Par Latvijas Ziņojumu par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu

ANO mērķu izpilde sociālā sadaļā:
2.jautājums:
Jūsu pašvaldības viedoklis par to, kuru ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā
turpmākajos gados saskatāt būtiskākos izaicinājumus Latvijai un būtu nepieciešams
nozīmīgāks Latvijas ieguldījums;
Atbilde:
Departamenta ieskatā būtiskākie izaicinājumi ir:
➢ Ikdienai nepieciešamo preču un pakalpojumu (pārtika, mājoklis, medikamenti
u.c.) cenas aug straujāk nekā mainās sociālās palīdzības pamatpabalstu
kritēriji.
➢ Sabiedrības novecošana un personu ar aprūpes vajadzībām skaita un īpatsvara
pieaugums.
➢ Personu ar invaliditāti skaita un īpatsvara pieaugums.
Priekšlikums - nodrošināt senioriem un personām ar invaliditāti adekvātus
ienākumus.
3.jautājums:
Jūsu 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.
Atbilde:
Departamenta ieskatā, kā atbilstošākie risinājumi sociālā jomā būtu:
➢ sociālās palīdzības kritēriju adekvātuma pārskatīšana (GMI līmeņa
paaugstināšana no pašreizējiem 20% no ienākumu mediānas uz 30% vai
40%);
➢ valsts budžeta līdzfinansējums sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
nodrošināšanā iedzīvotājiem pašvaldībās;
➢ inovatīvu sociālo pakalpojumu attīstības fonda izveide;
➢ paaugstināt minimālo bāzes pensiju un sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmēru;
➢ vides pieejamības nodrošināšana.

ANO mērķu izpilde veselības sadaļā:
1. jautājums:
Jūsu 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;
Atbilde:

Ieguldījumi ANO Ilgtspējīgas attīstības 3. mērķa “Nodrošināt veselīgu dzīvi un
sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem” īstenošanā:
3.3. apakšmērķis - Līdz 2030. gadam izskaust AIDS, tuberkulozes, malārijas un
novārtā atstātu tropisko slimību epidēmiju un apkarot hepatītu, ūdens izraisītas
slimības un citas lipīgas slimības.
HIV profilakses un psihosociālie pakalpojumi narkotisko vielu lietotājiem un to
kontaktpersonām - pakalpojuma sniedzēja telpās un ārpus pakalpojuma sniedzēja
telpām Rīgas valstpilsētas pašvaldības priekšpilsētās, tuberkulozes slimnieku
motivācijas sekmēšana zāļu lietošanai, nodrošinot ambulatorās ārstēšanas
pieejamību, izglītojošas lekcijas un nodarbības par infekciju slimību profilaksi(
tajā skaitā bērniem un jauniešiem par infekcijas slimību profilaksi t.sk. HIV
infekcijas, B un C hepatīta infekcijas izplatību, inficēšanās ceļiem un riska
faktoriem, personīgo higiēnu u.c.).
3.4. apakšmērķis - Līdz 2030. gadam par vienu trešdaļu samazināt nelipīgu slimību
izraisītu priekšlaicīgu mirstību, veicot profilakses un ārstēšanas pasākumus un
uzlabojot garīgo veselību un labklājību.
Lekcijas
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dzīvesveida paradumu attīstīšanai un veicināšanai un neinfekcijas slimību
profilakse (piemēram, veselībpratības veicināšana, fiziskās aktivitātes, veselīga
uztura paradumu veicināšana, traumatisma profilakse, psihoemocionālā veselība,
ģimenes veselības veicināšana u.c.).
3.5. apakšmērķis - Pastiprināt vielu pārmērīgas lietošanas novēršanu un ārstēšanu,
tostarp narkotisko vielu lietošanu un alkohola pārmērīgu lietošanu.
Lekcijas un nodarbības izglītības iestādēs par atkarību izraisošu vielu un procesu
atkarību profilaksi, kā arī speciālistu izglītošana, publiskas lekcijas pieugušo
auditorijai.
3.7. apakšmērķis - Līdz 2030. gadam nodrošināt vispārēju piekļuvi seksuālās un
reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp ģimenes plānošanas,
informēšanas un izglītošanas nolūkos, un iekļaut reproduktīvās veselības
veicināšanu valstu stratēģijās un programmās.
Lekcija un nodarbības par reproduktīvo veselību, piemēram, lekcijas par
ģimenes veselības veicināšanu un reproduktīvo veselību.

2.jautājums
Jūsu pašvaldības viedoklis par to, kuru ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu
sasniegšanā turpmākajos gados saskatāt būtiskākos izaicinājumus Latvijai un būtu
nepieciešams nozīmīgāks Latvijas ieguldījums;
Atbilde:
Nevienlīdzības mazināšana sabiedrības veselības jomā, saskaņā ar principu
‘’Neatstāt nevienu novārtā’’. Digitālās veselībpratības veicināšana, veselīgas
pilsētvides veicināšana, klimatnoturības veicināšana.
3.jautājums

Jūsu 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.
Atbilde:
Īstenot aktivitātes, kurās tiek iegūts daudzkārtējs ieguvums(ang. val. ''triple win''),
piemēram, vide un veselības u.c.

