 
tehnoloģiju parks) 

 
Virs ieejas halles (augšup pa kāpnēm): 

 Izstāde “Klimata liecinieki” (biedrība “homo ecos:”) 
 

13:00-14:00 Klimatona 2017 (Climathon 2017) rezultāti (blakus ģērbtuvēm) 
 

17:30-18:30 
 
Debates par oglekļa mazietilpīgu attīstību sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas debašu klubiem (Lielā Aula) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Atbalstītāji: 

               
 

 


