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9.30 – 10.10 Dalībnieku reģistrācija, prezentāciju (.ppt) iekopēšana datorā/ Registration 
 

10:10- 11:40 Mutiskie ziņojumi/ Oral presentations: 
1. 10:10 – 10.40 Olga 

Ritenberga 
Dabas rādīts gaisa “piesārņojums” – problēmas un risinājumi/  Air 
“pollution” with biological origin – problems and solutions 

2. 10.40 – 11:00 Liene Šustere PM piesārņojuma līmeņa sektoriālais novērtējums/ Sectorial assesment of 
PM pollution levels 

3. 11:00 – 11.20 Iveta 
Šteinberga 

Transporta plūsmu strukturālo izmaiņu ietekme uz gaisa kvalitāti Rīgas 
centrā/ Impact of  structural changes of transport flow on air quality in 
city center of Riga 

4. 11:20 – 11:40 Natālija 
Suhareva 

Zivs vecuma – metālu satura normalizācijas tehnikas izstrāde Baltijas 
jūras un Rīgas līča piesārņojuma novērtēšanai/ Development of fish age – 
metal concentration normalization technique for assessment of pollution 
level in the Baltic Sea and Gulf of Riga 

 
 

11:50 – 12.20 Kafijas pauze 
 

12:20 - 13:30 Stenda ziņojumi/Posters   (5min+2min jaut.) 
 5. Raimonda Soloha Zivju apstrādes uzņēmuma vides piesārņojuma izpēte/ Environmental 

pollution in fish processing industry: a case study 

6. Gerda Paula Kalniņa Vides tiesību analīze un novērtējums Latvijā/ Analysis and assessment of 
environmental justice in Latvia 

7. Liene Cīrule Nodarbinātības iespējas Latvijas Universitātes vides zinātņu studiju 
absolventiem 

8. Tince Balode Gaisa kvalitātes aprīkojuma “GRIMM” stacijas izmantošana putekšņu 
pētījumos/ Use of Air quality station “GRIMM” data for pollen studies 

9. Olga Ritenberga et al. Personalizētā putekšņu alerģijas prognozēšanas sistēma (PASYFO) 
Latvijā un Lietuvā: mobilās aplikācijas ieviešana/ Personalized Allergy 
Symptom Forecasting System for Latvia and Lithuania 

10. Oskars Janavs et al. Iekštelpu gaisa kvalitātes novērtējums dažāda tipa izglītības iestādēs Rīgā/  
Indoor air quality in different types of educational institutions in Riga 

11. Olga Ritenberga et.al Sezonālās putekšņu slodzes prognozēšana Dienvideiropā: olīvkoku 
piemērs/ Forecasting of the seasonal pollen load in Southern Europe: case 
of olive pollen 

12. Liāna Ļebedeva Gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu efektivitātes kvantitatīvais 
novērtējums ielu kanjonos/ Quantitative evaluation of the air quality 
improvement measures efficiency in street canyons 

13. Vivita Priedniece Vienģimenes māju gaisa baseina piesārņojuma samazināšana/ The 
reduction of pollution in air basin of single-family households 

14. Iveta Šteinberga et al. Cieto daļiņu noturības un frakcionārā sadalījuma novērtējums smēķēšanas 
procesa laikā/ Assessment of the persistence and fractions of PM during 
the smoking process 

 15. Ilze Kornete Mikroklimata un bioloģiskā piesārņojuma novērtējums sporta centros 



Cēsīs un Priekuļu novadā/ Microclimate and biological pollution 
evaluation in sports centers in Cēsis and Priekuļu region 

 
13:30 – 14:00 Vieslektors/Invited speaker 

16.  
13:30 -14:00 

 Invited speaker  Prof. Mikhail Sofiev – Finnish Meteorological Institute: 
Atmospheric pollution in changing climate: what is coming? Evidence from monitoring 

and modelling 
 

14:00- 15:20  Mutiskie ziņojumi/Oral presentations: 
17. 14:00 – 

14:20 
Iveta 
Šteinberga 

Dispersijas modeļu izmantošana gaisa kvalitātes zonu identificēšanai 
Rīgas aglomerācijā/Use of dispersion models for the identification of air 
quality zones in Riga aglomeration 

18. 14:20 – 
14:40 

Einārs 
Cilinskis 

Klimats un energosistēmas/ Climate and Energy 

19. 14:40 – 
15:00 

Oskars 
Janavs 

Iekštelpu vides kvalitātes vērtēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti/ 
Theoretical and practical aspects of indoor environmental quality 
assessment 

 Noslēguma diskusijas /Final discussions 
 
 
 


