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Dalībnieki: 

o Inga GRĪNFELDE, William HOGLAND, Juris BURLAKOVS, Rūta OZOLA, 
Zane VINCĒVIČA-GAILE 
Triple Helix loma efektīvas sadarbības veidošanā zinātniski lietišķajos 
pētījumos / The role of Triple Helix in creating effective cooperation in applied 
research 

o Dmitrijs PORŠŅOVS, Māris KĻAVIŅŠ  
Gazifikācijas un pirolīzes tehnoloģijas sadzīves un rūpniecības atkritumu 
pārstrādei: pasaules prakse un tehniskie risinājumi / Technologies of 
gasification and pyrolysis for waste treatment: Worldwide experience and 
technical solutions 

o Dmitrijs PORŠŅOVS, Viesturs OZOLS, Māris KĻAVIŅŠ 
Baltijas valstu atgūto degvielu ķīmiskais sastāvs un termiskās sadalīšanas 
īpatnības / Chemical composition and thermal decomposition characteristics of 
refuse derived fuel in Baltic countries 

o Marta JEMEĻJANOVA, Rūta OZOLA, Māris KĻAVIŅŠ, Linards KĻAVIŅŠ  
Mālu minerālu un antociānu kompozītmateriālu fizikāli ķīmisko īpašību un 
izmantošanas iespēju izpēte / Physical – chemical properties and possible 
applications of clay minerals and anthocyanins composite materials 

o Eva KRĒMERE 
Galvenie izaicinājumi Centrālās Āzijas valstu ūdens resursu efektīvai 
izmantošanai / ‘Food – Water – Energy Nexus’ in Central Asia: Key challenges 

o Zane KALVĪTE, Zane LĪBIETE 
Meža meliorācijas sistēmu novadgrāvju sedimentācijas dīķu efekta ietekmes 
novērtējums ūdens kvalitātes kontekstā / Assessment of efficiency of forest 
melioration system sedimentation ponds in the context of water quality 

o Edgars JŪRMALIS, Mārtiņš LŪKINS, Zane LĪBIETE 
Meža nekoksnes produktu potenciālais nodrošinājums: piemērs no 
apsaimniekotas meža teritorijas / Potential non-wood product supply in a managed 
forest territory 



o Ivars KĻAVIŅŠ, Zane LĪBIETE, Arta BĀRDULE 
Biogēno elementu koncentrāciju izmaiņas augsnes ūdenī pēc atjaunošanas 
cirtes priežu un egļu audzēs: atcelmošanas ietekme / Change of plant nutrient 
concentrations in soil water after regeneration felling in pine and spruce stands: 
Impact of stem removal 

o Linda OSE 
Tiešraides kameru izmantošana putnu izpētē / The use of live stream cameras 
within the research of endangered birds 

 
o Krista PĒTERSONE, Oļģerts NIKODEMUS, Dace LAIVA 

Mazie elementi mūsdienu lauksaimniecības ainavās / Small-scale elements in 
contemporary agricultural landscapes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


