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LatConsul aicina visus interesentus sekot 

līdzi jaunumiem projektā Soci SDG’s. 

Projektā Soci SDG’s mērķis ir  veicināt 

Eiropas savienības iedzīvotāju interesi un 

zināšanas par ilgtspējīgās attīstības mērķiem 

(IAM). 2015. gadā ANO Ģenerālajā 

asamblejā pieņēma rezolūciju Mūsu 

pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas 

attīstības programma 2030. 

gadam (neoficiāls tulkojums), jeb Dienaskārtība 2030. Tā nosaka 17 Ilgtspējīgas attīstības 

mērķus (IAM) un 169 apakšmērķus, kas sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules 

attīstība būtu ilgtspējīga. IAM tiek līdzsvaroti trīs  dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti un vide. 

IAM ir aktuāli visām valstīm un sasniedzami tikai kopīgiem spēkiem, vienlaikus daļa no IAM lielā 

mērā saskan arī ar valstu nacionāla līmeņa izaicinājumiem un mērķiem. Ņemot vērā, ka IAM aptverto 

tēmu loks ir salīdzinoši plašs, valstis izvēlas tām aktuālākos mērķus, uz ko tās koncentrēsies līdz 2030. 

gadam, atbilstoši prioritāri sasniedzamajiem mērķiem nacionālā līmenī, tā pielāgojot IAM savām 

vajadzībām un iekļaujot valsts attīstības plānošanā konkrētajai valstij un sabiedrībai aktuālos IAM. 

Valstis ar augstākiem attīstības rādītājiem, īstenojot attīstības sadarbību, palīdz sasniegt globālos, visai 

pasaulei un nākamajām paaudzēm aktuālos mērķus, piem., nabadzības mazināšana, izglītības iespēju 

un veselības aprūpes pieejamība. 

Lai vienotos par efektīvākajiem veidiem šo mērķu sasniegšanā, valstu vadītāji, politikas plānotāji, 

zinātnieki un pētnieki, kā arī dažādu nozaru eksperti tiekas starpvalstu forumos un kopīgi risina tādus 

globālus izaicinājumus kā starptautisko finanšu plūsmas, ko nav iespējams atrisināt un ietekmēt 

rīkojoties atsevišķi. Dienaskārtība 2030 paredz, ka IAM plānošanā un īstenošanā iesaistās visa 

sabiedrība, t.sk. – iedzīvotāji, uzņēmēji, politiķi, valstu apvienības, ANO un citas institūcijas. Eiropas 

Savienība jau ir uzsākusi darbu pie nākamā plānošanas perioda, par ietvaru izvēloties Dienaskārtību 

2030. 

Aicinam Jūs iegūt plašākas zināšanas par IAM sekojot līdzi Soci SDG’s projektam. 

Projekta gaitā tiks veidoti bezmaksas materiāli un mācību līdzekļi par IAM, kā arī tiks veidoti 

interesanti Webināri, kuros uzstāsies pasaules līmeņa speciālisti. 

 

Vairāk info par projektu: 

www.socisdg.com 

www.facebook.com/sociSDG/ 
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