Liepājas pašvaldības paveiktais ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā
28.01.2022.
Mērķa nosaukums
1. Novērsta nabadzība
Visur izskaust nabadzību visās tās
izpausmēs

Komentārs par Liepājas paveikto un plānoto, sagaidāmie izaicinājumi mērķa sasniegšanā
Digitālo inovāciju parks:
●
Organizētas bezmaksas apmācības, kas ļauj sagatavoties digitālajām profesijām, kuras ir augsti atalgotas.
Liepājā tiek nodrošinātā valstī noteiktā sociālā palīdzība, kā arī papildus materiālā atbalsta veidus dažādām mērķa grupām.

3. Laba veselība un labklājība
Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt
labklājību jebkura vecuma cilvēkiem

Liepājā visu atkarību mazināšanas jomā jau 20 gadus darbojas Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses
centrs.

4. Kvalitatīva izglītība
Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu
izglītību un veicināt mūžizglītības
iespējas

Digitālo inovāciju parks:
●
Organizētas konferences “IT diena Liepājā”, kuru laikā jaunieši aicināti turpināt izglītību STEM virzienos. Izvēloties
šos virzienus gan apgūstot vidējo izglītību, gan augstāko izglītību. Konferenču laikā tiek uzsvērts, ka STEM izglītība ir
piemērota gan meitenēm, gan zēniem.
Liepājas Universitātes studenti 2016.gada 18. līdz 20. oktobrim Barselonā, Spānijā piedalījās starptautiskā darbnīcā Eiropas
Komisijas programmas “Radošā Eiropa” projekta “CHIC – kopēja kultūras hibridizācija” ietvaros, kurā tika izstrādāts spiedogs
interaktīvai spēlei, kas ilgtermiņā veicinātu sadarbību starp restorāniem, bāriem un citām publiskām iestādēm. Projekts plašākā
mērā skar sabiedrības iesaisti, kas vērsts koplietošanas (dalīšanās) ekonomikas virzienā. Projekta partneri projektā veidos
jaunu digitālu sadarbības modeli, kas, iecerēts, nodrošinās jaunu potenciālu zināšanu un prasmju apmaiņām. Rezultātā
paredzēts, ka jaunā platforma nodrošinās iespēju radošām personām un organizācijām strādāt virtuālās darbnīcās, FAB-LAB,
tostarp daloties difūzās kopienās.

5. Dzimumu līdztiesība
Panākt dzimumu līdztiesību un
nodrošināt pilnvērtīgas iespējas
visām sievietēm un meitenēm

6. Tīrs ūdens un sanitārija
Nodrošināt ūdens un sanitārijas
pieejamību visiem un ilgtspējīgu
pārvaldību

Digitālo inovāciju parks:
●
Organizētas digitālo prasmju apmācības sievietēm “Digital Kick” ar mērķi iepazīstināt sievietes ar dažādiem digitāliem
rīkiem, kas ļautu viņu hobiju pārvērst digitālā biznesā vai esošo biznesu pārcelt uz digitālo vidi un palielināt
ienākumus;
●
Organizētās konferences “IT diena Liepājā” laikā aicinātas un iedrošinātas meitenes apgūt STEM izglītību;
●
Izveidota sieviešu kopiena “Liepāja TechGirls” ar mērķi palielināt sieviešu zināšanas tehnoloģiju pasaulē un
aicināt/iedrošināt sievietes izvēlēties darbu IT nozarē. “Liepāja TechGirls” ir organizējušas dažādas apmācības
sievietēm, kuru laikā bija iespēja apgūt dažādas digitālās prasmes.
99,9% Liepājas pilsētas iedzīvotāju ir nodrošināta iespēja saņemt centralizētos kanalizācijas un centralizētos ūdensapgādes
pakalpojumus.
Lai sasniegtu noteiktās saistības un mērķus, uzsākta Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu
apsaimniekošanas plāna izstrāde 2023. -2027.gadam.
Īstenoti Liepājas ezera apsaimniekošanas pasākumi (ūdens augu pļaušana, piekrastes pļavu biotopu atjaunošana un
uzturēšana, bijušās izgāztuves Zirgu salā pārveidošana par rekreācijas un atpūtas vietu u.c).

7. Pieejama un atjaunojama

Kā izaicinājumu saskatām - uzstādīt pilsētvidē mobilās uzlādes stacijas, kuras darbojas ar saules enerģiju.

enerģija
Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai,
ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai
par pieejamu cenu
8. Cienīgs darbs un ekonomiskā
izaugsme
Veicināt noturīgu, iekļaujošu un
ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi,
pilnīgu un produktīvu nodarbinātību,
kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem

Digitālo inovāciju parks:
●
Organizētas konferences “IT diena Liepājā”, kuru laikā jaunieši aicināti turpināt izglītību STEM virzienos. Izvēloties
šos virzienus gan jau apgūstot vidējo izglītību, gan augstāko izglītību. Konferenču laikā tiek uzsvērts, ka STEM
izglītība ir piemērota gan meitenēm, gan zēniem.
●
Organizētas bezmaksas apmācības, kas ļauj sagatavoties digitālajām profesijām, kuras ir augsti atalgotas;
●
Organizēta konference “Join Liepaja” ar mērķi skaidrot IT sadarbības iespējas.

9. Ražošana inovācijas un
infrastruktūra
Veidot noturīgu infrastruktūru,
veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu
industrializāciju un sekmēt inovācijas

Digitālo inovāciju parks:
●
Vietējie tehnoloģiju speciālisti apvienoti Liepājas tehnoloģiju klasterī (LTK), sniedzot tiem iespējas sadarboties savā
starpā. Kā arī realizēti dažādi projekti, kopā ar LTK speciālistiem popularizējot gan IT iespējas, gan jaunākās
tehnoloģijas.
Kā izaicinājumu saredzam - nodrošināt visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgu piekļuvi ātrgaitas internetam.

10. Mazināta nevienlīdzība
Samazināt nevienlīdzību starp
valstīm un valstu iekšienē

11. Ilgtspējīgas pilsētas un
kopienas
Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas
iekļaujošas, drošas, pielāgoties
spējīgas un ilgtspējīgas

Digitālo inovāciju parks:
●
Organizētas bezmaksas apmācības, kas ļauj sagatavoties digitālajām profesijām, kuras ir augsti atalgotas;
●
Izveidota sieviešu kopiena “Liepāja TechGirsl” ar mērķi palielināt sieviešu zināšanas tehnoloģiju pasaulē un
aicināt/iedrošināt sievietes izvēlēties darbu IT nozarē. “Liepāja TechGirls” ir organizējušas dažādas apmācības
sievietēm, kuru laikā bija iespēja apgūt dažādas digitālās prasmes.
Natura 2000 dabas lieguma Liepājas ezers dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana
tematiskais plānojums “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”
Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.-2025 gadam īstenošana
Atkritumu napsaimniekošanas plāna izstrāde
Vides pieejamības principu nodrošināšana visos projektos, kur tas ir iespējams.
Apstādījumu koncepcijas īstenošana
LPPP - DG ECHO finansētais projekts “CASCADE” izstrādāta riska novērtēšanas metodoloģijas klimata pārmaiņu kontekstā,
kas pielāgota pašvaldību līmenim Baltija jūras reģionā. Apmācīti speciālisti. Rosināta diskusiju valstiskā līmenī organizējot
dažādu pārvaldības līmeņu sanāksmes.
LPPP - Somijas Ārlietu ministrijas finansētais projekts ReSIT - “Situācijas aina attiecībā uz brīvprātīgo lomu sabiedrības
sociālajā elastīgumā Baltijas jūras reģionā”. Projektā tika radīta situācijas aina par brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu
ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā Baltijas jūras reģionā un tādējādi daļēji uzlabojot sabiedrības izturību
pret dabas un cilvēku izraisītām katastrofām.
LPPP - Notiek darbs pie projekta sagatavošanas ar Baltijas jūras reģiona partneriem, lai uzlabotu noturību pret dabas un cilvēka
izraisītām katastrofām Baltijas jūras reģionā.
5 gadu periodā bija 2 Radošās Eiropas starptautiski projekti, kuru laikā Liepājas kultūras vidē galvenais uzsvars bija ar mākslas
starpniecību iekļaut, stimulēt un izglītot sociālās grupas, kuras jūtas izstumtas no sabiedrības, tādējādi veicinot pozitīvas

sociālas pārmaiņas. Kopumā Liepājā bija 15 starptautisku partneru no visas Eiropas, lielākās NVO Francijā, Vācijā, Spānijā,
Horvātijā, Norvēģijā, Parīzes piepilsētas pašvaldība un Savonijas Universitāte, Somijā. Strādājām ar vietējiem māksliniekiem un
aicinājām starptautiskus māksliniekus, lai veidotos sadarbības tīkls un veicinātu zināšanu apmaiņu. Aktivitātes, ko veicām
Liepājā bija ļoti nozīmīgas kultūras, mākslas, sociālai un arī izglītības nozarei.
Liepājas Veco ļaužu dzīvojamā mājā ienāk virtuālā realitāte- izmantojot mūsdienu tehnoloģijas VR, organizatori sarūpēja
senioriem iespēju doties nelielā ceļojumā, nokļūstot dažādās Liepājas vietās, kurās tie ne tikai iepriekš nav bijuši, bet šobrīd arī
fiziski pašu spēkiem vairs nespētu nokļūt.
Stāstu instalācija “Multihouse” - atveidos astoņu cilvēku stāstus, veicinot sabiedrības izpratni par sociālo daudzveidību. Stāstus
veidos gan dažādu tautību Liepājas iedzīvotāji, gan cilvēki no atšķirīgiem dzīves stiliem un vecuma grupām, kā arī atspoguļos,
kāda ir ikdiena cilvēkam ar īpašām vajadzībām. Galvenais aicinājums ir liepājniekus un pilsētas viesus virzīt uz saliedētu
sabiedrību un mazināt negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām. Projekts uzsver, cik svarīgi ir
izrādīt cieņu pret saviem līdzcilvēkiem, kas balstīta izpratnē par sabiedrības daudzveidību visās tās dimensijās.
Starptautiskā elektroniskās mūzikas nometne “Baltic Trail”, kurā nodrošinājām 2 mākslinieces no Horvātijas un Norvēģijas.
Kā izaicinājumu 11.2. apakšmērķa kontekstā saskatām - elektroniskā transporta biļešu norēķinu sistēmas ieviešanu Liepājā.
12. Atbildīgs patēriņš un ražošana
Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa
paradumus un ražošanas modeļus

Atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.- 2027.gadam izstrāde un īstenošana.
Projekts “Digital dematerialization” - plāna izstrādāšana, lai pārietu pašvaldībā uz bezpapīra tehnoloģiju, samazinot papīra
izlietojumu.
Kā izaicinājumu saskatām - attīstīt e-pakalpojumus un digitālo dokumentu apriti, lai taupītu resursus (papīrs, drukas iekārtas,
toneri, pārvietošanās ar transportu utt.).

13. Rīcība klimata jomā
Veikt steidzamus pasākumus, lai
cīnītos pret klimata pārmaiņām un to
ietekmi

LPPP - DG ECHO finansētais projekts “CASCADE” izstrādāta riska novērtēšanas metodoloģijas klimata pārmaiņu kontekstā,
kas pielāgota pašvaldību līmenim Baltija jūras reģionā. Apmācīti speciālisti. Rosināta diskusiju valstiskā līmenī organizējot
dažādu pārvaldības līmeņu sanāksmes.
LPPP - Somijas Ārlietu ministrijas finansētais projekts ReSIT - “Situācijas aina attiecībā uz brīvprātīgo lomu sabiedrības
sociālajā elastīgumā Baltijas jūras reģionā”. Projektā tika radīta situācijas aina par brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu
ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā Baltijas jūras reģionā un tādējādi daļēji uzlabojot sabiedrības izturību
pret dabas un cilvēku izraisītām katastrofām.
LPPP - Notiek darbs pie projekta sagatavošanas ar Baltijas jūras reģiona partneriem, lai uzlabotu noturību pret dabas un cilvēka
izraisītām katastrofām Baltijas jūras reģionā.
Viena no iespējām un reizē izaicinājums varētu būt klimata neitrālas un viedas pilsētas stausa iegūšana (Climate-Neutral and
Smart Cities Mission).

14. Dzīvība ūdenī
Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot
okeānus, jūras un to resursus, lai
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību
15. Dzīvība uz zemes

Tematiskā plānojuma “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” īstenošana.

Latvāņa samazināšanas pasākumu plāna īstenošana.

Aizsargāt, atjaunot un veicināt
sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu
izmantošanu, ilgtspējīgi
apsaimniekot mežus, apkarot
pārtuksnešošanos un novērst zemes
degradāciju, veicināt tās atjaunošanu
un apstādināt bioloģiskās
daudzveidības izzušanu
16. Miers, taisnīgums, laba
pārvaldība
Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu
sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai,
nodrošināt taisnīgas tiesas
pieejamību visiem un izveidot
efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas
institūcijas visos līmeņos

LPPP - Ikdienas Pašvaldības policijas darbs un sadarbība ar Sociālo dienestu un Bāriņtiesu.
LPPP - CBSS PSF finansēts projekts “Youth for safer youth”, kura ietvaros sadarbībā ar jauniešiem un drošības ekspertiem tika
izstrādāta un veikta Baltijas jūras reģiona jauniešu aptauja par drošības sajūtu, kā arī par risinājumiem kā to uzlabot. Turpinās
darbs pie turpmākā projekta sagatavošanas par jauniešu izglītošanu par drošības jautājumiem, izmantojot mūsdienīgus,
jauniešiem pieejamus risinājumus.
LPPP - Notiek darbs pie sadarbības projektiem ar dažādiem partneriem no visas Eiropas, lai sagatavotu projekta pieteikumus
par vietējā līmeņa stiprināšanu, lai cīnītos pret diskriminējošo vardarbību.
Liepājā tiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām.
Sociālais dienests sadarbojas ar Valsts policiju, Pašvaldības policiju, Bāriņtiesu un nevalstiskajām organizācijām, kas nodrošina
pakalpojumu sniegšanu vardarbībā cietušām personām.
Sociālais dienests sadarbībā ar biedrību “Martas centrs” un Klaipēdas partneriem realizējis projektu “Safe city”, lai samazinātu
vardarbību ģimenē Liepājā un Klaipēdā.
2019.gada septembrī Liepājā norisinājās Sociālo inovāciju forums, kurā tika analizēti praktiski piemēri, kā pašvaldībām,
iedzīvotājiem un dažādām sabiedriskajām organizācijām orientēties digitālajā pasaulē, padarīt pilsētvidi pievilcīgu un izmantot
jaunas metodes, lai piesaistītu cilvēkus, attīstītu kultūru, runātu par nozīmīgām tēmām un skaidrotu politiskus lēmumus.
Galvenie runātāji bija tieši Latvijas NVO sektors.
Kā izaicinājumu saskatām - mērķtiecīga publiskās sabiedrības informēšana par vardarbības veidiem, lai mazinātu toleranci un
izskaustu nelabvēlīgās vardarbības sekas.

18. Sadarbība
Stiprināt globālās partnerības
īstenošanas līdzekļus un atjaunot
globālo partnerību ilgtspējīgai
attīstībai

Digitālo inovāciju parks:
●
Organizēta konference “Join Liepaja” ar mērķi skaidrot IT sadarbības iespējas.

Informāciju sagatavoja:
Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas
Attīstības pārvaldes eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos
Aksels Ruperts
27767659, aksels.ruperts@liepaja.lv

