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Diskusija „17 ilgtspējīgas attīstības mērķi: kas notiek Latvijā?” 

 2016. gada 1. decembris   

Jelgavas pilsētas domes konferenču zāle 

Lielā iela 11, Jelgava 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) aicina uz 

diskusiju par 2015. gada nogalē pieņemtajiem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Tie noteikti, 

lai nodrošinātu ikvienas valsts un pasaules labklājību, mazinātu iedzīvotāju nabadzību, vairotu 

vienlīdzību un sniegtu izglītības iespējas cilvēkiem visā pasaulē, un ir īstenojami līdz 2030. gadam. 

Katrai valstij šie mērķi jāiekļauj nacionālajā plānošanas un finansēšanas ietvarā. Ar kādiem 

ilgtspējīgu attīstību veicinošiem piemēriem varam lepoties? Kurus no 17 mērķiem izvirzīt kā 

prioritāros Latvijā? Kā kopīgi sadarboties iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībām un valsts 

institūcijām, lai izdarītu pareizo izvēli un nekļūdītos ieviešanā? Šajos jautājumos 

iedziļināsimies un kopīgi meklēsim atbildes 1. decembra diskusijā, kurai aicinām pievienoties 

pašvaldību, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju pārstāvjus un vietējos aktīvistus, piesakoties dalībai 

līdz 29. novembrim LPS mājas lapā! 

 

Darba kārtība  
 

11:30 - 12:00  Kafijas pauze un reģistrēšanās 

 

12:00 - 12:10 Diskusijas atklāšana 

  Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs 

 

12:10 – 12:30 Ilgtspējīgas attīstības mērķi: ieskats  

  Inese Vaivare, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai direktore 

  

12:30 - 13:30 Ceļā uz Latvijas prioritātēm: cik no 17? 

Moderatore: Inese Vaivare, LAPAS 

Paneļdiskusijā piedalās:  

Vladislavs Vesperis, vadītāja vietnieks, Pārresoru koordinācijas centrs 

Mudīte Priede, ģenerālsekretāre, Latvijas Pašvaldību savienība  

Gunita Osīte, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja, Jelgavas pilsētas 

dome 

Līga Lonerte, Attīstības nodaļas vadītāja, Jelgavas novada dome  

Dr.phil. Voldemārs Bariss, Starptautiskās sadarbības centrs, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte 

    

13:30 - 14:00 Diskusijas dalībnieku ilgtspējīgas attīstības uzdevumu prioritāšu definēšana: 

kas notiek Latvijā?  
    

14:00 - 14:30  Kafijas pauze 

 

 

http://www.pkc.gov.lv/nap2020/ilgtsp%C4%93j%C4%ABgas-att%C4%ABst%C4%ABbas-m%C4%93r%C4%B7i
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/582-1-diskusija-17-ilgtspejigas-attistibas-merki-kas-notiek-latvija


14:30 - 16:00 Sociālais vingrinājums “Neveiklā sabiedrība. #nupagabet” 

Autori: Uģis Polis, Roberts Silavs, Zuarguss. Vingrinājumu vada žurnālists 

Sandijs Semjonovs. 
 

Sociālais vingrinājums “Neveiklā sabiedrība ir neordināra un inovatīva satīriska video performance, 

piedāvājot interesantu skatījumu uz vienu no svarīgām attīstības tēmām, kura tieši skar arī ilgtspējīgas 

attīstības mērķu ieviešanas procesus visā pasaulē – godīgu starptautisko nodokļu politiku. 


