
          
 
 
      
 
 
 

 

 
 

 

EXPERIENCE EXCHANGE AND NETWORKING EVENT 
“PERSPECTIVES AND CHALLENGES OF LOCAL AUTHORITIES AND MUNICIPAL 

WASTE MANAGEMENT ENTERPRISES FOR BIO-WASTE MANAGEMENT”  
 

PIEREDZES APMAIŅAS UN SADARBĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMS 
“VIETĒJO PAŠVALDĪBU UN TO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 
UZŅĒMUMU PERSPEKTĪVAS UN IZAICINĀJUMI BIOATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS JOMĀ” 
 

 
 
Date/datums: 9-10 November 2021 
Location/norises vieta: Zoom 
Moderator/pasākuma vadītājs: Mr. Frans Debets, an expert in issues of the urban 
environment and climate adaptation/ eksperts jautājumos par pilsētvidi un pielāgošanos 
klimata pārmaiņām, www.debetsbv.nl  
 

AGENDA / PROGRAMMA  
 
Day 1, Tuesday, 9 November 2021, 10.00-13.00 EET  

 
Target audience: municipal and state-owned companies relevant for the value chain selected 
(bio-waste management and utilisation), RTD and innovation institutions, business 
development and/or technology transfer services. 

Dalībnieki: pašvaldību un valsts uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar bioatkritumu 
apsaimniekošanu un izmantošanu, pētniecības, tehnoloģiskās attīstības un inovācijas 
institūcijas, uzņēmējdarbības attīstības un/vai tehnoloģiju pārneses organizācijas. 
 
 

10:00–10:05 

Opening & Welcome  / Atklāšana  

10:05–10:35 

Bio-waste management and utilisation future perspectives and challenges  

Bioatkritumu apsaimniekošanas un izmantošanas nākotnes perspektīvas un izaicinājumi  
10:35–11:05 

Innovative bio-waste management and utilisation technologies 

Jaunākās bioatkritumu apsaimniekošanas un izmantošanas tehnoloģijas 

http://www.debetsbv.nl/


          
 
 
      
 
 
 

 

11:05–11:35 

Recovery of high added value nutrients from bio-waste and their application  

Augstas pievienotās vērtības vielu ieguve no bioatkritumiem un izmantošana 
11.35–12:05 

Biochar in agriculture – a systematic review of 26 global meta-analyses 

Bio-ogle lauksaimniecībā – 26 globālu pētījumu rezultātu apkopojums 

12:05–12:35 

Discussion / Diskusija  

12:35–12:50 

Introduction to good practice implementation guidelines for circular bioeconomy 
development at company level  

Iepazīstināšana ar labas prakses īstenošanas vadlīnijām aprites bioekonomikas attīstībai 
pašvaldību uzņēmumu līmenī 
12:50–13:00 
Closing of the Day 1 / Noslēgums  
 
 
Day 2, Wednesday, 10 November 2021, 10.00-13.00 EET  

 
Target audience: local, regional and national authorities and administrations, regional 
development agencies, regional governments and ministries, other regional decision makers. 

Dalībnieki: vietējās, reģionālās un valsts iestādes un pārvaldes iestādes, reģionālās attīstības 
aģentūras, reģionālās valdības un ministrijas, lēmumu pieņēmēji, politiku un stratēģiju 
veidotāji un īstenošanas pārraudzītāji.  
 
10:00–10:20 

Opening & Welcome.  Feedback and reflections from the Day 1 

Atklāšana. Atsauksmes un ieteikumi no pirmās dienas   
10:20–10:50 

EU bio-waste management regulations and good practices of their interpretation and 
adoption at different Member States   

ES bioatkritumu apsaimniekošanas regulējums, tā pielietošanas interpretācijas un labā prakse 
dažādās dalībvalstīs 
10:50–11:20 

Life cycle thinking and assessment for waste management at municipal and institutional 
level  

Aprites cikla pieeja un novērtējums atkritumu apsaimniekošanai pašvaldību un to iestāžu 
līmenī 
11:20–11:50 

Local strategies and action plans for effective bio-waste management and utilisation  



          
 
 
      
 
 
 

 

Vietējās stratēģijas un rīcības plāni efektīvai bioatkritumu apsaimniekošanai un izmantošanai 
11:50–12:20 

Discussion / Diskusija  

12:20–12:45 

Introduction to good practice implementation guidelines for circular bioeconomy 
development at municipal level 

Iepazīstināšana ar labas prakses īstenošanas pamatnostādnēm aprites bioekonomikas 
attīstībai pašvaldību līmenī 
12:45–13:00 

Short overview of the project “Unlocking the Potential of Bio-based Value Chains in the 
Baltic Sea Region” and its results. Follow up. Closing of the Day 2  

Īss ieskats projekta “Biomasas vērtību ķēdes attīstība Baltijas jūras reģionā” norisēs un 
rezultātos. Noslēgums 
 

 

 

Detalizēta darba kārtība tiks nosūtīta un reģistrācija izziņota 2021. gada 4. oktobrī. 

Iespējama arī vienas dienas dalība. 

Darba valoda – angļu. Tiks nodrošināta tulkošana latviešu valodā!  

Dalība pasākumā – bez maksas.  

Lūdzu, sekojiet informācijai tīmekļa vietnē: https://balticbiomass4value.eu/news/  

 

 

Pasākums tiek organizēts Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 projekta 
“Biomasas vērtību ķēdes attīstība Baltijas jūras reģionā” (BalticBiomass4Value) ietvaros. 
 

 
 

https://balticbiomass4value.eu/news/

