
  
 

Diskusija: Vai attīstība var būt ilgtspējīga? Kā Tu to redzi? 
 

3. novembris, Daugavpils universitāte, 115. telpa,  
Parādes iela 1, Daugavpils 

 
  
Mērķis: 
Diskusijā tiks meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem: 
- ko ilgtspējīga attīstība nozīmē tev - studentam, uzņēmējam, pašvaldības darbiniekam, nevalstiskās 
organizācijas aktīvistam, cilvēkam? 
- kas tavā novadā, reģionā, Latvijā un pasaulē pietrūkst ilgtspējīgai attīstībai, kādas būtu prioritātes? 
- kādi ir veiksmīgie vietējie piemēri ilgtspējīgai attīstībai?  
- kā iesaistīt sabiedrību ilgtspējīgas attīstības aktivitātēs? 
 
Dalībnieki: 
Valsts un pašvaldību institūciju darbinieki, nevalstiskās organizācijas, vietējo kopienu pārstāvji, uzņēmēji, 
aktīvisti un jebkurš interesents, kam rūp ilgtspējīga Latvijas un planētas nākotne. 
 
Darba kārtība: 
 
11:30 - 12:00  Kafijas pauze un reģistrēšanās 
 
12:00 - 12:05 Atklāšana: Inga Goldberga, Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore  
 
12:05 - 12:20 Ilgtspējīgas attīstības mērķi: konteksts, iespējas un labās prakses piemēri.  
  Inese Vaivare, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, direktore 
 
12:20 - 13:20 Diskusija: 

 - Madara Siliņa, LR Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības politikas nodaļas trešā  
 sekretāre 

  - Elita Kresse, Latvijas Pašvaldību Savienības padomniece ārējo sakaru jautājumos 
  - Inga Goldberga, Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore 

- Viktors Gallers, biedrība “Darītājiem”  
  - Viktorija Kozlovska, Zinātkārtes centrs ZINOO Daugavpils vadītājs 
  - Alexei Homutinin, uzņēmējs www.elementfitness.eu 
 
13:20 - 14:00 Diskusijas dalībnieku ilgtspējīgas attīstības uzdevumu prioritāšu definēšana. Noslēgums 
 
14:00 - 14:30  Kafijas pauze 
 
14:30 - 16:00 Sociālais vingrinājums “Neveiklā sabiedrība” #nupagabet 
 
  Autori: Uģis Polis, Roberts Silavs. Producents: Zuarguss 
   
  Vingrinājumu vada žurnālists Sandijs Semjonovs 
 
Iepriekšēja pieteikšanās: līdz 1.novembrim lapasinfo@gmail.com.Vietu un kūciņu skaits ierobežots 
 
Skat. tālāk  
 
 
 

mailto:lapasinfo@gmail.com


  
Diskusijas konteksts:  
 
2015. gada nogalē ANO tika pieņemti jaunie Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas attiecas uz visām pasaules 
valstīm (http://www.pkc.gov.lv/nap2020/ilgtspējīgas-attīstības-mērķi). Vairākas valstis ir uzsākušas aktīvu 
darbību, veidojot starpsektoru darba grupas, izvēloties prioritāros mērķus, iesaistot sabiedrību mērķu 
ieviešanā.  
 
Arī Latvijā ar ilgtspējīgas attīstības 
jautājumiem  dažādos līmeņos un 
jomās strādā vairākas valsts 
institūcijas - Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, 
Ārlietu ministrija, Pārresoru 
koordinācijas centrs, Centrālā 
statistikas pārvalde, kā arī citas 
organizācijas - Latvijas Pašvaldību 
savienība, Latvijas Platfoma 
attīstības sadarbībai, Zaļā brīvība 
un daudzas citas. Vienlaikus 
efektīvai ilgtspējīgas attīstības 
mērķu ieviešanai ir svarīgs katra 
ieguldījums - sākot ar indivīdu, 
kopienu, pašvaldību, līdz pat 
globālā līmeņa institūcijām. 
 
Sociālais vingrinājums “Neveiklā sabiedrība. #nupagabet” 
 
Sociālais vingrinājums “Neveiklā sabiedrība. #nupagabet” ir neordināra un inovatīva satīriska video 
performance, kas iekustinās pasākuma dalībnieku prātus, piedāvājot interesantu skatījumu uz vienu no 
svarīgām attīstības tēmām, kura tieši skar arī ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas procesus visā pasaulē 
– godīgu starptautisko nodokļu politiku.  
 
Video performances autori: Uģis Polis, Roberts Silavs. Producents: Zuarguss 
Vingrinājumu vada žurnālists Sandijs Semjonovs 
 
www.lapas.lv 
www.godiginodoklivisiem.lv 
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