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To: 

RTU Institute of Energy Systems and Environment 

Azenes Str. 12/1, Riga LV-1048, Latvia 

 

Atbalsta vēstule 

Letter of support 
 

Gulbenes novada pašvaldība ir informēta 

par projekta priekšlikumu “Integrēti 

dekarbonizācijas risinājumi efektīvai CO2 

valorizācijai reģionos (CO2 darījums)”, kas 

Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas 

sistēmu un vides institūtam jāiesniedz 

Latvijas Zinātnes padomei 2020. gada 30. 

martā uzaicinājums uz fundamentālo un 

lietišķo pētījumu projektiem. 

Piedāvātais projekts “Integrēti 

dekarbonizācijas risinājumi efektīvai CO2 

valorizēšanai reģionos (CO2 darījums)” ir 

vērsts uz ceļveža izstrādi lēmumu 

pieņēmējiem par efektīvu CO2 valorizāciju 

Latvijas reģionos videi draudzīgos, izturīgos 

un uzņēmējdarbībā balstītos (rentablos 

augstas pievienotās vērtības produktos) ) 

veidā saistībā ar zemas oglekļa emisijas 

aprites ekonomikas principiem. 

Gulbenes novada pašvaldība pārzina 

citus veiksmīgus šī institūta projektus un zina, 

ka šī projekta rezultāti būs noderīgi praktiskā 

īstenošanā. 

 

Gulbene municipality is aware of the project 

proposal “Integrated decarbonisation 

solutions for effective CO2 valorisation in 

regions (CO2 Deal)” to be submitted by the 

Institute of Energy Systems and Environment 

of the Riga Technical University to the 

Latvian Council of Science on 30 March 2020 

within the Fundamental and Applied Research 

Projects call.  

The proposed project “Integrated 

decarbonisation solutions for effective CO2 

valorisation in regions (CO2 Deal)” focuses 

on develop of a roadmap to decision makers 

on effective valorisation of CO2 in regions of 

Latvia in environmentally sounded, resilient 

and business based (profitable high added 

value products) manner in connection with 

low-carbon circular economy principles.     

Gulbene municipality is familiar with other 

successful projects from this Institute and 

know that results from this project will be 

useful for practical implementation. 
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Tā rezultātā Gulbenes novada  

pašvaldība ar šo pauž atbalstu projekta 

priekšlikumam “Integrēti dekarbonizācijas 

risinājumi efektīvai CO2 valorizēšanai 

reģionos (CO2 darījums)” un sekos 

projekta attīstībai, jo īpaši:  

- apmainīties ar projekta rezultātiem 

dažādās valstīs: 

- piedalīties projekta rezultātu 

izplatīšanā; 

- projekta laikā piedalīties ieinteresēto 

personu aktivitātēs; 

- jaunu zināšanu iegūšana par reģiona 

dekarbonizāciju un ilgtspējīgu CO2 

valorizāciju. 

 

 

 

 

 

As a consequence, Gulbene 

municipality hereby expresses the support 

to the “Integrated decarbonisation 

solutions for effective CO2 valorisation in 

regions (CO2 Deal)” project proposal and 

will follow up the evolution of the project, 

in particular will:  

- exchange the results of the project 

in the various national context; 

- contribute to disseminate project 

results; 

- participate to stakeholder activities 

during the time of the project; 

- gaining new knowledge on 

decarbonisation of region and 

sustainable valorisation of CO2. 

 

 

 

Atzinuma sniedzējs: 

 

______________________ 

Gulbenes novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētājs 

Normunds Audzišs 

 

 

 

 

Provider of the opinion: 

 

______________________ 

Chairman of the board  

Gulbene Municipality Council 

Normunds Audzišs 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


