
 

Vasaras skolu atbalsta:  

Vasaras skola „Biogāzes enerģētiskie aspekti” 

Rīgā, Āzenes ielā 12/1 

2017. gada 28.–31. augustā 

Organizē: Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts 

28. augusts – pirmdiena 

9.30 10.00 Reģistrācija 

10.00 10.15 
Vasaras skolas atklāšana 

Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskās universitātes profesore 

10.15-13.00 1.sesija. Biogāzes ražotnes plānošana  

10.15 11.30 

Ievads. Biogāzes sastāvs un izejvielas biogāzes ražošanai 

- Biogāzes definīcija 

- Biogāzes ražotņu veidi 

- Izejvielu klasifikācija 

- Izejvielu raksturojums un svarīgākie rādītāji 

- Gāzes iznākums 

Karīna Bāliņa 

11.30 11.45 Pārtraukums 

11.45 13.00 

Biogāzes ražošanas un izmantošanas sistēma 

- Mikrobioloģiskā procesa stadijas 

- Prasības procesa norisei un kontroles parametri 

- Biogāzes staciju komponenti 

- Biogāzes izmantošanas veidi 

- Sistēmiska pieeja biogāzes ražošanai 

Krišs Spalviņš 

13.00 14.00 Pusdienu pārtraukums 

14.00-16.30 2.sesija. Biogāzes ražotnes praktiskā realizācija 

14.00 14.30 

Biogāzes ražotnes attīstīšanas galvenie soļi 

- Biogāzes ražotnes realizēšanas procedūra 

- Nepieciešamās atļaujas 

Kaspars Ivanovs 

14.30 16.30 

Praktiskais darbs. Gatavošanās lomu spēlei 

- Iepazīšanās ar spēles aprakstu 

- Dalībnieku sadalīšana grupās 

- Grupu darbs – pienākumu sadale starp grupas 

dalībniekiem, darbības stratēģijas izstrāde un 

apspriešanās 

 

 
29. augusts – otrdiena 

10.00-12.30 3.sesija. Biogāzes ražošanas ekonomiskie aspekti  

10.00 11.15 

Biogāzes projekta ekonomiskie rādītāji 

- Plusi 

- Mīnusi 

- Ieteikumi risku samazināšanai 

Maksims Feofilovs 

11.15 11.30 Pārtraukums 

11.30 12.30 Pieredze biogāzes stacijas darbināšanā Latvijā Mārtiņš Pelšs 

12.30 13.30 Pusdienu pārtraukums 

13.30-16.00 4.sesija. Lomu spēle – biogāzes ražotnes izveide 

13.30 16.00 

Lomu spēle: Biogāzes stacijas būvniecība 

- Katra grupa pārstāv spēles sākumā noteiktas 

intereses, kuras spēles laikā cenšas pēc iespējas 

realizēt un aizstāvēt 

 

 
  



 

Vasaras skolu atbalsta:  

30. augusts – trešdiena 

10.00-13.00 5.sesija. Biogāzes izmantošana  

10.00 11.15 

Biogāzes izmantošanas veidi un inovācijas 

- Biogāzes uzlabošana izmantojot atjaunojamos 

energoresursus 

- Biogāzes attīrīšana 

- Ekoloģiskie indikatori 

- Kurināmā pietaupījuma indikatori 

Jeļena Ziemele 

Dagnija Blumberga 

11.15 11.30 Pārtraukums 

11.30 12.30 

Biomasas izmantošana energoavotos 

- Biomasas pārstrādes procesi 

- Biomasas gazifikācijas tehnoloģiskie risinājumi 

- Pirolīzes process un tehnoloģiskie risinājumi 

Vladimirs Kirsanovs 

12.30 13.30 Pusdienu pārtraukums 

13.30-16.00 
6.sesija. Koģenerācijas ekonomiskie aspekti, Biogāzes ražošanas politiskie 

aspekti 

13.30 14.30 

Koģenerācijas staciju tehnoloģiski ekonomiskie aspekti 

- Izmaksu pārdale elektroenerģijas un 

siltumenerģijas tarifu noteikšanai 

- Izmaksu pārdales metodes 

- Ārējās izmaksas 

Agris Kamenders 

14.30 15.30 

Biogāzes ražošanas politiskie aspekti 

- Biogāzes stacijas Latvijā (pagātne, tagadne, 

nākotne) 

- Biogāzes iespējas Latvijā 

- Priekšrocības un trūkumi 

Andis Kārkliņš 

15.30 16.00 Praktisks piemērs:   

 
31. augusts – ceturtdiena 

10.00-11.00 Vasaras skolas noslēgums un sertifikātu saņemšana 

11.00-15.00 
Biogāzes stacijas apmeklējums 

SIA "Agro Iecava" biogāzes stacijas 

Piezīme: dotā programma ir indikatīva. Organizatori patur tiesības mainīt lekciju kārtību un 

iesaistītos lektorus, par to iepriekš brīdinot kursa dalībniekus. 


