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Vebinārs “Jaunatne. Klimats. Vietējā politika. Kādēļ un kādēļ gan ne?” 
 

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

 

2021. gada 15. jūnijā 
14:00 – 16:00  

Tiešsaistes pasākums. Zoom platforma 
 

  
 
Jaunieši nav mūsu nākotne. Viņi ir šeit un tagad. 
 
To loma ir ļoti nozīmīga: jaunieši aktīvi piedalās dažādās aktivitātēs klimata pārmaiņu mazināšanai un 
kampaņās, lai izglītotu, veidotu izpratni par vides jautājumiem. Jaunieši tāpat iesaistās vietējos un 
starptautiskos projektos, kas veltīti klimata pārmaiņu jautājumiem. Būtiski, lai tiem arī būtu iespējas 
piedalīties lēmumu pieņemšanā pašvaldībās, jo šie lēmumi noteikti ietekmēs to nākotni. 
 
Taču vai jaunieši ir pārmaiņu virzītāji? Kas jaunajai paaudzei vajadzīgs, lai būtu par pozitīvo pārmaiņu 
katalizatoru? Kā politiķi var sadarboties ar jauniešiem vietējā un nacionālajā līmenī? Vai klimata krīze 
tagad ir jebkuras politikas pamats? Ko mēs īsti vēlamies un kad mēs to vēlamies panākt? Šie ir jautājumi, 
uz kuriem mēģināsim rast atbildes pasākuma ietvaros. 
 
Darba kārtība 
Moderatore Vaida Aleknavičienė, PLATFORMA politiskā pārstāve, Jonišķu pašvaldības mēra vietniece, 
Lietuva  
 

14:00 – 14:10 Atklāšana 

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

Gunārs Ansiņš, Eiropas Klimata pakta vēstnieks un Eiropas Mēru pakta vēstnieks no 
Latvijas, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks 

14:10 – 14:25 Eiropas Jaunatnes galvaspilsēta 2021: Klaipēda. Jauniešu iesaistes piemērs.  

Aleksandra Lobaškova, vispārējo lietu koordinatore Klaipēdā – Eiropas Jaunatnes 
galvaspilsētā  2021, Lietuva 

14:25 - 14:40 Vai klimata politika tagad ir jebkuras politikas pamats? Jaunieši un to loma, 
veidojot politikas darba kārtību.  

Prof. Dr. oec. Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte no Latvijas 

14:40 – 14:55 Padarot mūsu pašvaldības labākas: kādēļ un kā iesaistīt jauniešus? Jaunā Eiropas 
Bauhaus iniciatīva.  

Dr. arch. Antra Viļuma, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija  



  

14:55 – 15:10 Jauniešu iesaiste vides aktivitātēs un vietējās politikas veidošanā. Piemērs no 
Latvijas 
Dana Šteinberga, jaunatnes lietu speciāliste, Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, 
Latvija  

15:10-15:25 Jaunatnes politika pašvaldībās un jauniešu iesaiste vides aktivitātēs. Piemērs no 
Gruzijas.  
Jaunatnes aģentūras pārstāvis, Gruzija  

15:25 – 15:40 Jaunatnes politika pašvaldībās un jauniešu iesaiste vides aktivitātēs. Piemērs no 
Ukrainas.  
Nazar Mykoliuk, sociālo jautājumu eksperts, Ukrainas Pilsētu asociācija, Ukraina 

15:40 - 15:55 Jaunieši klimatam. Stāsts par drosmi un vēlmi ietekmēt.  
Jauniešu vides organizācijas pārstāvis.  

15:55 – 16:00 Noslēguma piezīmes 
Marlène Siméon, aktivitāšu direktore, Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padome  

Epilogs. Mūzikas un mākslas video par dabu. Piedalās bērni un jaunieši no Latvijas, Gruzijas un 
Ukrainas. 

 
 

 

  


