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Diskusiju forums “Kāpēc Latvija ir zaļa valsts?” 

 

Arvien biežāk publiskā un politiskā telpā tiek runāts par to, ka Latvija ir zaļa valsts. 

Pavisam nesen ir izskanējis arī aicinājums papildināt Satversmes 1. pantu un nostiprināt, 

ka Latvija ir zaļa valsts: "Latvija ir neatkarīga demokrātiska, zaļa republika". Šāda 

apņemšanās tieši Latvijas simtgades gadā varētu kļūt par vadmotīvu nākotnei.  

Kāpēc mēs varam runāt, ka Latvija ir zaļa valsts? Diskusiju foruma dalībnieki – zinātnieki 

aizsāks, un valsts ierēdņi, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji un visi klātesošie 

turpinās analizēt, vērtēt un atbildēt uz šo jautājumu. Katrs varēs sniegt savu redzējumu 

par to, kā Latvijas zaļo tēlu padarīt par veiksmīgu preču zīmi. 

 

Pasākuma norises laiks: 18.06.2018. no plkst. 12.00-14.00 

Pasākuma norises vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultāte, 1. stāvs, Āzenes iela 12/k-1, Rīga 

Reģistrācija: dalība diskusijā ir bez maksas, taču lūdzam iepriekš reģistrēties: 

https://videszinatne.rtu.lv/diskusiju-forums-kapec-latvija-ir-zala-valsts/  

Moderators: Reinis Āboltiņš, RTU doktorants 

Diskusijas aizsācēji: 

 Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskās universitātes profesore 

 Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Latvijas Universitātes profesors 

 Dr.sc.ing. Anna Volkova, Tallinas Tehnoloģiskā universitāte (ieguva 

inženierzinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē) 

 Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 

 Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

 Dr.sc.ing. Jānis Vilgerts, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas 

valdes priekšsēdētājs 

 Dr.sc.ing. Uldis Bariss, AS “Latvenergo” 

 Dr.sc.ing. Valdis Vītoliņš, SIA “Jūrmalas siltums” 

 Einārs Cilinskis, Saeimas deputāts, RTU doktorants 

Diskusijā piedalīties varēs visi klātesošie. 

 

 

https://videszinatne.rtu.lv/diskusiju-forums-kapec-latvija-ir-zala-valsts/
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Foto: Evija Trifanova 

Reinis Āboltiņš - diskusijas moderators, 

enerģētikas politikas eksperts, RTU 

doktorants, iegūs grādu Vides inženierzinātnē. 

Pārzina enerģētikas, vides un klimata 

mijiedarbību. 

 
Foto: Andra Marta Babre 

Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga - RTU 

EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 

institūta direktore, profesore. Dagnija 

Blumberga ir daudzu zinātnisko publikāciju un 

grāmatu autore un ikdienā strādā pie 

pētījumiem, kas ir aktuāli vides un enerģētikas 

nozares pētniekiem un speciālistiem. Diskusiju 

forumā analizēs inovācijas klimata 

tehnoloģijās un to ietekmi zaļās Latvijas 

attīstībā. 

  
Foto no personīgā arhīva 

Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš - LU ĢZZF 

Vides aizsardzības katedras profesors. Vides 

zinātnieks, ķīmiķis un augstskolas pasniedzējs, 

kas diskusijā paudīs viedokli par vides 

izglītības un zinātnes attīstību zaļā valstī. 

 
Foto no personīgā arhīva 

Dr.sc.ing. Anna Volkova - Tallinas 

Tehnoloģiskās universitātes 

Energotehnoloģiju institūta vadošā pētniece, 

inženierzinātņu doktore. Siltumenerģētikas, 

koģenerācijas un atjaunojamo energoresursu 

eksperte, diskusiju forumā pievērsīsies tam, 

cik “zaļa” Latvija izskatās, raugoties no 

ārpuses. 
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Foto: RTA, M. Justs 

Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks - Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijas rektors, profesors. 

Ķīmijas un vides zinātņu eksperts, diskusiju 

forumā paudīs viedokli par zaļo Latvijas 

reģionālo attīstību. 

 
Foto no LLU Vides un ūdens-

saimniecības katedras arhīva 

Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš - LLU Vides un 

ūdenssaimniecības katedras profesors. 

Ikdienā strādā pie pētījumiem, kas tematiski 

saistīti ar lauksaimniecību un ūdeņu kvalitāti, 

diskusijā runās par ūdens kvalitāti zaļajā 

Latvijā. 

 
Foto no AS "BAO” arhīva 

Dr.sc.ing. Jānis Vilgerts - Latvijas Atkritumu 

saimniecības uzņēmumu asociācijas valdes 

priekšsēdētājs, inženierzinātņu doktors. 

Biotehnoloģiju, ilgtspējīgas attīstības un 

atkritumu saimniecības eksperts, kas izteiks 

viedokli par atkritumu apsaimniekošanas 

pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem 

Latvijā, lai valsti padarītu zaļāku. 

 
Foto no AS "Latvenergo” arhīva 

Dr.sc.ing. Uldis Bariss - AS “Latvenergo” 

komercdirektors un valdes loceklis, 

inženierzinātņu doktors. Vairāk nekā 15 gadus 

darbojas elektroenerģijas ražošanas un 

apgādes nozarē. Interešu sfēra – viedā 

uzskaite un energoefektivitāte. Viņš meklēs 

atbildi uz jautājumu: kāda ir viedās uzskaites 

loma zaļas valsts konceptā. 
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Foto no personīgā arhīva 

Dr.sc.ing. Valdis Vītoliņš - SIA “Jūrmalas 

siltums” valdes priekšsēdētājs. 

Siltumenerģētikas un atjaunojamo 

energoresursu eksperts, diskusijā aizstāvēs 

atjaunojamo energoresursu lomu zaļas valsts 

enerģētikā. 

 
Foto: Toms Norde 

Einārs Cilinskis - Saeimas deputāts un RTU 

doktorants, iegūst grādu Vides 

inženierzinātnē. Vides un ekonomikas 

eksperts, diskusiju forumā runās par 

indikatoriem, kas būtu jāizmanto Latvijas 

“zaļuma” vērtēšanai. 

 


