
 

 

 

 

 

Vebinārs 

“Maģiskais trijstūris: Mēru pakts,  

COVID-19 un Eiropas zaļais kurss. Krīze kā iespēja?”  

2020. gada 26. maijs 

10:30 – 12:15 

Darba valoda: latviešu  

Kopš 2008.  gada vairāk kā 10 000 Eiropas pašvaldību, tostarp 24 Latvijā, pievienojušās Mēru paktam, 
lai pielāgotos nenovēršamajai klimata pārmaiņu ietekmei, kā arī nodrošinātu saviem iedzīvotājiem 
drošu, ilgtspējīgu enerģiju par pieņemamām cenām. 2019. gada decembrī visa pasaule uzzināja par 
COVID-19, bet visas pašvaldības, tostarp 119 Latvijā, izjuta tā ietekmi. Tāpat 2019. gada decembrī 
Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par Eiropas zaļo kursu, kura mērķis ir novērst citus 
eksistenciālus draudus Eiropai – klimata pārmaiņas un vides degradāciju. Vai COVID-19 krīze kļūs par 
iespēju un pavērs mums jaunas idejas, kā pašvaldības padarīt ilgtspējīgākas, resursu efektīvākas, vides 
un sanitārās krīzes problēmas pārvēršot iespējās? Par to Latvijas Pašvaldību savienības, Kuldīgas 
novada domes, Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas un ES Mēru pakta biroja rīkotajā vebinārā 
Latvijas pašvaldībām stāstīs un diskutēs pašvaldību, valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji, un 
akadēmiķi. Vebinārs notiks Adobe Connect platformā.  

 

DARBA KĀRTĪBA 

Moderators: Artis Gustovskis, galvenais eksperts darbam ar sabiedrību un valsts institūcijām, inovāciju 
un tūrisma projektu vadītājs, Kuldīgas novada dome 

10:30 - 10:35  Ginta Kaminska, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža, ievadvārdi 

 10:35 – 10:40  Ingas Bērziņas, Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas, atklāšanas uzruna 

10:40 – 10:50  Mēru pakts: ieguvumi un piemēri.  

Lotte Nienhuis, projektu vadītāja, Mēru pakta birojs  

10:50 – 11:05 Viedu pilsētu jaunas idejas: atgūšanās pēc COVID-19 krīzes, atkritumu 
apsaimniekošana un aprites ekonomika. 

Andress Jādla, Rakveres pilsētas vicemērs un „Lääne-Viru Waste Center“ pašvaldību 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma valdes loceklis, Mēru pakta vēstnieks 

11:05 – 11:20 Saldus novada pieredze, īstenojot klimata pārmaiņu pielāgošanās paraugpraksi. 

Edgars Augustiņš, energopārvaldnieks, Saldus novada dome 

 



 

 

 

 

 

11:20-11:35 Vai zini, kas sagaida nākotnē? Atvērto datu lietojums klimata 
pārmaiņu gaidās Kuldīgā. 

Doc. Māris Nartišs, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte  

11:35 – 11:45   Atvērta, noturīga infrastruktūra. No izaicinājumiem uz iespējām! 

    Edmunds Beļskis, valdes priekšsēdētājs, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs 

11:45 – 12:00    Digitālās sociālās platformas iedzīvotāju iesaistīšanai krīzes laikā. 

   Prof. Leo Seļāvo, Datorikas fakultāte, Latvijas Universitāte 

12:00 – 12:15  Jautājumi un atbildes 

 

 


