Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas
“Nacionālā klimata politika” projektu
ATKLĀŠANAS KONFERENCE
2014. gada 26. novembrī
“Hotel Bergs” Stikla zāle, Elizabetes iela 83/85, Rīga
Programma
Laiks

Prezentācijas nosaukums

Referents

9.00 – 9.30

Reģistrēšanās, rīta kafija

9.30 – 9.40

Atklāšanas uzruna

Alda Ozola, valsts sekretāra vietniece
vides aizsardzības jautājumos, VARAM

9.40 – 9.50

Klimata politika Latvijā

Ilze Prūse, Klimata pārmaiņu
departamenta direktore, VARAM

9.50 - 10.00

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2009. - 2014. gada perioda
programma “Nacionālā klimata politika”

Ināra Buda, Attīstības instrumentu
departamenta direktora vietniece,
VARAM

I DAĻA Ceļā uz Nacionālo klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju: valsts politika, pielāgošanās
pasākumi un starptautiskā pieredze
10.00 – 10.15

Pielāgošanās klimata pārmaiņām Latvijā:
Klimata pārmaiņu radīto risku izvērtējums
un politikas veidošana

Ieva Bruņeniece, Klimata pārmaiņu
departamenta vecākā eksperte, VARAM

10.15 – 10.30

Pielāgošanās klimata pārmaiņām
Norvēģijā: Nacionāla, reģionāla un vietēja
līmeņa risku novērtējumi un plānošanas
procesi

Dag Olav Høgvold, Norvēģijas Civilās
aizsardzības direktorāta vecākais
konsultants

10.30 – 10.40

Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata
pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai: EEZ FI
projekta mērķis un aktivitātes

Krista Pētersone, Klimata pārmaiņu
departamenta projekta koordinatore,
VARAM

10.40 – 11.00

Jautājumi un diskusija

11.00 – 11.30

Kafijas pauze

11.30 – 11.45

Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāta
nacionālā un starptautiskā loma, lai
pielāgotos klimata pārmaiņām

Maria Terray Brantenberg, Norvēģijas
Civilās aizsardzības direktorāta
Starptautiskās nodaļas konsultante

Konference tiek finansēta no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas LV02 “Nacionālā
klimata politika” projektu:
„Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus
pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” Nr. 4.3-23/EEZ/INP-001 un
„Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”
Nr. 4.3-23/EEZ/INP-002 līdzekļiem.

11.45 – 12.00

Vides informācijas sistēmu nozīme klimata Jānis Šīre, Iekšzemes ūdeņu nodaļas
pārmaiņu kontekstā: plūdu riska kartēšanas vadītājs, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas
piemērs
un meteoroloģijas centra”

12.00 – 12.15

Jūras telpiskā plānošana: Kā valsts redz
jūras attīstību, un plānošanu un kādas ir
sabiedrības iespējas to ietekmēt?

12.15 – 12.30

Jautājumi un diskusija

12.30 – 13.30

Pusdienas

Jānis Ušča, Telpiskās plānošanas
departamenta vecākais eksperts,
VARAM

II DAĻA Nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un pasākumu ietekmju modelēšanas
sistēmas pilnveidošana
Klimata politikas Latvijā veidošanas process
Helēna Rimša, Klimata pārmaiņu
13.30 – 13.50
departamenta vecākā eksperte, VARAM
13.50 – 14.10

Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas
sistēma Latvijā

Agita Gancone, Klimata pārmaiņu
departamenta vecākā eksperte, VARAM

14.10 – 14.30

Klimata pārmaiņu mazināšanas politikas
izstrādes, novērtēšanas un prognozēšanas
sagatavošana Norvēģijā

Nina Holmengen, Norvēģijas Vides
aģentūras Emisiju inventarizācijas un
analīzes nodaļas vecākā konsultante

14.30 – 14.50

Jautājumi un diskusija

14.50 – 15.20

Kafijas pauze

15.20 – 15.30

Nacionālās siltumnīcefekta gāzu
inventarizācijas sistēmas pilnveidošana:
EEZ FI projekta mērķis un aktivitātes

Māra Melnbārde, Klimata pārmaiņu
departamenta projekta koordinatore,
VARAM

15.30 – 15.50

Integrētās datubāzes nepieciešamība
ikgadējo siltumnīcefekta gāzu
inventarizācijas ziņojumu sagatavošanai

Ieva Sīle, Gaisa un Klimata nodaļas
vecākā speciāliste, VSIA "Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

15.50 – 16.10

Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas
uzlabošana lauksaimniecības un zemes
izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas
un mežsaimniecības sektoros.

Ieva Līcīte, Lauksaimniecības
departamenta Augkopības nodaļas
vecākā referente, Zemkopības ministrija

16.10 – 16.30

Jautājumi un diskusija

16.30 – 17.00

Noslēgums

Konference tiek finansēta no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas LV02 “Nacionālā
klimata politika” projektu:
„Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus
pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” Nr. 4.3-23/EEZ/INP-001 un
„Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”
Nr. 4.3-23/EEZ/INP-002 līdzekļiem.

