1) Pašvaldības ieguldījumi ANO Ilgtspējīgas attīstības konkrētu mērķu īstenošanā
Latvijā vai citās valstīs (attīstības sadarbības vai citas starpvalstu sadarbības
ietvarā), minot konkrētas darbības, kuras var kalpot kā labās prakses piemēri
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai;
Pašvaldība 2021.gada nogalē ir apstiprinājusi svarīgākos attīstības plānošanas dokumentus –
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un attīstības programmu 2022.-2027.gadam,
kuros ir virzījusi savas teritorijas attīstības prioritātes, kuru noteikšanas procesā tika
nodrošināta arī sasaiste ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). ANO IAM definētie
ekonomiskie, sociāli un vides jautājumi globālā kontekstā ir ņemti vērā, paredzot atbilstoši
mērķiem īstenojamas darbības lokālā mērogā jeb pašvaldībā.
Pašvaldība, sasniegšanai līdz 2030.gadam, ir definējusi četrus stratēģiskos mērķus:
1. Labklājīga un laimīga sabiedrība (atbilst 1., 3., 4., 10. IAM)
2. Ekonomikas izaugsme (8., 9., 12. IAM)
3. Sasniedzama un kvalitatīva lauku un urbānā telpa (6., 7., 11., 13., 15. IAM)
4. Efektīva pašvaldību pārvaldība un attīstīta sadarbība (16., 17. IAM)
Vienlīdzīgu iespēju politika (5. IAM), klimatneitralitāte (7. IAM) un pielāgošanās klimata
pārmaiņām (13. IAM), ilgtspējība, vides pieejamība (11. IAM) ir noteiktas kā horizontālās
prioritātes, kas caurvijās visās pašvaldības attīstības jomās un tiek ņemtas vērā plānojot
turpmāk īstenojamās aktivitātes un projektus.
Līdz jaunu pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanai spēkā bija iepriekšējā
ilgtspējīgas attīstība stratēģija un attīstības programma, kas arī ietvēra prioritātes, kas tiešā vai
netiešā veidā sasaistās ar ANO IAM noteikto. Ceļā uz globāli svarīgo ilgtspējīgas attīstības
mērķu sasniegšanu, pašvaldība ir īstenojusi vairākus starptautiskās sadarbības projektus:
➢ Eiropas Savienības „ERASMUS+” programmas projektu „Cilvēkresursu piesaiste un
darba kvalitātes uzlabošana Eiropas pašvaldībās” Recruit potential (“Recruit
potential – VET measures for Inclusive Employers”)”, kura mērķis bija darba tirgus
sadalījuma
izlīdzināšanas
pasākumu
īstenošana,
veicot
darbaspēka
pieprasījuma/piedāvājuma analīzi un attiecīgas apmācības. Projekta ietvaros plānotas
sekojošas aktivitātes: palielināt zināšanu līmeni par starpkultūru sadarbību un
iekļaujošo darba tirgu; apgūt un dalīties pieredzē starptautiskā līmenī un ieviest jaunas
metodes darbinieku apmācību programmām;
(Ekonomikas izaugsme, pilna nodarbinātība un cienīgs darbs (8. IAM))
➢
Pašvaldība brīvprātīgi ņēma dalību ES Pilsētprogrammas (Urban Agenda for
the EU) pilotpartnerībā “Nabadzība pilsētās” (Urban Poverty). Partnerības mērķis mazināt nabadzību un uzlabot nabadzībā esošo (vai nabadzības riska) cilvēku
iekļaušanu sabiedrībā no nelabvēlīgajiem rajoniem. Partnerība paredzēja mērķi
izmantot pilsētu potenciālu kopējo ES un nacionālo mērķu īstenošanā; nodrošināt
politiku, kurai ir ietekme uz pilsētu attīstību, koordināciju ES un nacionālā līmenī;
iesaistīt pilsētas politikas izstrādē un īstenošanā.
(Nevienlīdzības samazināšana starp iedzīvotājiem (10. IAM))

➢
Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem”programmas projektā “Depopulācija –
reģionālo centru izaicinājums DeCoDe (Challenges of Regional Centres:
Depopulation Control, Development – best practices)” pašvaldība veicināja
starptautisko sadarbību depopulācijas problēmu kontekstā. Projekta mērķis - izveidot
starptautisku, ilgtspējīgu tīklu starp Eiropas pilsētām, kuras ir reģionālie centri savās
valstīs un/vai reģionos, lai varētu dalīties savā pieredzē par depopulācijas un
reemigrācijas procesiem un ietekmi. Projekta ietvaros tika apkopoti priekšlikumi
depopulācijas kontrolei, ko pilsētas var izmantot un integrēt savos plānošanas
dokumentos.
(Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju labklājības sekmēšana (9.IAM); Pilsētu un
apdzīvoto vietu attīstība par iekļaujošām, drošām, pielāgoties spējīgām un ilgtspējīgām
vietām (11.IAM))
➢
Pašvaldība 2016.gadā pievienojās Eiropas pilsētu mēru pakta iniciatīvai,
apņemoties realizēt enerģijas politiku, kuras mērķi ir saistīti ar enerģijas patēriņa
samazināšanos. Tika apstiprināts Daugavpils pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas rīcības
plāns un ieviesa sertificēta EPS. 2021.gada nogalē pašvaldība jaunajā attīstības
programmā integrēja Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu
2022.-2027. gadam, apņemoties sasniegt jaunus mērķus ilgtspējīgas enerģētikas un
klimatnoturības attīstībai, veicinot CO2 un enerģijas patēriņa samazināšanos.
(Rīcība klimata pārmaiņu jomā (13. IAM); atjaunojamās enerģijas īpatsvara
palielināšana un energoefektivitāte (7. IAM)
2) Pašvaldības viedoklis par to, kuru ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā
turpmākajos gados tiek saskatīti būtiskākie izaicinājumi Latvijai un būtu
nepieciešams nozīmīgāks Latvijas ieguldījums;
➢
Ekonomiskā nevienlīdzība Latvijas reģionos, īpaši Latgalē, un ievērojamā
koronovīrusa pandēmijas ietekme uz ekonomisko attīstību, kas ir nobremzējusi
ekonomikas izaugsmi un radījusi nepieciešamību pēc ekonomikas atveseļošanas
pasākumu īstenošanas. Nepieciešami ievērojami finanšu resursi gan uzņēmējdarbības
vides, gan infrastruktūras attīstībai, kā arī reģioniem un valstij kopumā nozīmīgu
publisko pakalpojumu attīstības projektu īstenošanai, kas palīdzēs novērst krīzes radītās
sekas un veikt pielāgojošus pasākumus, lai turpmāk netiktu ierobežota pilnvērtīga
ikdienā nepieciešamo pakalpojumu pieejamība un apdraudēta iedzīvotāju veselība un
drošība.
➢
Būtisks izaicinājums būs virzība uz Latvijas klimatneitralitātes mērķa līdz
2050.gadam sasniegšanu, kas līdz galamērķa pilnīgai sasniegšanai paredz stratēģiski
mazināt SEG emisijas, saglabāt oglekļa dioksīda piesaisti, kā arī pielāgoties klimata
pārmaiņām. Pašvaldību griezumā tas paredz tādus izaicinājumus kā institucionālās
kompetences trūkums tehnoloģisko risinājumu pielietošanā publisko pakalpojumu
nodrošināšanā ceļā uz klimatneitralitātes stāvokļa sasniegšanu. Taču būtisks
izaicinājums būs arī uzņēmumu spēja pielāgoties tendencēm, Eiropas mērķiem, kā arī
sekmīga eko-inovatīvas un aprites ekonomikas īstenošana, kā arī atjaunojamo
energoresursu izmantošana. Uzņēmumiem tas prasa daudz zināšanu, laika un finanšu

resursu, lai energoietilpīgākajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, ieviestu jaunus
energoefektīvus, tehnoloģiski inovatīvus risinājumus un tie īstenotu AER projektus.
3) Pašvaldības viedoklis un priekšlikumi par to, kā publiskajā, nevalstiskajā un
privātajā sektorā un dažādos līmeņos pilnveidot, paplašināt un veicināt Latvijas
ieguldījumu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā Latvijā un
starptautiski, iezīmējot konkrētas jomas un konkrētas veicamās darbības.
Lai veicinātu Latvijas ieguldījumu ANO IAM īstenošanā, nozīmīgi ir attīstīt dažādu sektoru
un līmeņu pārstāvju prasmes un zināšanas par globāliem izaicinājumiem un iespējamiem
risinājumiem, kas būtu pielietojami lokālā līmenī, sasaistot tos ar ikdienas darbiem un
procesiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

