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Vebinārs “Tehnoloģijas ir atbilde, bet kāds bija jautājums?” 
 

Darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, krievu (sinhronais tulkojums) 

 

2021. gada 12.maijā  
14:00 – 16:00  

Tiešsaistes pasākums. Zoom platforma 
 

  
 
1966. gadā arhitekts Sedriks Praiss (Cedric Price) savā lekcijā provocēja ar jautājumu “Tehnoloģijas ir 
atbilde, bet kāds bija jautājums?”, aicinot auditoriju domāt par jautājuma būtību, meklēt atbildes un 
pārdomāt tehnoloģiju ietekmi uz progresu. Tagad, vairāk nekā 50 gadus pēc šī notikuma, viņa uzdotais 
jautājums ir tikpat aktuāls, ja ne vēl aktuālāks. 
 
Zaļā (un digitālā) transformācija izvirzīta par Eiropas Savienības prioritāti. Taču nedrīkstam aizmirst, ka 
viens un tas pats gaiss plūst, nezinot robežas. Tāpat arī upes – viens un tas pats ūdens tek caur vairākām 
valstīm - gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām.  Vides un klimata noturība, energoefektivitāte, 
ANO Ilgtspējīgas attīstības 13. mērķis par rīcību klimata jomā – tās ir ne tikai Eiropas Savienības valstu 
pašvaldību prioritātes, bet arī PLATFORMA partneru no Austrumu partnerības valstīm identificētās 
prioritārās sadarbības jomas. Bieži vien dalībvalstis un pašvaldības šos mērķus uztver ar bažām un 
šaubām, esot pārliecināti, ka to īstenošana prasīs milzīgus ieguldījumus, kādu pašvaldībām nav un 
tuvākajā laikā nebūs, tāpēc šādi mērķi nemaz nav sasniedzami. 
 
Šajā vebinārā mēs vēlētos atgriezties pie jautājuma, kāpēc zaļās un digitālās Eiropas prioritāte radusies. 
Un ja nu mēs zaļajai un digitālajai transformācijai pievienotu arī Eiropas zaļā kursa kultūras aspektu - 
jauno Eiropas Bauhaus iniciatīvu, kas centrā izvirza attiecīgajai vietai pielāgotu pieeju un sadarbību ar 
iedzīvotājiem, lai padarītu mūsu pašvaldības skaistākas, ilgtspējīgākas un iekļaujošākas? Vai tad mūsu 
rīcība šķistu iespējamāka un jēgpilnāka? 
 
Darba kārtība 
Moderators Dr.geogr. Andris Klepers, asociētais profesors, Vidzemes Augstskola  
 

14:00 – 14:10 Atklāšana 

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, RK CORLEAP loceklis  

Mindaugas Sinkevičius, Lietuvas Pašvaldību asociācijas prezidents, Eiropas Mēru pakta 
vēstnieks no Lietuvas  

14:10 – 14:25 Eiropas Zaļais kurss un Eiropas robežas: atbalsts sadarbībai starp Eiropas 
Savienības un Austrumu partnerības valstīm  

Vassilis Maragos, par Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju un Austrumu partnerību 
atbildīgās nodaļas vadītājs, Eiropas Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu 
ģenerāldirektorāts (DG NEAR), Eiropas Komisija 



  

 Cik zaļš ir zaļš? Eiropas pašvaldību piemēri  

14:25 - 14:35 Zaļa Eiropa: vai mazām pašvaldībām ir reāli sasniegt mazākus un lielākus ”zaļos” 
mērķus? 

Dovydas Kaminskas, Taurages pašvaldības mērs, Lietuva 

14:35 – 14:45 Zaļā transformācija: labās prakses piemēri Gruzijas pašvaldībās  

David Melua, Gruzijas Nacionālās vietējo pašvaldību asociācijas (NALAG) 
izpilddirektors, Gruzija 

 Un ja nu mēs parunātu par Eiropas zaļā kursa kultūras aspektu?  

14:45 – 15:05 Transformācija = inovācijas + labā prakse 
Markku Markkula, Eiropas Mēru pakta vēstnieks no Somijas, Espoo pilsētas valdes 
priekšsēdētājs un Helsinku reģiona prezidents, Somija 

15:05-15:20 Lielā transformācija: no grāmatas līdz realitātei  
Roeland Dudal, Architecture Workroom Brussels, Beļģija 

15:20 – 15:30 Jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīva un “Zaļais Street Art Festivāls 2021” Kuldīgā 

Artis Gustovskis, Kuldīgas novada domes inovāciju un tūrisma eksperts, Latvija 

15:30 - 15:55 Viedokļu apmaiņa par Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu 
turpmāko sadarbību vides un klimata jomā: prioritātes, vēlmes un ieceres 

- Yevgen Groza, reģionālo projektu vadītājs, EU4Climate, UNDP 

- Iryna Yarmolenko, PLATFORMA pārstāve, Butcha pilsētas domes deputāte, 
Ukraina 

- Alexandru Osadci, starptautisko attiecību koordinators, Moldovas Vietējo 
pašvaldību kongress (CALM), Moldova  

- Nino Rukhadze, PLATFORMA pārstāve, Tbilisi pilsētas domes deputāte, Gruzija 

15:55 – 16:00 Noslēguma piezīmes 

Vaida Aleknavičienė, PLATFORMA pārstāve, Joniškis pašvaldības mēra vietniece, 

Lietuva  

  
 

 

 
 


