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Bioenergy Promotion 2 

• Bioenerģijas izmantošanas veicināšana 2 – rīcības plānu 
ieviešana (Bioenergy Promotion 2) 

• Projekta norises laiks: 

2012. - 2014. gada janvāris (24 mēneši) 

 

• Projekta mērķis 

Projekta mērķis ir nostiprināt virzību uz ilgtspējīgu, 
konkurētspējīgu un teritoriāli integrētu bioenerģijas 
sektora attīstību Baltijas Jūras reģionā. Projekta 
turpinājuma posma galvenais mērķis ir ieviest projekta pamata 
stadijā sasniegtos rezultātus ar demonstrāciju, testēšanas un 
pārneses aktivitātēm. 



Part-financed by the European Union  

(European Regional Development Fund) 

 

Stiprināt projekta rezultātu ieviešanu demonstrāciju reģionos 

testējot, demonstrējot un veicot pārneses aktivitātes 

 

• Demo reģionu aktivitātes: Ilgtspējīgo enerģijas rīcības plānu 
attīstība un ieviešana demonstrāciju reģionos (Latvijā – 
Tukums) 

 

• Pieredzes pārnese citās pašvaldībās ārpus demonstrāciju 
reģiona (Latgales reģions) 

 

• Popularizēt un pārbaudīt ilgtspējības principus un kritērijus 
publiskā un tirgus sektora dalībniekiem (Tukuma siltuma 
apgādes uzņēmumiem, plānotas rīcības arī Latgalē)  
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Demonstrāciju reģioni 

Figure: Alexander Rosenberg 



Bioenergy Promotion 2 Latvijā 

 

• Organizē informatīvus seminārus:  

– Tukumā par atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām;  

– Latgalē par enerģijas plānošanas iespējām pašvaldībās; 

 

• Organizē diskusijas: 

– Ekspertu diskusija par bioenerģijas izmantošanas 
ilgtspējību Rīgā; 

– Diskusija ar reģiona pārstāvjiem par bioenerģijas reģiona 
attīstību Latgalē; 

– Diskusija ar Baltijas Jūras Valstu Padomi par bioenerģijas 
attīstības nepieciešamību; 

 

 



Bioenergy Promotion 2 Latvijā (II) 

• Atbalsta reģionu bioenerģijas attīstību: 

– Tukuma IERP ieviešanas atbalsts: semināri, tikšanās ar 
ekspertiem, darbību analīze, ekspertu pētījums, IERP 
monitorings, enerģijas dienu organizēšana. 

– Latgales bioenerģijas stratēģijas attīstība: semināri, 
ekspertu studiju vizītes, tiek gatavotas bioenerģijas 
stratēģijas rekomendācijas reģionam, kas tiks prezentētas 
rudenī. 

– Virtuālais bioenerģijas sekretariāts: atbalsta IERP 
ieviešanu un sniedz praktiskus padomus par to kā 
mobilizēt un iesaistīt vietējos iedzīvotājus, kā padarīt 
pieejamāku informāciju sabiedrībai par mūsdienīgas 
bioenerģijas izmantošanu un aktivitātēm, kas 
nepieciešamas vadot būtiskākās rīcības ieviešanas procesu 
uzsākšanai. 
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Informācija 

• Bukleti un ziņu lapas; 

• Informācija par aktivitātēm mājas lapā 

• Starptautiska konference Rīgā 2013.gada 17.-19.oktobris 

• Virtuālais bioenerģijas sekretariāts – 
bioenergypromotion@motiva.fi 

 

 

• www.bioenergypromotion.net 

• www.lvif.gov.lv 

 

 

 

 

 



No projekta idejas līdz tās realizācijai – 

kopā ar Vides investīciju fondu! 

 

Adrese:  Ģetrūdes iela 10/12  

    Rīga, LV1010, Latvija 

 

Tālrunis:  67845111 

Fakss:  67845222 

 

e-pasts:  selina.abelniece@lvif.gov.lv 

Tīmeklī:  www.lvif.gov.lv 

    www.bioenergypromotion.net 


