PADARĪT PILSĒTAS UN APDZĪVOTAS VIETAS
IEKĻAUJOŠAS,
DROŠAS,
PIELĀGOTIES
SPĒJĪGAS UN ILGTSPĒJĪGAS

Seminārs “Ilgtspējīgas pašvaldības – iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas”
25. septembris
Jaunā Teika,
Gustava Zemgala gatve 74, Rīga
ēka TEODORS Minox telpa (14.stāvs)
Darba valoda: latviešu un angļu
2015. gadā ANO Ģenerālajā asamblejā pieņēma rezolūciju Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma
2030. gadam jeb Dienaskārtība 2030. Tā nosaka 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un 169 apakšmērķus. IAM tiek līdzsvaroti
trīs dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti un vide.
11 mērķis Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas ir viens no 17 ANO
Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tam ir 10 apakšmērķi, piemēram, pieeja drošiem mājokļiem par pieņemamu cenu; ilgtspējīga
transporta sistēma un satiksmes drošība; ilgtspējīga apdzīvotu vietu plānošana; gaisa kvalitāte; drošu un iekļaujošu zaļo zonu
pieejamība, u.c. Tie ir tikai daži no 169 apakšmērķiem, kuri sasniedzami, lai līdz 2030 gadam visā pasaulē mazinātos nabadzība un
visas pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. Pirmajā brīdī izklausās neiespējami, bet soli pa solim jau ejam uz priekšu. Seminārā
apskatīsim, parādīsim, kas jau izdarīts, kas vēl darāms tieši 11 mērķa sasniegšanai, jo zīmīgi ir tas, ka ANO 11 IAM tiek dēvēts arī
par pašvaldību mērķi. Tas ir arī viens no aktuālākajiem Latvijai.
Seminārā dalīsimies ar labās prakses piemēriem, mudināsim uz jaunām aktivitātēm un sadarbības iespējām gan starptautiskā, gan
vietējā mērogā, veidojot ilgtspējīgas pašvaldības. Vietas, kopienas, pašvaldības ilgtspējība ir tā, cik ļoti cilvēki vēlas dzīvot šajā vietā.
Katrai pašvaldībai un cilvēkam ilgtspējība asociējas ar ko citu, jo gan mēs katrs, gan pašvaldība, kurā mēs dzīvojam ir atšķirīgas.
Tomēr katras pašvaldības interesēs ir būt attīstīties spējīgai, lai tā ir iedzīvotājiem droša, tajā ir tīra vide, labs transports, mājokļi,
zaļās zonas, kultūras mantojums, tā ir draudzīga un ērta gan dzīvošanai, gan darbam. Katras pašvaldības uzdevums ir nenogurstoši
gādāt par dzīves kvalitātes uzlabošanu cilvēkiem un tajā pašā laikā domāt par to, ko atstājam nākamajām paaudzēm. u.c.

Darba kārtība
Semināru moderē: Gunta Lukstiņa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece attīstības un plānošanas jautājumos

9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija (kafijas pauze)
10:00 – 10:05 Atklāšana
Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
10:05 – 10:25 Informācija par izstrādāto Ilgtspējīgu pilsētu rīku
“The Reference Framework for Sustainable Cities”: kā tas palīdz pašvaldībām attīstīt un
monitorēt integrēto attīstības stratēģiju un lokalizēt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus
Mr Pedro Bizarro, Pilsētu plānošanas speciālists, Projektu vadītājs, Eiropas Vietējo
pašvaldību un reģionu padome
10:25 – 10:45 Pilsētu un teritoriālo kopienu īpašā loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā
Andis Kublačovs, Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
10:45 – 11:05 Rīgas pieredze ilgtspējīgas attīstības plānošanā - apkaimju platformas ieviešana
Guntars Ruskuls
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītāja
p.i.
11:05 – 11:25 Jelgavas pilsētvidē integrētie risinājumi ilgtspējīgai attīstībai
Gints Reinsons, Pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs, Jelgavas pilsētas
dome

Projektu finansē
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11:25 – 11:45 Ilgtspējīgas pašvaldības: Flāmu pašvaldību aktivitātes ilgtspējīgai nākotnei, darbojoties
ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem vietējā mērogā
Karlien Gorissen, Flāmu pilsētu un pašvaldību asociācijas pārstāve, Beļģija
11:45 – 12:05 Pauze
12:05 – 12:25 Veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu urbanizāciju un iesaistošu, integrētu un ilgtspējīgu
apdzīvotu vietu plānošanas un pārvaldības spēju
Tomas Martinaitis, Akmenes pašvaldības vice mērs, Lietuva
12:25 – 12:45 Jūrmalas pilsētas pieredze – iekļaujoša un aktīva pilsētvide personām ar invaliditāti,
ģimenēm ar bērniem
Laima Grobiņa, Labklājības pārvaldes vadītāja, Jūrmalas pilsētas dome
12:45 – 13:05 Pāreja uz aprites ekonomiku – pašvaldību izaicinājumi un iespējas ilgtspējīgai attīstībai
Rudīte Vesere, Vides aizsardzības departamenta direktore, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
13:05 – 13:25 Vietējās kopienas – VEFRESH Inovāciju kvartāls, kustība
Viesturs Celmiņš, VEFRESH Inovāciju kvartāla valdes priekšsēdētājs
13:25 – 14:10 Pusdienas (restorānā Mākonis 1.stāvā, ēkā Ausma)
14:15 – 15:00

Mācību ekskursija: Viedpilsētas risinājumi un humāna pilsētvide, vada Viesturs
Celmiņš
Jaunā Teika Jaunās Teikas ēku galvenās prioritātes ir funkcionalitāte un pieejamība. Būvniecības procesā
īpaša uzmanība tiek pievērsta augstas energoefektivitātes risinājumiem, tādējādi samazinot ikmēneša
komunālos izdevumus, piemēram, par apkures un elektrības rēķiniem. Jaunās Teikas lokācija nodrošina ērtu
pieeju
pilsētas
aktīvākajiem
punktiem,
sabiedriskām
iestādēm
un
atpūtas
zonām.
Pašu rajonu raksturo plaši, labiekārtoti laukumi, īpašu uzmanību pievēršot bērnu rotaļu laukumu un
daudzveidīgas ainavas izveidei, veidojot ziedošus dārzus, kas priecēs no agra pavasara līdz vēlam rudenim.
Jaunās Teikas birojos strādā ap 3500 speciālistu. 2009.gadā biroju ēka Valters ieguva atzinību kā labākais
biroju ēkas projekts, savukārt 2016.gadā topošais Jaunās Teikas biroju komplekss iekļuva Latvijas
ilgtspējīgāko projektu trijniekā.
VEFRESH - Kustība VEFRESH tika aizsākta 2019. gadā, kad VEF rajona tehnoloģiju uzņēmumi apvienoja
spēkus ar nekustamo īpašumu attīstītājiem un Rīgas pašvaldībai piederošo kultūras pasākumu norises vietu
“VEF Kuoltūras pils”. Kustības mērķis ir pārveidot VEF rajonu kā viedo pilsētu risinājumu izmēģinājuma
teritoriju, kur korporācijas, jauni uzņēmumi un publiskā sektora prototips tiek pārbaudīti un jaunākie risinājumi
tiek pārbaudīti publiskajā telpā.

Kontaktpersona:
Ilze Rukute
Latvijas Pašvaldību savienība
komunikācijas speciāliste
E-pasts: ilze.rukute@lps.lv
Mob.: 29377691
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