EEZ finanšu instruments, Neliela apjoma grantu shēma "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām"
Programmas joma: Pielāgošanās klimata pārmaiņām
Programmas nosaukums: Nacionālā klimata politika, LV02
Programmas apsaimniekotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekta partneri

Projekta
apstiprināšanas
datums/
Īstenošanas
ilgums

Ostfold University
College (Norvēģija),
SIA "Ekodoma"
(Latvija)

23.02.2015./
24.04.2015. 30.04.2016.

122 165,00

103 840,00

Ostfold University
College (Norvēģija),
Salaspils un Saldus
novadu pašvaldības,
Jūrmalas pilsētas
pašvaldība (Latvija)

20.02.2015./
07.05.2015. 30.04.2016.

83 894,00

71 309,00

University of Bergen
(Norvēģija)

20.02.2015./
17.04.2015. 30.04.2016.

193 141,00

163 952,00

Proj.Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/062 Līguma Elektronisko materiālu kapacitātes
Latvijas
Biedrība „Innovation
Nr. 2/EEZLV02/
paaugstināšana par klimata
Lauksaimniecības
Circle Network”
14/GS/062/002
pārmaiņām lauku teritorijās
universitāte
(Norvēģija)
12.03.2015.

23.02.2015./
12.03.2015. 30.04.2016.

86 912,00

73 875,00

Apmācību programmu izstrāde un
Proj.Nr. 2/EEZLV02/
organizēšana profesionālajām
Biedrība "Latvijas
14/GS/054 Līguma
auditorijām par klimata pārmaiņu
atjaunojamās
Nr. 2/EEZLV02/
novēršanu, siltumnīcefekta gāzu
enerģijas
14/GS/054/007
samazināšanu izmantojot
federācija"
09.04.2015.
atjaunojamos energoresursus

16.02.2015./
09.04.2015. 30.04.2016.

Projekta/ Līguma
Nr. un datums

Projekta nosaukums

Proj.Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/045 Līguma
Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/045/013
24.04.2015.

Ilgtspējīgas vides politikas
pārvaldības veicināšana MVU
sektorā

Finansējuma
saņēmējs

SIA "Demarsch"

Proj.Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/020 Līguma Jaunu metožu lietojums apmācībās
Nr. 2/EEZLV02/
par pielāgošanos klimata
14/GS/020/016
pārmaiņām un to mazināšanu
07.05.2015.

SIA "Ekodoma"

Proj.Nr. 2/EEZLV02/
Apmācību kursa un studiju
14/GS/032 Līguma
programmas "Bioekonomikas
Nr. 2/EEZLV02/
sektora klimata tehnoloģiju sociāli
14/GS/032/009
ekonomiskie aspekti" moduļa
17.04.2015.
izstrāde

RTU Vides
aizsardzības un
siltuma sistēmu
institūts

Proj.Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/063 Līguma
Nr. 2/EEZLV02/
Klimata pārmaiņu izglītība visiem
14/GS/063/005
30.03.2015.

Biedrība "Zaļā
brīvība"

Norsk Energi
(Norvēģija)

Grid-Arendal
(Norvēģija), Latvijas
Universitāte (Latvija)

23.02.2015./
30.03.2015. 30.04.2016.

Kopējās
No programmas
projekta
piešķirtais
attiecināmās
finansējums,
izmaksas, EUR
EUR

50 261,00

184 821,00

45 235,00

166 339,00

Finansējuma
saņēmēja līdzfinansējums,
EUR

Kopsavilkums/mērķis

Mērķis ir izveidot apmācību programmu
e-vidē, lai motivētu Latvijas uzņēmējus
ieviest Vides un klimata politiku
18 325,00
uzņēmumu stratēģijā, kā arī informēt un
izglītot projekta mērķa grupas par vides
un klimata jautājumiem.

12 585,00

Projekta mērķis ir izstrādāt apmācību
programmu un moduli par
energoplānošanu pašvaldībām un
augstāko izglītības iestāžu studentiem.

Vieta

Kontaktinformācija

Visa Latvija

Ance Sniķere, Tel. +371
29925262,
ance@demarsch.lv

Visa Latvija

Projekta mērķis radīt inovatīvu
apmācības sistēmu par klimata pārmaiņu
samazināšanas un adaptācijas
29 189,00
Visa Latvija
socioekonomiskajiem aspektiem,
balstoties uz biotautsaimniecības
(bioeknomikas) attīstības analīzi.
Projekta mērķis ir uzlabot informācijas
pieejamību par klimata pārmaiņu ietekmi
un tās mazināšanas rīkiem lauku
13 037,00 teritorijās, izstrādājot kvalitatīvus
Visa Latvija
elektroniskos mācību moduļus par
klimata pārmaiņām un to mazināšanu
lauku teritorijās, tādejādi uzlabojot
Projekta mērķis ir izstrādāt un organizēt
apmācību programmu profesionālajām
auditorijām par klimata pārmaiņu
5 026,00
Visa Latvija
novēršanu, siltumnīcefekta gāzu
samazināšanu, izmantojot atjaunojamos
energoresursus.
Projekta mērķis ir izstrādāt apmācību
programmu par klimata pārmaiņām
pašvaldību pārstāvjiem un pedagogiem,
18 482,00
kā arī sagatavot mācību grāmatu
“Klimats un ilgtspējīga attīstība”, kas
tiks izmantota kā mācību līdzeklis.

Visa Latvija

Linda Drukmane, Tel. + 371
67323212,
linda.drukmane@
ekodoma.lv

Dagnija Blumberga, Tel.
+371 29419783,
dagnija.blumberga@rtu.lv

Nauris Pauliņš, Tel. +371
63005703,
nauris.paulins@llu.lv

Andis Kārkliņš, Tel.+371
29425176,
andis.karklins@apollo.lv

Jānis Brizga, Tel.+371
29118112,
janis@zalabriviba.lv

EEZ finanšu instruments, Neliela apjoma grantu shēma "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām"
Programmas joma: Pielāgošanās klimata pārmaiņām
Programmas nosaukums: Nacionālā klimata politika, LV02
Programmas apsaimniekotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekta/ Līguma
Nr. un datums

Proj.Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/016 Līguma
Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/016/003
16.03.2015.

Proj.Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/056 Līguma
Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/056/006
30.03.2015.

Projekta nosaukums

Klimata pārmaiņas Latvijā izaicinājums un iespēja?

Zaļā misija: klimats

Proj.Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/026 Līguma
E-mobilitātes veicināšana Latvijā
Nr. 2/EEZLV02/
klimata pārmaiņu novēršanai
14/GS/026/004
19.03.2015.

Finansējuma
saņēmējs

Biedrība "homo
ecos."

Grid-Arendal
(Norvēģija)

International
Nodibinājums
Development
"Ventspils Augsto Norway (Norvēģija),
tehnoloģiju parks"
SIA "Aspired"
(Latvija)

Biedrība "Baltijas
Vides Forums"

Pētījums "Reģionālā līmeņa
Proj.Nr. 2/EEZLV02/ stratēģijas izstrāde siltumnīcefekta
14/GS/058 Līguma
gāzu emisijas samazināšanai
Nodibinājums
Nr. 2/EEZLV02/
Kurzemes plānošanas reģiona
"Ventspils Augsto
14/GS/058/014
pilsētu apbūves rajonos, izmantojot tehnoloģiju parks"
28.04.2015.
satelītattēlus un jaunākās termālās
auditēšanas tehnoloģijas"

Proj.Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/022 Līguma
Klimata izmaiņu ietekme uz
Nr. 2/EEZLV02/
bioloģisko daudzveidību Baltijas
14/GS/022/001
jūras piekrastes rifos
09.03.2015.

Projekta partneri

Latvijas
Hidroekoloģijas
institūts

Enmira AS
(Norvēģija), SIA
"Ardenis", biedrība
"Latvijas
Riteņbraucēju
apvienība", biedrība
„Vides Fakti”
(Latvija)

IDN Research AS
(Norvēģija), SIA
„Astrosat R&D”
(Latvija)

Viļņu dinamikas
laboratorija,
Kibernētikas institūts,
Tallinas Tehnoloģiju
universitāte
(Igaunija)

Projekta
apstiprināšanas
datums/
Īstenošanas
ilgums

16.02.2015./
16.03.2016. 30.04.2016.

23.02.2015./
30.03.2015. 30.04.2016.

16.02.2015./
19.03.2015. 30.04.2016.

20.02.2015./
28.04.2015. 30.04.2016.

16.02.2015./
9.03.2015. 30.04.2016.

Kopējās
No programmas
projekta
piešķirtais
attiecināmās
finansējums,
izmaksas, EUR
EUR

170 809,00

189 403,00

132 301,00

149 657,00

88 208,00

Finansējuma
saņēmēja līdzfinansējums,
EUR

Kopsavilkums/mērķis

Vieta

Kontaktinformācija

153 728,00

Projekta mērķis ir uzlabot skolēnu un
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju izpratni
un zināšanas par klimata pārmaiņu
ietekmi un sekām Latvijā piecās klimata
17 081,00 pārmaiņu visvairāk ietekmētajās nozarēs Visa Latvija
– veselība, ūdens resursi un
infrastruktūra, būvniecība un
nekustamais īpašums, biodaudzveidība
un mežsaimniecība.

Santa Krastiņa, Tel.+371
26326333,
office@homoecos.lv

166 035,00

Projekta mērķis ir organizējot
starpdisciplināras un praktiskas tehniski
radošās darbnīcas, kā arī izstrādājot
mācību materiālus, izmantojot
23 368,00 alternatīvās izglītības pieejas un
Visa Latvija
metodes, izglītot, informēt un veicināt
Latvijas jauniešu un izglītības darbinieku
izpratni un zināšanas par klimata
pārmaiņām.

Ivars Eglājs, Tel.+371
63664934,
ivars.eglajs@vatp.lv

119 070,90

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot
sabiedrības zināšanas un veicināt izpratni
par e-mobilitātes jautājumiem, mērķa
grupām saprotami tiks skaidrota
13 230,10
Visa Latvija
nepieciešamība pēc straujākas emobilitātes attīstības un ieguvumiem
videi, sabiedrībai kopumā, kā arī katram
elektrotransportlīdzekļa lietotājam.

Kristīne Sēnele, Tel.+371
6735 7559,
kristine.senele@bef.lv

131 718,00

Pētījuma mērķis ir izveidot metodiku,
pēc kuras pašvaldību lēmumpieņēmēji
varēs pārskatāmi plānot ēku siltināšanas
Kurzeme,
17 939,00 pasākumus, monitorējot izmaksas,
Latvija
investīcijas, siltumnīcefekta gāzu (SEG)
emisijas izmantojot informāciju satelīta
termogrāfiju kartēs.

Edgars Bērziņš. Tel. +371
283 105 94,
edgars.berzins@vatp.lv

74 977,00

Pētījumā tiks modelēta viļņu parametru
telpiskā izplatība un ilgtermiņa tendence
saistībā ar vidējās gaisa temperatūras
pieaugumu. Balstoties uz viļņu lauku
13 231,00
Visa Latvija
modelēšanas rezultātiem, tiks veikta
garkrasta straumju modelēšana un
aprakstīts suspensdēto daļiņu transports,
vektori un attālums.

Juris Aigars, Tel.+371
67610850,
juris.aigars@lhei.lv

EEZ finanšu instruments, Neliela apjoma grantu shēma "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām"
Programmas joma: Pielāgošanās klimata pārmaiņām
Programmas nosaukums: Nacionālā klimata politika, LV02
Programmas apsaimniekotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekta/ Līguma
Nr. un datums

Projekta nosaukums

Proj.Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/033 Līguma
Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/033/010
17.04.2015.

Bioekonomikas modeļa izstrāde
bioloģisko resursu ilgtspējīgai
izmantošanai klimata pārmaiņu
samazināšanai un pielāgošanās
kapacitātes celšanai (BIOKLIMATS)

Finansējuma
saņēmējs

RTU Vides
aizsardzības un
siltuma sistēmu
institūts

Projekta partneri

Projekta
apstiprināšanas
datums/
Īstenošanas
ilgums

Kopējās
No programmas
projekta
piešķirtais
attiecināmās
finansējums,
izmaksas, EUR
EUR

University of Bergen
(Norvēģija)

20.02.2015./
17.04.2015. 30.04.2016.

Proj.Nr. 2/EEZLV02/ Sabiedrības izpratnes un zināšanu
Biedrība "Latvijas
14/GS/046 Līguma veicināšana par klimata izmaiņām,
NILU- Norvēģijas
Atkritumu
Nr. 2/EEZLV02/
ko rada antropogēnie procesi Gaisa izpētes institūts
saimniecības
14/GS/046/008
atkritumu un notekūdeņu
(Norvēģija)
asociācija"
14.04.2015.
apsaimniekošana

1.04.2015./
14.04.2015. 30.04.2016.

91 411,00

82 270,00

Proj.Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/044 Līguma
Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/044/011
24.04.2015.

1.04.2015./
24.04.2015. 30.06.2016.

112 143,00

95 321,00

Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/002

Izglītības moduļa "Klimata
pārmaiņas" izveide Liepājas
Universitātē

Klimata valoda

Klimata ietekmes, pielāgošanos
klimata pārmaiņām un
Proj.Nr. 2/EEZLV02/
pielāgošanās iespēju sociāli
14/GS/007 Līguma
ekonomisko vērtību novērtējums
Nr. 2/EEZLV02/
daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un
14/GS/007/015
Latvijā (Rīgas daudzdzīvokļu
05.05.2015.
namu mikrorajonu ilgtspējīga
attīstība)

Liepājas
Universitāte

-

Norvēģijas lauksaimniecības un vides
Biedrība "Latvijas pētniecības institūts
Mazpulki"
Bioforsk (Norvēģija),
Latvijas Dabas fonds
(Latvija)

Rīgas pašvaldības
aģentūra "Rīgas
Rīgas Stradiņa
pilsētas arhitekta universitāte (Latvija)
birojs"

10.04.2015./ 30.06.2016.

17.04.2014./
05.05.2015. 30.06.2016.

189 725,00

121 601,48

136 000,00

160 932,00

Finansējuma
saņēmēja līdzfinansējums,
EUR

Kopsavilkums/mērķis

Vieta

Projekta mērķis ir izveidot analītisku
instrumentu – sistēmdinamikas modeli,
lai modelētu un analizētu Latvijas
tautsaimniecības pāreju uz
28 793,00 biotautsaimniecību vidējā un ilgtermiņā, Visa Latvija
veicot valsts socioekonomiskās attīstības
un klimata pārmaiņu ietekmes simulāciju
un nepieciešamo politikas instrumentu
novērtējumu.
Projekta mērķis ir apmācību programmas
izstrāde, aprobācija, īstenošana atbilstoši
9 141,00 reģionālajam plānojumam un mācību
Visa Latvija
materiālu sagatavošana par SEG emisijas
avotiem atkritumu apsaimniekošanā un
to iespējamo novēršanu.
Projekta mērķis ir celt sabiedrības
zināšanas un informētību par klimata
pārmaiņām pasaulē un Latvijā, palielināt Liepāja,
16 822,00
Liepājas Universitātes kapacitāti
Latvija
zinātniskā jomā, izveidojot izglītības
moduli "Klimata pārmaiņas".

Kontaktinformācija

Andra Blumberga, +371
29516506,
andra.blumberga@rtu.lv

Ināra Teibe, Tel.+371
29443292,
inara.teibe@gmail.com

Māra Zeltiņa, Tel.+371
63407735,
mara.zeltina@liepu.lv

109 441,33

Projekta ietvaros tiks īstenotas
informācijas kampaņas par klimata
izmaiņām un adaptāciju jautājumiem, kas
ietver starpdiscipināru praktisko darbu
12 160,15
Visa Latvija
izstrādi un iekļaušanu skolu mācību
programmās, dažādu eksperimentu
sagatavošanu, sezonālo parādību
novērojumu sistēmas izveidošanu.

Gunta Kalvāne, Tel.+371
28665753,
gunta.kalvane@gmail.com

115 600,00

Projekta mērķis ir izstrādāt zinātniski
pamatotu pētījumu par klimata ietekmes,
pielāgošanos klimata pārmaiņām un
pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko
novērtējumu Rīgā un Latvijā. Pētījuma
20 400,00
Rīga
ietvaros tiks apskatīti vairāki klimata
pārmaiņu un pielāgošanās faktori, kas
balstoties uz dažādām teorijām un
zinātniskajām metodēm tiks analizēti un
noteikti to sociālekonomiskās vērtības.

Ilvars Metnieks, Tel.+371
67026721, rpab@riga.lv

EEZ finanšu instruments, Neliela apjoma grantu shēma "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām"
Programmas joma: Pielāgošanās klimata pārmaiņām
Programmas nosaukums: Nacionālā klimata politika, LV02
Programmas apsaimniekotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekta/ Līguma
Nr. un datums

Proj.Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/006 Līguma
Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/006/012
22.04.2015.

Projekta nosaukums

Sabiedrības informēšana par
klimata pārmaiņu izraisītajām
sekām Latvijas ezeros

Proj.Nr. 2/EEZLV02/
14/GS/039 Līguma Ēku renovāciju ietekme uz klimata
Nr. 2/EEZLV02/
pārmaiņām un iedzīvotāju
14/GS/039/017
energoefektivitātes paradumiem
19.05.2015.

Finansējuma
saņēmējs

Projekta partneri

Nodibinājums
"Vides risinājumu
institūts"

Latvijas
Hidroekoloģijas
institūts (Latvija)

Biedrība "Ēku
saglabāšanas un
energotaupības
birojs"

Sabiedriska
organizācija "Dabas
resursu pārvaldības
tīklojums"
(Norvēģija), Rīgas
Tehniskā universitāte
(Latvija)

Projekta
apstiprināšanas
datums/
Īstenošanas
ilgums
02.04.2015./
22.04.2015. 30.04.2016.

21.04.2015./
19.05.2015. 30.04.2016.

Kopējās
No programmas
projekta
piešķirtais
attiecināmās
finansējums,
izmaksas, EUR
EUR

86 857,00

82 767,00

78 171,00

74 490,00

Finansējuma
saņēmēja līdzfinansējums,
EUR

Kopsavilkums/mērķis

Projekta mērķis ir izpētīt ziļaļģu
ziedēšanu un to radītās sekas ūdeņu
ekosistēmā, bioloģiskajā daudzveidībā,
8 686,00
kā arī informēt pašvaldības un dažādas
sabiedrības grupas par pētījuma
rezultātiem.

Vieta

Latvija

Pētījuma mērķis ir izstrādāt konkrētas
rekomendācijas politikas veidotājiem, lai
atvieglotu lēmumu pieņemšanu tipveida
daudzdzīvokļu ēku iedzīvotajiem pirmsrenovācijas posmā, kā arī veikt analīzi
8 277,00
Latvija
par pielietotajiem līgumiem renovācijas
procesos starp iedzīvotājiem un
pakalpojuma sniedzējiem, veiktajām
investīcijām un sasniegtajiem rezultātiem
šo līgumu ietvaros.

Kontaktinformācija

Matīss Žagars, Tel.+371
29218057, matiss.zagars@
videsinstituts.lv

Kristaps Zvaigznītis,
Tel.+371 29117126,
birojs@ekubirojs.lv

