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ZAĻĀ BRĪVĪBA

Kā IAM (ilgtspējīgas attīstības mērķi)
atspoguļojas Latvijas sabiedrības
viedokļos un tiks ieviesti Latvijā?
Kā IAM ienāk pašvaldībās un skolās?
Kā IAM var izmantot projektu
kvalitātes izvērtēšanā un
kopienas attīstībā? Kā IAM
veicina sinerģijas un
nodokļu godīgu
politiku?

POZĪCIJAS
DAŽĀDU
IEINTERESĒTO
PUŠU
SKATĪJUMI

NOTIKUMI

PIEREDZE

VIEDOKĻI

RESURSI

IEVĒRĪBAS
CIENĪGI
PASĀKUMI
LV UN PASAULĒ

LATVIJAS
ĻAUDIS
GLOBĀLAJĀ
PASAULĒ

PAR SAIKNI
STARP
GLOBĀLO
UN VIETĒJO

NODERĪGI
AVOTI
UN
PASĀKUMI

IEVADVĀRDI
vēku grupā, kopienā, valstī, reģionā un
pasaules daļā. Jaunās attīstības izpratnes pamatā ir līdzdalības, sadarbības un
ilgtspējības principi, kas attīstības sadarbības pieredzē izpaužas kā:
• ilgtspējīgu palīdzības veidu izvēle,
kas samazina saņēmējvalstu atkarību no
palīdzības,
• donorvalstu un saņēmējvalstu līdzvērtīga iesaistīšanās sadarbības plānošanā un īstenošanā,
• attīstības sadarbības pieredzes pārraudzīšana gan donorvalstīs, gan saņēmējvalstīs, lai mazinātu nesaimnieciskumu, korupciju vai citas negatīvas

Inga Belousa, Zaļā brīvība
Iepriekšējais gads mūsu kopīgajā pasaulē bija nozīmīgs ar to, ka 2015.
gada septembrī Ņujorkā notika ANO
post2015 samits, kurā tika apstiprināti
jaunie Ilgtspējīgas attīstības mērķi (Sustainable Development Goals — SDGs
vai IAM), kas globālās attīstības dienaskārtībā būs globālās attīstības ietvars
nākošajiem 15 gadiem. Uz šo brīdi jau
esam iepazinuši ne tikai šos 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus, bet arī 169 tos
paskaidrojošos apakšmērķus, kā arī sākam aizdomāties par to īstenošanas līdzekļiem, uzraudzību un novērtēšanu.
IAM nozīmīgākā atšķirība no iepriekšējā
— Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM)
ietvara it tā, ka šie mērķi aicina arī uz
skatījuma maiņu globālajā sadarbībā. Ja
TAM īstenošanā galvenais uzsvars bija
uz atbalsta sniegšanu trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm ar mērķi veicināt
šo valstu un to sabiedrību ilgtermiņa
sociālo un ekonomisko attīstību un tādējādi sniedzot ieguldījumu nabadzības
mazināšanā pasaulē, tad IAM īstenošana
ir aktuāla ikvienam jebkurā ģimenē, cil-

parādības.
IAM prioritāte ir ilgtspējīgas vēlamās nākotnes pieredzes veidošana. Tā
veicina pilsonisku līdzatbildību un rīcību
gan vietējā, gan globālā mēroga kopienās. Tāpēc globālā attīstība ir ne tikai
pagātnes kļūdu lāpīšana vai tagadnes
problēmu risināšana. Turklāt IAM vienlīdzīgi attiecas uz ekonomisko, sociālo un
vides aspektu.
Temats par IAM ir šī izdevuma pieredzes stāstu pamatā un aicina pārdomāt, cik plaša ir pasaule, kurā dzīvoju,
un cik tālu var sajust manu ikdienas
darbu un lēmumu sekas. Taču personīgā
atbildība nav vienīgā, ko šie mērķi aktualizē. IAM ieviešanā vienlīdz svarīgs ir arī
valsts un vietējās kopienas līmenis. Ņemot vērā to, ka IAM ietvars ir globāls un
universāls, lielākais izaicinājums visām
ieinteresētajām pusēm Latvijā ir pašreizējās nacionālās attīstības tendencēs,
saturā un tradīcijās balstītās sistēmas
padarīt atvērtas globālajam kontekstam
un globālās attīstības prioritātēm. Tas ir
panākt, lai visās jomās tiktu nodrošināta
globālā un lokālā jeb vietējā konteksta
mijiedarbība, kas ietver prasmes vienlaikus domāt globāli un rīkoties lokāli,

sasaistot globālos problēmjautājumus
ar vietējo ikdienas dzīvi.
Zaļā brīvība aktīvi iesaistās ilgtspējīgas attīstības iniciatīvu aktualizēšanā,
izskaidrošanā un ieviešanā. Ar mērķi
pilnveidot mūsu sabiedrības izpratni par
savstarpējo saikni pasaulē, globāliem
izaicinājumiem un to risinājumiem globālā un vietējā līmenī, veidojam šo izdevumu Attīstības Sadarbības Vēstis, ko
elektroniskā formātā publicējam divas
reizes gadā. Izdevuma mērķauditorija
ir politikas veidotāji, žurnālisti, viedokļu līderi, kopienu aktīvisti un Latvijas
sabiedrība kopumā. Šis izdevuma trešā
numura temats ir ilgtspējīgas attīstības
mērķi, un tas atspoguļo saikni starp globālo un vietējo mērogu uzdodot jautājumu — kā mēs, veicinot savas vietējās
kopienas attīstību, varam mazināt globālo nabadzību, nevienlīdzību un netaisnību, un klimata pārmaiņas?
Izdevums Attīstības Sadarbības
Vēstis piedāvā rakstus piecās sadaļās:
pozīcijas — dažādu ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā ieinteresēto pušu
skatījumi, notikumi — ievērības cienīgi
ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem saistīti pasākumi LV un pasaulē, pieredze
— Latvijas ļaužu stāsti par ilgtspējīgas attīstības mērķiem viņu ikdienā un
profesionālajā dzīvē, viedokļi par saikni
starp ilgtspējīgas attīstības mērķu globālo un vietējo mērogu, resursi — noderīgi informācijas avoti un pasākumi par
ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Šīs sadaļas būs katrā numurā.
Attīstības Sadarbības Vēstis vari
lejupielādēt Zaļās brīvības mājaslapā
http://www.zalabriviba.lv/publikacijas/
attistibas-sadarbibas-vestis/
Nākošais
Attīstības Sadarbības
Vēstis numurs būs par ilgtspējīgas attīstības rādītājiem.
Ja vēlies ko nopublicēt — padalies!
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Izdevējs: biedrība “Zaļā brīvība”, reģ.nr.: 40008001945
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Pasta adrese: Lapu iela 17, Rīga, LV-1002
Redaktore un vāka foto autore: Inga Belousa
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Maketētājs: Iļja Piščevs
Attīstības Sadarbības Vēstis
• publicējam divas reizes gadā ar mērķi pilnveidot Latvijas sabiedrības izpratni par savstarpējo saikni pasaulē, globāliem
izaicinājumiem un to risinājumiem globālā un vietējā līmenī.
• sagatavojam elektroniskā formātā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par izdevumu atbild Zaļā brīvība, par rakstu
saturu atbild izdevuma rakstu autori, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
• izdodam projekta MEDIJI ATTĪSTĪBAI (EYD2015: Media for Development, DCI-NSAED/2014/338-309) ietvaros, kas ir Eiropas
Komisijas atbalstīts projekts, un Zaļā brīvība ir viena no projekta dalīborganizācijām.
Šis izdevums ir licencēts ar CREATIVE COMMONS licenci Atsaucoties-Nekomerciāli-Nemainot, kas ļauj citiem
izdevumu pārveidot un radītos darbus izplatīt, norādot autoru un portālu www.zalabriviba.lv, ar tiem pašiem licences
noteikumiem un tikai nekomerciālām vajadzībām.
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Ilgtspējīgas attīstības mērķi: Latvijas sabiedrības viedoklis
jaunākajā Eirobarometrā un ieviešanas aktualitātes

Inga Belousa, Zaļā brīvība
Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk tekstā ANO) Ģenerālā
Asambleja Ilgtspējīgas attīstības
samita laikā 2015.gada 25.—27.
septembrī Ņujorkā pieņēma rezolūciju “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam”, kas ir jaunais
pasaules ilgtspējīgas attīstības
ietvars, pazīstams arī kā Agenda
2030 jeb Dienaskārtība 2030. Šajā
rezolūcijā ir izklāstītas kopīgās rīcības, kas līdz 2030.gadam pasaules
mērogā būtu jāveic, lai mazinātu
nabadzību un veicinātu ilgtspējīgu
attīstību. Rezolūcija sastāv no četrām daļām: (1) deklarācija ar pre-

ambulu, (2) 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi (turpmāk tekstā IAM)
un 169 tos paskaidrojošie apakšmērķi, (3) IAM īstenošanas līdzekļi,
(4) IAM īstenošanas uzraudzība un
novērtēšana. IAM un apakšmērķi ir
integrēti un nenodalāmi, tie līdzsvaro visas trīs ilgtspējīgas attīstības dimensijas: ekonomisko, sociālo un vides dimensiju.
Jaunais ietvars ir izstrādāts,
pilnveidojot 2000.gadā pieņemtos Tūkstošgades attīstības mērķus
(turpmāk tekstā TAM), un ir pirmais vispasaules vienošanās dokuments, kura ieviešana balstās uz izpratni par globāliem procesiem un
rīcību vietējo kopienu līmenī. Šo
mērķu sasniegšanā tiek aicinātas
visas valstis un interesenti, tāpēc
šie mērķi varētu būtiski ietekmēt
globālo, Eiropas Savienības, un arī
atsevišķu valstu iekšpolitiku. Norobežojoties no politiskām niansēm,
cilvēciskā līmenī IAM un attīstības
sadarbības joma ir instruments
dzīves uzlabošanai ne tikai mazāk
attīstītos reģionos — nodrošinot
piekļuvi ūdenim, izglītībai un veselības aprūpei, bet arī visā pasaulē,
informējot sabiedrību par globālās
situācijas dilemmām un personīgo

ikdienas lēmumu ietekmi uz tām,
un aicinot būt pilsoniski aktīviem
savā vietējā kopienā. Līdz ar to,
IAM sasniegšanā nozīmīgas ir investīcijas, lai valstis pašas spētu risināt savas problēmas. Tieši tāpēc
jaunajiem ANO IAM ir jābūt piesaistītiem pie nacionāliem finanšu
instrumentiem, kas garantē pozitīvas izmaiņas sociālajā, vides un
ekonomiskajā jomā.

Eirobarometrs
sabiedriskās domas
aptaujai ES
Globālu lēmumu īstenošanā
svarīgi ir būt lietas kursā par sabiedrībā pastāvošajiem viedokļiem. Tāpēc Eiropas Komisija (turpmāk tekstā EK) seko sabiedriskās
domas attīstībai visās 28 ES dalībvalstīs, un veic dažādas iedzīvotāju
aptaujas, kas palīdz noskaidrot pastāvošos viedokļus par dažādiem
sociāliem, politiskiem, u.c. notikumiem. Kopš 1973. gada ES iedzīvotāju viedoklis tiek pētīts ar dienesta Eirobarometrs (EB) aptauju
palīdzību. Līdz ar to, EB ir viena no
plašākajām datu bāzēm pasaulē,
ko izmanto, lai uzzinātu pašreizējo
situāciju un pieņemtu pamatotus
lēmumus nākotnei.
2015.gada novembrī un decembrī tika veikta īpašā Eirobarometra sabiedriskās domas aptauja
nr.441, kurā tika skaidrots ES iedzīvotāju viedoklis par ES attīstības sadarbību un palīdzību. Šajā
aptaujā tiešo interviju veidā tika
savākti dati no 27,672 ES iedzīvotājiem. Kopumā aptaujā ir iekļauti
septiņi jautājumi ar vairākiem
apakšjautājumiem par dažādām
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nājumā ar 89% ES vidēji). Tas ir par
desmit procentiem mazāk nekā
2014. gadā un ir lielākais kritums
salīdzinājumā ar visām pārējām
aptaujātajām valstīm.

attīstības sadarbības jomas prioritātēm:
1. Attīstības sadarbības un palīdzības nozīme un attieksme
pret attīstību,
2. Ieguvumi no attīstības sadarbības un palīdzības,
3. Informētība par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem,
4. Informētība par 2015.gadu kā
gadu Eiropas attīstībai un
informētība par attīstību
kopumā,
5. Izpratne par jaunattīstības
valstu problēmām,
6. Dažādu veidu pasākumu nabadzības risināšanā
jaunattīstības valstīs efektivitāte,
7. Personīgais ieguldījums un
iesaistīšanās attīstībā.
Lai arī šie jautājumi ir dažādi, to saturs ir saistīts ar IAM
izpratni, attieksmi pret IAM un
personīgās līdzdalības prioritātēm IAM sasniegšanā. Kopīgo
ES iedzīvotāju viedokli komentē Eiropas starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs
Nevens Mimica (Neven Mimica).

tematos. Visa šajā EB iegūtā informācija par Latvijas iedzīvotāju viedokli ir apkopota arī infografikā,
ko varam brīvi izmantot, nemainot
tās saturu.
Attieksme pret attīstības
sadarbību un palīdzību
Latvijas respondenti bija starp
tiem, kas 2014. gadā visretāk no
ES pauda labvēlīgu attieksmi pret

attīstības palīdzību, un šī tendence
turpinās arī 2015.gadā. Turklāt dati
liecina, ka 2015. gadā aptaujāto
Latvijas sabiedrība par
attieksme daudzējādā ziņā ir bijuIAM
Latvijā šajā aptaujā no 28.no- si vēl mazāk labvēlīga. Piemēram,
vembra līdz 7.decembrim tiešā Latvijas respondenti visretāk no
veidā tika intervēti 1008 iedzīvo- citu ES valstu iedzīvotājiem uzskatāji un noskaidrots to viedoklis, ta, ka ir svarīgi palīdzēt cilvēkiem
kurš pārskatāmi ir iedalāms četros jaunattīstības valstīs (67% salīdzi-

Izpratne par nabadzības
apkarošanu jaunattīstības
valstīs
Latvijas respondenti ir starp
tiem, kas vismazāk piekrīt apgalvojumam, ka nabadzības apkarošanai jaunattīstības valstīs būtu jābūt
vienai no ES galvenajām prioritātēm (48%), un starp tiem, kas
uzreiz aiz Igaunijas (16%) visretāk
uzskata, ka tai būtu jābūt vienai no
Latvijas valdības galvenajām prioritātēm (20%). Šis samazinājums ir
par septiņiem
p ro c e n t i e m
salīdzinājumā ar 2014.
gadu. Latvijas
respondenti ir
arī starp tiem,
kas vismazāk
piekrīt
apgalvojumam,
ka palīdzība
jaunattīstības valstīm
ir
efektīvs
nelikumīgas
migrācijas
novēršanas
veids (57%).
Nedaudz vairāk nekā puse Latvijas respondentu (56%) domā, ka palīdzība būtu
jāpalielina, un šis samazinājums
ir par deviņiem procentiem salīdzinājumā ar 2014. gadu. To respondentu skaits, kuri uzskata, ka
palīdzība būtu jāsamazina, ir palielinājies par pieciem procentiem
(pašlaik 25%) un ir tāds pats kā Če-
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hijas Republikā, atpaliekot tikai no salīdzinājumā ar 12%) un bēgļu
uzņemšanu jaunattīstības valstīs
Bulgārijas (35%).
(11% salīdzinājumā ar 8%), bet reInformētība par ANO
tāk piemin izglītību (27% salīdzināIlgtspējīgas attīstības
jumā ar 34%), ūdeni un sanitāriju
mērķiem un Eiropas gadu
(12% salīdzinājumā ar 26%), demokrātiju un cilvēktiesības (12%
attīstībai
Latvijas respondenti nedaudz salīdzinājumā ar 24%).
retāk nekā eiropieši kopumā (34%
salīdzinājumā ar 36%) ir dzirdējuši par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, bet daudz biežāk nekā vidēji
Eiropā ir informēti par to, ka 2015.

gads ir bijis Eiropas gads attīstībai
(27% salīdzinājumā ar 18% ES vidēji).
Izpratne par jaunattīstības
valstu problēmām
Latvijas respondenti biežāk nekā eiropieši kopumā (47%
salīdzinājumā ar 41%) uzskata,
ka miers un drošība ir viena no
vissteidzamāk risināmajām jaunattīstības valstu problēmām. Latvijas respondenti arī biežāk norāda
uz migrācijas jautājumiem (18%

Personīgais ieguldījums
un iesaistīšanās attīstībā
nabadzības risināšanā
jaunattīstības valstīs
Pēc Bulgārijas (14%)
un Igaunijas
(17%)
respondentiem Latvijā
aptaujātie
ir nākamie,
kas vismazāk
piekrīt apgalvojumam,
ka indivīdi
var dot savu
ieguldījumu
nabadzības
apkarošanā
jaunattīstības valstīs
(20%),
šis
samazinājums ir par četriem procentiem salīdzinājumā ar 2014. gadu. Līdzās
Bulgārijas respondentiem Latvijas
respondenti vismazāk ir gatavi
personīgi iesaistīties palīdzības
sniegšanā jaunattīstības valstīm
(abās valstīs 4%), un šis samazinājums ir par sešiem procentiem salīdzinājumā ar 2014. gadu. Latvijas
respondenti ir arī starp tiem, kas
vismazāk būtu gatavi maksāt vairāk par produktiem no jaunattīstības valstīm (26% salīdzinājumā ar
50% ES vidēji). Tāpat kā ES kopu-
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mā, arī Latvijā gados jaunākiem
respondentiem (vecumā 15—24
gadi) visumā ir labvēlīgāka attieksme pret attīstības palīdzības jautājumiem nekā gados vecākiem
(25 gadus veciem un vecākiem)
respondentiem. Konkrēti, jaunieši
daudz biežāk uzskata, ka ir svarīgi
palīdzēt cilvēkiem jaunattīstības
valstīs (78% salīdzinājumā ar 65%),
un domā, ka palīdzība būtu jāpalielina (77% salīdzinājumā ar 54%).
Viņi arī daudz biežāk būtu gatavi
maksāt vairāk par produktiem no
jaunattīstības valstīm (46% salīdzinājumā ar 23%).
Nevarētu teikt, ka Eirobarometra rezultāti par Latvijas iedzīvotāju viedokli pārsteidz. Tie lielā
mērā atspoguļo sabiedrībā prioritārās vērtības, kas īpaši spilgti
izpaužas ar personīgo drošību un
pilsonisko līdzdalību saistītos jautājumos. Kopumā Latvijas iedzīvotāji informētība par Eiropas un
globālā līmeņa pilsoniskajām un
ilgtspējīgas attīstības iniciatīvām
nav liela. Līdz ar to, šis zemais informētības līmenis nevar veidot
pamatu pozitīvai attieksmei par iesaistīšanos attīstības sadarbībā nabadzības, nevienlīdzības un klimata pārmaiņu mazināšanai pasaulē.
Un, lai arī 2015.gadā aktuālā migrācija un bēgļu krīze sabiedrībā aktualizēja arī jautājumus par attīstības
palīdzību un ES saistībām jaunattīstības valstu priekšā, Latvijas iedzīvotāju viedokļos izskan vēlme
norobežoties un globālos procesus uztvert kā nesaistītus ar personīgiem ikdienas lēmumiem. Lai arī
Latvijas iedzīvotāji nenoliedz, ka
pasaulē ekonomiskais un sociālais
līdzsvars ir apdraudēts, rādītāji par
personīgo un valstisko iesaistīšanos šo problēmu līdzsvarošanā ir
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nacionālajās, gan vietēja mēroga politikās
un iniciatīvās. Papildus
būtu jāstiprina saiknes
un sadarbība ar privāto
sektoru, nevalstiskajām
organizācijām un visām
iesaistītajām pusēm, lai
izstrādātu atbilstošus risinājumus. Nozīmīgas ir
arī pašreizējās iniciatīvas
par to, kā varētu izvērtēt,
cik veiksmīgi tiek ieviesti
IAM. Šim mērķim ekspertu grupa EK līmenī izstrādātā īpašus indikatorus,
ar kuru palīdzību varēs
izvērtēt IAM ieviešanas
iespējamību (feasibility),
piemērotību (suitability),
atbilstību jeb svarīgumu
(relevance) un ieviešanas progresu reģionālā,
nacionālā un globālā līmenī.

zemi. Turklāt, izpratne par jaunattīstības valstu problēmām lielā
mēra ir saistīta ar izpratni par problēmām Latvijā, kur politiskā un līdz
ar to personīgā drošība iepriekšējā
gadā bija nozīmīgs medijos diskutētais temats. Šī Eirobarometra
rezultāti par Latvijas iedzīvotāju
viedokli dara bažīgu attiecībā uz
valstī uzsākto IAM aktualizēšanu
un īstenošanu. Proti, lai arī IAM un
apakšmērķu formulējumi ir saprotami, vispārcilvēciski un attiecas
uz būtiskākajām cilvēkdarbības
jomām, to īstenošanā būs kritiski
jāizvērtē sava, vietējās kopienas,
valsts un ES attieksme un pilsoniskā līdzdalība to īstenošanā. Šis kritiskais izvērtējums lielā mērā liek
justies neērti un nedroši, jo parāda
to, ka esam patērētājsabiedrība, ka
mūsu patērētājdarbība ir balstīta

neoliberālisma vērtībās, un ka šīm
vērtībām ir destruktīva ietekme
vietējā un globālā mērogā. Līdz ar
to, būtisks būs jautājums par vērtību un attieksmju maiņu, kas nodrošinātu IAM mērķu sasniegšanu.

IAM ieviešanas
aktualitātes: Globālais,
ES, nacionālais, vietējās
kopienas konteksts
Jaunie IAM mērķi un apakšmērķi ir stājušies spēkā ar 2016.
gada 1.janvāri. Attiecīgi visās pasaules valstīs ir uzsākta to ieviešanas plānošana, jo tā notiks globālā, ES un nacionālā līmenī. Lai
īstenotu IAM, ir svarīgi nodrošināt
politiku saskaņotību un visu trīs
ilgtspējīgas attīstības dimensiju
vienlīdzīgu integrēšanu visos līmeņos — tai skaitā gan ES, gan

Iniciatīvas globālā jeb
pasaules līmenī
Ekonomisko un sociālo lietu
padome (turpmāk tekstā ECOSOC)
ir viena no ANO pamatinstitūcijām,
kas koordinē starptautisko ekonomisko un sociālo sadarbību, un ar
ANO specializēto aģentūru, fondu
un programmu, funkcionālo komisiju un reģionālo komisiju darbību
saistītos jautājumus. ECOSOC koordinēja arī pāreju no TAM uz Post2015 procesu. Pašreiz ECOSOC ir
vadošais koordinators un galvenā
globāla platforma IAM ieviešanas
monitoringam, turpmākajam procesam, pieredzes un labās prakses
apmaiņai, kā arī vadlīniju un ieteikumu sniegšanai turpmākai rīcībai
valstu un starptautiskā līmenī. Lai
to īstenotu, ECOSOC katru gadu
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rīko Augsta līmeņa politisko forumu (HLPF), kas nodrošina politisko
vadību, pārraudzību, izvērtē progresu un sniedz rekomendācijas
ilgtspējīgas attīstības jautājumos.
Šogad Augsta līmeņa politiskais
forums ar moto “Nodrošināt, ka
neviens netiek aizmirsts” notiks
11.—20.jūlijā ANO mītnē Ņujorkā un būs organizēts pirmo reizi
pēc IAM izsludināšanas. Foruma
laikā tiek plānoti vairāki ar IAM īstenošanu saistītie pasākumi. Viens
no tiem ir ECOSOC sesijas Augsta
līmeņa segments (HLS), kura pamatideja ir Post-2015 dienaskārtības īstenošana uzsverot virzību
no apņemšanās uz rezultātiem.
Citi svarīgi pasākumi ir Attīstības
sadarbības forums un Partnerību
apmaiņa, kur tiks aktualizēta dažādu iesaistīto pušu partnerību loma
kā atbalsts IAM mērķu sasniegšanai. 18.—20.jūlijā Augsta līmeņa
politisko forumu noslēgs tikšanās
ministru līmenī. Tiek plānots, ka
forums savu darbību varētu balstīt
uz pasaules mēroga partnerību
attīstības sadarbības pieredzi, un
dažādu ieinteresēto pušu dialoga
pieredzi, kas veiksmīgi darbojas
valstu līmenī.
Iniciatīvas ES līmenī
ES ir līderis ilgtspējīgas attīstības veicināšanā pasaulē, un ES
politiku saskaņotība ir pamatā arī
veiksmīgai IAM ieviešanai Eiropā.
IAM ieviešanai ES līmenī būtu nepieciešamas vadlīnijas (Roadmap)
vai stratēģiju, taču pagaidām nav
vienkārši atrast vienotu pieeju.
Kopīgu procesu IAM ieviešanai ES
līmenī būtu svarīgi nodrošināt tāpēc, ka nacionālie procesi IAM ieviešanā neietvers ES dimensiju un
prioritātes.

ES līmenī tiek organizētas arī
dažādas iniciatīvas, kas saturiski
ir saistītas ar IAM. Viena no tām ir
Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa (European Sustainable Development Week — ESDW), kas
norisināsies no 30. maija līdz 5.
jūnijam. ESDW mērķis ir popularizēt ilgtspējīgu attīstību veicinošas
aktivitātes un projektus, kalpojot
par virtuālās tīklošanās platformu
Eiropas mērogā. Šīs nedēļas tematika šogad ir saistīta ar globālo ilgtspējīgas attīstības Dienaskārtību
līdz 2030. gadam (Agenda 2030)
un tajā ietvertajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Līdz ar to šī gada
tematiskās kategorijas ESDW 2016
pieteikumiem ir Ilgtspējīgas attīstības mērķi. ESDW organizē Vīnes
Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts
Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla
(ESDN) darbības ietvaros sadarbībā ar ESDW dalībvalstu kontaktpunktiem. Pirmā starptautiskā
ESDW norisinājās 2015. gadā, veiksmīgi organizējot vairāk nekā 4100
uz ilgtspējīgu attīstību vērstus pasākumus 29 Eiropas valstīs, t.sk.
septiņus pasākumus Latvijā.
Iniciatīvas LV līmenī
Izstrādātais IAM indikatoru ietvars pašreiz raksturo globāla līmeņa aktualitātes. Taču nākošajā IAM
ieviešanas posmā globālais IAM
indikatoru ietvars tiks saskaņots ar
nacionālajām un reģionālajām īpatnībām, piem., vai mērķis / rādītājs ir
formulēts attiecībā uz nacionālo situāciju, vai tajā ietvertā problemātika ir raksturīga konkrētajai valstij.
Latvijai tāpat kā citām ES dalībvalstīm 2030 Dienaskārtība ir jāievieš nacionāli un starptautiski. Lai
veiksmīgi īstenotu 2030 Dienas-
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kārtību, ir nepieciešama veiksmīga
sadarbība starp institūcijām nacionālā līmenī. Ilgtspējīgas attīstības
jautājumus Latvijā koordinē Pārresoru koordinācijas centrs (PKC),
kura pārraudzībā jau šobrīd Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
līdz 2030.gadam “Latvija2030” ir
integrēti daudzi esošie mehānismi,
kas atbalsta IAM efektīvu ieviešanu. Sagaidāms, ka tiks veikti nacionālo politikas dokumentu (piemēram, Nacionālais attīstības plāns
2014.—2020.gadam “NAP2020”,
Vides politikas pamatnostādnes
2014—2020) izvērtējums, lai pielāgotu un saskaņotu tos ar jauno
2030 Dienaskārtību.
12.—20.novembrī Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS)
sadarbībā ar Latvijas augstskolu
pedagogu sadarbības asociāciju
(LAPSA) plāno organizēt ikgadējo
globālās izglītības nedēļu “Acting
together for a world of peace”, ko
koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu
Dienvidu centrs. Ir pieejams 2014.
gada pārskats par šo nedēļu Latvijā.
Visos — pasaules, ES, Latvijas,
vietējās kopienas un personīgajā līmenī IAM uzdod eksistenciālu
jautājumu — vai mūsu paaudze
būs pirmā, kas pasaulē ievērojami
mazinājusi nabadzību, vismērķtiecīgākā cilvēces vēsturē, kas izskaudusi netaisnību un nevienlīdzību,
un pēdējā, ko apdraudēs klimata
pārmaiņas? Lai pašreizējā mainīgajā un haotiskajā laikā saglabātu cerīgas nākotnes skatījumu, Globālās
attīstības profesionāļu tīklojuma
pārstāvji sabiedrības informēšanai
par IAM iesaka balstīties uz empātiju, nevis iežēlināšanu, stāstīt
stāstus par ikdienas pieredzi, nebaidīties runāt par korupciju, un
nezaudēt realitātes sajūtu.

8

POZĪCIJAS — dažādu IAM ieviešanā ieinteresēto pušu skatījumi

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešana Latvijā
Latvijas ministriju politikas plānotāji sanāca Rīgā, Brīvības ielā 36, lai
pārrunātu Latvijai aktuālos IAM un
līdz šim paveikto, kā arī nolemtu,
kā turpmāk salāgot attīstības plānošanas mērķus ar IAM.
Politikas plānotāji secināja:
• IAM noklāj ļoti plašu problēmu loku. Valstī ar ierobežotiem finanšu un laika resursiem svarīgi ir
koncentrēt darbu uz prioritārajiem
jautājumiem.
• Latvijā ir labi attīstīta plānošana.
Mums jau ir savs ilgtspējīgas attīstības dokuments — Latvija 2030.
Latvija 2030 mērķu sasniegšanai
vidējā termiņā tiek īstenoti Latvijas Nacionālajā attīstības plānā
2014.—2020. gadam (NAP2020)
paredzētie pasākumi.
• Ja veiksim izmaiņas Latvijas attīstības plānos, lai palīdzētu sasniegt IAM, tas notiks kopsolī ar
NAP2020 vērtēšanu. Vidējā termiņa novērtējums NAP2020 ir paredzēts 2017. gadā. Tad, balstoties
uz padziļinātu analīzi par mērķu
sasniegšanu, iespējams, tiks pieņemts lēmums par izmaiņām
NAP2020, kā arī izskanēs pirmie
priekšlikumi par to, uz ko jākoncentrējas pēc 2020. gada.
Pārresoru koordinācijas centrs

ir veicis vispārēju analīzi, atklājot, ka vairums IAM šobrīd jau ir
iekļauti mūsu NAP2020, politikas
pamatnostādnēs un plānos. Piemēram, valsts vidējā termiņa politika ir vērsta uz 10. mērķi par ienākumu nevienlīdzības mazināšanu,
1. mērķi — nabadzības mazināšanu un uz 11. mērķi — izaugsmes
nodrošināšanu Latvijas teritorijās.
NAP2020 sastāv no 12 rīcības virzieniem, un četri no tiem gandrīz
Māra Sīmane, Pārresoru
viens pret viens tematiski ir saistīti
koordinācijas centra
ar kādu no IAM, piemēram, 9. mērkonsultante
ķis par inovāciju, 3. par veselību, 4.
2015.g. 25. septembrī Valsts
par izglītību un 7. par enerģētiku.
prezidents Raimonds Vējonis pieJāsaka arī, ka Saeimas apstiprinātā
dalījās ANO Ģenerālajā Asamblejā
NAP2020 rezultatīvie rādītāji ir vaiŅujorkā, kur kopā ar vairāk nekā
rāk koncentrēti un loģiskāk sakār150 pasaules valstu un valdību
toti nekā globālie IAM. Iemesls ir
vadītājiem apstiprināja Dienaskārvienkāršs — ANO struktūras mēģitību 2030. Dokumentā ir nosauknāja iekļaut visas pasaules dažādu
ti 17 Ilgtspējīgās attīstības mērķi
valdību un sabiedrisko organizāci(IAM) un 169 apakšmērķi, kuri īsju izjustās vajadzības. Tāpēc, lai uztenojami gan pašu valstīs, gan arī,
runātu pasaules iedzīvotāju kopēpalīdzot valstīm ar ierobežotām
jās nepieciešamības un vienlaikus
iespējām. Dienaskārtībā rakstīts:
arī atsevišķu sabiedrību specifiskās
“Mēs aicinām visas dalībvalstis pēc
vajadzības, ANO līmenī tika krietni
iespējas drīz spert praktiskus un
papildināti IAM apakšmērķi.
ambiciozus soļus šī dokumenta īsViena no interesantām IAM un
tenošanā.“ (78. paragrāfs).
Dienaskārtības 2030 iezīmētajām
Saprotot risināšanas tūlītēju
nākotnes attīstības dimensijām ir
nepieciešamību, 30. septembrī
lauksaimniecības, mežsaimniecības un klimata jomas
mijiedarbība.
Nākotnē šīs
nozares rosinās diskusijas par to, kā
nodrošināt
bioloģisk ās
daudzveidīLatvijas politikas plānotāji diskutē par IAM ieviešanu, 2015.g. 30. septembrī
bas aizsardzīFoto: Māra Sīmane
bu, resursu
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ilgtspējīgu apsaimniekošanu un,
vienlaicīgi, produktīvu un specializētu nozaru attīstību.
Lauksaimniecība un mežsaimniecība šodien vēl nodrošina lauku
telpas apdzīvotību, taču, ievērojot
to, ka dinamiskā tehnoloģiju vide
arī mūsu teritorijā ir ieviesusi zināmus tehnoloģiskos jauninājumus
ražošanas procesos, pieprasījums
pēc cilvēka produkta ražošanas
ciklā, ir būtiski mazinājies. Galvenie minēto nozaru nākotnes izaicinājumi būs saistīti ar bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību, ilgtspējīgu lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības īstenošanu
un nodarbinātības saglabāšanu.
Tādējādi valsts ierēdņiem, uzņēmējiem un zinātniekiem ir ciešāk
jāsadarbojas, lai valsts atbalsts
noteiktiem pasākumiem sekmētu
dabas resursu dziļāku pārstrādi, radot jaunas, kvalificētas darba vie-
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tas gan jauniešiem, gan senioriem. litikas plānotāji izdarīs secinājumu
NAP2020 darbs tiek organizēts par konkrētiem rādītājiem, kuri
ap politikas rezultātu rādītājiem, būtu jāizmanto Latvijas plānošanā
kurus Latvija vēlas sasniegt. Tāpēc attiecībā uz IAM sasniegšanu. Mišobrīd Latvijas politikas plānotā- nistrijas par šiem rādītājiem tad arī
ji gaida no Centrālās statistikas diskutēs 2017. gadā, vērtējot savas
pārvaldes
informāciju par tiem
politikas
rezultātu
rādītājiem,
kurus apstiprinājusi
ANO Statistikas komiteja IAM
īstenošanas
uzraudzīšanai. Tad,
kad šie rādītāji būs
s a ņ e m t i , Valsts prezidenta uzruna ANO Ģenerālajā asamblejā
2015.g. 25. septembrī
Latvijas po-
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politikas.
Svarīgi atgādināt,
ka
mūsu
Valsts
prezidents ne
tikai parakstīja
apņemšanos
īstenot
IAM
Latvijā, bet arī
pauda gatavību palīdzēt tām
valstīm, kurām
klājas
grūtāk
nekā
mums.
Šobrīd izskatās,
ka trešā daļa no
apakšmērķiem
ir vērsta uz attīstības sadarbības
nodrošināšanu,
kas nozīmē palīdzības sniegšanu mazāk attīstītajām valstīm.
Par attīstības sadarbību Latvijā
atbild Ārlietu ministrija. Aptuveni
vēl kāda piektā daļa apakšmērķu ir
vērsti uz tādu globālu izaicinājumu
risināšanu, kā nelegālās starptautiskās finanšu plūsmas mazināšana. Šādos gadījumos, Latvija pauž
savu stingro nostāju starptautiskajos politikas forumos — plecu pie
pleca ar citām valstīm.
Neaizmirsīsim, ka Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, un
Eiropas Komisijai ir īpaša interese
par to, lai Eiropas valstis kopā vienojas par minimālo programmu
mērķu sasniegšanai. Tāpēc šovasar
gaidāms, ka Eiropas komisārs Fr.
Timmermanss nāks klajā ar priekšlikumu par Eiropas valstu vienotu
rīcību.
Vai kaut kas ļoti krasi mainīsies
Latvijas politikā? Laiks rādīs. Tas
ir atkarīgs no tā, vai ir kāda joma,
kurā Latvija vēl nav izveidojusi

savu politiku. Interesanti, piemēram, vai mēs spēsim atbilstoši IAM
8.4. apakšmērķim veicināt ekonomiskās izaugsmes un vides degradācijas nošķiršanu.
Plānošana jau sen vairs nenotiek tikai centralizēti, tāpat jāsaka
arī par attīstību. Arī pašvaldības
aktīvi iestājas par IAM un arī tām
ir savas attīstības stratēģijas un
programmas. Attīstības plānošanā
un īstenošanā iesaistās arī iedzīvotāji — individuāli, ar nevalstisko
organizāciju starpniecību vai neformāli sadarbojoties.
Tāpēc mums jāatceras, ka attīstība sākas ar katra cilvēka individuālo rīcību. Iedzīvotāju grupām
ir “savi” mērķi — tie, kas ir tuvāki
sirdij un risina kādas to prioritārās
vajadzības. Šie paši mērķi visdrīzāk arī ir iekļauti NAP2020, un, kā
mēdz teikt: “NAP, tie esam mēs!”
Ikviens no mums var, rīkojoties,
panākt lielāku valsts ilgtspēju un

mazināt apkārtējo ciešanas jeb
šķēršļus kvalitatīvai dzīvei. Svarīgi
ir negaidīt, bet sākt rīkoties. Šī rīcība un viedokļi ir un arī būs svarīgi,
it sevišķi, kad 2017. gadā mērīsim
progresu NAP2020 un IAM mērķu
sasniegšanā.

Eiropas ilgtspējīgas
attīstības nedēļa
Eiropas valstis, kurām rūp ilgtspējīga attīstība ir apvienojušās
Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīklā. Šogad no 30. maija—5. jūnijam
notiek Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa (European Sustainable
Development Week — ESDW). Tās
mērķis ir popularizēt Eiropas mēroga aktivitātes, kas ir vērstas uz
IAM sasniegšanu. Tāpēc aicinām
jūs pieteikt savas organizācijas vai
domu biedru pasākumus — tīmekļa vietnē: www.esdw.eu, Facebook
lapā vai Twitter: @EuropeanSDWeek. Lai Eiropa uzzina, cik ļoti mums
Latvijā rūp šī Zemeslode.

NOTIKUMI — ievērības cienīgi ar IAM saistīti pasākumi LV un pasaulē
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Pasaule un pašvaldība: Gulbenes novada vadība par
Ilgtspējīgas attīstības mērķiem
aģentūras Ziemeļeiropas reģionālajam birojam Didzis Melbiksis aicināja ieklausīties mītos, izaicinājumos
un nākotnes perspektīvās par bēgļiem pasaulē un Latvijā.
Foruma otrā daļa atsevišķi pulcēja globālās izglītības pedagogus,
kas kopā ar kolēģēm Inu Lužkieni no Lietuvas un Gaidu Kabral no
Igaunijas dalījās ar globālās izglītības pieredzi skolā. Paralēli norisinājās interaktīva fokusgrupas diskusija
Jana Igaviņa, Gulbenes
novada domes sabiedrisko
pašvaldību pārstāvjiem.
attiecību speciāliste
Fokusgrupas Pašvaldības rīcības
jauno ilgtspējīgas attīstības mērķu
Globālās izglītības jēdziens un
(IAM) īstenošanai vietējā kopienā
ar to saistītie jautājumi Gulbenes
diskusijas dalībnieki bija Rankas panovadā ir aktuāli pēdējo piecu gadu
gasta pārvaldnieks Māris Jansons,
laikā. 16. martā ar iedzīvotāju foruDobeles novada priekšsēdētāja
mu Pasaule un pašvaldība noslēdzās
vietnieks Guntis Safranovičs, Lat3 gadus ilgušais Eiropas Komisijas
vijas Pašvaldību savienības ģeneprogrammas EuropeAid projekts
rālsekretāre Mudīte Priede, GulbeGlobālās izglītības sabiedrības veidones novada domes priekšsēdētāja
šana.
vietnieks Andis Caunītis, Druvienas
Forums Pasaule un pašvaldība
pamatskolas direktore Velga Čertika organizēts, lai pašvaldību darbīnoglazova, un projekta Globālās
bas kontekstā aktualizētu globalizāizglītības sabiedrības veidošana
cijas procesus un globālās izglītības
tematus, diskutētu par pašvaldību
darbību globālās izglītības ietvaros,
un meklētu veidus projekta pēctecības un turpmākās sadarbības
nodrošināšanai. Pirmajā daļā foruma dalībniekus uzrunāja Pārresoru
koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas konsultante un
stratēģiskās plānošanas speciāliste
Māra Sīmane un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas
konsultante Sanita Kalnača un dalījās ar savu pieredzi par plānošanu
ilgtspējīgai attīstībai. Savukārt žurnālists un konsultants ANO Bēgļu

pētnieks Miķelis Grīviņš. Citiem vārdiem sakot, fokusgrupas diskusijā
ieinteresēto pušu (stakeholders)
viedokļi bija pārstāvēja pagasta vadību, pašvaldības vadību (kas bija
sabiedrības foruma organizētāji no
Vidzemes, un sadraudzības partneri
no Zemgales), mazu lauku pamatskolu, Pašvaldību savienību un pētniekus. Fokusgrupas diskusiju moderēja Inga Belousa no biedrības
Zaļā brīvība un Latvijas Platforma
attīstības sadarbībai (LAPAS).
Fokusgrupas diskusijas dalībnieki caur Ilgtspējīgas attīstības
mērķiem, iepazīstināja klātesošos
ar sevis pārstāvētās ieinteresētās
puses darbību un pieejamajiem resursiem. Kā redzams grafikā (sadaļa
zaļā krāsā), dalībnieku pārstāvētās
ieinteresētās puses profesionālo darbību un pieejamos resursus
visvairāk raksturo 4.mērķis — nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu
izglītību un veicināt mūžizglītības
iespējas, kā arī 3.mērķis — nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt lab-
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klājību jebkura vecuma cilvēkiem,
11.mērķis — padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas,
elastīgas un ilgtspējīgas, un 15.mērķis — aizsargāt, atjaunot un veicināt
sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu
izmantošanu, ilgtspējīgi pārvaldīt
mežus, apkarot pārtuksnešošanos
un novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt
bioloģiskās daudzveidības izzušanu.
Arī savas pārstāvētās ieinteresētās puses aktuālākās vajadzības tika
raksturotas Ilgtspējīgas attīstības
mērķu kontekstā:
Māris Jansons norādīja, ka tās
ir ceļi un medicīna (pagastā 2 gadus nevar piesaistīt ārstu), Guntis
Safranovičs apliecināja, ka tās ir cilvēku vajadzības pēc komforta, kuras pieaug ar katru gadu, arī cilvēku
gatavība iesaistīties, vēlme strādāt,
lai varētu paši nopelnīt, un nodokļu
politika. Mudīte Priede kā aktuālāko
izcēla vajadzību apvienot pašvaldību viedokļus, lai varētu tās pārstāvēt, un informācijas apmaiņu. Andis
Caunītis norādīja, ka vajadzību prioritātes var raksturot ar apgrieztās
piramīdas palīdzību — svaigs gaiss,
miers, zaļa patērētājdarbība, noturīga likumdošana, veselīga iekļaušanās un darba/izklaides iespējas.
Velga Černoglazova nosauca izglītību un veselību, drošības sajūtu,
nākotnes skatījumu, dzīvojamo platību, labus ceļus. Pēc Miķeļa Grīviņa
domām, aktuālākās vajadzības ir
drošība un ilgtspēja pēc 5 gadiem,
ilgtspējīgs skatījums, kura rezultātā
nevajag cīnīties ar sekām jeb dzēst
ugunsgrēkus, sadarbība, kooperācija, kopīgi mērķi (shared goals).
Fokusgrupas diskusijas klausītāji aktīvi līdzdarbojās, uzdodot
jautājumus fokusgrupas dalībnie-
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kiem. Mārim Jansonam tika jautāts
par to, kā tiek sekmēta mazaktīvo
iedzīvotāju iesaistīšanās un līdzdalība, un kādi instrumenti tiek izmantoti. Uz ko atbilde bija, ka pagasta
iedzīvotāju iesaistīšanai visveiksmīgākā ir tiešā metode — individuāla
uzaicināšana, kas palīdz nodrošināt
iedzīvotāju interesi un piedalīšanos jauniešu centra un mūžizglītības centra piedāvātajās aktivitātēs.
Mudīte Priede skaidroja, ka Latvijas
Pašvaldību savienības prioritāte ir
starpdisciplināra, argumentējot, ka
pilsoniskā atbildība pēc būtības ir
starpdisciplināra. Par to, kā noturēt
cilvēkus kopienā un kādus rīkus izmantot, Andis Caunītis atbildēja, ka
vēlama būtu atalgojumu sistēma
ar koeficientu, kas būtu sava veida
burkāns. Mudīte Priede norādīja, ka
mehānismu ir daudz, tāpēc būtu
jārada kopienai piesaistīšanas sistēma, kas ir atbilstoša vietējās kopienas resursiem un vajadzībām. Guntis Safranovičs uzsvēra, ka palīdzība
dzīvokļu jautājuma risināšanā ne
vienmēr darbojas — dzīvokļi Dobeles novada pašvaldībā ir, bet interesentu nav. Par jēdziena ‘kvalitatīva
izglītība’ izpratni Velga Černoglazova komentēja, ka tas ir vispārīgs.
Tāpēc, lai šis — 10.mērķis būtu sasniedzams, ir jāveido sava interpretācija par to, kas ir kvalitatīva izglī-

tība, tai ir jātic pašam un pēc tās ir
jāstrādā. Miķelis Grīviņš jautājumu
un atbilžu sadaļas noslēgumā piebilda, ka Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai noteikti ir svarīga
to interpretācija, balstoties uz vietējās kopienas resursiem, interesēm
un vajadzībām. Mērķu īstenošanu
mērot ar objektīviem cipariem, var
pazaudēt reģionu unikalitāti un atšķirības. Līdz ar to, ir jāmeklē jauni
instrumenti, kā mērīt iespējas un
sasniegumus ne tikai ar skaitļiem.
Līdzdalības pieeja ir viena no populārākajām pieejām, ko var veiksmīgi
piemērot kopienas kontekstam.
Fokusgrupas diskusijas nobeigumā dalībnieki un klausītāji izteica
savas prioritātes par to, ar kuru mērķi būtu jāsāk Ilgtspējīgas attīstības
mērķu īstenošana (sadaļa sarkanā
krāsā), un arī, kurā darba grupā katrs
vislabprātāk piedalītos, īstenojot
Ilgtspējīgas attīstības mērķus (sadaļa zilā krāsā). Kā redzams grafikā,
Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas prioritātes ir 1.mērķis — visur
izskaust nabadzību visās tās izpausmēs, un 11.mērķis — padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas,
drošas, elastīgas un ilgtspējīgas, kā
arī 3.mērķis — nodrošināt veselīgu
dzīvi un sekmēt labklājību jebkura
vecuma cilvēkiem, un 4.mērķis —
nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu
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Andis Caunītis, Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks:
“Gan Latvijai, gan Gulbenes
novadam īpaši aktuāls ir 10.mērķis,
kas paredz samazināt nevienlīdzību
starp valstīm un valstu iekšienē. No
vienas puses, tas ir tas, ko mēs visas
Eiropas Savienības līmenī mēģinām
darīt, piemēram, tiešmaksājumi,
kas ir ekonomiskā izlīdzināšana, bet
otra šī mērķa puse ir nevienlīdzības
mazināšana valsts iekšienē. Pašlaik
sabiedrībā dzirdam, ka zemnieki
Latgalē prasa daļēju transportizdevumu kompensāciju par saražotās
produkcijas aizgādāšanu uz Rīgu.
Arī Gulbenes novada zemniekiem
ir krietni dārgāk aizvest, piemēram,
graudus uz Rīgu nekā zemniekam
no Bauskas vai Iecavas. To pašu
varam attiecināt uz citiem produktiem, kas no Gulbenes reģiona
nonāk galvaspilsētā. Ja attālums
pārsniedz 100 kilometrus, visas ražošanas izmaksas palielinās — vienalga, vai tas ir sīpols, burkāns vai
Ķelmēnu maize vai Ušuru dzērvene.
Tā ir nevienlīdzīga situācija. Tāpēc
valstij un pašvaldībām būtu jāiesaistās šī jautājuma risināšanā.
Kā nākamo svarīgo gribu nosaukt 7.mērķi par piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai
enerģijai par pieejamu cenu. Šobrīd
nav pieņemama situācija elektroenerģijas tirgū un piegādes nodrošinājumā. Pārāk bieži savos tālruņos
saņemam paziņojumu, ka uz laiku
tiek pārtraukta piegāde. Tas traucē
mūsu ikdienai — apkurei, sadzīves
tehnikai un pašai mājsaimniecībai.
Te mēs nevaram runāt par uzticamu
un kvalitatīvu enerģiju. Tāpat enerjomu, ar ko būtu jāsāk IA mērķu ie- pienā un ko pašvaldība var darīt, lai ģētikas jomā līdz galam nav saproviešana. Šī situācija parāda vispār- tos sasniegtu, savu viedokli sniedza tams par obligāto iepirkuma komcilvēcisku tendenci savai pieredzei Gulbenes novada domes vadība un ponenti. Cilvēkam ir jābūt izvēles
piešķirt īpašu nozīmi. Tāpēc, lai speciālisti.
iespējām!
izglītību un veicināt mūžizglītības
iespējas. Un Ilgtspējīgas attīstības
mērķu grupas, kurās dalībnieki
labprātāk līdzdarbotos, ir 4.mērķis
mērķis — nodrošināt iekļaujošu un
kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas, 1.mērķis — visur
izskaust nabadzību visās tās izpausmēs, un 11.mērķis — padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas,
drošas, elastīgas un ilgtspējīgas.
Grafikā redzamā informācija
parāda ne tikai klātesošo prioritātes attiecībā uz IA mērķi, ar ko būtu
jāsāk, un personīgo līdzdalību. Te ir
redzams, ka šīs abas prioritātes lielā
mērā sakrīt, kas parāda, ka klātesošie savu darbību raksturojošo IA
mērķi uzskata arī par nozīmīgāko

pilnveidotu lēmējvaras izpratni par
IAM mērķu ieviešanu, būtu svarīgas
līdzīgas diskusijas un lēmējvaras
informēšana par IAM mērķiem, to
apakšmērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem.
Foruma noslēgumā notika Latvijas pašvaldības pārstāvju tikšanās
un diskusija Pašvaldības iespējas un
draudi bēgļu sociālās iekļaušanas
nodrošināšanā.
Kopumā, iedzīvotāju foruma
Pasaule un pašvaldība centrālais
jautājums bija diskusija par ANO apstiprinātajiem Ilgtspējīgas attīstības
17 jaunajiem mērķiem. Kuri no šiem
nozīmīgajiem mērķiem ir svarīgi un
prioritāri Latvijai, kuri Gulbenes novadam, kā tie realizējami vietējā ko-
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Tāpat aktuāls ir 8.mērķis — veicināt nepārtrauktu, iekļaujošu un
ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi,
pilnīgu un produktīvu nodarbinātību un cilvēka cienīgu darbu. Mēs
redzam, kā straujiem soļiem mūsu
dzīvē ienāk modernizācija. Uzņēmējam ir izdevīgāk uzstādīt jaunu
iekārtu, kas strādā vairāku darbinieku vietā. Protams, tas ir efektīvi, jo
viss attīstās. Kā piemēru varu minēt
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mežsaimniecības nozari. Ja agrāk ar
zāģiem strādāja vairāki vīri un darbu
veica kā lietū, tā salā, tad šodien ar
to visu galā tiek tehnika, nodrošinot
šoferim cilvēcīgus darba apstākļus.
Protams, vienmēr pastāvēs profesijas, kur bez cilvēka nekā neiztikt.
Ja skatāmies 9.mērķi, kas nosaka veidot izturīgu un ilgtspējīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un
ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas, tad gribu uzsvērt, ka
inovācijas ir ceļš uz nākotni. Šeit gan
gribu piebilst, ka, ja Einšteins būtu
zinājis, ka viņa izgudroto dinamītu kādreiz izmantos nogalināšanai,
diezin vai viņš būtu to radījis. Būtu
jānodrošina tas, ka lai radītās inovācijas tiktu izmantotas tautsaimniecībā, nevis militāriem nolūkiem.

Rezumējot iepriekšteikto, piebildīšu, ka visi 17 izvirzītie mērķi ir
attiecināmi un mazāk vai vairāk īstenojami pašvaldības ikdienā. Un tos
īstenojot, būtu svarīgi apzināties,
kādā dimensijā uz visu raugāmies
— Gulbenes, Latvijas vai pasaules.
Piemēram, izskaust nabadzību vajag kā pie mums, tā Āfrikas valstīs.
Taču mēs bieži runājam par materiālo nabadzību, bet aizmirstam par
gara nabadzību, kas var būt vēl satraucošāka.
3.mērķa — nodrošināt veselīgu
dzīvi un sekmēt labklājību jebkura
vecuma cilvēkiem — īstenošana
nav ne ātri izdarāma, ne vienkārša
ne valstij, ne pašvaldībai. Veselīgu
dzīvi sev nodrošināt var vienīgi pats
indivīds, regulāri nodarbojoties ar
fiziskām aktivitātēm, ēdot pareizi,
izvairoties no atkarībām un tā tālāk.
Pašvaldībai nav jāstāv katram klāt.
Jā, mēs varam ieviest trešo sporta
stundu skolās, bet tas neko nedos,
ja skolēni turpinās būt apātiski un
neieinteresēti. Arī labklājība manā
skatījumā ir atkarīga nevis no valsts
vai pašvaldības, bet no cilvēka —
viņam būs tik laba dzīve, cik pats
darīs, izglītosies, pilnveidosies. Taču
pašvaldības un valsts uzdevums ir
nodrošināt infrastruktūru un radīt
izglītošanās iespējas.
Runājot par globālo izglītību,
mums ir jāiemācās saprast, ka jēdziens “globāls” attiecas uz mums
visiem — nevaram runāt par nabadzības izskaušanu kaut kur pasaulē,
tas ir svarīgi arī mums šeit, Gulbenē.
Ja runājam par kvalitatīviem, noturīgiem resursiem par saprātīgu cenu,
tad tas ir aktuāls ne tikai valstīm
Amerikā vai Krievijā, bet arī mūs.
Lūk, šādā virzienā mums jādomā un
jādarbojas turpmāk!”
Guna Švika, Gulbenes novada

domes izpilddirektore:
“Ik dienu redzam un jūtam, ka
globālās tēmas gūst aizvien lielāku
rezonansi sabiedrībā, apstiprinot,
ka visi esam saistīti kā Latvijā, tā
citā kontinenta daļā. Manuprāt, visi
17 ilgtspējīgas attīstības mērķi ir
nozīmīgi un īstenojami valstī, pašvaldībā. Protams, ir lietas, ko mēs
kā maza kopiena nevaram tūlītēji
ietekmēt, taču katrs mērķis ietekmē
mūs. Ja skatāmies mērķu sarakstā,
tad pirmos trīs varam attiecināt uz
pašvaldības kompetenci, jo tie tieši
skar cilvēkus un labklājību. Tajā pašā
laikā 14.mērķis, kas runā par okeānu
un jūru resursiem, ir jāskata pasaules kontekstā, kaut gan tas ietekmē
arī Gulbenes novadu.
Runājot par to, ko mēs kā pašvaldība varam darīt mērķu īstenošanā, varu teikt, ka darbs jau notiek.
Piemēram, mūžizglītības jomā tiek
īstenoti projekti un tiek izglītoti cilvēki. Te darāmā vēl daudz, jo nebūt
visas mērķa grupas ir sasniegtas. Ja
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kaut viens cilvēks no ģimenes kaut
kur mācās, cerams, ka viņš iegūtās
zināšanas nes uz mājām, dalās ar
draugiem.
Lai gan trīs gadu garumā novadā esam runājuši par globālajiem
jautājumiem, ne visiem joprojām
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ir pietiekoša izpratne par pasaules
sasaites procesiem kopumā. Tas ir
ilgstošs process, ko saucam par mācīšanos mūža garumā.
Pašvaldība kā institūcija ir vistuvāk iedzīvotājam. Tādēļ viens no
mūsu uzdevumiem ir skaidrot un
izglītot cilvēkus, neatstājot viņus
tikai mediju informatīvajā telpā.
Pašvaldības iestādēs ir kompetenti
speciālisti, kas mācību semināros
pulcē kopā dažādu paaudžu cilvēkus, aicina aizdomāties un diskutēt
par norisēm pasaulē. Te lielu darbu
veic bibliotēkas, izglītības iestādes,
jauniešu centri. Sabiedrības skatījumam ir jākļūst plašākam.
Šobrīd aktuālais bēgļu jautājums ir sakāpināts arī mūsu kopienā. Nav korekti sākt ar noliegumu
“mēs neņemsim nevienu bēgli”, jo
mums kā Eiropas Savienības valstij
ir jāpilda savs pienākums un jābūt
solidāriem attiecībās ar pārējām ES
valstīm, kurās šobrīd koncentrējas
lielākā daļa bēgļu. Atcerēsimies, cik
latviešu ir devušies pasaulē labākas
dzīves meklējumos un cik tvērās
svešumā I un II Pasaules kara laikā.
Viņi visur ir tikuši uzņemti! Arī uz
bēgļu jautājumu ir jāskatās globāli.
Iedziļinoties tikko īstenotajā
globālās izglītības projektā, padarīts ir pārsteidzoši daudz. Nereti lielāku svarīgumu piešķiram lielajiem
infrastruktūras projektiem, bet nenovērtējam šādus — sabiedrības
informēšanas projektus. Domāju, ka
lielai sabiedrības daļai ir mainījusies
domāšana un attieksme. Projekts
ir ienesis jaunas mācību metodes
skolās, jaunas diskusiju formas sabiedrībā. Domāju, ka projektam ir
jāmeklē pēctecība, iesaistot vēl plašāku sabiedrību. Mēs esam daļa no
pasaules.”
Arnis Šķēls, Gulbenes novada

domes Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītājs:
“Visi izvirzītie mērķi ir vienlīdz
svarīgi mūsu cilvēcei. Latvijas kontekstā kā prioritārus gribu minēt
piecus: 3.mērķis — nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību
jebkura vecuma cilvēkiem, 8.mērķis
— veicināt nepārtrauktu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomisko
izaugsmi, pilnīgu un produktīvu
nodarbinātību un cilvēka cienīgu
darbu, 10.mērķis — samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu
iekšienē, 11.mērķis — padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas,
drošas, elastīgas un ilgtspējīgas, un
16.mērķis — veicināt miermīlīgu un
iekļaujošu sabiedrību, ilgtspējīgu
attīstību, nodrošināt taisnīgas tiesas pieejamību visiem un izveidot
efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas
institūcijas visos līmeņos. Šie visi ir
īstenojami Latvijas līmenī gan budžeta, gan normatīvās bāzes kon-
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tekstā. Pašvaldībā kā aktuālāko
redzu 4.mērķi par iekļaujošas un
kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu un mūžizglītības iespēju veicināšanu. Izglītības joma vienmēr mums
būs prioritāra. To pašu varu teikt par
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mūžizglītības iespējām, ko redzam
arī globālās izglītības projektā. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks dzīvo laukos vai pilsētā, viņš visu dzīvi grib
pilnveidoties. Mūžizglītības jomā
mēs daudz strādājam, un, lai turpinātu iesākto, ir jāmeklē jaunas pieejas, formas, piesaistot gan Eiropas
Savienības finansējumu, gan pašvaldības budžetu. Nākamais — jāsakārto infrastruktūra. Pašvaldības
rūpe ir arī ekonomiskā izaugsme un
ilgtspējīga infrastruktūra. Runājot
par infrastruktūru, pašvaldības uzdevums ir tālredzīgi ieguldīt līdzekļus lielos projektos, naudu nešķīdinot atsevišķās lietās. To īstenojot,
būtiski ir cilvēkresursi, tāpēc ir jāinvestē cilvēkos. Ja cilvēks ir izglītotāks un zinošāks, mainās sabiedrība
kopumā. Piemēram, elementārā lieta — atkritumu šķirošana. Saprotot,
kāpēc mēs to darām, mēs mainām
uzvedību, domāšanu un attieksmi,
no kā savukārt iegūst visa planēta.
Šīs ir lietas, ko varam izdarīt tūlīt.
Pašvaldība — tie esam mēs,
cilvēki. Strādājot ar globālās izglītības tēmām un sniedzot zināšanas
cilvēkiem, mēs veicinām labākas un
gudrākas vietējas kopienas attīstību.
Līdz ar to pašvaldībai ir vieglāk pieņemt lēmumus, konstruktīvi
diskutēt, bet iedzīvotājiem — izprast lietu būtību, piedāvāt risinājumus, jo bieži vien labas idejas
tiek nobremzētas dēļ neizpratnes.
Ja sabiedrības kompetences līmenis ir pietiekami augsts, ieguvēji ir
visi.”
Pašvaldība īstenojot šo projektu atzīst, ka ir ieinteresēta turpināt
virzīties globālās izglītības jomā,
nepārtraucot vietējās sabiedrības
izglītošanu arī pēc projekta noslēgšanās.
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ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu iepazīšana Latvijas skolās:
Starptautiskā akcija Pasaules lielākā mācību stunda
Viena no šādām kampaņām,
ko atbalstīja arī UNESCO un citas
ANO aģentūras, ir Project Everyone (Projekts — Ikviens). Kampaņas
mērķis ir vienkāršs un vienlaikus
sarežģīts: darīt visu, lai par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem uzzinātu
un to īstenošanā iesaistītos visi 7
miljardi pasaules iedzīvotāju. Liekot lietā modernās tehnoloģijas
— gatavojot radio tiešraides, televīzijas pārraides, videoreportāžas,
organizējot kampaņas sociālajos
Ilze Dalbiņa, UNESCO LNK
tīklos —, kā arī, rīkojot festivālus
Izglītības sektora vadītāja
un diskusiju forumus, kuros piedaPagājušā gada septembrī ANO lās tādas ievērojamas personības
samitā tika apstiprināti Ilgtspējī- kā ASV pirmā lēdija Mišela Obama,
gas attīstības mērķi, par kuriem ek- angļu zinātnieks Stīvens Hokins,
spertu darba grupās un ilgstošās Nobela miera prēmijas laureāte
politiskās diskusijās vienojušās 193 un cilvēktiesību aktīviste Malala
pasaules valstis, tostarp Latvija. Ie- Jusufza u.c., kampaņa turpina piespaidīgais mērķu skaits — 17 virs- saistīt sabiedrības uzmanību.
Jau nākamajā nedēļā pēc
mērķi un 169 apakšmērķi —, kā arī
to visaptverošais, tematiski plašais ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu
un starpdisciplinārais raksturs ļauj izsludināšanas — no 2015. gada
secināt, ka pieeja globālajiem mēr- 28. septembra līdz 4. oktobrim —
ķiem ir mainījusies. Tie attiecināmi kampaņas ietvaros tika rīkota īpauz visām pasaules valstīm dažādos ša akcija: Pasaules lielākā mācību
attīstības līmeņos, tie aicina ne ti- stunda. Šķērsojot dažādas laika
kai uz politisku rīcību, bet mudina
ikvienu indivīdu iesaistīties mērķu
sasniegšanā un būt atbildīgam pasaules pilsonim. Par pieejas maiņu
liecina arī dažādas starptautiskas
kampaņas, kurās sabiedrībā pazīstami cilvēki, politiķi, pat Holivudas
slavenības uzrunā bērnus, jauniešus, pieaugušos un aicina izturēties saudzīgi pret dabas resursiem,
novērst netaisnības sabiedrībā,
tostarp nabadzību, dzimumu nevienlīdzību, un veicināt mierpilnu
un iekļaujošu sabiedrību.

joslas un vairāk nekā simts valstu
robežas, akcija vienoja skolotājus
un viņu audzēkņus, lai, kopīgi izglītojoties un, iepazīstot globālos
izaicinājumus, sniegtu padomus
un piedalītos Ilgtspējīgas attīstības
mērķu sasniegšanā. Lai atbalstītu
kampaņas mērķi un iepazīstinātu
ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem Latvijas iedzīvotājus — īpaši
bērnus un jauniešus —, UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju iniciēja
un koordinēja Pasaules lielākās
mācību stundas norisi Latvijā.
Akcijas dalībniekiem bija uzdevums iepazīties ar mērķiem un
izstrādāt stundu plānus par tajos
atspoguļotajiem izaicinājumiem,
piemēram, par nabadzību un tās
mazināšanas iespējām, par situāciju veselības un labklājības jomā
pasaulē, par kvalitatīvu izglītību,
par vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas
nepieciešamību u.c. tēmām. Kopumā atsaucība bija liela, un akcijā
iesaistījās 59 skolas, kurās tika sa-
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gatavoti 139 mācību stundu plāni
un iesaistīti vairāk nekā 3000 bērnu un jauniešu.
Kuri no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem šķita visnozīmīgākie Latvijas skolu skolotājiem
un audzēkņiem? Visvairāk stundu
plānu tika veltīti 3. mērķim, kas aicina nodrošināt veselīgu dzīvi un
sekmēt labklājību jebkura vecuma
cilvēkiem. Piemēram, Brocēnu vidusskolas 8. klase pievērsās tēmai
“Tiesības uz veselību”. Skolēni izvērtēja un salīdzināja, kādēļ pasaulē
un Latvijā mirst bērni, noskaidroja,
kādi apstākļi ietekmē bērnu mirstību, un iepazinās ar Bērnu tiesību
konvenciju un Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju. Stundas gaitā bērni
izteica savus ierosinājumus, kā uzlabot situāciju, lai pasaulē un Latvijā
samazinātu bērnu mirstību un uzlabotu veselības stāvokli.
Gan otrais, gan trešais Latvijas skolām aktuālais Pasaules lielākās mācību stundas temats bija
saistīts ar planētas aizsardzību. Lai
sekmētu 13. Ilgtspējīgas attīstības
mērķi — veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi —, Lubānas novada Lubānas vidusskolas
8. klases stunda tika veltīta tēmai
“Vides aizsardzība. Dabas aizsardzība”. Stundu uzsākot, uz tāfeles
tika uzrakstīts stundas nosaukums.
Bērni iesaistījās “prāta vētrā” par to,
kas skolēniem pirmais nāk prātā,
redzot un dzirdot šos jēdzienus?
Biežākās atbildes: piesārņojums,
Lubāna ezers, purvi, atkritumu šķirošana, zivis Aiviekstē, apkārtnes
sakopšanas talkas, koku stādīšana,
ūdens taupīšana. Nākamie jautājumi — “Kā Tu aizsargā un saudzē
vidi? Ko Tu dari vides labā?” — raisīja plašākas diskusijas. Skolēni mi-

nēja šādas atbildes un risinājumus
vides aizsargāšanai: atkritumu
šķirošana; piedalīšanās apkārtnes
sakopšanas talkās; ūdens taupīšana; elektrības taupīšana; iespējami
vairāk izmantot velosipēdu, nevis
auto. Kā atzina viens no skolēniem:
“Saudzēt — tas nozīmē nedarīt
pāri dabai!”
Arī 15. Ilgtspējīgas attīstības

mērķis — 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
— izraisīja interesi un diskusijas
skolās. Piemēram, Kaunatas vidusskolas 6. klases skolēni pētīja
ūdens kvalitāti. Stundas ietvaros
bērni noteica un salīdzināja ūdens
kvalitāti dažādos avotos Kaunatas
apkārtnē. Kā nozīmīgas tēmas tika
atzītas arī kvalitatīvas izglītības nodrošināšana, nepieciešamība novērst nabadzību un veicināt mieru
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pasaulē. Interesanti, ka 8. mērķim
— veicināt noturīgu, iekļaujošu un
ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi,
pilnīgu un produktīvu nodarbinātību un pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem — Latvijā netika veltīta neviena Pasaules lielākā
mācību stunda.
Pasaules lielākās mācību stundas apraksti, fotoreportāžas un interesantākie mācību stundu
plāni, kas akcijas laikā tika
īstenoti Latvijā, ir apkopoti
publikācijā “Mācīties pārveidot! Pasaules lielākā mācību
stunda”. Tā sagatavota sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministriju, Imanta Ziedoņa
fondu “Viegli”, un tā izdota
ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.
Pasaules lielākās mācību stundas rezultāti Latvijā liecina par to, ka ANO
Ilgtspējīgas attīstības mērķi
patiešām ir saistoši visiem
— tie aicina domāt par ikdienas izvēlēm, par attieksmi pret
dabu un kultūrvidi, par attiecībām
sabiedrībā, par nepieciešamību
novērst netaisnību un veidot iekļaujošu un iecietīgu sabiedrību.
Tajā pašā laikā akcija atspoguļoja
aktualitātes Latvijas sabiedrībā —
interesi par veselības jautājumiem,
par vides aizsardzības un kvalitatīvas izglītības tēmām, par bēgļu iekļaušanu sabiedrībā un atbildīgas
sabiedrības veidošanu. Iespējams,
organizējot akciju šogad, aktuālo
tēmu saraksts mainītos, taču ANO
Ilgtspējīgas attīstības mērķu secībai nav nozīmes. Tie ir vienlīdz svarīgi un vienlīdz izšķiroši cilvēku un
planētas nākotnei.
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Miljoni kubikmetru gāzes ilgtspējīgai attīstībai: IAM Dienvidu gāzes
koridora projekta kvalitātes izvērtēšanā

Āris Ādlers, CEE Bankwatch
ANO pieņemtie 17 ilgtspējīgas
attīstības mērķi citu starpā paredz
piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un
mūsdienīgai enerģijai, rosina īstenot
pasākumus, lai cīnītos pret klimata
pārmaiņām un to ietekmi, un mudina aizsargāt sauszemes ekosistēmu
un veicināt pieeju taisnīgai tiesai.
Viens no pēdējo gadu lielākajiem infrastruktūras projektiem, kas
jau uzsākts īstenot, ir Dienvidu gāzes
koridora izbūve, kas sastāv no milzu
caurulēm un ir paredzēta, lai gāzi
no Kaspijas jūras reģiona (galvenokārt Azerbaidžānas) transportētu uz
Eiropu. Šajā rakstā es atklāšu pāris
faktus, kas liecina, ka labi domātās
globālās deklaratīvās apņemšanās
neatbilst ekonomiski un politiski
motivētajiem lēmumiem un ir pretrunā ar izvirzītajiem mērķiem to sasniegšanai.
Augstākminēto Dienvidu gāzes
koridoru galvenokārt ir plānots finansēt no Eiropas Savienības publisko attīstības banku līdzekļiem
ar pamatojumu veicināt Eiropas
enerģētiskās politikas mērķu sasniegšanu, kas saistīti ar enerģijas

avotu diversifikāciju. Taču ir vairāki
aspekti, kas liecina, ka pati projekta
ideja (transportēt gāzi) ir pretrunā
Ilgtspējīgas attīstības mērķim par
modernas un ilgtspējīgas enerģijas
pieejamību, jo dabas gāzi dēļ tās dedzināšanas rezultātā radītiem CO2
izmešiem, nevar uzskatīt par mūsdienīgu un ilgtspējīgu enerģiju.
Tuvākajos gados ir plānots ieguldīt apmēram 45 miljardus ASV
dolāru projektā, kas attiecībā uz nākotnes ieguvumiem ir nelietderīgs,
vērtējot gāzes pieprasījuma samazināšanos, ko prognozē Eiropas Savienības 2050.gada enerģijas stratēģija,
kā arī faktu, ka projekta īstenošana
neatbrīvos Eiropas valstis no to gāzes atkarības no Krievijas. Līdz ar šīm
aptuveni 45 miljardus ASV dolāru
investīcijām tiešā un netiešā veidā
tiks sniegts ieguldījums Azerbaidžānas autoritārā režīma atbalstam, kas
nepamatoti tur apcietinājumā žurnālistus un sabiedriskos aktīvistus,
kuri iestājas pret valstī esošo režīmu.
Turklāt projekts var nodarīt lielu ļaunumu vietējām kopienām un videi
gāzes tranzīta zemēs.
Ir trīs būtiski argumenti, kas jāņem vērā plānotā projekta kontekstā, kas ir pretrunā ar Ilgtspējīgas
attīstības mērķiem:
(1) Fosilās degvielas masveida piegāde caur Dienvidu gāzes
koridoru apdraud Eiropas apņemšanos samazināt CO2 izmešus (13. mērķis: klimata pārmaiņu
samazināšana)
Milzu infrastruktūras izbūve, kas
ir plānota Dienvidu gāzes koridora
būvniecībā, “ieslodzīs” Eiropu fosilās
degvielas gūstā, un tas var novest

pie miljoniem tonnu CO2 emisijas.
Eiropas Savienībā šobrīd ir vērojams gāzes importa infrastruktūras
kapacitāšu pārpalikums. Tas īpaši
vērojams kopš 2007. gada recesijas, kad gāzes pieprasījums būtiski
kritās. Prognozes liecina, ka nepieciešamo apjomu iepriekšējā līmenī
sasniegsim tikai 2020. gadā. Tomēr,
kontekstā ar ES 2050 enerģijas stratēģiju, eksperti sagaida to, ka gāzes
importam Eiropā jāsamazinās. 2020.
gadā, kad tiek plānota Dienvidu gāzes koridora nodošana ekspluatācijā, ES stratēģija paredz gāzes piegāžu būtisku samazinājumu. Līdz
ar to, var runāt par to, ka Dienvidu
gāzes koridors tikai palielinās gāzes
importa infrastruktūras kapacitāšu
pārpalikumu.
Kontekstā ar ES atkarību no
Krievijas gāzes piegādēm, Dienvidu
gāzes koridora būvniecība tikai pārcels daļu no kopīgās gāzes piegādes
no Krievijas uz Azerbaidžānu, tomēr,
ņemot vērā faktu, ka Krievijas naftas
kompānijai Lukoil pieder 10% Azerbaidžānas Shah Deniz, kas ir būtiskākais gāzes piegādātājs Dienvidu
gāzes koridoram, šī piegāžu diversifikācija būs maznozīmīga.
Kontekstā ar Enerģijas Savienības centieniem diversificēt gāzes
piegādi, būtu jēgpilni strādāt pie
investīcijām energoefektivitātē un
atjaunīgo energoresursu izmantošanā. Tas īpaši attiecas uz Austrumeiropu (arī Latviju), kas ir būtiski
atkarīga no Krievijas energonesēju
piegādēm. Ar investīcijām enerģijas
efektivitātē un atjaunīgajos energoresursos atkarība tiktu krietni mazināta jau tuvākajā laikā.
2015. gadā notikušajā klimata
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konferencē panāktā tā saucamā Parīzes vienošanās paredz samazināt
globālās temperatūras izmaiņas ne
vairāk kā 1,5 grādu apmērā no pirms
industrializācijas līmeņa. Šo mērķi
var sasniegt tikai ar ekonomiku dekarbonizāciju, iekļaujot tādas iniciatīvas kā ogles un naftas degvielu
http://bankwatch.org/our-work/projects/southern-gas-corridor-euro-caspian-mega-pipeline
lietošanas pārtraukšanu vai būtisku
samazināšanu. Jaunu cauruļvadu
kajā laikā, ja situācija nemainīsies, zilo karogu divām pludmalēm.
būvniecība ir pretrunā arī ar Parīzes
var novest līdz vēl lielākiem protesEiropas Investīciju banka (EIB)
vienošanos.
tiem pret režīmu.
šobrīd plāno izsniegt lielāko aizde(2) Ar investīcijām Dienvidu
(3) Negatīvā ietekme uz Dien- vumu tās vēsturē (2 miljardi EUR)
gāzes koridora būvniecībā, tiks
vidu gāzes koridora tranzīta val- konsorcijam, kas ir atbildīgs par
atbalstīts autoritārais režīms
stīm (15. mērķis: ekosistēmas aiz- Dienvidu gāzes koridora Rietumu
Azerbaidžānā (16. mērķis: pieeja
sekcijas attīstību — Transadrijas
sardzība)
taisnīgai tiesai)
Azerbaidžāna nav vienīgā valsts, cauruli. Papildus Bloomberg nesen
Tiek plānots, ka lielākais gāzes
kas padara Dienvidu gāzes koridora ziņoja, ka bankā notiek sarunas par
apjoms, kas nokļūs Dienvidu gāzes
projektu problemātisku. Tiek uz- vēl vienu 2 miljardu Eiro aizdevukoridorā, nāks no Azerbaidžānas
skatīts, ka caurule palielinās nodar- mu Turcijas valsts kompānijai Botas
— valsts, kurā ir ievērojamas probTurku caurules sadaļas būvniecībai.
lēmas ar cilvēktiesību ievērošanu. binātību, ka caurule palielinās noAzerbaidžānā jau gandrīz 20 gadus darbinātību, tomēr iepriekšējā tādu Papildus tam, kompāniju konsorcijs,
valda Alijevu ģimene. Šī situācija ir organizāciju kā Bankwatch pieredze kas veicina Transadrijas projektu, ir
panākta negodīgu vēlēšanu ceļā, liecina, ka šādas caurules darbība ir reģistrēts Šveices pilsētā Bārā (Baar),
apspiežot kritiku un ierobežojot saistīta ar zemes un apdzīvoto vietu kas ir tā sauktā nodokļu paradīze. Šis
mēdiju brīvību. Pēdējo gadu laikā zaudējumu, vides problēmām un fakts rada bažas par šī projekta caurcilvēktiesību aktīvisti un neatkarīgie represijām, ja kāds uzdrošinās pro- skatāmību no projekta finansētāju
žurnālisti nokļuvuši cietumā, bals- testēt. Grieķijā daudzas vietējās in- puses.
ES institūcijām un Pilsoniskai
toties uz safabricētām apsūdzībām. stitūcijas un pilsoniskās sabiedrības
organizācijas
ir
izteikušas
bažas
par
sabiedrībai būtu jādara viss iespējaŠobrīd tiek lēsts, ka valstī ir aptuveni
cauruļvada
maršrutu.
Cita
starpā,
100 politisko ieslodzīto.
mais, lai nepieļautu Dienvidu gāzes
caurule
šķērso
arī
īpaši
ražīgu
laukEiropas Parlaments ir izdevis
koridora būvniecības finansēšanu ar
saimniecības
apvidu,
tāpēc
ietekme
vairākas rezolūcijas par AzerbaidžāEiropas Savienības (Arī Latvijas) pubuz
vietējiem
iedzīvotājiem
būs
būnu cilvēktiesību jomā, no kurām pēlisko banku līdzekļiem.
tiska.
Šajā
apvidū
jau
ir
notikušas
dedējā ir izdota 2015. gada septembrī.
Vairāk par Dienvidu gāzes koTaču Ilhama Alijeva valdība dara visu monstrācijas, kurās piedalījušies jau ridora izbūves koridoru var lasīt:
iespējamo, lai apklusinātu kritiku no 1500 cilvēku. Taču Itālijā, vietējās ko- http://bankwatch.org/our-work/
cilvēktiesību aktīvistu un žurnālis- pienas ir nobažījušās, ka Transadrijas projects/southern-gas-corridor-eutu puses, bet valdībai nav iespējas cauruļvads (daļa no Dienvidu gāzes ro-caspian-mega-pipeline
ietekmēt gāzes cenu pasaules gā- koridora) iznīcinās Apulijas krastu
Vizuālu stāstu par Dienvidu gāzes tirgū. Līdz ar to, valsts saskaras un negatīvi ietekmēs tūrismu, laukzes koridora izbūves problemātiku
ar visām tām problēmām, ar kurām saimniecību un zivsaimniecību šajā
var lasīt šeit: http://globalmotion.
šobrīd saskaras visas naftas produk- apkārtnē. Caurulei zeme jāsasniedz
pageflow.io/walkingtheline
tu eksportētājvalstis — ekonomikas San Fokā Melendungo pašvaldībā,
Raksts ir tapis, izmantojot CEE
lejupslīdi. Šī situācija ir novedusi līdz kas kā novērtējumu ūdens kvalitātei
vairākiem ielu protestiem, kas tuvā- un labai vides vadībai ir saņēmusi Bankwatch publicēto informāciju.
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Ūdens izslāpušai zemei*: IAM kopienas pamatvajadzību apmierināšanā un attīstībā Granpari, Indijā
*Water for a thirsty land — dziesmas nosaukums, ko sesijās izmanto organizācija “Initiatives of change”

Santa Krastiņa, homo ecos:
Dažos no Indijas svētākās upes
Gangas posmos nav ūdens, kas
apgrūtina uzbūvēto elektrostaciju darbu. Uz valsts vidienē esošo
Maharaštras reģionu cisternās tiek
piegādāts ūdens no 1000km attālumā esošās galvaspilsētas Deli.
Ņūdeli iedzīvotāji var saņemt dzeramo ūdeni 3 stundas dienā. Šādus
jaunumus arvien biežāk pamanu
Indijas avīžu un interneta portālu
pirmajās lapās. Uzzinu, ka šogad
vasara (šeit tā ir no novembra līdz
maijam) Indiju īpaši nomoka ar karstuma viļņiem un līdz ar to — ūdens
trūkumu. Neskatoties uz esošo situāciju, vietējās iniciatīvas grupas
neatlaidīgi turpina darbu pie ūdens
resursu saglabāšanas un ilgtspējīgas apsaimniekošanas.

Ūdens patēriņš lielāks par
pieejamo apjomu
Indija ir valsts ar 1,3 miljardiem
iedzīvotāju, un tās viens no lielākajiem izaicinājumiem ir nodrošināt
iedzīvotājiem piekļuvi tīram dze-

ramajam ūdenim, kas lielā mērā par ūdens ieguvi, apsaimniekošanu
ietekmē sabiedrības veselības stā- un uzkrāšanu, gan par citiem sovokli. Pēc UNICEF datiem tikai ce- ciālajiem jautājumiem, lai palīdzētu
turtajai daļai Indijas iedzīvotāju ir valsts iedzīvotājiem.
pieejams tīrs dzeramais ūdens, bet
Vietējās iniciatīvas
cēlonis 21% sastopamo slimību InEs Indijā ierodos tieši pirms vadijā ir saistīts ar piesārņotu ūdeni.
saras karstākajiem mēnešiem, un
Šis pārbaudījums iet roku rokā
mans gala mērķis ir starptautiskā
ar kopumā valstī pieaugošo cilvēorganizācija “Initiatives of change”
ku skaitu, urbanizāciju un straujo
(IofC), kas vairāk nekā 80 gadus
pieprasījumu pēc arvien lielāka
popularizē pieeju — pārmaiņas saapjoma ūdens izmantošanas laukbiedrībā var notikt, ja katrs indivīds
saimniecībā, enerģijas iegūšanā
praktizē vēlamās pārmaiņas savā
un rūpniecībā. Neskatoties uz to,
ikdienā. Bez apmācībām, kas notiek
ka lielie zemnieki izmanto ne tikai
organizācijas centrā Maharaštras
musonu periodā uzkrāto, bet arī
reģionā, IofC ir izveidojuši iniciatīvu
vietējās akās esošo ūdeni, tas nav
“Grampari”, kas izglīto lauku iedzīpietiekoši. Statistika rāda, ka Mahavotājus par vides, labas pārvaldības,
raštras reģionā (Indijas centrālajā
veselības jautājumiem un dažādu
daļā) katru dienu 8 zemnieki izdara
sociālo grupu tiesībām.
pašnāvību. Galvenie šāda lēmuma
Tā kā Indijā ūdens iegūšanas
iemesli ir ar lauksaimniecību saistīavoti ir dažādi, bet lauku iedzīvotāji
tas problēmas kā dabas katastrofas
visvairāk var ietekmēt savā teritori(piem., sausums), zaudētas vai neizjā esošo kalnu avotu ilgtspējīgu apdevušās ražas, nespēja pārdot sarasaimniekošanu, tad viena no nozīžoto, kā arī parādsaistības.
mīgām “Grampari” programmām ir
Lielākā daļa valsts iedzīvotāju
ūdens nesējslāņu izpēte un iedzīvoir nodarbināti
ar lauksaimniecību saistītos darbos,
tāpēc skaitlis
un situācija
ir biedējoša.
Bet vairākas
nevalstiskās
organizācijas
ir iesaistījušās
problēmas
risināšanā un
cilvēku izglīCiemata iedzīvotāji strādā pie avotu sakārtošanas
tošanā gan
Foto: Santa Krastiņa
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un arvien vairāk ciematu vēlas sakārtot ūdens lietošanas un piegādes jautājumu.
Brīdī, kad ierodamies pie viena
no avotiem, konstatējam, ka sausais periods ir ietekmējis arī šo un
ūdens strūkla ir ļoti maza, bet iedzīvotāji ir priecīgi, ka ūdens vispār
ir. Ar “Grampari” palīdzību ciematā
ir ne tikai
sakārtota
piekļuve
tīram dzeramajam
ūdenim,
bet
arī
stiprināta
sadarbība starp
vietējiem
iedzīvotājiem, ku“Grampari” palīdz sakārtot vietējos avotus tīra dzeramā ūdens
riem paieguvei. Aina pirms un pēc darbiem. Foto: Santa Krastiņa
šiem bija
Maharaštras reģiona ciematu iedzī- jābūvē jaunā sistēma, jāvienojas, kā
votājiem un dodos apskatīt atjau- notiks darbu sadale, kurš uzņemnotos avotus un ūdens uzkrāšanas sies atbildību par jaunās konstrukvietas.
cijas pieskatīšanu, lai laikus novērstu bojājumus.
Bērni izmanto roku mazgāšanas ierīci
Kad pieeja ūdenim ir sakārota
“tippy tap”. Foto: Santa Krastiņa
“Grampari” izglīto iedzīvotājus par
sanitārajiem mezgliem un to atrašanās vietu, par elementāras higiēnas jautājumiem kā roku mazgāšana pirms ēdienreizēm. Vietējā skolā
tiek ierīkota īpaša ierīce, kas patērē
maz ūdens, bet nodrošina, ka bērni vēlas mazgāt rokas. “Katru gadu
vasaras periodā lielai daļai ciemata
Pēdējā gada laikā “Grampari” iedzīvotāju bija caureja vai vemšair strādājusi pie 19 avotu sakārto- na, bet pagājušajā gadā pēc avotu
šanas 11 ciematos, nodrošinot ap- sakārtošanas nebija neviena slimmēram 4000 iedzīvotājiem iespēju nieka,” stāsta viena no sastaptajām
piekļūt tīram dzeramajam ūdenim. ciemata iedzīvotājām.
Protams, tādā valstī kā Indija šis
Paralēli ūdens projektam cieskaitlis ir neliels, taču Arčana atzīst, matā tiek organizētas sieviešu atka ir jūtams sniega bumbas efekts balsta grupas, lai stiprinātu sieviešu
tāju izglītošana par avotiem, to aizsargāšanu un tīra ūdens iegūšanu.
Tās vadītāja ir Arčana Rao (Archana
Rao), kas pēc vairāk nekā desmit
gadu dzīvošanas un veiksmīgas
karjeras Londonā izlēma atgriezties
Indijā, lai palīdzētu mammai darbā
ar vietējām kopienām lauku teritorijā. Viņas pavadībā iepazīstos ar
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pašapziņu un rosinātu vienlīdzību
ģimenēs. “Indija ir patriarhāla sabiedrība, vīri nelabprāt iesaista sievas ģimenes finanšu pārvaldībā un
darbu plānošanā. Pēc vīra nāves
sieva uzņemas zemes apsaimniekošanu un bieži vien veiksmīgi tiek
galā,” stāsta Arčana.
Šī gada sākumā “Grampari” ir

Netipisks skats Indijai — vīrs nes
ūdens kannu. “Grampari”, strādājot
ar iedzīvotājiem, stiprina dzimumu
sadarbību. Foto: Santa Krastiņa

nolēmusi uzņemties atbildību par 3
ciematiem, lai tos padarītu ilgtspējīgus, uzlabojot iedzīvotāju dzīves
apstākļus, kā arī tie kalpotu par piemēru citām vietām.
Tādas iniciatīvas kā “Grampari”
Indijai ir kā ūdens malks izslāpušai
zemei, jo ir novērojams, ka valstī
lauku iedzīvotāji ir pamesti novārtā, bieži vien dzīvojot trūcīgos
apstākļos, bez izglītības, nespējot
sev nodrošināt iztiku. Lai gan tiek
prognozēts, ka 2050. gadā ūdens
trūkums būs viens no galvenajiem
iemesliem starpvalstu konfliktiem,
“Grampari” cilvēki nezaudē cerību,
ka situāciju var uzlabot un turpina
aicināt uz ciematiem brīvprātīgos,
kā mani, kas kopā ar vietējiem strādā, atpūšanas, dzied dziesmas un
tic uzlabojumiem.
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Vērojumi par vidi, kopienām, saimniekošanu un izglītību
Kenijā
videoformātā. Trešais dalībnieks ir fotogrāfe Liene Biezā, un viņa interesējas par izglītības jautājumiem.
Konsultējoties ar Kenijas Permakultūras pētniecības institūta (Permaculture Research Institute Kenya)
darbiniekiem Lāsma izraugās četrus
projektus, kurus attīsta vietējie kopienas līderi. Trīs nedēļu laikā gūstam
ieskatu lauksaimnieku problēmās,
viesojamies divās privātās skolās un
mājas bērnu dārzā, kas dod patvērumu bāreņiem, kuru vecāki miruši no
HIV/AIDS. Dzīvojot vietējās kopienās
Liene Biezā, M4D fotogrāfe
un pārvietojoties sabiedriskajā transProjekta Mediji Attīstībai ietvaros portā, vērojam kenijiešu ikdienu, pamēs — neliela komanda trīs cilvēku radumus un saskatām arī problēmas.
sastāvā — februāra beigās dodamies
uz Keniju. Nepilna mēneša laikā ie- Aktuāli vides jautājumi
gūstam vērtīgu pieredzi par labas
Resursi — tas varētu būt atslēggribas iniciatīvām Kenijā un tagad vārds aktuālām vides un sociālām
gribu ar to padalīties. Lāsma Ozola ir problēmām, ko nākas risināt Kenijai.
ilgtspējīgas lauksaimniecības speciā- Klimata pārmaiņas skar arī Āfrikas
liste, kas pēta lauksaimniecības prak- valstis. Sausums, ūdens trūkums,
ses. Permakultūra ir viņas vadošā pēt- augsnes noplicināšanās ir tikai daļa
niecības tēma, un Lāsmas uzdevums no aktuāliem vides jautājumiem. Viir noskaidrot, cik darboties spējīgi ir des problēmu domino efekts ir pieaizsāktie permakultūras projekti Ke- sārņojums, resursu trūkums, nabanijā. Lāsmai palīdz operators Dimitris dzība.
(Dimitri Vanham), kurš intervijas fiksē
Iepazīstam iniciatīvas, kas meklē

un piedāvā risinājumu kādai no aktuālām vides problēmām. Viens no
tādiem labas prakses piemēriem ir
Kenijas Permakultūras pētniecības institūts, kas nodarbojas ar pētniecību,
permakultūras un tradicionālo lauksaimniecības zināšanu popularizēšanu un ieviešanu dzīvē. Tas nozīmē, ka
vietējie iedzīvotāji tiek apmācīti veidot klimata pārmaiņām atbilstošas
saimniecības, kas ir ilgtspējīgas, māca
saglabāt vietējās lauksaimniecības
kultūras un spēj nodrošināt ar pārtiku
un kurināmo.
Kenijā tas ir būtiski, jo, neraugoties uz auglīgo zemi, ir reģioni, kur
ražu iespējams ievākt tikai reizi gadā.
Lietus sezona te mijas ar sausuma periodiem. Nelielajos zemes gabaliņos,
ko ģimenes saņēmušas pēc neatkarības atgūšanas 1963.gadā, bieži vien
ir grūti izaudzēt ģimenei nepieciešamo. Viens no iemesliem ir nemākulīga saimniekošana, kas noplicina
augsni. Lielie koki tiek izcirsti pavarda
kurināšanai, un koku paēnas neaizsargātā augsne saulē izdeg un kļūst
neizmantojama.
Otrs iemesls, kas neļauj efektīvi
saimniekot, ir zemes sadalīšana arvien mazākos pleķīšos. Tradicionāli
zemi manto dēli un, ja ģimenē to ir
daudz, tad apsaimniekojamā zeme
sarūk. Mantojot nelielu zemes gabaliņu jaunās, ģimenes vairs nespēj nodrošināt iztiku ar lauksaimniecību un
labākas dzīves meklējumos dodas uz
pilsētām.

Atjauno mežus un vieno
kopienu
Džozefa Lentunjoi permakultūras saimniecība Laikipijā. Foto: Liene Biezā

Katra iespēja nopelnīt Kenijā tiek
novērtēta. Aptuveni gadsimta laikā
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jektu vadībā, un tas
viņam noder vadot
savu, pēc Permakultūras pamatprincipiem,
veidoto saimniecību
Nyumbani Village. Nikolasa piemērs lieliski
demonstrē kā pareizi
vadot cilvēkus, viņus
var iesaistīt kopīgā
darbā. Zemniekiem
Zemnieces Rongo. Pārdomāti saimniekojot, ģimeni var
tiek dotas zināšanas
nodrošināt ar iztiku. Ja raža ir laba, sanāk līdzekļi arī
bērnu skološanai un saimniecībai. Foto: Liene Biezā
un instrumenti (koku
un augu stādi, sēklas)
Kenijas iedzīvotāju skaits ir pieaudzis
no 2,9 miljoniem līdz 44 miljoniem savas saimniecības iekopšanai. Iz-
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mežiem bagātu un pārtikušu dzimto
Makueni apvidu.
Nikolass īsos vārdos raksturo
Kenijas Permakultūras pētniecības
institūta un atjaunojošā uzņēmuma
(Regenerative Enterprise) programmu: “tā ir inovatīva pieeja attīstībai,
kuras mērķis ir veidot ilgtspējīgus
iztikas līdzekļus un nodrošinātību
ar pārtiku, vienlaikus atjaunojot vidi
četros dažādos lauku apvidos Kenijā. Programmu ieviešam, izmantojot
Permakultūra agro mežsaimniecības
sistēmu, kurā pārtikas un naudas
kultūras mijiedarbojas abpusēji izde-

iedzīvotāju. Izrauties no nabadzības
ir grūti. Veicas centīgajiem un neatlaidīgajiem, kuriem laimējies iegūt
izglītību.
Izglītība ir pamats attīstībai, un
tālredzīgi domājošie savas zināšanas
vēlas nodot citiem. Labs piemērs ir
Nikolass Sjano (Nicholas Syano) no
Nairobi Universitātes. Viņš ir viens no
Kenijas Permakultūras pētniecības
institūta līdzdibinātājiem, kurš aktīvi
izglīto cilvēkus visā Kenijā un Tanzānijā. Nikolass ir studējis ASV, atgriezies
Kenijā, lai strādātu ar savu tautu. ŠoOtrajā no kreisās Nikolass Sjano, Lāsma, labajā pusē Dimitris un Nyumbani
brīd viņš ir neformāls kopienas līderis,
Village vadītāja Terēzija Mutua ar kopienas ļaudīm.
Foto: Liene Biezā
kurš ikdienā strādā ar 2700 cilvēkiem
(450 ģimenēm).
glītojot un vienojot kopienas ļaudis, vīgā veidā. Izglītojam cilvēku grupas
Nikolasam ir liela pieredze pro- Nikolass vēlas piepildīt savu sapni par par ieguvumiem, ko dod ekoloģiskā
saimniekošana, mācām pārstrādāt
lauksaimniecības produktus un veidojam saiknes ar bioloģiskajiem tirgiem.”

Iespēja dzīves pabērniem

Viesu sagaidīšanas deja Nyumbani Village. Foto: Liene Biezā

Nikolass labprāt dalās savās zināšanās ar citiem, jo arī viņš ir saņēmis
atbalstu. “Man ir veicies — pabeidzu
augstskolu, ieguvu draugus ASV, tagad man ir pienākums ar iegūtajām
zināšanām radīt iespējas citiem,” saka
Nikolass, un viņš tāds nav viens.
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Arī privātā izglītības centra ElBethel ilggadēja vadītāja Edvīna
Aboka (Edwina Abok Ager) palīdz
tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs.
Edvīna Aboka savu privātskolu nodibināja 2001.gadā. Skola sāka darboties ar 5 bērniem, tagad šeit mācās
vairāk nekā 300 audzēkņi. Viņa ir devusi iespēju saņemt izglītību dzīves
pabērniem, kuru vecāki ir miruši no
HIV/AIDS.
Viņas vadītā skolā bērniem dod
labus pamatus patstāvīgai dzīvei —
kristīgās vērtības, pašcieņu un izpratni par vidi un valsti, kurā viņi paši būs
saimnieki. Edvīnas kundze joprojām
pieņem izaicinājumus, lai talantīgākie bērni varētu turpināt izglītoties
vidusskolā un augstskolā, bet viņa
nesūdzas, vien atklāj plānus par jaunām iecerēm būvniecībā. Bērniem ir
vajadzīga datoru klase un ēdamzāle.
Uzsāktais darbs ir jāturpina. Līdzīgi
domā arī daudzi citi, kuri meklē un
atrod iespējas palīdzēt citiem.
Privātās skolas Rongo Shinners
Academy direktore Alise atceras, ka
sākums arī viņai nav bijis viegls: “2007.
gadā ar vīra atbalstu sākām darboties

Rongo Shinners Academy mācību pārzinis Roberts sasveicinās ar pamatskolas
bērniem un skolotāju. Foto: Liene Biezā

kā privātais bērnudārzs. Vecākiem
nebija, kur atstāt bērnus. Vienīgais
veids, kā strādāt algotu darbu, bija
pieņemt auklīti. Pieprasījums bija, un
tā mēs ar 12 bērniem sākām. Tagad
bērnudārzu un pamatskolu apmeklē
280 bērnu. Valsts skolas ir pārpildītas,
tāpēc vecāki, kuri var atļauties, dod
priekšroku privātajām skolām. Mācību programma visā valstī ir vienota,
tomēr privātā skolā mācības ir vairāk
individuālas.” Apģērba un mācību
maksas nodrošināšana skolas bērniem
šeit ir
ikdiena.
Mācību
pārzinis
stāsta,
ka skolā
strādā
19 pedagogi
un ne
vienmēr
skolas
valde
viņiem
Privātais bērnudārzs pašiem mazākajiem. Audzinātāja ir
vienkārša lauku sieviete, kura savā mājā ierīkojusi bērnudārzu var nono HIV/AIDS mirušu vecāku bāreņiem. Foto: Liene Biezā
drošināt

atalgojumu. Tomēr viņi strādā, jo arī
valsts sistēmā nav viegli. Pēc augstskolas skolotājiem jāiziet prakse un
10 gadi jāstrādā ar minimāliem iztikas līdzekļiem. Skolotāju trūkums ir
aktuāla problēma.
Kenija ir jaunattīstības valsts, sociālās garantijas šeit ir minimālas. Pensiju sistēma ir bērni, kas vecumdienās
rūpējas par saviem vecākiem. Bērnu
šeit ir daudz, bet ne visiem ir vienādas
iespējas. Bezmaksas izglītība ir tikai
pamatskolā, vidusskolā mācības jau
ir par maksu, un, ja ģimenē līdzekļi
ir ierobežoti, tradicionāli skoloti tiek
zēni. Tāpēc meitenēm bieži vien jāsamierinās ar pamatskolas izglītību
un izdošanu pie vīra agrā vecumā.
Tomēr sievietes loma sabiedrībā mainās un lēnām kļūst nozīmīgāka. “Ir
svarīgi, ka sieviete var būt līderis, ka
stereotipi mainās,” gandarījumu neslēpj direktore.
Autores brauciens uz Keniju ir daļa
no projekta Mediji attīstībai (EYD2015:
Media for Development, DCI-NSAED/2014/338-309), kas ir EK atbalstīts
projekts ar mērķi, iesaistot medijus,
veicināt sabiedrības izpratnes pilnveidi
par savstarpējo saikni un izaicinājumiem globālā līmenī. Raksts ir sagatavots ar ES finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild autore un tas nekādā
veidā neatspoguļo ES oficiālo viedokli.

VIEDOKĻI — par saikni starp IAM globālo un vietējo mērogu
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Sinerģiju rašanās pamatprincipi: sarežģīto lietu īsa analīze

Maija Kāle, Ziemeļu Ministru
padomes padomniece
Sākot strādāt Ziemeļvalstu
ministru padomes birojā Rīgā, es
domāju par to, kā veicināt Latvijas pētniecības, zinātnes un ražošanas izaugsmi bioekonomikas,
zaļo tehnoloģiju un atjaunojamo
energoresursu jomā. Tas nedaudz
līdzinās centieniem ‘noķert vēju
aiz astes’. Esot tikai nedaudzos
sociālajos tīklos, labi apzināmies,
cik daudz dažādu iniciatīvu, pasākumu un projektu notiek, un cik
nepārskatāmi ir starpdisciplinārie
notikumu labirinti.
Ar ko sākt, kurp doties? Ilgtspējīgas attīstības mērķi kā
17.mērķi — pēdējo, bet nebūt ne
mazāk svarīgo, nosaka: “Stiprināt
globālās partnerības ilgtspējīgai
attīstībai īstenošanas līdzekļus un
atjaunot to” — tātad šis mērķis
par prioritāti nosaka tieši sadarbību, īpaši uzverot videi nekaitīgu
tehnoloģiju attīstību un pārnesi.
Šajā rakstā es centīšos definēt
tās pamatvērtības, kas būtu svarīgas, lai mēs kopā — gan globāli,
gan lokāli — varētu paveikt lielas
lietas. Kāpēc mēs kopā — jūs, kas
lasāt šo izdevumu, visticamāk to

darāt, jo jums rūp lietas, par kurām šeit rakstīts. Droši vien jūs
strādājat jomā, kas saistīta ar vidi
vai sabiedrību, un gandrīz droši
varu apgalvot, ka sirds dziļumos
jūs vēlētos padarīt pasauli labāku, un jūsu plānos ietilpst jēdzīgi
nodzīvota dzīve.
Dažādu pasaules procesu
analīzē pētnieku lielu uzmanību
velta to līderiem vai vadītājiem.
Nelsons Mandela, Mahatma Gandi, Mārtins Luters Kings — kad
domājam par līderiem — šie vārdi pirmie nāk prātā. Ja pavērojam mūsdienu procesus, tad tās
ir institūcijas, kas ar nozīmīgiem
resursiem virza noteiktas idejas.
Baltijas jūras reģiona stratēģija,
Ziemeļvalstu ministru padome,
neskaitāmi pētniecības institūti,
universitātes, pašvaldības, uzņēmumi — visu šo institūciju stratēģijas jūs atradīsiet to vēlmi virzīties atjaunojamo energoresursu
izmantošanas virzienā, izmantojot resursus gudri un ilgtspējīgi,
kā arī, iesaistot plašāku sadarbības partneru loku, ne tikai savus
‘klientus’ un darbiniekus.
Ko šāds paplašināts darbības
lauks nozīme mums — tā saucamajām iesaistītajām pusēm?
Sadarbība sadarbības pēc nekur
neved, un svarīgākais ir meklēt
un rast sinerģijas, kas savukārt
varētu aizvest uz labāk paveiktu
darbu, gudrāk izmantotiem resursiem un mazāk atkritumiem jeb
nevajadzīgajam. Sinerģija, kuras
sinonīmi ir simbioze, kopdarbs un
saderība, ir tas, pēc kā tiekties veicina mūsu informācijas laikmets
— kas mūs nodrošina ar vismaz
septiņiem tūkstošiem ‘tvītu’ ik se-

kundi , nerunājot par lielākiem un
nozīmīgākiem sociālajiem tīkliem
un informācijas apmaiņu tajos.
Atteikties no sadarbības sinerģiju radīšanai būtu neprātīgi, taču
tikpat neprātīgi ir maldīties nekad nebeidzamajos informācijas
laukos. Kā veidot jēgpilnu sadarbību?
Atbilde būs tik vienkārša, cik
sarežģīta ir tās īstenošana. Pirmais solis sinerģiju izveidē ir apzināties un saprast pašiem savus
mērķus. Ko mēs vēlamies sasniegt, kad un kāpēc? Vai jūs varat
izskaidrot savas darbības, atbildot uz jautājumiem — ko es vēlos
sasniegt, kāpēc un kādā veidā, kā
arī — cik ilgā laikā, un kas liecinās
par to, ka mērķis ir sasniegts? It kā
vienkārši jautājumi, bet pat lielu
institūciju ietvaros Latvijā iztrūkst
šī novērtējuma sadaļa — kas liecina par to, ka mērķi ir sasniegti, vai
vismaz esam ceļā uz to sasniegšanu? Angliski ‘evaluation studies’,
latviski — novērtējumi — ir nozīmīgs pirmais solis, lai konstatētu,
vai esam ceļā uz sinerģiju veidošanos vai sadarbību sadarbības
pēc, kas beidzas līdz ar izdzerto
tasi kafijas vai glāzi vīna.
Otrais solis sinerģiju izveidē ir
izprast ne tikai savus mērķus un
virzību uz tiem, bet arī citu ‘spēlētāju’ mērķus, ieceres un virzību. Tāpat jābūt gataviem kopīgi
izvērtēt sasniegto rezultātu. Lai
arī iznākums (‘outcome’) katrai
no sinerģijā iesaistītajām pusēm
var būt savādāks, kopdarbs un
sinerģiju veidošanās ir notikusi
vienā punktā telpā un laikā. Par
to daudz domā un tajā virzienā
strādā Rasa Šmite, Ziemeļvalstu
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news-and-events/news/cop212013-so-now-what
http://norden.diva-portal.
org/smash/get/diva2:905930/
FULLTEXT02.pdf
Zinot Ziemeļvalstu veiksmīgākos piemērus, svarīgi ir saprast, kāds ir Latvijas konteksts,
lai ieviestu līdzīgas iniciatīvas,
un ko mēs varam darīt savādāk.
Šajā brīdī svarīgi ir apzināties
nozīmīgākos spēlētājus — cilvēkus un institūcijas, kuru mērķi un vēlamie rezultāti varētu
tikt panākti, darbojoties kopā.
Ja kāds no jums, lasītāji, strādā
ar bioekonomikas jautājumiem,
zaļajām tehnoloģijām un atjaunojamajiem
enerogresuriem,
priecāšos sadarboties, tel: +371
26114496, maija@norden.lv
ministru padomes projekta ‘Cultureability’ dalībniece, Jauno mediju kultūras centra RIXC vadītāja.
Rasa uzskata, ka tieši māksla var
būt tā platforma, kas dod iespēju
ieraudzīt un izprast vienam otra
mērķus, kā arī strādāt kopā, pat ja
iegūstamais rezultāts (‘outcome’)
katrai no iesaistītajām pusēm ir
atšķirīgs.
Te mēs nonākam pie trešā
soļa — kopīgā darba platformas,
kas ietver tādas vienkāršas un
vispārzināmas lietas, kā darba
plāns pārskatāmam laika periodam, novērtējuma metodoloģijas
izstrāde, lai izvērtētu sasniegto,
un elastīguma nodrošināšana —
mainīgajā pasaulē ar informācijas
pārbagātību, noder ‘nekalt plānus akmenī’.
Ņemot vērā visu augstākminētā vienkāršību, kā man kā
Ziemeļvalstu ministru padomes
padomniecei izveidot sinerģijas

atjaunojamo energoresursu,
bioekonomikas un
zaļo tehnoloģiju
jomā? Domāju, ka ir
nozīmīgi
saprast,
kādi ir pasaules veiksmes stāsti. Te man
lieti noder
šīs
Ziemeļvalstu
ministru
padomes
publik ācijas:
http://
w w w. n o r den.org/en/
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Bagātību salas un globālā situācija: iniciatīvas godīgu nodokļu
politikai

Rihards Veršiņins,
LAPAS projektu vadītājs

Kā nodokļu politika ir
saistīta ar ilgtspējīgu
attīstību?
Ilgtspējīgu attīstību ANO definē kā attīstību, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu,
neradot draudus nākamo paaudžu
vajadzību apmierināšanai. Ilgstpējīgas attīstības mērķi ir izbeigt nabadzību, badu, uzlabot veselību,
izglītību utt. Arī Latvija izstrādājusi
valsts ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam. Stratēģijas
pamatuzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs
un veselīgs dzīvesveids, radoša,
iecietīga un toleranta sabiedrība
un sadarbībā radīta konkurētspēja. No tā izriet, ka ilgtspējība attīstība ir patīkamas līdzāspastāvēšanas priekšnosacījums. Tā vērsta
uz drošas, labvēlīgas un izaugsmi
veicinošas sabiedrības veidošanu.
Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ievērojami samazina tautsaimniecības budžetu un tādējādi
rada draudus mūsu un nākotnes
paaudžu pamatvajadzību apmie-

rināšanai. Multinacionālie uzņēmumi izmanto gan legālas, gan
nelegālas shēmas, lai naudu, kam
vajadzētu būt samaksātai nodokļos un celt sabiedrības labklājību,
paturētu savā īpašumā. Nodokļu
nemaksāšana ir tiešs pretstats ilgtspējīgai attīstībai. Uzņēmumi izvēlas nemaksāt nodokļus, lai vairotu
savu privāto labumu uz sabiedrības labklājības rēķina. Ir laiks mainīt šo tradīciju, nosodīt savtīgu
mērķu pārsvaru politikā un biznesa regulēšanā un sekmēt sabiedrības kolektīvo drošību, pārticību
un izaugsmi. Godīgas nodokļu
politikas mērķis ir ar nodokļu palīdzību piepildīt tautsaimniecības
budžetu un tādējādi nodrošināt
veselības, valsts drošības, izglītības, kultūras un sociālo garantiju
pakalpojumus. Godīgu nodokļu
politika ir viens no nozīmīgākajiem soļiem pretī sociāli atbildīgai,
labklājīgai valstij.
Dzirdot vārdu “nodokļi” bieži
vien rodas nepatīkamas izjūtas.
Gadu no gada ikdienas nodokļu
nastai palielinoties, rodas sajūta,
ka drīz tā mūs saspiedīs ar savu
apjomu. Plašsaziņas līdzekļos un
dažādās reklāmās ir atrodama informācija, kas atgādina par to, cik
neatbildīgi ir nemaksāt savus nodokļus. Taču mēs esam iegrimuši ikdienas darbos un rūpēs, maz
aizdomājamies un sekojam līdzi
informācijai, lai saprastu, kas notiek starptautiskajā vidē un kā tas
ietekmē mūsu katra dzīvi. Mēs pieveram uz to acis un cenšamies dzīvot tālāk pa vecam. Taču nodokļi ir
jāmaksā, jo bez tiem nebūs tādu

Aija Butāne, LAPAS interne
svarīgu lietu mūsu dzīvē kā valsts
drošība, kvalitatīva veselības aprūpe, izglītība un stabilas sociālas
garantijas!
Diemžēl likumdevēji ne vienmēr spēj pielāgoties laikmetam,
kad uzņēmējdarbībā dominē
starptautiskas kompānijas, kuru
rīcībā ir iespaidīgs kapitāls, attīstītas tehnoloģijas un liela politiskā
ietekme! Šīs kompānijas izmanto valstu dabas resursus, infrastruktūru un cilvēkresursus, taču
arī meklē veidus, kā izvairīties no
tiem pienākošās godīgas nodokļu
nomaksas.
Ir dažādi veidi, kā starptautiskās kompānijas “optimizē nodokļus” — minimizē nodokļu
maksājumus budžetā, noformējot
procedūru tā, lai tā nerada nekādas juridiska rakstura negatīvas
sekas:
• Tās var reģistrēt uzņēmumus
nodokļu “paradīzēs” jeb teritorijās,
kur ir ļoti zemas nodokļu likmes.
Turklāt tālu nav jābrauc, jo nodokļu “paradīzes” atrodams arī te pat
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kaimiņos Eiropā.
• Uzņēmumi var izmantot banku
sistēmas slepenību un noguldīt
savus ienākumus trastos (angliski
Trust Deed, Settlement Deed, Declaration of Trust, Trust Instrument
vai Trust Indenture) — divpusējos
līgumos, kas netiek aplikti ar nodokli.
• Tie var noteikt negodīgas
transferta (uzticēšanās darījums,
kurā persona(s) citas personas interesēs pārvalda īpašumu) cenas
tirgojoties ar ražotāju un attīstības
valstīm.

saistīt investīcijas un saņemt papildus nodokļu atlaides.
Ir arī jāpiemin, ka daudzas no
šīm shēmām ir absolūti legālas un
var būt radušās likumu nepilnību
vai to nepietiekamas uzraudzības
dēļ. Ar šādu problēmu saskaras
liela daļa pasaules valstu, līdz ar to
pazūd milzu līdzekļi un palielinās
ekonomiskā nevienlīdzība starp
iedzīvotājiem un valstīm. Šo situāciju raksturo mūžsenais teiciens:
bagātais kļūst bagātāks, bet nabagais — nabagāks!
Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir
jauns ietvars pasaules
• Kā arī lielie uzņēmumi var ļaunattīstībai turpmākajiem 15 gadiem. Kā šo
mērķu
sasniegšanu
finansēt pasaules līmenī, tika diskutēts
trešajā ANO starptautiskajā konferencē par
attīstības finansēšanu,
kas notika 13.—16.
jūlijā Etiopijas galvaspilsētā Adisabebā. Lai
arī par šīs konferences
lēmumiem cerības bija
daudz augstākas nekā
sasniegtie rezultāti, un
pasaules valstu augsta
līmeņa amatpersonas
starp dalībniekiem bija
mazākumā, tā iezīmēja
pilsoniskās sabiedrības kopīgo gribasspēku šo jautājumu risināt.
Lai pasaulē mazinātu nabadzību, ir
jāmaina lietu kārtība
vienlīdzības un labklājības nodrošināšanai
valstu un cilvēku dzīvēs un, liela loma tajā
prātīgi izmantot valstu vēlmi pie- ir nodokļu reformai gan starptau-

tiskā, gan nacionālā līmenī. Tāpēc
pasaulē un Eiropas Savienībā tiek
aktualizēts jautājums par to, ka arī
lielajām multinacionālajām kompānijām ir jāmaksā sava godīgā
nodokļu daļa. Tas ļautu uzlabot situāciju daudzviet pasaulē, paaugstinot cilvēku dzīves līmeni, sociālo
un citu pakalpojumu daudzumu
un kvalitāti, ko valsts nodrošina
iedzīvotājiem. Multinacionālo uzņēmumu izvairīšanās no godīgas
nodokļu maksāšanas, tikai attīstības valstīm vien izmaksā 100 miljardus ASV dolāru gadā, kas ir ļoti
liels zaudējums valstu ieņēmumu
budžetā, kas varētu būt novirzīts
cilvēku dzīves līmeņa uzlabošanai.
Šajā sakarā ir nepieciešamas nacionāla, reģionāla un internacionāla līmeņa pārmaiņas, lai cīnītos
pret šo sociālo un ekonomisko nevienlīdzību, kas tieši saistīta ar nabadzību pasaulē, nevienlīdzību un
nevienmērīgu attīstību.
Un pagaidām neatbildāms
jautājums ir, vai privātais sektors
ir ieinteresēts IAM mērķu ieviešanā. Šādu jautājumu uzdod Eiropas
Vides biroja (EEB) globālās politikas un ilgtspējas direktore Leida
Rainhauta (Leida Rijnhout). Leida
rakstā žurnālam The European Financial Review atzīst, ka liels izaicinājums būs iegūt nacionālo valdību atbalsta kritisko pārsvaru, kam
ir pietiekoši daudz politiskā spēka,
lai sakustinātu privātā sektora kapitālisma vērtībās balstītās intereses. Un nodokļu sistēmas, īpaši
attīstības valstīs, ir viens no lielākajiem regresīvajiem spēkiem, kas
vājina valdības, ierobežo valstu attīstību un ir nozīmīgs šķērslis IAM
ieviešanai. Kā veicināt atbildību
par IAM ieviešanu valstu līmenī?
Kā privātā sektora visuresošo ie-
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tekmi atdot atpakaļ demokrātisku nepārtraukti — ēnu ekonomika ir
vēlēšanu rezultātā ievēlēto valstu vismaz 24% no iekšzemes kopprodukta, kur pusi veido pievienotās
valdībām?
vērtības nodokļa optimizēšana un
Kāda ir nodokļu politika
pusi — algas saņemšana aploksLatvijā?
nēs. Ārvalstu investoru padome
2005. gadā arī Latvija bija ie- norāda, ka caur dažādām shēmām,
kļuvusi ASV “melnajā sarakstā” kā maksātnespējām, nodokļu nemakzemu nodokļu un augstas banku sāšanām lielas summas nenonāk
slepenības zeme. Lai gan šobrīd iz- valsts budžetā. Ja to visu varētu
devies no šī saraksta izkļūt, nodok- ierobežot, valsts budžetam vajaļu optimizēšanas pakalpojumu dzētu būt lielākam. Pēc nodokļos
sniedzēji piedāvā Latviju kā vienu nesamaksātās naudas
no valstīm, kurās izdevīgi veidot apjoma Latvijas valsts
radniecīgus uzņēmumus zemo ir nodokļu neiekasēšanodokļu dēļ. Situāciju nemaina nas līdere Baltijā. Taču
arī fiksētie holdingi — uzņēmu- skumjākais šajā sacenmi, kam pieder citas kompānijas sībā ir tas, ka nodokļu
akciju kopums. Parasti holdingam maksāšana kopumā ir
nav aktīvas ražošanas vai servisa arī jautājums par valsts
pakalpojumi, tā darbības mērķis pastāvēšanu. Valsts un
ir akciju turēšana. Holdings kā sabiedrības drošības,
biznesa forma ir izplatīts, jo ļauj veselības,
izglītības,
efektīvi pārvaldīt finanšu plūsmu, kultūras un citu jomu
nereti arī sniedz nodokļu priekš- attīstība būtiski balstās
rocības. Latvijas holdinga režīms uz iemaksātajiem nokonkurē ar tādiem Eiropas holdin- dokļiem. Tāpēc godīga
ga režīmiem kā Nīderlande, Kipra nodokļu maksāšana ir
un Malta, jo Latvijā ar uzņēmumu katra pilsoņa, jebkura
ienākuma nodokli neapliek:
darba ņēmēja, jebku• nerezidentiem izmaksātās divi- ras kompānijas pilsodendes,
niskais
pienākumus
• no nerezidentiem saņemtās di- pret sevi un savu valsti.
videndes,
Lai arī aizbildināmies,
• peļņu no meitas uzņēmumu ka bieži vien negodīgo
akciju pārdošanas,
nodokļu shēmas tiek
• nerezidentu procentu maksāju- atbalstītas, vai vismaz
mus,
pasīvi pieļautas jau po• nerezidentu autoratlīdzības.
litiskajā līmenī, varam
Papildus šiem faktoriem vājā sākt ar sevi un aplokskontrole pār banku sektoru un nē saņemto algu neizzemā kapacitāte fiktīvu uzņēmu- tvert kā dzīves normu.
mu atklāšanā Latviju padara par Tas palīdzētu sabiedlabvēlīgu vidi multinacionālajiem rībai veidoties par tādu, kas nevis
uzņēmumiem, kas izvairās no go- piekopj dubulto morāli — kritizēt
dīgas nodokļu maksāšanas.
citus, bet paklusēt, kad pašam izLatvijā nodokļi tiek optimizēti devīgi, bet gan iesaistās ēnu eko-
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nomikas izskaušanā.

Kādas ir iniciatīvas Latvijas
sabiedrības informēšanai
par nodokļu politiku
pasaulē un valstī?
Lai vairotu sabiedrības apzināšanos par multinacionālo uzņēmumu nodokļu nemaksāšanas
praksi, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) ar Eiropas
Savienības un Sabiedrības integ-

rācijas fonda finansējumu īsteno
informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas ir daļa no starptautiska projekta “Tax Justice Together”,
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kas Latvijā pazīstams ar nosauku- dokļu informācijas automātiskās
mu “Godīgi nodokļi visiem” www. apmaiņas standartā, kas apkopo
informāciju par nacionālajām nogodiginodoklivisiem.lv
dokļu politikām. Šāds
solis sekmētu veiksmīgu starpvalstu ziņošanu un skaidrāku
naudas plūsmas pārredzamību. Šie būtu vieni no pirmajiem soļiem
sociāli atbildīgas valsts
pārvaldes nodrošināšanai. Godīga nodokļu
politika atšķirībā no
negodīgas
nodokļu
prakses rada labvēlīgas sekas iedzīvotājiem, jo palīdz novērst
jau radušās sociālās
problēmas gan nacionālajā līmenī, gan attīstības valstīs. Godīga
nodokļu maksāšana ir
ikviena pienākums un
tiesības. Tā nodrošina
tautsaimniecības budžetu un iedzīvotāju
labklājību.
Lai izskaustu nodokļu nemaksāšanas
iespējas, arī Latvijas
nodokļu politikā ir vajadzīgas pārmaiņas.
Lai ieviestu izmaiņas, sākot- Projekts “Godīgi nodokļi visiem”
nēji ir nepieciešams veicināt caur- uzskata, ka ir nepieciešams:
spīdīguma un atbildības mehā- • Skaidrot un ieviest Ekonomisnismu iekļaušanu privātā sektora kās sadarbības un attīstības orgadarbībās attīstības jomā. Projekts nizācijas (OECD) ieteiktās rīcībpoli“Godīgi nodokļi visiem” rosina tikas, tai skaitā pastiprināt kontroli
veidot publiski pieejamu reģistru pār rezidentu pārziņā esošajiem
ar informāciju par uzņēmumu un uzņēmumiem ārvalstīs, neitralifondu faktiskajiem īpašniekiem zēt neatbilstības starp vietējiem
un apgrozījumu. Datu slepenī- nodokļu likumiem un starptauba uzņēmumiem rada ilūziju par tiskajiem nodokļu līgumiem, lai
nesodāmību un iedrošina veidot novērstu dubultu aplikšanu ar
shēmas nodokļu apiešanai. Svarīgi nodokļiem un novērstu izvairīšabūtu iekļaut attīstības valstis no- nos no pastāvīgā rezidenta statu-

sa reģistrēšanas (nodokļu līgumi
parasti nosaka, ka valsts apliek ar
nodokļiem uzņēmumu, ja tam šajā
valstī ir patstāvīga pārstāvniecība).
• Eiropas Savienības Parlamenta
debatēs atbalstīt Eiropas Komisijas ieteikto pasākumu plānu un
veicināt tā ieviešanu Latvijā. EK
piedāvā ES dalībvalstīm dalīties
ar nodokļu informāciju par starptautiskajiem uzņēmumiem, kas
darbojas ES. Komisija uzskata, ka
nepieciešams nodrošināt, lai uzņēmumi maksā nodokļus valstī,
kurā notiek uzņēmējdarbība (ienākumu izcelsmes valstī).
• Atteikties no turpmākas iespējamas nodokļu samazināšanas
pārrobežu darījumiem;
• Izvērtēt iespējas apturēt zemo
pārrobežu darījumu nodokļu režīma attiecināšanu uz valstīm, ar kurām Latvijai nav divpusējo līgumu
par informācijas apmaiņu nodokļu
jomā, līdz šādu līgumu noslēgšanai;
• Stiprināt VID, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un tiesībsargājošo institūciju kapacitāti atklāt un
novērst starptautiskas izvairīšanās
no nodokļu nomaksas gadījumus.
Katrs varam veidot savu individuālo ieguldījumu godīgā nodokļu politikā, sekojot ziņām par
atklātajiem nodokļu krāpniecības
gadījumiem un paturot prātā šo
informāciju, izvēloties pakalpojumu un preču piegādātājus. Ir svarīgi būt informētam par nodokļu
politiku un ar to saistītajām problēmām gan pasaules, gan valsts
līmenī un iesaistīties diskusijās ar
lēmumpieņēmējiem, lai šos jautājumus risinātu. Tad, iespējams,
tropu salas, kur pamatā bāzējas
ofšoru finanšu paradīze, būs atvērtākas godīgai nodokļu politikai.
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2015.gada novembrī un decembrī tika veikta Eirobarometra sabiedriskās domas aptauja nr.441, kurā tika
skaidrots ES iedzīvotāju viedoklis par ES attīstības sadarbību un palīdzību. Visa šajā EB iegūtā informācija
par Latvijas iedzīvotāju viedokli ir apkopota infografikā http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/
eb-eu-development-cooperation-and-aid-latvia_lv.pdf

Mācīties pārveidot! Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā un
Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā: Stundu plāni
http://skolas.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-stunda/

No 2016. gada 30. maija līdz 5. jūnijam notiks Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa (ESDW). ESDW mērķis ir
popularizēt aktivitātes, pasākumus un projektus, kas vērsti uz ilgtspējīgu attīstību un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu Eiropas mērogā. Piesaki savu projekta vai pasākuma ideju ESDW te: www.esdw.eu
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Filmas, fotoesejas, stāsti, mācību materiāli un stundu plāni par
Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
Global Oneness Project: Bringing the World to Your Classroom https://www.globalonenessproject.org/library

Komiksi par Ilgstpējīgas attīstības mērķiem tiem, kam ir vizuālā uztvere.
Comics Uniting Nations: Heroes for Change / Комиксы,
объединяющие
нации:
Герои за перемены http://
www.comicsunitingnations.
org/comics/ angļu, krievu un citās valodās.

Ziņojums par Ilgtspējīgas attīstības
mērķiem un atbildīgu tūrismu.
Affiliate Members Global Report:
The transformative power of tourism: a paradigm shift towards a
more responsible traveler http://
cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/
global_report_transformative_
power_tourism_v5.compressed_2.
pdf

Apvienoto Nāciju Organizācijas
Vides programmas (UNEP) skatījums uz Ilgstpējīgas attīstības
mērķu ieviešanu.
The United Nations Environment Programme and the 2030
Agenda: Global Action for
People and the Planet http://
www.unep.org/pdf/UNEP_and_
the_2030_Agenda.pdf

Europas Vides biroja (EEB) Ilgstpējīgas attīstības mērķu konferences
un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas (UNEP) Eiropas reģionālās konsultācijas tikšanās ziņojums.
Sustainable Development Goals: Implementation in Europe
Conference, November 12, 2015.
Delivering on the environmental dimension of the 2030 Sustainable Development Agenda: UNEP Regional Consultation meeting for Europe, November 13, 2015.
http://www.eeb.org/?LinkServID=4F305734-5056-B741-DB0ADD54CFB67DD7&showMeta=0&aa

