Seminārs “Latvijas zaļais kurss atkritumu saimniecībā”

SIA Liepājas RAS sadarbībā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu
asociāciju un biedrību “Dzīvo Zaļāk” aicina piedalīties 2022.gada 25. un
26.augustā seminārā “Latvijas zaļais kurss atkritumu saimniecībā”.
Pieteikties semināram
Apskatīt programmu

Eiropas zaļais kurss arī Latvijas atkritumu saimniecības nozarē nozīmē inovatīvas
pārmaiņas un unikālus izaicinājumus. Tādējādi Latvijas atkritumu saimniecība savā
ilgtspējīgā attīstībā ir uzsākusi ceļu, lai veidotos par modernu, resursu ziņā efektīvu
un konkurētspējīgu nozari, kura savā darbībā īsteno būtiskākos klimatneitralitātes
principus, proti, siltumnīcemisiju gāzu samazinājums (SEG), inovatīvas tehnoloģijas
un moderna infrastruktūra, aprites ekonomikas principu īstenošana, atjaunīgu
resursu izmantošana.
Šī tēma un principi ir aktuāli gan ikvienai organizācijai, kas strādā šajā nozarē, gan
arī institūcijām, kas veido normatīvo ietvaru un kontrolē darbības. Visaptveroša,
vienota izpratne un efektīva sadarbība ir priekšnosacījumi nozares mērķu
sasniegšanai.
Aicinām atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvjus, ekspertus, pašvaldību
un valsts institūciju pārstāvjus un citus interesentus uz tikšanos tradicionālajā
atkritumu apsaimniekošanas nozares seminārā 2022. gada 25. un 26. augustā.
Norises vietas un laiki:
25. augustā no plkst. 10.00-16.00 “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts; no plkst. 19.00
vakara pasākums Spīķeris 53, Vecā Ostmala 53, Liepājā.
26. augustā no plkst. 9.00 – 14.00 koncertzāle “Lielais Dzintars” (Civita Nova 6
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zāle), Radio iela 8, Liepājā.
Semināru atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds, Clean R, Eco Baltia vide,
Getliņi EKO, Atlācis un Partneri, Lautus, Alwark, Monum un AJ Power.
SIA “Liepājas RAS” valdes locekļa Normunda Niedola uzaicinājums uz semināru.

Semināra programma
“Latvijas Zaļais kurss atkritumu saimniecībā”
2022.gada 25.augusts
Poligons “Ķīvītes” (2.stāvs, konferenču zāle), Dienvidkurzemes novads, Grobiņas
pagasts
10.00 – 10.30
Iepazīšanās ar poligonu.
10.30 – 11.00
Dalībnieku reģistrācija, kaﬁja
11.00 – 11.10
Semināra pirmās dienas atklāšana
Aivars Priedols – Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs
Semināra moderators: Ansis Bogustovs
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11.10 – 13.00
Kurp ved (Quo vadis) Zaļais kurss?
Latvijas Zaļais kurss – Artūrs Toms Plešs, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs
Eiropas Zaļais kurss un FEAD – Valérie Plainemaison, Secretary General FEAD
Zaļais kurss nozares attīstībā – Jānis Vilgerts, LASUA valdes priekšsēdētājs
Lietuvas Zaļais kurss – Lietuvas atkritumu apsaimniekotāju asociācija
Privātais vai publiskais? Trauslais līdzsvars atkritumu apsaimniekošanā – Guntars
Levics, Clean R
Pašvaldību izaicinājumi – Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienība
Rūpnieciskās simbiozes iespējas aprites ekonomikā – Evija Pudāne, Cleantech
Latvia
Wingo Deposit – Vismands Menjoks, Wingo
13.00 – 13.40
Kaﬁjas pauze
13.40 – 16.00
Zaļais vektors – politisko spēku redzējums vides aizsardzībā, nozares attīstībā
Dalībnieki:
Jaunā vienotība
Progresīvie
Nacionālā apvienība
Attīstībai Par
Apvienotais saraksts
Balsošana par politiķu programmām
17.30, 18.00, 18.30
Izzinošs piedzīvojums “Siļķu brāķis” (Vecā ostmala 53, Liepāja)
19.00 – 23.00
Vakara pasākums ar ielūgumiem
Pirmās dienas diskusijas un rezultātu apkopošana (Spīķeris 53, Liepāja)

2022. gada 26. augustā
Koncertzāle “Lielais dzintars”, Radio iela 8, Liepāja
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9.00 – 9.30
Dalībnieku reģistrācija, kaﬁja
9.30 – 9.40
Semināra otrās dienas atklāšana
Gunārs Ansiņš – Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs
Semināra moderators: Ansis Bogustovs
9.40 – 11.00
Dalībnieku prezentācijas, diskusijas
Būvgruži kā resurss, to apsaimniekošana – Armands Nikolajevs, LASUA
Hitachi tehnika – Gerds Sīmanis, Alwark
Ir jābeidz mūsu energoneatkarību noglabāt poligonos – Cleantech Latvia
izpilddirektore Evija Pudāne
Polimēru pārstrādes attīstība – Latvija kā reģiona lielākais otrreizējo izejvielu
ražotājs – Andris Trumars, Nordic Plast
Digitālā transformācijas iespējas un izaicinājumi atkritumu apsaimniekošanā –
Linda Rirdance, Clean R
Bioloģiski noārdāmu atkritumu anaerobās pārstrādes efektivitātes paaugstināšana
– Sams Kārlis, Happy Fish
Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana mājsaimniecībās – Rūta Bendere,
Dace Āriņa, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
11.00 – 11.45
Kaﬁjas pauze, intervijas medijiem
11.45 – 13.30
Dalībnieku prezentācijas, diskusijas
Aktualitātes normatīvajos aktos – Rudīte Vesere, VARAM
Atkritumu apsaimniekošanas kontroles rezultāti un viedās kontroles risinājumu
ieviešana – Elita Baklāne-Ansberga, Valsts Vides Dienests
Nākotnes APUS – Atkritumu plūsmu uzskaites sistēma no savākšanas līdz epoligonam – Laura Anteina, Valsts vides dienests
“Zaļās” tendences un to ietekme uz atkritumu šķirošanu un pārstrādi – Andris
Ziemelis, Eco Baltia Vide
Vienota marķējuma sistēma atkritumu šķirošanai. Piktogrammas – Maija Kāle,
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Norden
Getliņi EKO pieredze vides izglītība – Līga Šmite, Getliņi EKO
13.30
Semināra noslēgums
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14.00 – 15.00
Dabas Mājas (Zinātnes un izglītības inovāciju centrs, ZIIC) apmeklējums
(Zirgu sala 2, Liepāja)
* Programma aktualizēta 24.08.2022. Paturam tiesības programmu
nepieciešamības gadījumā mainīt.

Lejuplādēt programmu

Semināra dalības pieteikums
Pieteikšanās semināram noslēgusies 21.augustā. Dalībnieku skaits seminārā ir
ierobežots.

