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Pārresoru koordinācijas centram 

 

Par Latvijas Ziņojumu par ANO Ilgtspējīgas 

attīstības mērķu īstenošanu 

 

Atsaucoties uz Pārresoru koordinācijas centra 04.01.2022. vēstuli Nr. 1.2-4/2, 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sniedz informāciju par Latvijas 

Pašvaldību savienības ieguldījumu ANO Ilgtspējīgas attīstības konkrētu mērķu 

īstenošanā Latvijā un citās attīstības sadarbības valstīs kopš 2018. gada marta. 

LPS šajā laika posmā īstenojusi virkni aktivitāšu Latvijas pašvaldībām (daļā no 

tiem ietverot arī Austrumu partnerības pašvaldību auditoriju) par ANO 

Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) tēmu. Ikviens no šiem informatīvajiem 

pasākumiem bija labi apmeklēts gan klātienē, gan attālināti, kas tikai vēlreiz 

apliecina pašvaldību interesi par Ilgtspējīgas attīstības mērķu tēmu. Vienlaikus 

katrs no pasākumiem ietvēra arī kādu no tā brīža politikas dienaskārtības 

prioritārajām tēmām vai jaunajām Eiropas Komisijas iniciatīvām, tādējādi 

uzsverot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu ciešo sinhronizāciju ar pašvaldībās 

ikdienā īstenojamajiem mērķiem, plāniem un aktivitātēm. Te ieskats LPS 

pēdējo gadu laikā īstenotajām aktivitātēm par IAM Ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem: 

- 05.06.2019. Salacgrīvā organizētais seminārs Latvijas pašvaldību 

pārstāvjiem “Dzimumu līdztiesība: ceļā uz ekonomisko attīstību un 

iekļaujošu sabiedrību”, kas bija veltīts IAM 5 “Dzimumu 

līdztiesība”. Ar semināra palīdzību, iesaistot tādus atpazīstamus 

runātājus kā resursu centra “Marta” vadītāja, LAPAS vadītāju un 

“BlueOrangeBank” pārstāvi, Latvijas pašvaldību pārstāvji tika tuvāk 

iepazīstināti ar dzimumu līdztiesības tēmu, tostarp sieviešu izglītības un 

ekonomiskās iesaistes veicināšanas tēmu, lai iegūtās zināšanas varētu 

pilnīgāk izmantot pašvaldību īstenotajās aktivitātēs un sniegtajos 

pakalpojumos. 

- 25.09.2019. Rīgā rīkotais starptautiskais seminārs “Ilgtspējīgas 

pašvaldības – iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas”, kas bija 

veltīts SDG 11 “Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas”. Tā kā SDG 11 ir 

tieši vērsta uz pašvaldībām un parāda, kādu nākotni vēlētos redzēt 
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iedzīvotāji, diskusijas mērķis bija veicināt domu maiņu par vairāku 

jomu korelāciju un IAM integrāciju vietējās un valsts politikas 

plānošanā. Latvijas pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar 

“References ietvarstruktūru ilgtspējīgām pilsētām”, kas palīdz 

pašvaldībām izstrādāt vietējās integrētās stratēģijas un lokalizēt ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā arī ar Flandrijas pašvaldību pieredzi 

IAM īstenošanā pašvaldībās, lai iedvesmotu Latvijas pašvaldību 

pārstāvjus turpmākām aktivitātēm. 

- 26.08.2020. Ikšķilē notikušais seminārs “Dabā balstīti risinājumi 

pilsētvides atveseļošanai, notekūdeņu un lietus ūdeņu attīrīšanai”, 

kas veltīts SDG 6 “Tīrs ūdens un sanitārija” un SDG 13 “Rīcība 

klimata jomā”. Seminārā atspoguļoti labās prakses piemēri gan par 

pilsētvides atveseļošanu, gan dažādiem notekūdeņu un lietus ūdens 

attīrīšanas paņēmieniem ar dabā balstītiem risinājumiem, lai Latvijas 

pašvaldību pārstāvjus labāk iepazīstinātu ar dabā balstītu risinājumu 

koncepciju. Tās pamatā ir zināšanas, ka dabā balstīti risinājumi atdarina 

ekosistēmu pakalpojumus, sniedzot daudzveidīgu pakalpojumu klāstu, 

no kura atkarīga cilvēku labklājība. Izstrādājot un ieviešot dabā 

atbalstītus risinājumus, tiek panākta noturība, vienlaikus radot labumu 

sabiedrībai, videi un ekonomikai. 

- 14. - 29.11.2020. Eiropas Vietējās solidaritātes dienu ietvaros divas 

Latvijas pašvaldības sagatavojušas vairākus video par IAM, ko var 

noskatīties LPS YouTube kanālā: Kuldīgas novada pašvaldība 

sagatavojusi video par IAM Kuldīgā un Kuldīgas novada Bērnu un 

jauniešu centra Animācijas darbnīca sagatavojusi video par IAM 15, 

IAM 17 un IAM 13, savukārt Preiļu novada pašvaldība sagatavojusi 

video par IAM Preiļu novadā. 

- 15.04.2021. rīkotais vebinārs “Labjūtība un veselība: pašvaldības un 

to darbinieki “jaunā normālā” virpuļvētrā” Latvijas pašvaldību 

pārstāvjus iepazīstināja tuvāk ar IAM 5 “Dzimumu līdztiesība” un IAM 

3 “Laba veselība un labklājība” COVID-19 krīzes kontekstā. 

- 12.05.2021. notikušais starptautiskais vebinārs “Tehnoloģijas ir 

atbilde, bet kāds ir jautājums?” bija veltīts IAM 13 “Rīcība klimata 

jomā”, auditorijā vienkopus aicinot Latvijas un Austrumu partnerības 

pašvaldību pārstāvjus tā kopīgo mērķu sasniegšanai (kā vienu no 

svarīgākajām minot arī enerģētiskās nabadzības mazināšanu) uzsverot 

klimata jautājumu aktualitāti ne tikai Eiropas Savienības, bet arī 

Austrumu partnerības valstīs.  

- 1.06.2021. publicēts LPS Mūzikas un mākslas video, kura veidošanā 

https://www.youtube.com/watch?v=4002TuwIkDc&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=7&t=11s&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://www.youtube.com/watch?v=tXiBsQxDHpQ&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=16&t=14s&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://www.youtube.com/watch?v=IxvJgj9QkHw&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=17&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://www.youtube.com/watch?v=tqkruB0HQFo&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=18&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://www.youtube.com/watch?v=aczc4AsdM2s&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=10&t=3s&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
https://www.youtube.com/watch?v=qt6DDd2AlWs&list=PLLtiZjDjhu6C3eJQojLasO-HOveAAwhAw&index=21&t=20s&ab_channel=LatvijasPa%C5%A1vald%C4%ABbusavien%C4%ABba
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piedalījušies bērni un jaunieši no Kuldīgas, Preiļu un Valkas novada 

pašvaldībām Latvijā, kā arī Ņižinas pašvaldības Ukrainā un Ozurgeti 

pašvaldības Gruzijā. Video otrajā daļā ietverti bērnu īpaši šim video 

veidotie zīmējumi par IAM 13 “Rīcība klimata jomā”. 

- 3.11.2021. norisinājās diskusija “Attīstība nav iespējama bez 

plānošanas. Jauns rīks pašvaldību sasniegumu mērīšanai ilgtspējas 

kontekstā.”, kuras ietvaros Latvijas pašvaldību pārstāvji iepazinās ar 

Latvijas Universitātes pētnieku piedāvāto vadības rīku, kas 

piemērojams pašvaldības sasniegumu mērīšanai tieši globālās 

ilgtspējības kontekstā, izmantojot sešus rādītājus.  

Attiecībā uz jautājumu par to, kur ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanā būtu nepieciešams nozīmīgāks Latvijas ieguldījums, Latvijas 

Pašvaldību savienība vēlētos aicināt lielāku vērību politikas un plānošanas 

dokumentos, kā arī nacionālā mēroga aktivitātēs pievērst uzmanību IAM 11 

“Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas”. Patlaban pilsētās pasaulē dzīvo 56% 

iedzīvotāju, taču šī tendence palielināsies, līdz 2030. gadam sasniedzot 60%. 

Tāpēc jo īpaši svarīgi aktualizēt ilgtspējas jautājumus to dažādos pilsētu 

attīstības aspektos, sākot no iekļaujošas un ilgtspējīgas urbanizācijas līdz pat 

iesaistošu, integrētu un ilgtspējīgu apdzīvotu vietu plānošanas un 

pārvaldības spēju uzlabošanas.  

Lai publiskajā, nevalstiskajā un privātajā sektorā un dažādos līmeņos 

pilnveidotu, paplašinātu un veicinātu Latvijas ieguldījumu ANO 

Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā Latvijā un starptautiski, Latvijas 

Pašvaldību savienība vēlētos aicināt dažādu organizāciju un iestāžu īstenoto 

aktivitāšu ietvaros ievērot inovāciju ekosistēmas principu, pasākuma 

īstenošanā ietverot valsts, pašvaldību, NVO, dažāda līmeņa izglītības iestāžu 

(formālā/neformālā izglītība; izglītības iestādes, sākot no pirmsskolas, līdz pat 

augstākajai izglītībai) un uzņēmēju pārstāvjus. Tādējādi tiks veicināts, ka 

aktivitāte ietvers dažāda veida auditorijas, kā arī daudzveidīgu interešu loku, 

sniedzot viedokļu un priekšlikumu dažādību. 
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