
 

 

“MŪSU VISU ZEME: MĒRU PAKTS GODĪGĀKAI, KLIMATAM NEKAITĪGAI 
EIROPAI” 

12. maijs 11:30 – 13:00  
 

Darba valodas: latviešu un angļu (sinhronais tulkojums) 
 

Tiešsaistes pasākums. Zoom platforma 
 

Pēc Eiropas Savienības apņemšanās līdz 2050. gadam kļūt par klimata neitrālu 
kontinentu un jaunajiem klimata mērķiem 2030. gadam, arī Mēru pakts uzsāk jaunu 
posmu savā attīstības fāzē - “Paktu par godīgāku, klimatam nekaitīgu Eiropu”, - 
aicinot pievienoties pašvaldības, kurām rūp iedzīvotāju veselība, ilgtspējīga attīstība 
un klimata noturība Eiropā un ārpus tās. 
 
Šis pasākums būs iespēja pašvaldībām atklāt jauno Mēru paktu, uzzināt par jaunajiem 
mērķiem un iespējām, vienlaikus gūstot iedvesmu vēl neīstenotām aktivitātēm, lai 
visi kopā kā viena komanda, kurā katram ir savs uzdevums, rūpētos par mūsu visu 
Zemi! 
 

DARBA KĀRTĪBA 
Moderatore: Sandra Bērziņa, padomniece vides aizsardzības jautājumos, Latvijas 
Pašvaldību savienība 

11:30- 11:35  Atklāšanas uzruna 
Gunārs Ansiņš, Eiropas Mēru pakta nacionālais vēstnieks no 
Latvijas, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks  

11:35 – 11:50  Vai esam “gatavi 55”? Jaunais Eiropas politiskais ietvars 
klimata un enerģētikas jomā 

Katerina Fortun, Klimata politikas ģenerāldirektorāts, Eiropas 
Komisija 

11:50 – 12:00  Jaunais Mēru pakts: ko tas īsti nozīmē?  
Pedro Bizarro, padomnieks, Eiropas Mēru pakts  

12:00 – 12:10  “Klimata pārmaiņas: ja nu mēs nogaidām, un nogaidām… ?” 
Doc. dr. Vaida Šerevičienė, Vides aizsardzības fakultāte, Viļņas 
Gediminas Tehniskā universitāte, Lietuva  

 



12:10 – 12:25  “Renovācijas vilnis”, lai palīdzētu pašvaldībām sasniegt 
klimata neitralitāti 
Andres Jaadla, Eiropas Mēru pakta nacionālais vēstnieks no 
Igaunijas, Rakveres pilsētas domes deputāts, Igaunija  

Aktivitātes pašvaldībās, bet globāli mērķi: pieredze un iedvesmas stāsti 
“zaļākai” nākotnei  
12:25 – 12:35 Smiltenes pieredze ceļā uz klimata rīcības plānu un tā 

īstenošana 
Ieva Dille, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, Smiltenes 
novada dome, Latvija 

12:35 – 12:45 Kā kļūt par “Eiropas Zaļās lapas balvas” uzvarētāju?  
Arnout Ruelens, klimata programmu koordinators, Mehelenas 
pilsēta, Beļģija 

12:45 – 12:55 “Energoefektivitāte vispirms”: klimatneitrālas ekonomikas 
dzinējspēks  
Mārtiņš Tīdens, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas  
izpilddirektora vietnieks, Latvija 

12:55 – 13:00  Noslēguma piezīmes 
Pedro Bizarro, padomnieks, Eiropas Mēru pakts 

                                                                         

 


