
 

EWEAS projekts ar prieku paziņo, ka 2020. gada 12. maijā norisināsies tiešsaites conference 

par labāko praksi energoefektivitātes un ūdens efektivitātes jomā akvakultūrā. 

Akvakultūras nozares pārstāvji iepazīstinās ar nozares labās prakses piemēriem, savukārt 

paneļdiskusijas laikā ekspertu grupa atbildēs uz auditorijas uzdotajiem jautājumiem par 

enerģijas un ūdens efektivitāti. 

Runātāji:  

Israel Muñoz, Lauksaimniecības pārtikas pētījumu un tehnoloģiju institūts, Katalonija   

Ūdens un enerģijas patēriņa samazināšana jūras velšu pārstrādē  

Damien Toner, An Bord Iascaigh Mhara (Īrijas Jūras produktu attīstības aģentūra)  

Ilgtspējība un resursu efektivitāte kūdras purva RAS sistēmā Centrālajā Īrijā  

Maddi Badiola, projekta vadītāja un RAS speciāliste Alpha Aqua A / S - HTH 

AquaMetrics llc 

Enerģijas patēriņš akvakultūras sistēmās  

Pēc īsa pārtraukuma konferences otrā daļā tiks demonstrēta e-mācību platforma, kas veidota 

ar mērķi nodrošināt akvakultūras iekārtu tehniķiem un vadītājiem nepieciešamos rīkus, lai 

maksimizētu energoefektivitāti un veiktspēju, ļaujot pašiem novērtēt iekārtu stāvokli, kā arī 

enerģijas patēriņa uzlabojumus, kas iegūti ar uzlabojumu īstenošanu. E-mācību platforma 

būs brīvi pieejama visiem, un to atbalsta ES. Paralēlās sesijas notiks latviešu, spāņu, itāļu, 

slovēņu un angļu valodās. 

Šo pasākumu organizē ES ERASMUS + projekta EWEAS (Enerģija un ūdens efektivitāte 

akvakultūras nozarē, https://eweasproject.eu), un tas galvenokārt ir paredzēts akvakultūras 

speciālistiem, bet var interesēt arī politikas veidotājus, pētniekus, studentus un plašu 

sabiedrību. Visi laipni aicināti. 

Lai saņemtu atjauninātu informāciju par EWEAS projekta aktivitātēm un rezultātiem, lūdzu, 

reģistrējieties mūsu adresātu sarakstā EWEAS projektā (izmantojot Mailchimp). 

Lai reģistrētos konferencei dodieties uz Eventbrite 

https://eweasproject.eu/
https://www.eventbrite.ie/e/eweas-examples-of-best-practice-and-launch-of-elearning-platform-tickets-150703176257


Lai saņemtu atjauninātu informāciju par EWEAS projekta aktivitātēm un rezultātiem, lūdzu, 

reģistrējieties mūsu adresātu sarakstā EWEAS projektā (via Mailchimp).  

Varat arī sekot šī projekta jaunumiem Twitter @ErasmusEWEAS  

 

Piezīmes  

 

EWEAS projekts (E-mācību platforma: Enerģija un ūdens efektivitāte akvakultūras nozarē) tiek 

finansēts no Erasmus + programmas (granta līguma Nr. 2018-1-ES01-KA202-050473). Projekta mērķis 

ir uzlabot to speciālistu zināšanas un kompetenci, kuri akvakultūras nozarē nodarbojas ar 

ūdensapgādes un enerģētikas jautājumiem. 

Projekts ilgst 30 mēnešus no 2018. līdz 2021. gadam. EWEAS konsorciju veido 5 partneri no 5 Eiropas 

valstīm (Spānijas, Slovēnijas, Latvijas, Īrijas, Itālijas). Projektu koordinē SGS Tecnos (Spānija). Aquatt ir 

projekta informācijas izplatīšanas partneris. 

Lai iegūtu plašāku informāciju rakstiet uz e-pastu Martin Johnson, AquaTT projektu vadītājs, 

martin@aquatt.ie  

 

 

 

 

 

 

https://eweasproject.us3.list-manage.com/subscribe?u=7b7dd5b15a5555acb00329982&id=178733a443
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