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Jau pirms sešiem gadiem, 2016.gadā, sākās Apvienoto Nāciju Organizācijas
(ANO) “Dienaskārtības 2030” īstenošana, lai sekojošo 15 gadu laikā risinātu
vairākas tādas aktuālas globālas problēmas kā nabadzība, vides piesārņojums
un nevienlīdzība (ANO, 2016). Globālo problēmu novēršanai un "Dienaskārtības
2030" sasniegšanai ANO kopā ar dalībvalstīm definēja 17 Ilgtspējīgas attīstības
mērķus (IAM) un 169 apakšmērķus (PKC, n.d.). ANO atzīst, ka 2030.gada IAM
sasniegšanā un ieviešanā tieši nevalstiskā sektora iesaistei ir izšķiroša nozīme
(NGOMG, 2017). Nevalstiskās organizācijas (NVO) ir  nozīmīgi spēlētāji globālo
IAM lokalizācijā (Hassan et al., 2019), pārstāvot un reprezentējot internacionālo,
reģionālo un lokālo pilsoniskās sabiedrību interešu klāstu un risinot problēmas,
kuru risināšana šobrīd nav valstu valdību vai industrijas kapacitātē (Hassan et
al., 2020; NGOMG, 2017). Tādējādi NVO ir kļuvušas par vienu no galvenajiem
IAM virzītājiem, darbojoties plašā nozaru spektrā. 

Apzinoties nevalstiskā sektora nozīmi IAM sasniegšanā, Latvijas Pilsoniskā
alianse (LPA) kā vienu no darbības virzieniem ir definējusi arī ilgtspējības
iekļaušanu gan organizācijas ikdienas darbībā un projektos, gan arī ilgtspējības
kā vērtības popularizēšanu un iekļaušanu Latvijas nevalstiskā sektora darbībā
kopumā. Vairums NVO Latvijā ikdienā sniedz būtisku ieguldījumu IAM, tomēr
tas nav sistemātiski mērīts. Tādēļ prakses darba uzdevuma ietvaros ir
izstrādātas vadlīnijas, pēc kurām NVO noteikt savu ieguldījumu IAM un
ilgtspējībā kopumā. Vadlīnijas pieejamas šeit: *links*. Šis LPA ilgtspējības
analīzes ziņojums ir izstrādāts uz tikko minēto vadlīniju pamata un konkrētāk
apskata tieši LPA ieguldījumu ilgtspējībā un IAM. Ziņojuma mērķis ir analizēt
LPA ietekmi uz IAM, kā arī izmēģināt iepriekš izstrādātās ilgtspējības ietekmes
noteikšanas vadlīnijas pirms to popularizēšanas starp NVO.

Šī ilgtspējības analīzes ziņojuma saturs ir strukturēts sekojošajā kārtībā.
Sākumā atrodama analīze par LPA ietekmi uz katru no 17 ilgtspējīgas attīstības
mērķiem un to apakšmērķiem. Katram mērķim tiek noteikti apakšmērķi, kuros
LPA sniedz ieguldījumu. Tālāk katrs no šiem apakšmērķiem ir individuāli
apskatīts, novērtējot LPA ietekmi pēc noteiktiem kritērijiem (tieša vai netieša,
plānota vai neplānota, īstermiņa vai ilgtermiņa, kvantitatīva vai kvalitatīva
ietekme), kā arī sniedzot konkrētu darbības piemēru, kā LPA sniedz ieguldījumu
attiecīgajā apakšmērķī. Informācija par konkrētiem darbības piemēriem
galvenokārt tika iegūta no LPA Darbības pārskata par 2021.gadu, kas ir publiski
pieejams organizācijas mājaslapā. Pēc visu mērķu un apakšmērķu apskates
seko analīzes apkopojums. Šajā apkopojumā ir iekļauta LPA ilgtspējības
analīze, skatoties caur ESG ilgtspējības lēcu un izvērtējot LPA ieguldījumu
sociālajā, vides un pārvaldības ilgtspējības jomā. Kā arī analīzes apkopojumā ir
iekļauts kopsavilkums par LPA ietekmi uz IAM mērķiem un apakšmērķiem,
konkrētāk apskatot iepriekš minētos ietekmes veidus. Tam seko galveno šī
ziņojuma trūkumu apskats, kā arī ieteicamie uzlabojumi nākotnes LPA
ilgtspējības analīzei. Ziņojuma nobeigumā ir atrodami galvenie secinājumi par
LPA ilgtspējību un ietekmi uz IAM. 



KATRA 
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1.1. Līdz 2030. gadam visur izskaust galēju nabadzību, kāda, pēc pašreizējiem kritērijiem,
ir tad, ja cilvēkam jāpārtiek ar mazāk nekā USD 1,25 dienā

1.2. Līdz 2030. gadam vismaz uz pusi samazināt to visu vecumu vīriešu, sieviešu un
bērnu īpatsvaru, kuri dzīvo nabadzībā visās tās dimensijās atbilstoši valstī pieņemtajai
definīcijai

1.3. Īstenot valsts līmenī atbilstošas sociālās aizsardzības sistēmas un pasākumus visiem,
tostarp nodrošināt minimālo ienākumu līmeni, un līdz 2030. gadam panākt, ka šādas
sistēmas aptver iedzīvotājus ar viszemākajiem ienākumiem un neaizsargātos iedzīvotājus

1.4. Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visiem vīriešiem un sievietēm, jo īpaši
nabadzīgajiem un neaizsargātajiem iedzīvotājiem, ir vienlīdzīgas tiesības uz
saimnieciskajiem resursiem, kā arī piekļuve pamatpakalpojumiem, īpašumtiesībām un
kontrolei pār zemi un citu veidu īpašumu, mantojumu, dabas resursiem, attiecīgām
jaunām tehnoloģijām un finanšu pakalpojumiem, tostarp mikrofinansējumam

1.5. Līdz 2030. gadam nostiprināt nabadzīgo un neaizsargāto iedzīvotāju izturētspēju un
samazināt viņu pakļautību un neaizsargātību pret ārkārtējiem ar klimatu saistītiem
notikumiem un citiem ekonomiskiem, sociāliem un ekoloģiskiem satricinājumiem un
katastrofām

1.a Nodrošināt apjomīgu resursu piesaistīšanu no dažādiem avotiem, cita starpā
uzlabojot sadarbību attīstības jomā, lai nodrošinātu pietiekamus un prognozējamus
līdzekļus jaunattīstības valstīm, jo īpaši valstīm ar viszemākajiem attīstības rādītājiem, visu
nabadzības dimensiju apkarošanas programmu un politiku īstenošanai

1.b Radīt stabilus politikas regulējumus valsts, reģionālā un starptautiskā līmenī,
pamatojoties uz nabadzīgajiem iedzīvotājiem labvēlīgām attīstības stratēģijām, kurās
ņemts vērā arī dzimumu līdztiesības aspekts, lai atbalstītu ātrāku ieguldījumu veikšanu
nabadzības izskaušanas pasākumos

IAM 1: NOVĒRSTA 
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Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav
Organizācijas darbība palīdz sasniegt 

1.3. apakšmērķi, piesaistot 
finansējumu nevalstiskajam sektoram 

Tieša Netieša
Finansējuma piesaiste uzreiz dod 

ievērojamu atbalstu NVO 

Plānota Neplānota
Šī finansējuma piesaiste ir plānota 

darbība

Īstermiņa Ilgtermiņa

Finansējuma piesaiste palīdz 
pilsoniskajam sektoram gan īstermiņa 

projektu izstrādē, gan ilgtermiņa 
kapacitātes stiprināšanā

Kvantitatīva Kvalitatīva
Piesaistītais finansējums ir kvantitatīvi 

izmērāms 

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

1 - Novērsta nabadzība 

1.3.

Daži LPA darbības piemēri, kas ir tēmēti atbalstīt nevalstisko sektoru un to ieguldījumu sociālo grupu interešu
aizstāvības sistēmās, it īpaši akcentējot mazāk aizsargātos iedzīvotājus: 

(1) LPA aktīvi līdzdarbojās Atveseļošanās un noturības mehānisma un ES Struktūrfondu Darbības programmas
izstrādes procesā, prasot: vienādu pieeju investīcijām visiem, iekļaujot NVO kā investīciju saņēmējus; ieviest sociāli
atbildīgus publiskos iepirkumus; īpašas programmas NVO. Šīs darbības rezultātā tika ņemtas vērā LPA prasības ANM,
FM Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda Vadošās iestādes metodikā iekļāva LPA
priekšlikumu par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu.

(2) Vīrusa Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai pēc LPA iniciatīvas, tika apstiprinātas un ieviestas vairākas
atbalsta programmas.

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācija palīdz sasniegt 1.4. 
apakšmērķi, piesaistot finansējumu 

un ceļot kapacitāti pilsoniskajam 
sektoram 

Tieša Netieša

LPA iesaistās kapacitātes un 
finansējuma celšanā NVO sektoram, 

kurš tālāk šo finansējumu izmanto 
sociālo grupu atbalstam un resursu 

nodrošināšanai

Plānota Neplānota
Finansējuma piesaiste iun 

kapacitātes celšana ir plānota darbība

Īstermiņa Ilgtermiņa

Finansējuma piesaiste palīdz 
pilsoniskajam sektoram gan īstermiņa 

projektu izstrādē, gan ilgtermiņa 
kapacitātes stiprināšanā un resursu 
nodrošināšanā dažādām sociālajām 

grupām

Kvantitatīva Kvalitatīva
Piesaistītais finansējums ir kvantitatīvi 

izmērāms 

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

1 - Novērsta nabadzība 

1.4.

Daži LPA darbības piemēri, kas ir tēmēti atbalstīt nevalstisko sektoru un to ieguldījumu sociālo grupu interešu
aizstāvības sistēmās, it īpaši akcentējot mazāk aizsargātos iedzīvotājus: 

(1) LPA turpināja uzstāt uz dialoga ar pilsonisko sabiedrību statusa atzīšanu, kā arī valstiskā līmenī stiprināt dažādu
sociālo grupu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesā;

(2) LPA sniedz atzinumus par tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem, ciktāl tas attiecas uz tādiem
jautājumiem kā, piemēram, sabiedrības integrācijas veicināšana, organizētās pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, kā
arī jautājumi, kas skar visu cilvēku pamattiesības.

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
1.5. apakšmērķi, iesaistoties 

noturības stratēģiju izveidē NVO 
sektoram 

Tieša Netieša
Noturības stratēģiju izveide konkrēti ir 
domāta NVO izturības stiprināšanai 

krīžu laikā 

Plānota Neplānota Noturības stratēģiju izveide ir plānota 

Īstermiņa Ilgtermiņa

Noturības stratēģiju izveide nodrošina 
gan atbalsta plecu šobrīd esošo krīžu 
laikā, gan arī nākotnē gaidāmo krīžu 

pārciešanā

Kvantitatīva Kvalitatīva
Noturības veicināšanas stratēģijas 
ieteikme uz NVO sektoru ir drīzāk 

kvalitatīvi mērāma 

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

1 - Novērsta nabadzība 

1.5.

Daži LPA darbības piemēri, kas ir tēmēti atbalstīt nevalstisko sektoru tieši izturētspējas un noturības stiprināšanā
saistībā ar ekonomiskiem, sociāliem un ekoloģiskiem satricinājumiem un katastrofām:

(1) 2021. gadā tika veiktas vairākas aptaujas, t.sk. aptauja par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu,
par finanšu instrumentiem biedrību un nodibinājumu darbības atjaunošanai un attīstībai, par Covid-19 ietekmi uz
dažādām sabiedrības grupām un NVO rīcību, un citas, kas bija nepieciešamas, lai formulētu NVO viedokli un
vajadzības

(2) LPA aktīvi līdzdarbojās Atveseļošanās un noturības mehānisma un ES Struktūrfondu Darbības programmas
izstrādes procesā, prasot: vienādu pieeju investīcijām visiem, iekļaujot NVO kā investīciju saņēmējus; ieviest sociāli
atbildīgus publiskos iepirkumus; īpašas programmas NVO.

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav
Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
1.a apakšmērķi, iesaistoties resursu 

piesaistē NVO sektoram 

Tieša Netieša
Resursu piesaiste tieši palīdz NVO 

kapacitātes stiprināšanai

Plānota Neplānota
Resursu piesaiste NVO ir plānota 

darbība

Īstermiņa Ilgtermiņa
Resursu piesaiste stiprina NVO 

darbību gan īstermiņā, gan ilgtermiņā

Kvantitatīva Kvalitatīva
Resursu piesaiste ir kvantitatīvi 

izmērāma

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

1 - Novērsta nabadzība 

1.a

Daži LPA darbības piemēri, kas ir tēmēti resursu piesaistei NVO sektoram: 

(1) LPA aktīvi lobēja finansējuma palielinājumu NVO no valsts budžeta līdzekļiem. LPA aicināja 2022.gada valsts
budžetā paredzēt finansējumu demokrātijas kultūras, uzticēšanās publiskajai valsts pārvaldei, līdzdalības veicināšanas
aktivitātēm: MK un NVO sadarbības īstenošanas memoranda padomes jaunā darbības modeļa (pilsoniskā dialoga
platformas) ieviešanai un papildus resursus NVO fondam.

(2) LPA turpina strādāt pie finansējuma pieejamības veicināšanas NVO, lai būtu pieejams pastāvīgs un pietiekams
valsts budžeta finansējums pilsoniskās sabiedrības kapacitātes un sabiedrības iesaistes demokrātiskos procesos
stiprināšanai; veic pieejamā finansējuma kartējumu, lai identificētu, vai un kādām jomām vai aktivitātēm trūkst
finansējums; strādā pie jaunu atbalstu mehānismu radīšanas, kā piemēram, pro-bono programmas uzstādīšanas, kurā
tiks aicināti dažādu sektoru pārstāvji stiprināt NVO ar tiem pieejamajiem resursiem (ekspertīzi, pakalpojumiem, mantu).

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
1.b apakšmērķi, iesaistoties NVO 

interešu aizstāvībā valsts un 
starptautiskā politikas līmenī

Tieša Netieša
NVO interešu aizstāvība valsts 

pārvaldē ir tieša LPA darbības joma

Plānota Neplānota
Interešu aizstāvība ir plānota un 

sistemātiska LPA darbība

Īstermiņa Ilgtermiņa
Politikas ietekme nodrošina NVO 

īstermiņa interešu aizstāvību

Kvantitatīva Kvalitatīva

Resursu piesaiste ir gan kvantitatīvi 
izmērāma (piemēram, financiālais 
atbalsts no valsts pārvaldes), gan 

kvalitatīvi nosakāma ar NVO iekšējās 
kapacitātes celšanu un atbalsta 

sajūtu

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

1 - Novērsta nabadzība 

1.b

Daži LPA darbības piemēri, kas ietekmē politiskus regulējumus un darbību valsts, reģionālā un starptautiskā līmenī:

(1) Nemainīgi LPA prioritārā aktivitāte ir pilsoniskās sabiedrības interešu pārstāvība, lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības
interesēm atbalstošu tiesisko un sociālo vidi, attīstītu ilgtspējīgu un daudzējādu finansējuma modeli, stiprinātu pilsonisko
dialogu. Šis gads ir Saeimas vēlēšanu gads, tādēļ LPA politiskās partijas mudina programmās ietvert arī politiskās
apņemšanās stiprināt pilsonisko sabiedrību. LPA ieraksta arī podraides, kurās politiskās partijas tiek intervētas par to
ieguldījumu NVO sektorā. 

(2) LPA konsekventi iestājas par vispārējiem uzstādījumiem nevalstiskā sektora finanšu ilgtspējai, piemēram, lai valsts
budžeta finanšu līdzekļi tiktu pārdalīti saskaņā ar politikas plānošanas dokumentiem;

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


2.1. Līdz 2030. gadam izskaust badu un nodrošināt visiem iedzīvotājiem, jo īpaši
nabadzīgajiem un neaizsargātajiem, tostarp zīdaiņiem, piekļuvi nekaitīgam, uzturvielām
bagātam un pietiekamam uzturam visa gada garumā

2.2. Līdz 2030. gadam izskaust visu veidu nepareizu uzturu, tostarp līdz 2025. gadam
sasniegt starptautiski saskaņotos mērķus attiecībā uz kavētu augšanu un vājumu
bērniem vecumā līdz 5 gadiem, un apmierināt pieaugušu meiteņu, grūtnieču un ar krūti
barojošu sieviešu, kā arī vecu cilvēku uzturvajadzības

2.3. Līdz 2030. gadam divkāršot lauksaimniecības produktivitāti un mazo pārtikas
ražotāju — jo īpaši sieviešu, pirmiedzīvotāju, ģimenes saimniecību, lopkopju un zvejnieku
— ienākumus, cita starpā garantējot drošu un vienlīdzīgu piekļuvi zemei, citiem
ražošanas resursiem un izejmateriāliem, zināšanām, finanšu pakalpojumiem, tirgiem un
iespējām, lai palielinātu vērtību un nodarbinātību, kas nav saistīta ar lauksaimniecību

2.4. Līdz 2030. gadam nodrošināt ilgtspējīgas pārtikas ražošanas sistēmas un īstenot
noturīgu (resilient) lauksaimniecības praksi, kas palielina produktivitāti un ražošanu,
palīdz saglabāt ekosistēmas, nostiprina spēju pielāgoties klimata pārmaiņām, galējiem
laikapstākļiem, sausumam, plūdiem un citām dabas katastrofām un pakāpeniski uzlabo
zemes un augsnes kvalitāti

2.5. Līdz 2020. gadam saglabāt sēklu, kultivētu augu un lauksaimniecības dzīvnieku un
mājdzīvnieku un ar tiem saistītu savvaļas sugu ģenētisko daudzveidību, cita starpā pareizi
pārvaldot un dažādojot sēklu un augu bankas valsts, reģionālā un starptautiskā līmenī, un
veicināt piekļuvi ieguvumiem, ko sniedz ģenētisko resursu un ar tiem saistīto tradicionālo
zināšanu izmantošana, un to taisnīgu un vienlīdzīgu koplietošanu, kā to paredz
starptautiskā vienošanās

2.a Palielināt ieguldījumus — cita starpā arī uzlabojot starptautisko sadarbību — lauku
infrastruktūrā, lauksaimniecības zinātniskajā pētniecībā un paplašināšanās
pakalpojumos, tehnoloģijas attīstībā un augu un lauksaimniecības dzīvnieku gēnu
bankās, lai uzlabotu lauksaimnieciskās ražošanas jaudu jaunattīstības valstīs un jo īpaši
vismazāk attīstītajās valstīs

IAM 2: NOVĒRSTS 
BADS UN ILGTSPĒJĪGA 
LAUKSAIMNIECĪBA



2.b Likvidēt un novērst tirdzniecības ierobežojumus un izkropļojumus pasaules
lauksaimniecības tirgos, cita starpā vienlaikus likvidējot visu veidu lauksaimniecības
eksporta subsīdijas un visus eksporta pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi, saskaņā ar
Dohas attīstības sarunu kārtas pilnvarām

2.c Pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu pārtikas preču tirgu un to atvasinājumu
pienācīgu darbību un veicinātu savlaicīgu piekļuvi tirgus informācijai, tostarp par pārtikas
krājumiem, nolūkā palīdzēt ierobežot pārtikas cenu pārmērīgu svārstīgumu

IAM 2: NOVĒRSTS 
BADS UN ILGTSPĒJĪGA 
LAUKSAIMNIECĪBA



3.1. Līdz 2030. gadam samazināt māšu mirstību visā pasaulē līdz mazāk nekā 70
gadījumiem uz 100 000 dzemdību, kurās piedzimuši dzīvi bērni

3.2. Līdz 2030. gadam panākt, ka vairs nenotiek novēršami jaundzimušo un bērnu
vecumā līdz 5 gadiem nāves gadījumi, visām valstīm izvirzot mērķi samazināt
jaundzimušo mirstību līdz vismaz 12 gadījumiem uz 1000 dzemdību, kurās piedzimuši
dzīvi bērni, un bērnu vecumā līdz 5 gadiem mirstību līdz vismaz 25 gadījumiem uz 1000
dzemdību, kurās piedzimuši dzīvi bērni

3.3. Līdz 2030. gadam izskaust AIDS, tuberkulozes, malārijas un novārtā atstātu tropisko
slimību epidēmiju un apkarot hepatītu, ūdens izraisītas slimības un citas lipīgas slimības

3.4. Līdz 2030. gadam par vienu trešdaļu samazināt nelipīgu slimību izraisītu priekšlaicīgu
mirstību, veicot profilakses un ārstēšanas pasākumus un uzlabojot garīgo veselību un
labklājību

3.5. Pastiprināt vielu pārmērīgas lietošanas novēršanu un ārstēšanu, tostarp narkotisko
vielu lietošanu un alkohola pārmērīgu lietošanu

3.6. Līdz 2020. gadam visā pasaulē uz pusi samazināt to nāves gadījumu un ievainojumu
skaitu, kuri notiek ceļu satiksmes negadījumos

3.7. Līdz 2030. gadam nodrošināt vispārēju piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības
aprūpes pakalpojumiem, tostarp ģimenes plānošanas, informēšanas un izglītošanas
nolūkos, un iekļaut reproduktīvās veselības veicināšanu valstu stratēģijās un programmās

3.8. Panākt vispārēju veselības apdrošināšanu, tostarp finanšu risku aizsardzību, piekļuvi
kvalitatīviem veselības aprūpes pamatpakalpojumiem un piekļuvi drošiem, iedarbīgiem
un kvalitatīviem un medikamentiem un vakcīnām par visiem pieejamu cenu

3.9. Līdz 2030. gadam ievērojami samazināt to nāves un saslimšanas gadījumu skaitu,
kurus izraisa bīstamas ķīmiskas vielas un gaisa, ūdens un augsmes piesārņojums

3.a Vajadzības gadījumā nostiprināt Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas
par tabakas kontroli īstenošanu visās valstīs

IAM 3: LABA VESELĪBA 
UN LABKLĀJĪBA



3.b Atbalstīt vakcīnu un medikamentu zinātnisko izpēti un izstrādi tādām lipīgām un
nelipīgām slimībām, kas skar galvenokārt jaunattīstības valstis, nodrošināt piekļuvi
galvenajiem medikamentiem un vakcīnām par pieejamu cenu saskaņā ar Dohas
Deklarāciju par TRIPS līgumu un sabiedrības veselību, kas atkārtoti apliecina
jaunattīstības valstu tiesības maksimāli izmantot noteikumus, kuri paredzēti Līgumā par
intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem attiecībā uz elastības instrumentiem
sabiedrības veselības aizsardzībai, un jo īpaši nodrošināt visiem iedzīvotājiem piekļuvi
medikamentiem

3.c Ievērojami palielināt finansējumu veselībai un veselības aprūpes darbinieku
pieņemšanai darbā, viņu prasmju attīstīšanai, apmācībai un darbavietu saglabāšanai
jaunattīstības valstīs un jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs un mazo salu jaunattīstības
valstīs

3.d Nostiprināt visu valstu un jo īpaši jaunattīstības valstu spējas attiecībā uz agrīno
brīdināšanu, riska mazināšanu un valsts un pasaules mēroga veselības apdraudējumu
pārvaldību
Aizvērt

IAM 3: LABA VESELĪBA 
UN LABKLĀJĪBA



4.1. Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visas meitenes un zēni iegūst bezmaksas,
vienlīdzīgu un kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību, kas ļauj sasniegt atbilstošus un
efektīvus mācību rezultātus

4.2. Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visām meitenēm un zēniem ir pieejami kvalitatīva
agrīnās pirmsskolas attīstības un aprūpes pakalpojumi un pirmsskolas izglītība, lai viņus
sagatavotu pamatizglītībai

4.3. Līdz 2030. gadam nodrošināt visām sievietēm un vīriešiem vienlīdzīgu piekļuvi
pieejamai un kvalitatīvai tehniskajai, profesionālajai un terciārajai izglītībai, tostarp
universitātes izglītībai

4.4. Līdz 2030. gadam ievērojami palielināt to jauniešu un pieaugušo skaitu, kuriem ir
nodarbinātībai, pienācīgas kvalitātes darba veikšanai un uzņēmējdarbībai piemērotas
prasmes — tostarp tehniskās un profesionālās prasmes

4.5. Līdz 2030. gadam izskaust dzimumu atšķirības izglītībā un nodrošināt
neaizsargātiem iedzīvotājiem, tostarp personām ar invaliditāti, pirmiedzīvotājiem un
neaizsargātiem bērniem, vienlīdzīgu piekļuvi visiem izglītības un profesionālās apmācības
līmeņiem

4.6. Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visi jaunieši un ievērojama daļa pieaugušo — gan
vīriešu, gan sieviešu — apgūst rakstpratību un rēķinātprasmi

4.7. Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visi apmācāmie apgūst zināšanas un prasmes, kas
vajadzīgas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, tostarp izglītojot par ilgtspējīgu attīstību un
ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, veicinot miera un
nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras daudzveidību
un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā

4.a Veidot un modernizēt izglītības iestādes, kas ņem vērā bērnu, invalīdu un dzimumu
īpašās vajadzības, un nodrošināt visiem drošu, nevardarbīgu un efektīvu mācību vidi

4.b Līdz 2020. gadam visā pasaulē ievērojami palielināt to stipendiju skaitu, kas
pieejamas jaunattīstības valstīm un jo īpaši vismazāk attīstītajām valstīm, mazo salu
jaunattīstības valstīm un Āfrikas valstīm, augstākās izglītības un profesionālās apmācības
apguvei informācijas un sakaru tehnoloģiju, tehniskajās, inženiertehniskajās un zinātnes
programmās attīstītajās valstīs un citās jaunattīstības valstīs

4.c Līdz 2030. gadam ievērojami palielināt kvalificētu pedagogu skaitu, cita starpā
īstenojot starptautiskus sadarbības pasākumus pedagogu apmācībai jaunattīstības
valstīs un jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs un mazo salu jaunattīstības valstīs

IAM 4: KVALITATĪVA 
IZGLĪTĪBA



Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
4.3 apakšmērķi, nodrošinot sievietēm 

un vīriešiem piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai, kā arī nodrošinot 

vienlīdzīgas profesionālās izglītības 
iespējas dažādu dzimumu LPA 

darbiniekiem.

Tieša Netieša
LPA dodas izglītot cilvēkus neatkarīgi 

no dzimuma.

Plānota Neplānota
Dzimumu līdztiesība nav izglītojošo 

nodarbību kritērijs, taču izdodas 
sasniegt dažādu dzimumu pārstāvjus.

Īstermiņa Ilgtermiņa
Izglītojošās nodarbības ir pieejamas 

īstermiņā, taču atstāj ietekmi arī 
ilgtermiņā.

Kvantitatīva Kvalitatīva

Sasniegtais cilvēku daudzums ir 
kvantitatīvi izmērāms. Tomēr 

augstāka mēroga ietekme dzimumu 
līdztiesībā izglītības jomā ir kvalitatīvi 

mērāma.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

4 - Kvalitatīva izglītība

4.3.

Daži LPA darbības piemēri, kas tiecas nodrošināt visiem dzimumiem vienlīdzīgu pieejamību kvalitatīvai izglītībai:

(1) LPA iniciē un īsteno pasākumus, kas veicina pilsonisko kompetenci (attieksmju, zināšanu un prasmju kopums) visās
vecuma grupās, kā arī iestājas par pilsoniskās kompetences stiprināšanu valstiskā līmenī, lai veidotos spēcīga, aktīva
un zinoša pilsoniskā sabiedrība.

(2) Visiem LPA darbiniekiem neatkarīgi no dzimuma tiek nodrošinātas līdzvērtīgas profesionālās izglītības un izaugsmes
iespējas. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
4.5. apakšmērķi, izglītojot sabiedrību 

par NVO sektoru un politiskās 
līdzdalības nozīmi. 

Tieša Netieša
Risinās tieša virzība uz 4.5. 

apakšmērķa sasniegšanu, izglītojot 
cilvēkus.  

Plānota Neplānota
Izglītība kā LPA darbības joma ir 

iepriekš plānota. 

Īstermiņa Ilgtermiņa
Piedāvātie mācību kursi ir plānoti 

īstermiņā. 

Kvantitatīva Kvalitatīva
Ir iespējams kvantitatīvi uzzināt 

sasniegto cilvēku skaitu.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

4 - Kvalitatīva izglītība

4.5.

Daži LPA darbības piemēri, kas tiecas nodrošināt kvalitatīvu izglītību dažādām sociālajām grupām, tai skaitā mazāk
aizsargātajām grupām: 

(1) Pilsoniskās aktivitātes veicināšana sabiedrībā – pilsoniskās izglītības programmas ietvaros LPA izglītojusi vairāk
nekā 18 000 jauniešus, kas iesaista pilsoniskās aktivitātēs arī vietējo kopienu (2020.gadā 2400+ skolēni, 100+ skolas,
170+ klases, 20+ iniciatīvas). 

(2) Ar pilsoniskās izglītības iniciatīvu “Jaunais pilsonis” LPA turpinās veicināt jauniešos pilsoniskās līdzdalības
kompetenci, kas līdz šim nav iekļauta mācību saturā, vienlaikus popularizējot pilsonisko sabiedrību. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav
Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
4.7. apakšmērķi, veicinot sabiedrības 

izglītību ilgtspējīgas attīstības jomā

Tieša Netieša
Sabiedrības izglītošana par ilgtspējīgu 

attīstību ir blakusefekts LPA 
pamatdarbībām.

Plānota Neplānota
Sabiedrības izglītošana par ilgtspējīgu 

attīstību nav atseviški iepriekš 
plānota, tās ir papildus sekas.

Īstermiņa Ilgtermiņa
Sabiedrība tiek izglītota par ilgtspējīgu 
attīstību, taču ilgtermiņa ietekme nav 

zināma.

Kvantitatīva Kvalitatīva
Sabiedrības izglītības līmenis par 

ilgtspējīgu attīstību ir kvalitatīvi 
mērāms. 

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

4 - Kvalitatīva izglītība

4.7.

LPA darbības piemērs, kā organizācija piedalās zināšanu un prasmju nodrošināšanā, kas veicina ilgtspējīgas attīstības
veicināšanu:

(1) Kopš 2014. gada LPA sadarbībā ar ASV vēstniecību rīko balvu konkursu Balva Cilvēka izaugsmei, ar mērķi akcentēt
cilvēka ilgtspējīgu attīstību. Ticot, ka Latvijā ir daudzi uzņēmīgi cilvēki, organizācijas un uzņēmumi, kas nesavtīgi iegulda
resursus sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē, lai sekmētu labās prakses piemērus, kas palīdzētu mazināt
nevienlīdzību un rosinātu veikt ilgtermiņa ieguldījumus cilvēka izaugsmē – mūžizglītības, izglītības un prakses,
veselības aprūpes, bērnu labklājības un sociālās atbildības jomās.

(2) LPA rīko pasākumus ar mērķi aicināt sabiedrību izglītoties un iesaistīties pilsoniskās sabiedrības iniciatīvās, it īpaši
tādās, kas ir saistītas uz ilgtspējīgas attīstības un risinājumu meklēšanu. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


5.1. Visur izskaust visu veidu diskrimināciju pret visām sievietēm un meitenēm

5.2. Izskaust visu veidu vardarbību pret visām sievietēm un meitenēm publiskajā un
privātajā jomā, tostarp viņu tirdzniecību un seksuālu un cita veida izmantošanu

5.3. Izskaust visu veidu kaitīgu praksi, tostarp bērnu, agrīnas un piespiedu laulības un
sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

5.4. Atzīt un novērtēt bezmaksas aprūpi un mājsaimniecības darbus, nodrošinot
sabiedriskos pakalpojumus, infrastruktūru un sociālās aizsardzības politiku un veicinot
dalītu atbildību mājsaimniecībās un ģimenēs atbilstoši valstīs pieņemtajām normām

5.5. Nodrošināt sieviešu pilntiesīgu un efektīvu līdzdalību un vienlīdzīgas iespējas
uzņemties līderību visos lēmumu pieņemšanas līmeņos politiskajā, saimnieciskajā un
sabiedriskajā dzīvē

5.6. Nodrošināt vispārēju piekļuvi seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un
reproduktīvajām tiesībām saskaņā ar Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un
attīstību Rīcības programmu, Pekinas Rīcības programmu un to izvērtēšanas konferenču
noslēguma dokumentiem

5.a Veikt reformas, lai nodrošinātu sievietēm vienlīdzīgas tiesības uz saimnieciskajiem
resursiem, kā arī piekļuvi īpašumtiesībām un kontroli pār zemi un citiem īpašuma
veidiem, finanšu pakalpojumiem, mantojumu un dabas resursiem saskaņā ar vietējiem
tiesību aktiem

5.b Palielināt pamattehnoloģijas un jo īpaši informācijas un sakaru tehnoloģijas
izmantošanu, lai veicinātu pienācīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm

5.c Pieņemt un nostiprināt pārdomātas politikas un izpildāmus tiesību aktus dzimumu
līdztiesības veicināšanai un pienācīgu iespēju nodrošināšanai visām sievietēm un
meitenēm visos līmeņos

IAM 5: DZIMUMU 
LĪDZTIESĪBA



Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav
Organizācija ar savu darbību iestājas 
pret jebkāda veida diskrimināciju, kas 

balstīta uz dzimumu.

Tieša Netieša

Dzimumu līdztiesība darba vietā ir kā 
seka darbinieku kolektīvam, kurā 

neviens nav tolerants pret dzimumā 
balstītu diskrimināciju.

Plānota Neplānota

Dzimumu diskriminācijas novēršana 
nav organizācijas galvenā proritāte, 
tomēr darba vieta ir veidota kā vide, 
kas netolerē jebkāda veida seksismu 

vai dzimumu diskrimināciju.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Jebkāda vieda uz dzimumu balstīta 
diskriminācija netiek tolerēta, kas arī 
sniedz ieguldījumu diskriminācijas 

novēršanai nākotnē.

Kvantitatīva Kvalitatīva
Dzimumu diskriminācijas novēršana 
nav kvantitatīvi izmērāma. Tā drīzāk 

veidojas ikdienas darbā. 

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

5 - Dzimumu līdztiesība

5.1.

Organizācijas darbinieki cits ar citu apspriež diskrimināciju, kas ir novērojama politikā un konkrētāk organizācijas
darbības jomā, tādējādi akcentējot neiecietību pret visa veida diskrimināciju un tās nepieļaujamību. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
5.5. apakšmērķi, nodrošinot sievietēm 

pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā.

Tieša Netieša
Darba ikdienā visu dzimumu 

pārstāvjiem ir vienādas iespējas 
iesaistīties lēmumu pieņemšanā.

Plānota Neplānota
Darba pieņemšanas procesā 

neeksistē kvotas, taču līdztiesīga 
lēmumu pieņemšana ir rezultāts.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Jēgpilnas un efektīvas sieviesu 
iesaistes nodrošināšana darba vietā 

gan pozitīvi ietekmē indivīdus un 
darba vidi, gan arī ilgtermiņā 

nodrošina izaugsmes iespējas 
sievietēm.

Kvantitatīva Kvalitatīva

Dzimumu līdztiesība lēmumu 
pieņemšanā ir gan kvantitatīvi 
izmērāma (piemēram, sieviešu 

darbinieču skaits), gan kvalitatīvi 
nosakāma (kā katrs indivīds tiek 
ietekmēts dzimumu līdztiesības 

veicināšanas dēļ).

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

5 - Dzimumu līdztiesība

5.5.

Šobrīd LPA strādā 12 cilvēki, no kuriem 8 ir sievietes un 4 ir vīrieši. Šīs analīzes veikšanas laikā organizācijā uz pilnu
slodzi darbojas 4 darbinieki, no kuriem 3 ir sievietes un 1 ir vīrietis. LPA direktore arī ir sieviete, savukārt LPA padomē ir
7 cilvēki, no kuriem 3 ir sievietes un 4 ir vīrieši. Kā redzams, sievietes tiek reprezentētas visos lēmumu pieņemšanas
līmeņos, un daļā no tiem ir vairākumā. Tomēr lai vairāk uzzinātu par sieviešu līdztiesīgu un jēgpilnu iesaisti lēmumu
pieņemšanā, būtu jāveidz padziļināta izpēte, izmantojot kvalitatīvu metožu rīkus. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
5.a apakšmērķi, nodrošinot resursus 

nevalstiskā sektora vīriešiem un 
sievietēm

Tieša Netieša

Sieviešu tiesību nodrošināšana uz 
resursiem nāk kā blakusefekts 
resursu nodrošināšanai NVO 

sektoram.

Plānota Neplānota
LPA nemērķē konkrēti uz resursu 

nodrošināšanu sievietēm, taču 
realitātē tiek sasniegti visi dzimumi.

Īstermiņa Ilgtermiņa
Resursi tiek nodrošināti īstermiņā, 

taču to tālāka ietekme uz kapacitātes 
stiprināšanu ir arī ilgtermiņā.

Kvantitatīva Kvalitatīva
Ir grūti kvantitatīvi aprēķināt sasniegto 

sieviešu un vīriešu skaitu, tādēļ 
ietekme ir drīzāk kvalitatīva.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

5 - Dzimumu līdztiesība

5.a

LPA aicināja 2022.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu demokrātijas kultūras, uzticēšanās publiskajai valsts
pārvaldei, līdzdalības veicināšanas aktivitātēm: MK un NVO sadarbības īstenošanas memoranda padomes jaunā
darbības modeļa (pilsoniskā dialoga platformas) ieviešanai un papildus resursus NVO fondam. Resursu nodrošināšana
NVO ir balstīta uz dzimumu līdztiesību, un šos resursus ir paredzēts nodrošināt pēc iespējas visām sievietēm un
vīriešiem, gan kā NVO darbiniekiem, gan arī kā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
5.c apakšmērķi, veicinot NVO sektora 

un tajā darbojošo sieviešu iesaisti 
lēmumu pieņemšanas procesos

Tieša Netieša

Sieviešu pārstāvniecība lēmumu 
pieņemšanā ir blakusefekts kopējā 
NVO sektora iesaistes veicināšanā 

lēmumu pieņemšanā.

Plānota Neplānota
Pilsoniskās sabiedrības iesaiste 
lēmumu pieņemšnas procesos ir 

plānots LPA mērķis,

Īstermiņa Ilgtermiņa

Sieviešu iesaiste lēmumu 
pieņemšanā atstāj ietekmi uz gan 

īstermiņa, gan ilgtermiņa lēmumiem 
un stratēģijām valsts un reģionālā 

līmenī.

Kvantitatīva Kvalitatīva

Ir iespējams kvantitatīvi izmērīt NVO 
sektora sieviešu pārstāvju skaitu, kas 

iesaistās lēmumu pieņemšanas 
procesos, kā arī sieviešu iesaiste un 
sieviešu perspektīva šajos procesos 

dod kvalitatīvi mērāmu ietekmi.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

5 - Dzimumu līdztiesība 

5.c

2021.gadā LPA aicināja Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumos paredzēt, ka
Valdības Rīcības plāna izstrādes procesā tiek ieviesta konsultēšanās ar sociālo partneru organizāciju, Nevalstisko
organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes un LPA pārstāvjiem, lai nodrošinātu, ka
lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā notiek konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības un nozares biedrībām un
nodibinājumiem, kā arī tiek nodrošināts atklātības princips jeb sabiedrības tiesības iegūt informāciju un piedalīties
priekšlikumu izstrādē ne tikai par nozaru ministriju izstrādātajiem normatīvo aktu, bet arī par politikas plānošanas
dokumentu projektiem. Tādējādi NVO sektoram, tai skaitā tā sieviešu pārstāvēm tiek palielināta iespēja iesaistīties
dažādu līmeņu lēmumu pieņemšanas procesos. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


6.1. Līdz 2030. gadam nodrošināt visiem vispārēju un vienlīdzīgu piekļuvi nekaitīgam
dzeramajam ūdenim par pieejamu cenu

6.2. Līdz 2030. gadam nodrošināt visiem pienācīgas sanitārijas un higiēnas iespējas un
izskaust defekāciju atklātās vietās, īpašu uzmanību pievēršot sieviešu, meiteņu un
neaizsargātu iedzīvotāju vajadzībām

6.3. Līdz 2030. gadam uzlabot ūdens kvalitāti, samazinot piesārņojumu, izskaužot
atkritumu apglabāšanu poligonos un līdz minimumam samazinot bīstamu ķīmisku vielu
un materiālu izlaišanu, uz pusi samazinot neapstrādātu atkritumu īpatsvaru un būtiski
palielinot to pārstrādi un drošu atkārtotu izmantošanu visā pasaulē

6.4. Līdz 2030. gadam būtiski palielināt ūdens izmantošanas lietderību visās nozarēs un
nodrošināt ilgtspējīgu saldūdens patēriņu un apgādi, lai novērstu ūdens trūkumu un
būtiski samazinātu to cilvēku skaitu, kuriem trūkst ūdens

6.5. Līdz 2030. gadam īstenot ūdens resursu integrētu pārvaldību visos līmeņos, tostarp
vajadzības gadījumā īstenojot pārrobežu sadarbību

6.6. Līdz 2020. gadam aizsargāt un atjaunot ar ūdeni saistītas ekosistēmas, tostarp
kalnus, mežus, mitrājus, upes, pazemes ūdeņus un ezerus

6.a Līdz 2030. gadam paplašināt starptautisko sadarbību un atbalstu spēju veidošanā
jaunattīstības valstīm ar ūdeni un sanitāriju saistītos pasākumos un programmās, tostarp
tādās jomās kā ūdens ieguve, atsāļošana, lietderīga ūdens izmantošana, notekūdeņu
attīrīšana, pārstrādes un atkārtotas izmantošanas tehnoloģijas

6.b Atbalstīt un nostiprināt vietējās sabiedrības līdzdalību ūdens apsaimniekošanas un
sanitārijas pārvaldības uzlabošanā

IAM 6: TĪRS ŪDENS UN 
SANITĀRIJA 



7.1. Līdz 2030. gadam nodrošināt vispārēju piekļuvi uzticamiem, ilgtspējīgiem un
mūsdienīgiem energopakalpojumiem par pieejamu cenu

7.2. Līdz 2030. gadam būtiski palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru vispārējā
energoresursu struktūrā

7.3. Līdz 2030. gadam divkāršot energoefektivitātes uzlabošanas tempu visā pasaulē

7.a Līdz 2030. gadam uzlabot starptautisko sadarbību, lai veicinātu piekļuvi tīrās
enerģijas izpētei un tehnoloģijai, tostarp atjaunojamai enerģijai, energoefektivitātei un
uzlabotai un tīrākai fosilā kurināmā tehnoloģijai, un veicināt ieguldījumus
energoinfrastruktūrā un tīrās enerģijas tehnoloģijā

7.b Līdz 2030. gadam paplašināt infrastruktūru un modernizēt tehnoloģiju mūsdienīgu
un ilgtspējīgu energopakalpojumu sniegšanai visiem patērētājiem jaunattīstības valstīs un
jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs, mazo salu jaunattīstības valstīs un sauszemes
ieskautās jaunattīstības valstīs saskaņā ar to attiecīgajām atbalsta programmām

IAM 7: PIEEJAMA UN 
ATJAUNOJAMA 
ENERĢIJA



8.1. Saglabāt ekonomikas izaugsmi uz vienu iedzīvotāju atbilstoši apstākļiem valstī un jo
īpaši 7 procentu iekšzemes kopprodukta pieaugumu gadā vismazāk attīstītajās valstīs

8.2. Sasniegt augstāku ekonomiskās produktivitātes līmeni ar dažādošanas, tehnoloģiju
modernizācijas un inovācijas starpniecību, tostarp koncentrējoties uz augstas pievienotās
vērtības un darbietilpīgām nozarēm

8.3. Veicināt uz attīstību vērstas politikas, kas atbalsta ražošanas darbības, pienācīgas
kvalitātes darbavietu radīšanu, uzņēmējdarbību, radošumu un inovāciju, un sekmēt
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un izaugsmi, cita starpā
nodrošinot piekļuvi finanšu pakalpojumiem

8.4. Pakāpeniski līdz 2030. gadam visā pasaulē uzlabot patēriņa un ražošanas
resursefektivitāti un mēģināt nošķirt ekonomikas izaugsmi no vides degradācijas saskaņā
ar desmit gadu programmu kopumu par ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, attīstītajām
valstīm uzņemoties vadību

8.5. Līdz 2030. gadam nodrošināt pilnvērtīgu un produktīvu nodarbinātību un pienācīgas
kvalitātes darbu visām sievietēm un vīriešiem, tostarp jauniešiem un personām ar
invaliditāti, un vienādu darba samaksu par vienādi vērtīgu darbu

8.6. Līdz 2020. gadam ievērojami samazināt to jauniešu īpatsvaru, kuri nav iesaistīti ne
darba tirgū, ne izglītībā, ne apmācībā

8.7. Veikt tūlītējus un efektīvus pasākumus, lai izskaustu piespiedu darbu, mūsdienu
verdzību un cilvēku tirdzniecību un nodrošinātu bērnu darba ļaunāko formu, tostarp
bērnu–kareivju vervēšanas un izmantošanas, aizliegšanu un izskaušanu, un līdz 2025.
gadam izbeigt bērnu darbu visās tā formās

8.8. Aizsargāt darba ņēmēju tiesības un veicināt drošu darba vidi visiem darba ņēmējiem,
tostarp migrējošiem darba ņēmējiem un jo īpaši migrējošām sievietēm un personām,
kuras nodarbinātas neprognozējamā darbā

8.9. Līdz 2030. gadam izstrādāt un īstenot politikas, lai veicinātu ilgtspējīgu tūrismu, kas
rada darbavietas un popularizē vietējo kultūru un ražojumus

8.10. Nostiprināt vietējo finanšu iestāžu spēju (kapacitāti, resursus), lai atvieglotu un
palielinātu visiem piekļuvi banku, apdrošināšanas un finanšu pakalpojumiem

IAM 8: CIENĪGS DARBS 
UN EKONOMISKĀ 
IZAUGSME  



8.a Palielināt atbalstu tirdzniecībai jaunattīstības valstīs un jo īpaši vismazāk attīstītajās
valstīs, cita starpā īstenojot Integrēto sistēmu ar tirdzniecību saistītai tehniskajai
palīdzībai vismazāk attīstītajām valstīm

8.b Līdz 2020. gadam izstrādāt un ieviest praksē vispārēju stratēģiju jaunatnes
nodarbinātībai un īstenot Starptautiskās Darba organizācijas Pasaules nodarbinātības
paktu
Aizvērt

IAM 8: CIENĪGS DARBS 
UN EKONOMISKĀ 
IZAUGSME  



Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
8.2  apakšmērķi, veicinot finansējuma 

un bezmaksas resursu pieejamību 
NVO sektoram. 

Tieša Netieša
NVO sektora produktivitātes celšana 

ir viens no LPA apakšmērķiem 
centienos celt NVO kapacitāti.

Plānota Neplānota
NVO kapacitātes un produktivitātes 

celšana ir plānota LPA darbības joma.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Finansējuma un resursu piesaiste 
palīdz NVO celt kapacitāti un 

produktivitāti gan īstermiņā, gan 
ilgtermiņā.

Kvantitatīva Kvalitatīva
Finansējuma, kā arī bezmaksas 

resursu piesaiste organizācijām ir 
kvantitatīvi izmērāma.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

8 - Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme

8.2.

LPA strādā pie finansējuma pieejamības veicināšanas NVO, lai būtu pieejams pastāvīgs un pietiekams valsts budžeta
finansējums pilsoniskās sabiedrības kapacitātes un sabiedrības iesaistes demokrātiskos procesos stiprināšanai, kas
ilgtermiņā ekļauj arī ekonomiskās izaugsmes un efektivitātes stiprināšanu. Kā arī LPA strādā pie jaunu atbalstu
mehānismu radīšanas, kā piemēram, pro-bono programmas uzsākšanas, kurā tiks aicināti dažādu sektoru pārstāvji
stiprināt NVO ar tiem pieejamajiem resursiem (ekspertīzi, pakalpojumiem, mantu). Tāpat LPA plāno organizēt dažāda
veida mācības, lai spēcinātu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju kapacitāti. Šie bezmaksas resursi palīdzēs organizācijām
celt efektivitātes un produktivitātes līmeni.

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
8.5  apakšmērķi, nodrošinot 

darbiniekiem līdzvērtīgu atalgojumu, 
kā arī cīnoties par dažādu sociālo 

grupu iesaisti lēmumu pieņemšanas 
procesos valsts līmenī.

Tieša Netieša

Līdzvērtīga atalgojuma nodrošināšana 
LPA darbiniekiem ir tieša darbība, 

taču dažādu sociālo grupu 
iesaistīšana lēmumu pieņemšanas 
procesos netieši ietekmē šo grupu 

tiesības, nodarbinātību un 
ekonomisko vienlīdzību.

Plānota Neplānota

LPA konkrēti plāno stratēģisku 
darbību, lai panāktu dažādu sociālo 
grupu iesaisti lēmumu pieņemšanas 

procesos.

Īstermiņa Ilgtermiņa

LPA darbinieku atalgojums īstermiņā 
ietekmē viņu iespējas. Dažādu 

sociālo grupu iesaiste valsts līmeņa 
lēmumu pieņemšanā pozitīvi ietekmē 
ekonomiskās tiesības un vienlīdzību 

arī ilgtermiņā.

Kvantitatīva Kvalitatīva

Ir pieejama informācija par LPA kā 
darba devēja algu darbiniekiem, kur 

kvantitatīi var redzēt algas sadalījumu 
par vienādu darbu.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

8 - Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme

8.5.

LPA cīnās par dažādu pilsoniskās sabiedrības sociālo grupu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesā, arī attiecībā
par nodarbinātību. Pašā organizācijā ktīvi uz pilnu slodzi darbojas trīs sievietes un viens vīrietis, tādējādi ejot uz
dzimumu līdztiesību un vienādu samaksu par līdzvērtīgu darbu. Kā arī organizācija ir atvērta uzņemt jauniešus praksē,
piedāvājot arī šajai sabiedrības grupai darba iespējas. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav
Organizācijas darbība palīdz sasniegt 

8.8  apakšmērķi, nodrošinot 
darbiniekiem drošu darba vidi.

Tieša Netieša

Drošas darba vides nodrošināšana 
darbiniekiem ir tieša darbība, kas ir 

definēta kā viena no pamatdarbībām 
kvalitatīvai un efektīvai organizācijas 

darbībai.

Plānota Neplānota
Droša darba vides nodrošināšana ir 

plānota darbība, kas arī tiek 
monitorēta.

Īstermiņa Ilgtermiņa
Droša darba vide ir pieejama visiem 

šī brīža LPA darbiniekiem.

Kvantitatīva Kvalitatīva

Drošas darba vides jēdziens ir 
subjektīvi uztverams, tādēļ darbinieku 

apmierinātība ar darba vidi ir 
kvalitatīvi nosakāma.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

8 - Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme

8.8.

LPA veicina saviem darbiniekiem drošu darba vidi, apgādājot darbiniekus ar visu nepieciešamo aprīkojumu, ierīcēm un
zināšanām pilnvērtīgai darba veikšanai. Covid-19 vīrusa dēļ, LPA darbiniekiem tika piedāvāta strādāt attālināti, lai
mazinātu saslimstības risku. LPA rūpējas par savu darbinieku mentālo veselību, organizējot seminārus par darba un
privātās dzīves līdzsvaru. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


9.1. Attīstīt kvalitatīvu, uzticamu, ilgtspējīgu un noturīgu infrastruktūru, tostarp reģionālo
un pārrobežu infrastruktūru, lai atbalstītu ekonomikas attīstību un iedzīvotāju labklājību,
īpaši pievēršoties pieejamas un taisnīgas piekļuves nodrošināšanai visiem

9.2. Veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un līdz 2030. gadam ievērojami
palielināt nodarbināto iedzīvotāju īpatsvaru un iekšzemes kopproduktu rūpniecības
nozarē atbilstoši vietējiem apstākļiem valstīs un divkāršot minēto īpatsvaru vismazāk
attīstītajās valstīs

9.3. Palielināt mazo rūpniecības un citu uzņēmumu, jo īpaši jaunattīstības valstīs, piekļuvi
finanšu pakalpojumiem, tostarp pieejamam kredītam, un šādu uzņēmumu integrāciju
pievienotās vērtības veidošanas ķēdēs un tirgos

9.4. Līdz 2030. gadam pilnveidot infrastruktūru un modernizēt rūpniecības nozares, lai
tās kļūtu ilgtspējīgākas, palielinot resursu izmantošanas efektivitāti un plašāk izmantojot
tīras un videi nekaitīgas tehnoloģijas un rūpnieciskos procesus, visām valstīm darbojoties
to attiecīgo iespēju robežās

9.5. Uzlabot zinātnisko pētniecību, pilnveidot rūpniecības nozaru tehnoloģiskās iespējas
visās valstīs un jo īpaši jaunattīstības valstīs, cita starpā līdz 2030. gadam veicinot
inovāciju un ievērojami palielinot pētniecības un attīstības jomā nodarbināto skaitu uz 1
miljonu cilvēku un valsts un privātos izdevumus pētniecībai un izstrādei

9.a Veicināt ilgtspējīgu un noturīgu infrastruktūras attīstību jaunattīstības valstīs,
uzlabojot finansiālo, tehnoloģisko un tehnisko atbalstu Āfrikas valstīm, vismazāk
attīstītajām valstīm, sauszemes ieskautām jaunattīstības valstīm un mazo salu
jaunattīstības valstīm

9.b Atbalstīt vietējo tehnoloģiju izstrādi, pētniecību un inovāciju jaunattīstības valstīs, cita
starpā nodrošinot labvēlīgu politisko vidi rūpniecības dažādošanai un preču pievienotās
vērtības palielināšanai

9.c Ievērojami palielināt piekļuvi informācijas un sakaru tehnoloģijai un tiekties uz to, lai
līdz 2020. gadam nodrošinātu vispārēju un pieejamu piekļuvi internetam vismazāk
attīstītajās valstīs

IAM 9: RAŽOŠANA, 
INOVĀCIJAS UN 
INFRASTRUKTŪRA  



10.1. Līdz 2030. gadam pakāpeniski sasniegt un saglabāt 40 procentu nabadzīgāko
iedzīvotāju ienākumu pieaugumu tādā līmenī, kas ir augstāks par vidējo attiecīgajās
valstīs

10.2. Līdz 2030. gadam nodrošināt un veicināt visu iedzīvotāju sociālo, ekonomisko un
politisko iekļaušanu neatkarīgi no vecuma, dzimuma, invaliditātes, rases, etniskās
piederības, izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ekonomiskā vai cita statusa

10.3. Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un mazināt stāvokļa atšķirības, cita starpā
atsakoties no diskriminējošiem tiesību aktiem, politikām un prakses un šajā saistībā
veicinot atbilstošus tiesību aktus, politikas un rīcību

10.4. Pieņemt politikas, jo īpaši fiskālās, algu un sociālās aizsardzības politikas, un
pakāpeniski sasniegt lielāku vienlīdzību

10.5. Uzlabot pasaules finanšu tirgu un iestāžu regulējumu un uzraudzību un nostiprināt
šāda regulējuma īstenošanu

10.6. Nodrošināt jaunattīstības valstu labāku pārstāvību un ietekmi lēmumu pieņemšanā
globālās starptautiskās ekonomikas un finanšu iestādēs, lai iestādes būtu efektīvākas,
uzticamākas, atbildīgākas un leģitīmākas

10.7. Veicināt sakārtotu, drošu, likumīgu un atbildīgu migrāciju un cilvēku mobilitāti, cita
starpā īstenojot plānotas un labi pārvaldītas migrācijas politikas

10.a Īstenot principu, kas paredz īpašu un atšķirīgu attieksmi pret jaunattīstības valstīm
un jo īpaši vismazāk attīstītajām valstīm saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas
nolīgumiem

10.b Sekmēt oficiālo attīstības palīdzību un finanšu plūsmas — tostarp ārvalstu tiešos
ieguldījumus — valstīm, kam tas ir visvairāk vajadzīgs, jo īpaši vismazāk attīstītajām
valstīm un sauszemes ieskautām jaunattīstības valstīm, saskaņā ar to vietējiem plāniem
un programmām

10.c Līdz 2030. gadam samazināt līdz mazāk nekā 3 procentiem emigrantu naudas
pārvedumu izmaksas un likvidēt naudas pārvedumu kanālus, kuros izmaksas ir augstākas
par 5 procentiem

IAM 10: MAZINĀTA 
NEVIENLĪDZĪBA  



Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
10.2. apakšmērķi, cīnoties par 
pilsoniskās sabiedrības iesaisti 
lēmumu pieņemšanas procesos 

valsts līmenī.

Tieša Netieša

Iestāšanās par pilsoniskās 
sabiedrības iesaisti lēmumu 

pieņemšanas procesos ir tieša LPA 
darbība. 

Plānota Neplānota
Iestāšanās par pilsoniskās 

sabiedrības iesaisti ir plānota darbība, 
kā arī viena no LPA pamatdarbībām.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Cīņai par pilsoniskās sabiedrības 
iesaisti lēmumu pieņemšanas 

procesos būs ilgtermiņa ietekme uz 
NVO sektora iesaisti un pilsoniskā 

dialoga nozīmi nākotnē.

Kvantitatīva Kvalitatīva
Jēgpilna sociālo grupu iekļaušana 
lēmumu pieņemšanas procesos ir 

kvalitatīvi mērāma.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

10 - Mazināta nevienlīdzība

10.2.

Pilsoniskās sabiedrības politiskā un ekonomiskā iekļaušana ir viena no LPA pamatdarbībām. 2021.gada laikā  LPA
turpināja uzstāt uz dialoga ar pilsonisko sabiedrību statusa atzīšanu, kā arī valstiskā līmenī stiprināt dažādu sociālo
grupu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesā. Kā arī LPA aicināja MK kārtības rullī iekļaut pamatus
pilsoniskajam dialogam, precizējot, kā notiek saskaņošanas process ar Memoranda padomi, kā arī iesaistīt NVO
nacionālo pozīciju veidošanā.

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav
Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
10.3. apakšmērķi, nodrošinot atbalstu 
NVO sektoram Covid-19 krīzes laikā.

Tieša Netieša
Covid-19 risku monitorēšana un 
ietekmes izvērtēšana uz NVO 

funkcionēšanu bija tieša LPA darbība.

Plānota Neplānota
Iestāšanās par vienlīdzīgu resursu 

sadali NVO sektoram krīzes laikā nija 
plānota LPA darbība.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Vienādai atbalsta sniegšanai NVO kā 
citiem sektoriem ir ilgtermiņa ietekme 

uz vienlīdzīgāku NVO iekļaušanu 
lēmumu pieņemšanā valsts līmenī.

Kvantitatīva Kvalitatīva
Atbalsta apjoms NVO Covid-19 krīzes 

laikā ir kvantitatīvi aprēķināms.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

10 - Mazināta nevienlīdzība

10.3.

LPA darbības piemērs, kā organizācija veicina vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu organizācijām un individuālām
personām: 

LPA iestājās par ilgtspējīgu finanšu nodrošināšanu NVO sektoram un iestājās nodrošināt nevalstiskajām organizācijām
iespējas sniegt priekšlikumus budžeta veidošanas procesā un it īpaši tādus, ko nozaru ministrijas nevirza kā to
prioritātes. Kā arī LPA nodrošināja, ka lemjot par atbalsta pasākumiem vīrusa Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem
un nozarēm, sniegt atbalstu arī NVO, prasot, lai nenotiek diskriminācija dēļ juridiskās formas.

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
10.4. apakšmērķi, veicot pētījumus 

par NVO nepieciešamo sociālo 
atbalstu.

Tieša Netieša
Pētījumu veikšana un uz tiem balstītu 

atzinumu rakstīšana politikas 
ietekmēšanai ir tieša LPA darbība.

Plānota Neplānota
Pētījumu veikšana un atzinumu 

rakstīšana ir sistemātiska un plānota 
LPA darbība.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Pētījumu veikšanai, datu apkopošanai 
un sistemātiskai monitorēšanai ir 
ilgtermiņa ietekme NVO sociālā 

atbalsta nodrošināšanai. 

Kvantitatīva Kvalitatīva
LPA pētījumu un priekšlikumu skaits ir 

kvantitatīvi izmērāms.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

10 - Mazināta nevienlīdzība

10.4.

LPA veica pētījumus par NVO sektoram nepieciešamajiem sociālā atbalsta mehānismiem finansiālā vai resursu veidā,
lai izstrādātu uz datiem balstītus priekšlikumus politikas un stratēģiju veidošanai. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
10.5. apakšmērķi, iestājoties par 

caurspīdīgu valsts budžeta sadales 
procesu.

Tieša Netieša
Interešu pārstāvība par caurspīdīgu 

budžeta sadali bija tieša LPA darbība.

Plānota Neplānota
Iestāšanās par caurspīdīgu budžeta 

sadali ir plānota LPA darbība.

Īstermiņa Ilgtermiņa
Iestāšanās par caurspīdīgu budžeta 
sadali bija īstermīņa darbība pirms 

valsts budžeta sadales. 

Kvantitatīva Kvalitatīva
Valsts budžeta sadales 

caurspīdīgums ir kvalitatīvi izmērāms.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

10 - Mazināta nevienlīdzība

10.5.

LPA aicināja valdību un Saeimu nepieļaut valsts budžeta pieņemšanu necaurspīdīgā procesā ar tā saucamo “deputātu
kvotu” atgriešanos Latvijas politiskajā kultūrā un nodrošināt, lai valsts budžeta apstiprināšanā tiek ievēroti labas
pārvaldības principi un publiskais finansējums tiek pārdalīts atklātā procesā. Taču iebildumi netika ņemti vērā un
2022.gada valsts budžets tika pieņemts ar deputātu kvotām. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
10.5. apakšmērķi, iestājoties par 

resursu un finansējuma 
nodrošināšanu NVO, kurām tas ir 

nepieciešams.

Tieša Netieša
NVO tiek tieši apgādātas ar 

nepieciešamajiem resursiem un 
finansējumu pēc vajadzības.

Plānota Neplānota
Iestāšanās par finansējuma un 

resursu piegādi NVO sektoram ir 
plānota LPA darbība.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Finansējuma un resursu 
nodrošināšanai NVO ir gan īstermiņa 

ietekme (tūlītēja kapacitātes 
stiprināšana), gan ilgtermiņa ietekme, 

kurā NVO veiksmīga darbība tiek 
nodrošināta nākotnē un NVO atbalsts 

ir ierasta valsts vadības funkcija.

Kvantitatīva Kvalitatīva
Valsts finansējums un atvēlētie 

resursi NVO sektoram ir kvantitatīvi 
izmērāmi.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

10 - Mazināta nevienlīdzība

10.b

LPA aktīvi darbojas, lai sekmētu atbalsta palīdzību un finansējumu NVO, kurām tas ir vajadzīgs. Konkrētāki piemēri, kā
LPA palīz sasniegt 10.b apakšmērķi:

(1) LPA sniedz atzinumus par tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem, kas attiecas uz tādiem
jautājumiem kā finansējuma piesaiste NVO sektoram, tai skaitā administratīvo šķēršļu mazināšanas finansējuma
piesaistē organizāciju mērķu sasniegšanā.

(2) LPA aicināja 2022.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu demokrātijas kultūras, uzticēšanās publiskajai valsts
pārvaldei, līdzdalības veicināšanas aktivitātēm: MK un NVO sadarbības īstenošanas memoranda padomes jaunā
darbības modeļa (pilsoniskā dialoga platformas) ieviešanai un papildus resursus NVO fondam. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


11.1. Līdz 2030. gadam nodrošināt visiem piekļuvi pienācīgiem un drošiem mājokļiem un
pamatpakalpojumiem par pieejamu cenu un sakārtot graustus

11.2. Līdz 2030. gadam nodrošināt visiem piekļuvi drošām, cenas ziņā izdevīgām,
pieejamām un ilgtspējīgām transporta sistēmām, uzlabot ceļu satiksmes drošību, jo īpaši
paplašinot sabiedrisko transportu, īpašu uzmanību pievēršot vismazāk aizsargāto
iedzīvotāju, sieviešu, bērnu, cilvēku ar invaliditāti un vecu cilvēku vajadzībām

11.3. Līdz 2030. gadam uzlabot iekļaujošu un ilgtspējīgu urbanizāciju un iesaistošu,
integrētu un ilgtspējīgu apdzīvotu vietu plānošanas un pārvaldības spēju visās valstīs

11.4. Nostiprināt centienus aizsargāt un nosargāt pasaules kultūras un dabas
mantojumu

11.5. Līdz 2030. gadam ievērojami samazināt nāves gadījumu un ievainoto cilvēku skaitu
un būtiski samazināt dabas katastrofu, tostarp ar ūdeni saistītu katastrofu, tiešos
ekonomiskos zaudējumus attiecībā pret pasaules iekšzemes kopproduktu, īpaši
pievēršoties nabadzīgo un neaizsargāto iedzīvotāju aizsardzībai

11.6. Līdz 2030. gadam samazināt pilsētu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi uz vienu iedzīvotāju,
cita starpā pievēršot īpašu uzmanību gaisa kvalitātei un sadzīves un citu atkritumu
apsaimniekošanai

11.7. Līdz 2030. gadam nodrošināt drošu, iekļaujošu un pieejamu zaļo un sabiedrisko
zonu vispārēju pieejamību, jo īpaši sievietēm un bērniem, veciem cilvēkiem un personām
ar invaliditāti

11.a Atbalstīt pozitīvas ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās saites starp pilsētu,
piepilsētu un lauku teritorijām, nostiprinot valsts un reģionālās attīstības plānošanu

11.b Līdz 2020. gadam ievērojami palielināt to pilsētu un apdzīvotu vietu skaitu, kuras
pieņem un īsteno integrētas politikas un plānus attiecībā uz iekļaušanu, resursefektivitāti,
klimata pārmaiņu mazināšanu, pielāgošanos šādām pārmaiņām un noturību pret
katastrofām, un atbilstoši Sendai Katastrofu risku mazināšanas rīcības plānam 2015.–
2030. gadam attīstīt un īstenot vienotu katastrofu riska pārvaldību visos līmeņos

11.c Atbalstīt vismazāk attīstītās valstis — cita starpā sniedzot finansiālu un tehnisku
palīdzību — ilgtspējīgu un izturīgu ēku būvniecībā, izmantojot vietējos materiālus

IAM 11: ILGTSPĒJĪGAS 
PILSĒTAS UN 
KOPIENAS  



Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
11.a apakšmērķi, līdzorganizējot 
projektus ar NVO no dažādiem 

reģioniem.

Tieša Netieša
Sadarbība ar NVO no dažādiem 
reģioniem ir tieša LPA darbība 

vairāku projektu pamatā.

Plānota Neplānota

Sociālo un ekonomisko saišu 
nostiprināšanās kā daļa no 

kapacitātes celšanas ir plānots LPA 
darbības rezultāts.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Savstarpējai sadarbībai starp pilsētu, 
piepilsētu un lauku NVO ir gan 

īstermiņa ietekme (abpusēji 
veiksmīga sadarbība), gan ilgtermiņa 
ietekme (stabilas saites sadarbībai 

nākotnē).

Kvantitatīva Kvalitatīva
Stabilu saikņu un sadarbību 

veidošanās starp dažādu reģionu 
NVO ir kvalitatīvi mērāma.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

11 - Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

11.a

Veidojot konkrētus projektus, LPA sadarbojas ar Kurzemes, Zemgales, Dienvidlatgales NVO centriem, Valmieras
Novada fondu un Latvijas Lauku forumu, lai nodrošinātu iesaisti un pēc iespējas visu reģionu NVO iekļaušanu , lai tālāk
veidotu noturīgas sociālās un ekonomiskās saites pilsētu, piepilsētu un lauku teritorijām. 

Kā arī LPA publicitāte par organizācijas darbību tiek publicēta arī reģionālos medijos un pašvaldību informācijas
platformās, sadarbības partneru (nevalstiskais sektors un publiskā valsts pārvalde) tīmekļa vietnēs, lai nodrošinātu, ka
informāciju par aktuālajiem tematiem uzzina gan pilsēt, gan piepilsētu, gan lauku NVO. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
11.b  apakšmērķi, veicinot NVO 

kapacitāti, nodrošinot organizācijas ar 
resursiem un izstrādājot ANM plānu.

Tieša Netieša

Resursu pieejamības veicināšanai, kā 
arī ANM plāna izstrādei ir tieša 

ietekme uz NVO šī brīža un turpmāko 
darbību.

Plānota Neplānota
Resursu pieejamības veicināšana 
NVO, kā arī ANM plāna izstrāde ir 

plānota LPA darbība.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Resursu pieejamība, kā arī ANM 
plāns ietekmē gan organizāciju šī 

brīža darbību, kā arī stiprina kapacitāti 
un noturību darbīai nākotnē.

Kvantitatīva Kvalitatīva

Resursu apkopojums NVO ir 
kvantitatīvi izmērāms, taču ANM 
plāna ietekme uz turpmākajām 

katastrofām būs kvalitatīvi mērāma.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

11 - Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

11.b

LPA darbības piemēri, kā organizācija veicina iekļaujošu un resurefektivitāti, kā arī pielāgošanos pie pārmaiņām un
noturību pret katastrofām:

(1) LPA strādā pie pro-bono programmas uzstādīšanas, kurā dažādu sektoru pārstāvji tiks aicināti stiprināt NVO ar tiem
pieejamajiem resursiem (ekspertīzi, pakalpojumiem, mantu).

(2) LPA uzstāja, lai ANM plāna ietvaros tiktu izstrādāti ne tikai ekonomikas atveseļošanas pasākumi, bet arī pasākumi
sabiedrības noturības veidošanai un atbalsts nevalstiskajam sektoram. Rezultātā ANM plānā tika iekļauti arī nevalstisko
organizāciju izteiktie priekšlikumi nevienlīdzības mazināšanā un vienlīdzīgas attieksmes investīciju pieejamībai
nodrošinājumu, kā arī sociālu atbildīgu iepirkumu principu ievērošana iespēju robežās.

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


12.1. Īstenot desmit gadu programmu kopumu par ilgtspējīgiem patēriņa un ražošanas
modeļiem, rīkojoties visām valstīm un attīstītajām valstīm uzņemoties vadību, un ņemot
vērā jaunattīstības valstu attīstību un iespējas

12.2. Līdz 2030. gadam nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un
lietderīgu izmantošanu

12.3. Līdz 2030. gadam uz pusi samazināt pārtikas atkritumu apjomu uz vienu iedzīvotāju
mazumtirdzniecības un patēriņa līmeņos un samazināt pārtikas zudumus ražošanas un
piegādes ķēdēs, tostarp zudumus pēc ražas novākšanas

12.4. Līdz 2020. gadam nodrošināt ķīmisko vielu un visu veidu atkritumu
apsaimniekošanu videi nekaitīgā veidā visā to dzīves ciklā atbilstoši saskaņotajiem
starptautiskajiem līgumiem un ievērojami samazināt šādu vielu un atkritumu izlaišanu
gaisā, ūdenī un augsnē, tādējādi līdz minimumam samazinot to nelabvēlīgo ietekmi uz
cilvēku veselību un apkārtējo vidi

12.5. Līdz 2030. gadam ievērojami samazināt radīto atkritumu apjomu, īstenojot
atkritumu novēršanas, mazināšanas, pārstrādes un atkārtotas izmantošanas pasākumus

12.6. Mudināt uzņēmumus un jo īpaši lielos un starptautiskos uzņēmumus īstenot
ilgtspējīgu praksi un iekļaut to ziņošanas ciklā informāciju par ilgtspējību

12.7. Veicināt ilgtspējīgu publiskā iepirkuma praksi saskaņā ar valstu politikām un
prioritātēm

12.8. Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka cilvēkiem visā pasaulē ir attiecīga informācija un
izpratne par ilgtspējīgu attīstību un dzīvesveidu saskaņā ar dabu

12.a Atbalstīt jaunattīstības valstis to zinātniskās un tehnoloģiskās spējas stiprināšanā, lai
pārorientētos uz ilgtspējīgākiem patēriņa un ražošanas modeļiem

12.b Izstrādāt un īstenot instrumentus, lai uzraudzītu ilgtspējīgas attīstības ietekmi uz
ilgtspējīgu tūrismu, kas rada darbavietas un popularizē vietējo kultūru un ražojumus

12.c Racionalizēt neefektīvas fosilā kurināmā subsīdijas, kas veicina izšķērdīgu patēriņu,
novēršot tirgus kropļojumus atbilstoši vietējiem apstākļiem valstī, tostarp pārstrukturējot
nodokļu sistēmu un pakāpeniski atsakoties no šādām kaitējošām subsīdijām, ja tādas ir,
lai izsvērtu ietekmi uz vidi, pilnībā ņemot vērā jaunattīstības valstu īpašās vajadzības un
apstākļus un līdz minimumam samazinot iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz to attīstību,
tā, lai tiktu aizsargātas nabadzīgās un ievainojamās kopienas

IAM 12: ATBILDĪGS 
PATĒRIŅŠ UN 
RAŽOŠANA 



Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav
Organizācijas darbība palīdz sasniegt 

12.6. apakšmērķi, rīkojot balvu 
konkursu "Balva cilvēka izaugsmei".

Tieša Netieša

Uzņēmumu un organizāciju apņēmība 
ilgtspējīgas prakses ieviešanai ir 

sekundāras sekas balvu 
pasniegšanām.

Plānota Neplānota
Konkursa rīkošana un ar to saistītās 

sekas ir plānotas.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Konkursa apbalvojumi gan atzīst 
esošos centienus un dod motivāciju 
tos turpināt īstermiņā, gan arī aicina 
organizācijas un uzņēmumus mainīt 

savu darbību ilgtermiņā.

Kvantitatīva Kvalitatīva

Balvām nominētās organizācijas un 
uzņēmumi ir kvantitatīvi saskaitāmi, 

taču, piemēram, domāšanas ietekme 
uz ilgtspējīgākām praksēm ir 

kvalitatīvi mērāma.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

12 - Atbildīgs patēriņš un ražošana

12.6.

Kopš 2014. gada LPA sadarbībā ar ASV vēstniecību rīko balvu konkursu Balva Cilvēka izaugsmei, ar mērķi akcentēt
cilvēka ilgtspējīgu attīstību. Ticot, ka Latvijā ir daudzi uzņēmīgi cilvēki, organizācijas un uzņēmumi, kas nesavtīgi iegulda
resursus sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē, lai sekmētu labās prakses piemērus, kas palīdzētu mazināt
nevienlīdzību un rosinātu veikt ilgtermiņa ieguldījumus cilvēka izaugsmē – mūžizglītības, izglītības un prakses,
veselības aprūpes, bērnu labklājības un sociālās atbildības jomās. Šis apbalvojums motivē un mudina uzņēmumus un
organizācijas smelties idejas citam no cita un īstenot ilgtspējīgu praksi ikdienas darbībā.

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
12.7. apakšmērķi, panākot, ka ANM 

plānā tiek dota priekšroka sociāli 
atbildīgu publisko iepirkumu 

veicējiem.

Tieša Netieša

ANM plāna izstrādei ar LPA 
priekšlikumiem ir tieša ietekme uz 

organizāciju un uzņēmumu lēmumiem 
veikt sociāli atbildīgus publiskos 

iepirkumus.

Plānota Neplānota
Priekšlikumi par sociāli atbildīgirm 

publiskajiem iepirkumiem bija plānoti.

Īstermiņa Ilgtermiņa

LPA priekšlikumi panāca gan 
īstermiņa, gan ilgtermiņa 

mudinājumus organizācijām un 
uzņēmumiem veikt sociāli atbildīgus 

publiskos iepirkumus.

Kvantitatīva Kvalitatīva
LPA priekšlikumi, kas ir iekļauti ANM 

plānā, ir kvantitatīvi izmērāmi.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

12 - Atbildīgs patēriņš un ražošana

12.7.

LPA izteica iebildumus pret ANM plāna izstrādes procesu. Rezultātā ANM plānā tika iekļauti arī nevalstisko organizāciju
izteiktie priekšlikumi nevienlīdzības mazināšanā un vienlīdzīgas attieksmes investīciju pieejamībai nodrošinājumu, kā arī
sociālu atbildīgu iepirkumu principu ievērošana iespēju robežās, priekšroku dodot tiem pretendentiem, kas, īstenojot
publisko iepirkumu, nodarbina sociālās nevienlīdzības grupas, piemēram, cilvēkus ar invaliditāti, ilgstošas
bezdarbniekus, jauniešus un citus. ANM vadības sistēmā nostiprināts, ka Ministru kabineta noteikumus par ANM plāna
pasākumu īstenošanu tiek nodrošināta iespēja vienāda pieeju investīcijām visiem un sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi,
izņemot gadījumus, ja ir pamatoti un nozīmīgi argumenti šādus kritērijus konkrētajā iepirkumā neiekļaut. Rīkojot
pasākumus, LPA arī cenšas veikt sociāli atbildīgus publiskos iepirkumus.

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav
Organizācijas darbība palīdz sasniegt 

12.8. apakšmērķi, izstrādājot 
ziņojumu par Latvijas NVO ilgtspējību.

Tieša Netieša
Ziņojumam ir tieša ietekme uz tā 

lasītāju izpratni par ilgtspējību NVO 
sektorā Latvijā.

Plānota Neplānota
Ziņojuma izveide ir katru gadu plānots 

process.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Cilvēkiem, kas ar konkrēto ziņojumu 
tiek izglītoti par ilgtspējīgu attīstību, ir 
iespēja gan īstermiņā, gan ilgtermiņā 
turpināt izzināt ilgtspējības tematu un 

ieviest to ikdienas darbībā.

Kvantitatīva Kvalitatīva
Zināšanu un izpratnes līmenis par 

ilgtspējību pēc ziņouma izlasīšanas ir 
kvalitatīvi mērāms rezultāts.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

12 - Atbildīgs patēriņš un ražošana

12.8.

USAID (United states agency for international development) 2021. gadā veidoja 24. Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas
attīstības indeksu, un LPA jau 16. gadu bija atbildīga par Latvijas ziņojuma izstrādi. Indeksā tiek vērtēta pilsoniskā
sabiedrībā 7 jomās (tiesiskā vide, organizāciju kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu aizstāvība, pakalpojumu
nodrošinājums, infrastruktūra, publiskais tēls). Šis ziņojums par NVO ilgtspēju kalpo kā uzziņas materiāls par konkrēto
tēmu, kā arī akcentē ilgtspējības dimensijas, kurās Latvijas NVO vēl ir vājas. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


13.1. Visās valstīs stiprināt noturību pret apdraudējumiem, kas saistīti ar klimatu, un
dabas katastrofām un spēju pielāgoties tām

13.2. Integrēt klimata pārmaiņu jomā veiktos pasākumus valstu politikās, stratēģijās un
plānošanā

13.3. Uzlabot izglītību, izpratnes veicināšanu un cilvēcisko un institucionālo spēju klimata
pārmaiņu mazināšanas, pielāgošanās, ietekmes mazināšanas un agrīnās brīdināšanas
jomās

13.a Īstenot saistības, ko uzņēmušās Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās
konvencijas par klimata pārmaiņām puses–attīstītās valstis, proti, sasniegt mērķi, kas
paredz līdz 2020. gadam kopīgi ieguldīt USD 100 miljardus gadā no visiem avotiem, lai
apmierinātu jaunattīstības valstu vajadzības attiecībā uz jēgpilniem klimata pārmaiņu
mazināšanas pasākumiem un īstenošanas pārredzamību, un pilnībā izmantot Klimata
pārmaiņu mazināšanas fondu, to kapitalizējot, cik drīz vien iespējams

13.b Veicināt mehānismus efektīvas ar klimatu saistītas plānošanas un pārvaldības spējas
uzlabošanai vismazāk attīstītajās valstīs un mazo salu jaunattīstības valstīs, cita starpā
pievēršoties sievietēm, jauniešiem un vietējām un atstumtām kopienām

IAM 12: RĪCĪBA 
KLIMATA JOMĀ



Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
13.3. apakšmērķi, viecot videi un 
klimatam draudzīgus iepirkumus, 

rīkojot pasākumus.

Tieša Netieša
Videi un klimatam draudzīgiem 

iepirkumiem ir tieša ietekme uz izglītīu 
un izpratni par to nozīmi.

Plānota Neplānota
Videi un klimatam draudzīgi ieprikumi 
ir plānoti pasākumu organizēšanas 

laikā.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Izpratne par videi un klimatam 
draudzīgiem ieradumiem veidojas 

īstermiņā pēc pirkumu veikšanas, kā 
arī saglabājas ilgtermiņā līdzīgu 
lēmumu pieņemšanas brīžos.

Kvantitatīva Kvalitatīva

Izpratnes palielināšanās par 
ilgtspējīgu dzīesveidu pēc šo 

iepirkumu veikšanas ir kvalitatīvi 
mērāma.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

13 - Rīcība klimata jomā

13.3.

LPA veicina izpratni un izglītošanu par klimata pārmaiņas mazinošām darbībām gan organizācijas iekšienē, gan ārienē,
piemēram, aicinot darbiniekus ieviest ilgtspējību veicinošus ikdienas ieradumus (piemēram, attiecībā uz transportu un
pārtikas patēriņu), kā arī veicot atbildīgus un pēc iespējas videi un klimatam draudzīgus iepirkumus, rīkojot pasākumus.
Organizācija savā komunikācijā uz ārieni akcentē videi un klimatam draudzīgu izvēļu un dzīvesveida nozīmi.  

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


14.1. Līdz 2025. gadam novērst un būtiski samazināt visu veidu jūras piesārņojumu, jo
īpaši uz zemes veiktu darbību izraisītu piesārņojumu, tostarp jūras piegružojumu un
uzturvielu piesārņojumu

14.2. Līdz 2020. gadam nodrošināt jūras un piekrastes ekosistēmu ilgtspējīgu pārvaldību
un aizsardzību, lai izvairītos no būtiskas nevēlamas ietekmes, cita starpā nostiprinot šādu
ekosistēmu noturību, un veikt to atjaunošanas pasākumus, lai nodrošinātu okeānu tīrību
un produktivitāti

14.3. Līdz minimumam samazināt un novērst okeānu acidifikācijas sekas, cita starpā
uzlabojot zinātnisko sadarbību visos līmeņos

14.4. Līdz 2020. gadam nodrošināt efektīvu resursu ieguves regulējumu un izbeigt
pārzveju, nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju un kaitējošu zvejniecības praksi, un
īstenot zinātniski pamatotus pārvaldības plānus, lai pēc iespējas drīzāk atjaunotu zivju
krājumus vismaz līdz tādam līmenim, kas ļauj saražot maksimālo ilgtspējīgas ieguves
apjomu, kuru nosaka pēc krājumu bioloģiskajām īpašībām

14.5. Līdz 2020. gadam iekonservēt vismaz 10 procentus piekrastes un jūras teritoriju
atbilstoši valstu un starptautiskajiem tiesību aktiem un pamatojoties uz vislabāko
pieejamo zinātnisko informāciju

14.6. Līdz 2020. gadam aizliegt konkrētu veidu zvejniecības subsīdijas, kas veicina zvejas
kapacitātes pārsniegšanu un pārzveju, likvidēt subsīdijas, kas veicina nelegālu,
nereģistrētu un neregulētu zveju, un atturēties no šādu jaunu subsīdiju ieviešanas,
atzīstot, ka atbilstošam un efektīvam, īpašam un diferencētam režīmam attiecībā uz
jaunattīstības valstīm un vismazāk attīstītajām valstīm jābūt neatņemamai daļai no
Pasaules Tirdzniecības organizācijas sarunām par zvejniecības subsīdijām

14.7. Līdz 2030. gadam palielināt mazo salu jaunattīstības valstu un vismazāk attīstīto
valstu ekonomisko ieguvumu no jūras resursu ilgtspējīgas izmantošanas, cita starpā
ilgtspējīgi pārvaldot zivsaimniecību, akvakultūru un tūrismu

14.a Uzlabot zinātnisko pieredzi, attīstīt pētniecības spēju un pārnest jūras tehnoloģiju,
ņemot vērā Starptautiskās Okeanogrāfijas komisijas Kritērijus un pamatnostādnes par
jūras tehnoloģijas pārnesi, lai uzlabotu okeānu tīrību un palielinātu jūras bioloģiskās
daudzveidības ieguldījumu jaunattīstības valstu un jo īpaši mazo salu jaunattīstības valstu
un vismazāk attīstīto valstu attīstībā

14.b Nodrošināt mazapjoma zvejniekiem piekļuvi jūras resursiem un tirgiem

IAM 14: DZĪVĪBA ŪDENĪ 



14.c Uzlabot okeānu un to resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, īstenojot
starptautiskās tiesības, kas atspoguļotas Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību
konvencijā, kura paredz tiesisko regulējumu okeānu un to resursu saglabāšanai un
ilgtspējīgai izmantošanai, kā atgādināts 158. punktā “Nākotne, kādu to vēlamies"

IAM 14: DZĪVĪBA ŪDENĪ 



15.1. Līdz 2020. gadam nodrošināt sauszemes un iekšzemes saldūdens ekosistēmu un
to pakalpojumu, jo īpaši mežu, mitrāju, kalnu un tuksnešu, saglabāšanu, atjaunošanu un
ilgtspējīgu izmantošanu atbilstoši saistībām, ko uzliek starptautiskie nolīgumi

15.2. Līdz 2020. gadam veicināt visu veidu mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, apturēt
atmežošanu, atjaunot pasliktinātas kvalitātes mežus un būtiski palielināt apmežošanu un
mežu atjaunošanu visā pasaulē

15.3. Līdz 2030. gadam apkarot pārtuksnešošanos, atjaunot degradēto zemi un augsni,
tostarp zemi, ko skārusi pārtuksnešošanās, sausums un plūdi, un tiekties uz zemes
degradācijai neitrālas pasaules veidošanu

15.4. Līdz 2030. gadam nodrošināt kalnu ekosistēmu un to bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu, lai palielinātu to spēju sniegt ieguvumus, kas ir būtiski ilgtspējīgai attīstībai

15.5. Veikt steidzamus un nozīmīgus pasākumus, lai mazinātu dabisko dzīvotņu
degradāciju, apturētu bioloģiskās daudzveidības izzušanu un līdz 2020. gadam aizsargātu
apdraudētas sugas un novērstu to iznīkšanu

15.6. Veicināt ģenētisko resursu izmantošanas sniegto ieguvumu taisnīgu izmantošanu
kopīgām vajadzībām un veicināt pienācīgu piekļuvi šādiem resursiem, kā to paredz
starptautiskās vienošanās

15.7. Veikt steidzamus pasākumus, lai izbeigtu aizsargātu savvaļas augu un dzīvnieku
sugu malumedniecību un nelikumīgu tirdzniecību, un vērsties pret nelikumīgu savvaļas
dzīvnieku un augu izcelsmes produktu pieprasījumu un piedāvājumu

15.8. Līdz 2020. gadam ieviest pasākumus, lai novērstu invazīvu svešzemju sugu
ievazāšanu un būtiski samazinātu to ietekmi uz zemes un ūdens ekosistēmām un
kontrolētu vai izskaustu prioritārās sugas

15.9. Līdz 2020. gadam integrēt ekosistēmas un bioloģiskās daudzveidības vērtības
valstu vietējos plānos, attīstības procesos, nabadzības mazināšanas stratēģijās un
pārskatos

15.a Piesaistīt un ievērojami palielināt finanšu resursus no visiem avotiem, lai saglabātu
un ilgtspējīgi izmantotu bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas

IAM 15: DZĪVĪBA UZ 
ZEMES  



15.b Piesaistīt ievērojamus resursus no visiem avotiem un visos līmeņos, lai finansētu
mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un nodrošinātu pietiekamus stimulus jaunattīstības
valstīm veicināt šādu apsaimniekošanu, tostarp resursus mežu saglabāšanai un
atjaunošanai

15.c Palielināt visā pasaulē atbalstu aizsargātu sugu malumedniecības un nelikumīgas
tirdzniecības apkarošanai, cita starpā palielinot vietējās sabiedrības spēju izmantot
ilgtspējīgas iztikas līdzekļu nodrošināšanas iespējas

IAM 15: DZĪVĪBA UZ 
ZEMES  



16.1. Visā pasaulē ievērojami samazināt visu veidu vardarbību un ar to saistītus nāves
gadījumus

16.2. Izbeigt visu veidu vardarbīgu izturēšanos pret bērniem, viņu izmantošanu,
tirdzniecību un spīdzināšanu

16.3. Veicināt tiesiskumu valstu un starptautiskā līmenī un nodrošināt visiem vienlīdzīgu
piekļuvi taisnīgai tiesai

16.4. Līdz 2030. gadam ievērojami samazināt finanšu un ieroču nelikumīgu apriti,
nostiprināt nozagto aktīvu atgūšanu un atpakaļatdošanu un apkarot visu veidu
organizēto noziedzību

16.5. Ievērojami samazināt visu veidu korupciju un kukuļdošanu

16.6. Attīstīt efektīvas, atbildīgas un pārredzamas institūcijas visos līmeņos

16.7. Nodrošināt elastīgu, iekļaujošu, iesaistošu un pārstāvniecisku lēmumu pieņemšanu
visos līmeņos

16.8. Paplašināt un nostiprināt jaunattīstības valstu līdzdalību pasaules mēroga
pārvaldības institūcijās

16.9. Līdz 2030. gadam nodrošināt visiem iedzīvotājiem tiesisko identitāti, tostarp
dzimšanas reģistrāciju

16.10. Nodrošināt publisku piekļuvi informācijai un aizsargāt pamatbrīvības saskaņā ar
valstu tiesību aktiem un starptautiskajiem nolīgumiem

16.a Nostiprināt attiecīgās valstu iestādes — cita starpā ar starptautiskās sadarbības
starpniecību — spēju veidošanai visos līmeņos, jo īpaši jaunattīstības valstīs, lai novērstu
vardarbību un apkarotu terorismu un noziedzību

16.b Veicināt un ieviest nediskriminējošus tiesību aktus un politikas ilgtspējīgas attīstības
jomā

IAM 16: MIERS, 
TAISNĪGUMS UN LABA 
PĀRVALDĪBA 



Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav
Organizācijas darbība palīdz sasniegt 

16.1. apakšmērķi, aktīvi nosodot 
Krievijas karu Ukrainā.

Tieša Netieša

Kara nosodīšanai nav tieša saistība ar 
vardarbības samazināšanos, taču tas 

ir viens solis, lai vardarbība tiktu 
izskausta un netiktu akceptēta kā 

sabiedrības norma. 

Plānota Neplānota

Krievijas kara nosodīšana nebija 
plānota pirms kara sākuma, taču 

šobrīd regulāra komunikācija par karu 
tiek plānota. 

Īstermiņa Ilgtermiņa

Īstermiņā kara nosodīšana 
nesamazina vardarbības upuru 
skaitu, taču tas iltgermiņā maina 

sabiedrības nostāju, lai tā 
neakceptētu nekāda veida 

vardarbību.

Kvantitatīva Kvalitatīva
Aktīvas kara nosodīšanas ietekme uz 

vardarbības samazināšanos ir 
kvalitatīi mērāma.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

16 - Miers, taisnīgums un laba pārvaldība

16.1.

LPA veicina 16.1. apakšmērķa sasniegšanu, kas paredz vardarbības un ar to saistītu nāves gadījumu samazināšanos,
aktīvi iestājoties pret Krievijas karu Ukrainā. LPA publicē Krievijas karu nosodošu informāciju sociālajos medijos,
piedalās Ukrainas tautu atbalstošos un Krievijas karu nosodošos gājienos, kā arī organizējot kampaņu "Saulespuķes
Ukrainai".

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav
Organizācijas darbība palīdz sasniegt 

16.4. apakšmērķi, aicinot valsts 
budžeta caurspīdīgu sadali.

Tieša Netieša

Iebildumu rakstīšanai bija netieša 
ietekme uz apakšmērķi, jo iebildumi 
netika ņemti vērā, taču temats tik un 

tā tika pacelts gaismā.

Plānota Neplānota
Iebildumu rakstīšana bija plānota LPA 

darbība.

Īstermiņa Ilgtermiņa
Iniciatīvai ir ilgtermiņa ietekme uz šo 
apakšmērķi, jo LPA iebildumi beigās 

netika ņemti vērā.

Kvantitatīva Kvalitatīva

Iebildumam par caurspīdīgu budžeta 
sadali ir kvalitatīva ietekme uz 
apakšmērķi, jo tādējādi labas 

pārvaldības jautājumi tika pacelti 
gaismā (arī ja tie netika pieņemti).

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

16 - Miers, taisnīgums un laba pārvaldība

16.4.

LPA aicināja valdību un Saeimu nepieļaut valsts budžeta pieņemšanu necaurspīdīgā procesā ar tā saucamo “deputātu
kvotu” atgriešanos Latvijas politiskajā kultūrā un nodrošināt, lai valsts budžeta apstiprināšanā tiek ievēroti labas
pārvaldības principi un publiskais finansējums tiek pārdalīts atklātā procesā. Taču iebildumi netika ņemti vērā un
2022.gada valsts budžets tika pieņemts ar deputātu kvotām. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav
Organizācijas darbība palīdz sasniegt 

16.5. apakšmērķi, aicinot valsts 
budžeta caurspīdīgu sadali.

Tieša Netieša

Iebildumu rakstīšanai bija netieša 
ietekme uz apakšmērķi, jo iebildumi 
netika ņemti vērā, taču temats tik un 

tā tika pacelts gaismā.

Plānota Neplānota
Iebildumu rakstīšana bija plānota LPA 

darbība.

Īstermiņa Ilgtermiņa
Iniciatīvai ir ilgtermiņa ietekme uz šo 
apakšmērķi, jo LPA iebildumi beigās 

netika ņemti vērā.

Kvantitatīva Kvalitatīva

Iebildumam par caurspīdīgu budžeta 
sadali ir kvalitatīva ietekme uz 
apakšmērķi, jo tādējādi labas 

pārvaldības jautājumi tika pacelti 
gaismā (arī ja tie netika pieņemti).

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

16 - Miers, taisnīgums un laba pārvaldība

16.5.

LPA aicināja valdību un Saeimu nepieļaut valsts budžeta pieņemšanu necaurspīdīgā procesā ar tā saucamo “deputātu
kvotu” atgriešanos Latvijas politiskajā kultūrā un nodrošināt, lai valsts budžeta apstiprināšanā tiek ievēroti labas
pārvaldības principi un publiskais finansējums tiek pārdalīts atklātā procesā. Taču iebildumi netika ņemti vērā un
2022.gada valsts budžets tika pieņemts ar deputātu kvotām. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
16.6. apakšmērķi, institūcijas un 

organizācijas adoptēt labas 
pārvaldības prakses.

Tieša Netieša

LPA komunikācijai par labām 
pārvaldības metodēm ir netieša 

ietekme uz institūciju pārvaldības 
izmaiņu, jo to ietekmē vairāki faktori. 

Plānota Neplānota
Komunikācija par labām pārvaldības

praksēm ir plānota LPA darbība. 

Īstermiņa Ilgtermiņa

Daļa institūciju adoptē labas 
pārvaldības praksi īstermiņā, taču 

"domino" efekts ietekmēs citas 
institūcijas arī ilgtermiņā.

Kvantitatīva Kvalitatīva
Institūciju pāreja uz labām 

pārvaldības metodēm LPA ietekmē ir 
kvalitatīvi mērāma. 

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

16 - Miers, taisnīgums un laba pārvaldība

16.6.

LPA darbības piemērs, kā organizācija veicina efektīvu, atbildīgu un pārredzamu institūciju pārvaldību visos līmeņos:

(1) Efektīvu: LPA strādā pie pro-bono programmas izveides kurā tiks aicināti dažādu sektoru pārstāvji stiprināt NVO ar
tiem pieejamajiem resursiem (ekspertīzi, pakalpojumiem, mantu). Šie bezmaksas resursi dos iespēju organizācijām
paaugstināt savu efektivitāti, neiztērējot savus resursus. 

(2) Atbildīgu: LPA veicināja, ka ANM plānā tika iekļauti arī  sociālu atbildīgu iepirkumu principu ievērošana iespēju
robežās.

(3) Pārredzamu: LPA aicināja valdību un Saeimu nepieļaut valsts budžeta pieņemšanu necaurspīdīgā procesā ar tā
saucamo “deputātu kvotu” atgriešanos Latvijas politiskajā kultūrā un nodrošināt, lai valsts budžeta apstiprināšanā tiek
ievēroti labas pārvaldības principi un publiskais finansējums tiek pārdalīts atklātā procesā.

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
16.7. apakšmērķi, cīnoties par 
pilsoniskās sabiedrības iesaisti 
lēmumu pieņemšanas procesos 

valsts līmenī.

Tieša Netieša

Iestāšanās par pilsoniskās 
sabiedrības iesaisti lēmumu 

pieņemšanas procesos ir tieša LPA 
darbība. 

Plānota Neplānota
Iestāšanās par pilsoniskās 

sabiedrības iesaisti ir plānota darbība, 
kā arī viena no LPA pamatdarbībām.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Cīņai par pilsoniskās sabiedrības 
iesaisti lēmumu pieņemšanas 

procesos būs ilgtermiņa ietekme uz 
NVO sektora iesaisti un pilsoniskā 

dialoga nozīmi nākotnē.

Kvantitatīva Kvalitatīva
Jēgpilna sociālo grupu iekļaušana 

lēmumu pieņemšanas procesos LPA 
ietekmē ir kvalitatīvi mērāma. 

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

16 - Miers, taisnīgums un laba pārvaldība

16.7.

Pilsoniskās sabiedrības politiskā un ekonomiskā iekļaušana ir viena no LPA pamatdarbībām. 2021.gada laikā LPA
turpināja uzstāt uz dialoga ar pilsonisko sabiedrību statusa atzīšanu, kā arī valstiskā līmenī stiprināt dažādu sociālo
grupu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesā. Kā arī LPA aicināja MK kārtības rullī iekļaut pamatus
pilsoniskajam dialogam, precizējot, kā notiek saskaņošanas process ar Memoranda padomi, kā arī iesaistīt NVO
nacionālo pozīciju veidošanā.

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
16.b. apakšmērķi, nodrošinot NVO 

sektora nediskriminēšanu un atbalstu 
Covid-19 krīzes laikā

Tieša Netieša
LPA iestāšanās pret NVO 

diskrimināciju tieši nodrošināja NVO 
atbalstu Covid-19 krīzes laikā.

Plānota Neplānota

Iestāšanās pret diskrimināciju un par 
vienlīdzīgu resursu sadali NVO 

sektoram krīzes laikā bija plānota 
LPA darbība.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Vienādai atbalsta sniegšanai NVO kā 
citiem sektoriem ir ilgtermiņa ietekme 

uz vienlīdzīgāku NVO iekļaušanu 
lēmumu pieņemšanā valsts līmenī.

Kvantitatīva Kvalitatīva
LPA iestāšanās pret diskrimināciju un 
tā ietekme uz vipārēju diskriminācijas 
samazināšanos ir kvalitatīvi mērāma.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

16 - Miers, taisnīgums un laba pārvaldība

16.b

LPA nodrošināja, ka lemjot par atbalsta pasākumiem vīrusa Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem un nozarēm,
sniegt atbalstu arī NVO, prasot, lai nenotiek diskriminācija dēļ juridiskās formas. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


17.1. Stiprināt vietējo resursu mobilizāciju, tostarp izmantojot starptautisku atbalstu
jaunattīstības valstīm, lai uzlabotu vietējo spēju un  kapacitāti peļņas un nodokļu
iekasēšanai 

17.2. Pilnībā izpildīt attīstīto valstu oficiālās attīstības palīdzības saistības, tostarp daudzu
attīstīto valstu uzņemtās saistības 0,7 procentus no nacionālā kopienākuma atvēlēt
oficiālajai attīstības palīdzībai (OAP/NKI) jaunattīstības valstīm un 0,15–0,20 procentus no
OAP/NKI atvēlēt vismazāk attīstītajām valstīm. OAP sniedzēji ir aicināti izvirzīt mērķi, kas
paredz vismaz 0,20 procentus no OAP/NKI atvēlēt vismazāk attīstītajām valstīm.

17.3. Piesaistīt papildu finanšu līdzekļus jaunattīstības valstīm no vairākiem avotiem

17.4. Palīdzēt jaunattīstības valstīm sasniegt ilgtermiņa parāda atmaksājamību, īstenojot
koordinētas politikas, kuru mērķis ir veicināt parāda finansēšanu, parāda atvieglojumus
un parāda pārstrukturēšanu pēc vajadzības, un mazināt nabadzīgo valstu, kam ir lielas
parādsaistības, ārējo parādu, lai mazinātu apgrūtinošas parādsaistības

17.5. Pieņemt un īstenot ieguldījumu veicināšanas kārtību vismazāk attīstītajām valstīm

17.6. Uzlabot Ziemeļu–Dienvidu, Dienvidu–Dienvidu un trīsstūrveida reģionālo un
starptautisko sadarbību zinātnes, tehnoloģijas un inovācijas jomā, veicināt to pieejamību
un uzlabot zināšanu apmaiņu atbilstoši savstarpēji saskaņotiem nosacījumiem, cita
starpā uzlabojot sadarbību starp esošajiem mehānismiem, jo īpaši Apvienoto Nāciju
Organizācijas līmenī, un īstenojot pasaules mēroga tehnoloģijas veicināšanas mehānismu

17.7. Veicināt videi nekaitīgu tehnoloģiju izstrādi, nodošanu, izplatīšanu un pārnesi uz
jaunattīstības valstīm, piemērojot labvēlīgus nosacījumus, tostarp koncesionālus un
preferenciālus nosacījumus pēc savstarpējas vienošanās

17.8. Pilnībā ieviest praksē tehnoloģijas banku un zinātnes, tehnoloģijas un inovācijas
spēju veicināšanas mehānismu vismazāk attīstītajām valstīm līdz 2017. gadam un uzlabot
pamattehnoloģijas un jo īpaši informācijas un sakaru tehnoloģijas izmantošanu

17.9. Uzlabot starptautisko atbalstu efektīvai un mērķtiecīgai spēju veidošanai
jaunattīstības valstīs, lai atbalstīt valstu plānus īstenot visus ilgtspējīgas attīstības mērķus,
cita starpā ar Ziemeļu–Dienvidu, Dienvidu–Dienvidu un trīsstūrveida sadarbības
starpniecību

17.10. Veicināt vispārēju, uz noteikumiem balstītu, atvērtu, nediskriminējošu un taisnīgu
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu Pasaules Tirdzniecības organizācijas pārziņā, cita
starpā noslēdzot sarunas atbilstoši tās Dohas Attīstības programmai

IAM 17: SADARBĪBA 
MĒRĶU 
SASNIEGŠANAI



17.11. Ievērojami palielināt jaunattīstības valstu eksportu, jo īpaši nolūkā divkāršot
jaunattīstības valstu īpatsvaru attiecībā pret visas pasaules eksportu līdz 2020. gadam

17.12. Savlaicīgi īstenot ilgstošu piekļuvi tirgum bez nodevām un kvotām visām vismazāk
attīstītajām valstīm atbilstoši Pasaules Tirdzniecības organizācijas lēmumiem, cita starpā
nodrošinot, ka atvieglotie izcelsmes noteikumi, kas piemērojami importam no vismazāk
attīstītajām valstīm, ir pārredzami un vienkārši, un sniegt ieguldījumu tirgus pieejamības
veicināšanā

17.13. Uzlabot makroekonomikas stabilitāti visā pasaulē, cita starpā īstenojot politikas
koordinācijas un politikas saskaņotības pasākumus

17.14. Uzlabot politikas saskaņotību ilgtspējīgai attīstībai

17.15. Respektēt katras valsts politisko telpu un līderību, lai izstrādātu un īstenotu
nabadzības izskaušanas un ilgtspējīgas attīstības politikas

17.16. Uzlabot globālo partnerību ilgtspējīgai attīstībai, to papildinot ar vairāku
ieinteresēto personu partnerībām, kas piesaista zināšanas, pieredzi, tehnoloģiju un
finanšu resursus un dalās ar tiem, lai atbalstītu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu
visās valstīs un jo īpaši jaunattīstības valstīs

17.17. Veicināt un sekmēt efektīvas publiskā un privātā sektora un pilsoniskās
sabiedrības partnerības, pamatojoties uz partnerību pieredzi un resursu nodrošināšanas
stratēģijām

17.18. Līdz 2020. gadam palielināt spēju veidošanas atbalstu jaunattīstības valstīm,
tostarp vismazāk attīstītajām valstīm un mazo salu jaunattīstības valstīm, lai ievērojami
palielinātu tādu augstas kvalitātes, savlaicīgu un uzticamu datu pieejamību, kas
dezagregēti atbilstīgi ienākumiem, dzimumam, vecumam, rasei, etniskajai izcelsmei,
migranta statusam, invaliditātei, ģeogrāfiskajai atrašanās vietai un citiem parametriem,
kas ir būtiski valstu kontekstā

17.19. Līdz 2030. gadam pilnveidot esošās iniciatīvas, lai izstrādātu ilgtspējīgas attīstības
progresa novērtēšanas kritērijus, kuri papildina iekšzemes kopproduktu, un atbalstīt
statistisko spēju veidošanu jaunattīstības valstīs

IAM 17: SADARBĪBA 
MĒRĶU 
SASNIEGŠANAI



Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav
Organizācijas darbība palīdz sasniegt 

17.6. apakšmērķi, rīkojot Vasaras 
nometni NVO līderiem.

Tieša Netieša

Vasaras nometnes aktivitātēm bija 
tieša ietekme uz NVO līderu zināšanu 

apmaiņu, jo nometnē ieplānotās 
aktivitātes paredzēja šādu rezultātu.

Plānota Neplānota
Vasaras nometne tika organizēta ar 

mērķi NVO līderu sadarbības 
stiprināšanai.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Vasaras nometnes laikā notikušajām 
zināšanu un pieredžu apmaiņām ir 
ietekme uz NVO līderu īstermiņa 

problēmu risināšanu.

Kvantitatīva Kvalitatīva
Vasaras skolas ietekme NVO līderu 
sadarbības stiprinašanā ir kvalitatīvi 

nosakāma.

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

17 - Sadarbība mērķu sasniegšanai

17.6.

LPA darbības piemērs, kā organizācija piedalās reģionālas un starptautiskas sadarbības stiprināšanā zināšanu
apmaiņā: 

(1) LPA organizēja Vasaras nometni NVO pārstāvjiem pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņai, kā arī tīklošanās
aktivitātēm un partnerību dibināšanai. 

(2) LPA izstrādāja informatīvus materiālus par Konferenci par Eiropas nākotni, lai mudinātu Latvijas NVO tajā iesaistīties
un tādējādi apmainītos zināšanām un pieredzēm starptautiskā līmenī. LPA arī organizēja Latvijas pārstāvju Konferencē
par Eiropas nākotni tikšanos, lai apmainītos viedokļiem pirms plenārsēdēm.

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
17.14. apakšmērķi, veidojot un 
popularizējot vadlīnijas, kā NVO 

noteikt savu ietekmi uz IAM.

Tieša Netieša

Vadlīniju izveide un publicēšana 
nenozīmē to, ka NVO tās izmantos un 

tādējādi to ziņojumi būs saskaņoti, 
drīzāk, vadlīniju izmantošana ir katras 

NVO izvēle. 

Plānota Neplānota

Vadlīniju izveidei ir plānota ietekme 
uz NVO apzināšanos par to ietekmi 
uz IAM, ka arī saskaņotu ziņošanu 

par savu ieguldījumu IAM.

Īstermiņa Ilgtermiņa

Vadlīnijas gan nodrošina NVO 
apzināšanos par šī brīža un īstermiņa 
ieguldījumu IAM, gan arī dod iespēju 
integrētu IAM arī nākotnes mērķu un 

dienas kārtību sastādīšanā. 

Kvantitatīva Kvalitatīva

Eksistē iespēja gan NVO skaita 
aprēķināšanai, kas izmanto vadlīnijas, 

gan arī kvalitatīvi noteikt, cik ļoti 
vadlīnijas ir ietekmējušas IAM 

integrēšanu organizācijas vērtībās un 
plānos. 

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

17 - Sadarbība mērķu sasniegšanai

17.14.

LPA izstrādā Ilgtspējības vadlīnijas, ar kuru palīdzību NVO noteikt savu ieguldījumu un ietekmi uz Ilgtspējīgas attīstības
mērķiem (IAM). Pēc vadlīniju publicēšanas, NVO ir iespēja noteikt savu ietekmi uz IAM. Jo vairāk organizāciju izmanto
šīs vadlīnijas, jo vairāk saskaņoti var būt ikgadējie ziņojumi ANO par to ieguldījumu Latvijas ilgtspējīgā attīstībā. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
17.16. apakšmērķi, īstenojot pro-bono 

programmu starp pilsoniskās 
sabiedrības pusēm.

Tieša Netieša
Resursi tiek ieši piesaistīti 

organizācijām, kurām tas ir 
nepieciešams. 

Plānota Neplānota
Pro-bono programma un resursu 

piesaiste ir plānots projekts ar domu 
stiprināt NVO sektora kapacitāti. 

Īstermiņa Ilgtermiņa
Pro-bono programmas ietvaros var 

izveidoties gan īstermiņa, gan 
ilgtermiņa partnerības un sadarbības.

Kvantitatīva Kvalitatīva

Pro-bono programmas apritē 
nonākušos resursus ir iespējams 
kvantitatīvi saskaitīt. Partnerību 
izveidošanās starp pilsoniskās 
sabiedrības pusēm ir kvalitatīvi 

mērāma. 

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

17 - Sadarbība mērķu sasniegšanai

17.16.

LPA darbības piemērs, kā organizācija piedalās partnerību veidošanā, zināšanu, pieredzes, tehnologiju un finanšu
resursu piesaistē ilgtspējīgas attīstības atbalstam: 

(1) LPA strādā pie Pro-bono programmas uzstādīšanas, kurā dažādu sektoru pārstāvji tiks aicināti stiprināt NVO ar tiem
pieejamajiem resursiem (ekspertīzi, pakalpojumiem, mantu). Reizē ar šo programmu tiek izveidots resursu tīkls, caur
kuru dažādas pilsoniskās sabiedrības puses var dalīties un apmainīties ar nepieciešamajiem resursiem. 

(2) Sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju LPA organizēja semināru, lai
veicinātu finanšu sektoru sadarbību ar NVO un izpratni, kas tālāk nodrošinātu veiksmīgāku sadarbību.

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
17.17. apakšmērķi, īstenojot pro-bono 

programmu starp pilsoniskās 
sabiedrības pusēm.

Tieša Netieša
Pro-bono programmas izveidei ir tieša 

ietekme uz partnerību un sadarbību 
izveidi.

Plānota Neplānota
Pro-bono programmas izveide ir 

plānota darbība ar nodomu partnerību 
un sadarbību izveidei.

Īstermiņa Ilgtermiņa
Pro-bono programmas ietvaros var 

izveidoties gan īstermiņa, gan 
ilgtermiņa partnerības un sadarbības.

Kvantitatīva Kvalitatīva
Partnerību izveidošanās starp 

pilsoniskās sabiedrības pusēm ir 
kvalitatīvi mērāma. 

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

17 - Sadarbība mērķu sasniegšanai

17.17.

LPA darbības piemērs, kā organizācija veido un sekmē publiskā un privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības
partnerības, ir pro-bono programmas uzstādīšana, kurā dažādu sektoru pārstāvji tiek aicināti stiprināt NVO ar tiem
pieejamajiem resursiem (ekspertīzi, pakalpojumiem, mantu). Programmas izveides ietvaros tiek uzrunātas NVO, 
 uzņēmumi, valsts iestādes, akadēmiskais sektors, kā arī dažādu nozaru eksperti, kā rezultātā partnerības un sadarbība
tiek sekmēta starp dažādām pilsoniskās sabiedrības pusēm un sektoriem. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Latvijas Pilsoniskā Alianse 

Ietekme Pamatojums

Pozitīva Negatīva Nav

Organizācijas darbība palīdz sasniegt 
17.19. apakšmērķi, izstrādājot un 

publicējot vadlīnijas, kuras NVO var 
izmantot ilgtspējīgas attīstības 

progresa novērtēšanai.

Tieša Netieša

Vadlīnijas tikai sniedz iespēju 
izmantot tās kā ilgtspējīgas attīstības 

progresa novērtēšanas rīku, taču 
organizācijām ir izvēle izmantot šo 

rīku vai ne.  

Plānota Neplānota
Vadlīniju izves plānots rezultāts ir 

ziņojumu saskaņošana par 
ilgtspējīgas attīstības progresu. 

Īstermiņa Ilgtermiņa

Dažas organizācijas vadlīnijas var 
izmantot īstermiņa ilgtspējīgas 

attīstības progresa novērtēšanai, taču 
citas tās var izmantot ikgadēji, tādējāi 

ilgtermiņā ietekmējot progresa 
novērtējumu. 

Kvantitatīva Kvalitatīva

Ir iespējams kvantitatīvā apmērā 
uzzināt, cik organizācijas izmanto 

vadlīnijas, kā arī izmantošanas 
biežumu. 

IAM nosaukums: 

IAM apakšmērķa numurs: 

Konkrētā apakšmērķa ietekmes mērījums:

IAM ietekmes izvērtēšana 

Darbības piemērs, kā organizācija palīdz sasniegt
konkrēto IAM apakšmērķi:

Mērķi un apakšmērķi pieejami: https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana- 
latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

17 - Sadarbība mērķu sasniegšanai

17.19.

LPA izstrādā Ilgtspējības vadlīnijas, ar kuru palīdzību NVO noteikt savu ieguldījumu un ietekmi uz Ilgtspējīgas attīstības
mērķiem (IAM). Pēc vadlīniju publicēšanas, NVO ir iespēja noteikt savu ietekmi uz IAM. Jo vairāk organizāciju izmanto
šīs vadlīnijas, jo vairāk saskaņoti var būt ikgadējie ziņojumi ANO par to ieguldījumu Latvijas ilgtspējīgā attīstībā. Šīm
vadlīnijām ir potenciāls kalpot kā ilgtspējīgas attīstības progresa novērtēšanas darba rīkam. 

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki


Iepriekšējā ziņojuma sadaļa apskatīja LPA ietekmi uz katru IAM apakšmērķi atsevišķi, balstoties
uz vairākiem iepriekš noteiktiem kritērijiem. Sekojošā sadaļa apkopo galvenās tendences,
izvērtējot LPA ieguldījumu sociālajā, vides un pārvaldības ilgtspējības dimensijā,  apskatot datus
par LPA galvenajiem ietekmes veidiem uz IAM, kā arī pārskatot šīs analīzes galvenos trūkumus
un iespējamos uzlabojumus.

No visiem 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) un to 169 apakšmērķiem LPA sniedz savu
ieguldījumu 10 mērķos, tostarp: (1) Novērsta nabadzība, (4) Kvalitatīva izglītība, (5) Dzimumu
līdztiesība, (8) Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme, (10) Mazināta nevienlīdzība, (11)
Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, (12) Atbildīgs patēriņš un ražošana, (13) Rīcība klimata jomā,
(16) Miers, taisnīgums un laba pārvaldība un (17) Sadarbība mērķu sasniegšanai (skatīt figūru
zemāk) un 37 apakšmērķos. Taču LPA ieguldījums katrā no šiem IAM un to apakšmērķiem
atšķiras pēc konkrēto apakšmērķu skaita, kuros LPA iegulda, kā arī ietekmes vieda (tieša vai
netieša, plānota vai neplānota, īstermiņa vai ilgtermiņa, kvantitatīva vai kvalitatīva ietekme).
Sīkāk par katru no šiem kritērijiem ir aprakstīts nākamajās sadaļās. 

ANALĪZES APKOPOJUMS



Papildus ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ilgtspējībai bieži mēdz nošķirt trīs savstarpēji saistītas jomas
jeb dimensijas - vides, sociālo un pārvaldības. Attēlā zemāk ir parādīts visu IAM sadalījums pa šīm
ilgtspējības dimensijām (Sætra, 2021). Kā redzams, daži IAM atkārtojas divās dimensijās, kas norāda,
ka robežas starp tām nav konkrēti novelkamas, bet, drīzāk, vairāki IAM iet pāri šīm dimensijām un tās
apvieno, kā arī vairāki ilgtspējības risinājumi ir meklējami, vienai dimensijai mijiedarbojoties ar otru.

LPA ieguldījuma analīze pēc ilgtspējības dimensijām 

Attēls 1. Ilgtspējīgas attīstības mērķi caur ESG (vides, sociālās 
atbildības un labas pārvaldības) lēcu (Sætra, 2021).

Sīkāk analizējot LPA ieguldījumu katrā no šīm dimensijām (Attēls 2), redzams, ka LPA visvairāk
iegulda tajos IAM, kas ir saistīti ar sociālo un pārvaldības ilgtspējības dimensiju, kur ieguldījums ir
attiecīgi 7 no 11 IAM un 7 no 8 IAM. Mazāku ieguldījumu LPA sniedz vides ilgtspējības jomā, kurā
ieguldījums ir 3 no 8 IAM. Tādēļ LPA var uzskatīt par organizāciju, kas ar savu darbību galvenokār
iegulda sociāli atbildīgās un labu pārvaldību veicinošās darbībās. Tomēr LPA ieguldījums katrā mērķī ir
atšķirīgs, balstoties uz ieguldījumu katrā no IAM apakšmērķiem.

Attēls 2. LPA ieguldījums Ilgtspējīgas attīstības mērķos caur ESG (vides, 
sociālās atbildības un labas pārvaldības) lēcu (Sætra, 2021). IAM, kuros LPA 

sniedz ieguldījumu, apvilkti ar violetu līniju.



Attēls 3. LPA ieguldījums katrā IAM, balstoties uz ietekmēto 
apakšmērķu skaitu.

Katram no IAM ir vairāki apakšmērķi, un LPA ietekmē atšķirīgu skaitu apakšmērķu. 3. attēlā zemāk
vērojama stabiņu diagramma, kas apkopo visus 17 IAM un to apakšmērķu skaitu, kuros LPA iegulda.
Kā redzams, visvairāk LPA iegulda 16. IAM ar 6 apakšmērķiem, nedaudz mazāk 1. 10. un 17. IAM ar
ieguldījumu 5 apakšmērķos un 4 apakšmērķu ieguldījumu 5.IAM. Nedaudz mazāks ieguldījums ir 12.,
4. un 8. IAM ar 3 apakšmērķiem, 11.IAM ar diviem un 13.IAM ar ieguldījumu vienā no apakšmērķiem.
Apvienojot šos datus ar iepriekš minētajām trīs ilgtspējības dimensijām, novērojams, ka vislielākais
ieguldījums tieši sasniegto apakšmērķu skaitā ir sociālajā un pārvaldības dimensijā, jo visi IAM ar
vislielāko LPA ieguldījumu (16., 1., 10., 17 un 5) ir tieši šajās ilgtspējības jomās.  

Lai gan LPA lielākais ieguldījums ir sociālajā un labas pārvaldības ilgtspējībā, svarīgi piebilst, ka LPA
darbojas kā jumta organizācija plašam Latvijas un ārvalstu nevalstiskā sektora lokam. Katra no šīm
organizācijām sniedz ieguldījumu vairākos IAM, kā arī katram IAM var piemeklēt vismaz vienu LPA
biedru organizāciju, kura sniedz ieguldījumu šajā mērķī. LPA, kā jumta organizācija, darbojas visu šo
NVO kapacitātes stiprināšanā, kompetenču celšanā, interešu aizstāvībā un sadarbību veicināšanā.
Atbalstot ikkatru no šīm organizācijām, LPA netieši dod ieguldījumu arī tajos IAM, uz kuriem darbojas
katra NVO. Tādējādi LPA kā organizācija galveno ieguldījumu sniedz IAM saistībā ar sociālo un
pārvaldības ilgtspējību, taču netieši sniedz ieguldījumu ikkatrā IAM, stiprinot nevalstisko sektoru un
pilsonisko sabiedrību. 
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No visiem 17 IAM un to 169 apakšmērķiem, LPA sniedz pozitīvu ieguldījumu 10 IAM un to 37
apakšmērķos. Tomēr ietekme uz katru apakšmērķi atšķiras, balstoties uz vairākiem kritērijiem, atkarībā
no tā, vai ietekme uz konkrēto IAM apakšmērķi ir tieša vai netieša, plānota vai neplānota, īstermiņa vai
ilgtermiņa, kvantitatīva vai kvalitatīva, kā arī ja izpildās kāds no šo kritēriju pāriem (piemēram, ietekme
uz konkrēto apakšmērķi ir gan īstermiņa, gan ilgtermiņa). Katrs no tikko minētajiem kritērijiem tiek
individuāli apskatīts nākamajās sadaļās.

LPA ieguldījuma analīze IAM pēc ietekmes veida 

Tieša vai netieša ietekme

Plānota vai neplānota ietekme

Attēls 4. LPA tiešas, netiešas vai abu veidu ietekmes 
proporcijas uz IAM apakšmērķiem.

Attēls 5. LPA plānotas un neplānotas ietekmes 
proporcijas uz IAM apakšmērķiem.

4.attēlā apkopota informācija par LPA tiešu vai netiešu (vai abu veidu) ietekmi uz visiem
apakšmērķiem. Tieša ietekme ir definēta kā tūlītēja ietekme pēc konkrētas organizācijas darbības
ieviešanas vai kampaņu un projektu implementēšanas. Tikmēr netieša ietekme ir ietekme, kas rodas
kā konkrētu darbību sekundārās sekas vai blakus efekti. Kā redzams 4.attēlā, LPA pārsvarā veic
darbības, kurām ir tieša vai tūlītēja ietekme (66.7%) uz IAM apakšmērķiem. UZ aptuveni 30.8% no
apakšmērķiem LPA ieguldījumam ir netieša ietekme, taču vienam no apakšmērķiem LPA ir gan tieša,
gan netieša ietekme. 

Savukārt 5.attēlā ir redzama diagramma, kas apkopo datus par to, uz cik IAM apakšmērķiem LPA ir
bijusi plānota un uz cik - neplānota ietekme. Plānota ietekme nozīmē, ka ietekme ir paredzēta un
iepriekš plānota kā kādas konkrētas darbības gaidītās sekas. Neplānota ietekme nozīmē, ka
organizācija iepriekš nav nojautisi vai plānojusi šāda veida ietekmi uz IAM un to apakšmērķiem kā
sekas, taču ietekme ir bijusi. Uz lielāko daļu apakšmērķu (83.8%) ietekme ir bijusi plānota, kas nozīmē,
ka LPA darbības rezultātā sasniegtais plānotais iznākums arī sniedzis ieguldījumu konkrētajos IAM
apakšmērķos. Uz 16.2% apakšmērķu ietekme bijusi neplānota, citiem vārdiem sakot, LPA darbībai ir
bijusi neplānota pozitīva ietekme, kas sniedz ieguldījumu šajos IAM apakšmērķos.



Īstermiņa vai ilgtermiņa ietekme 

Kvantitatīva vai kvalitatīva ietekme 

Attēls 6. LPA īstermiņa, ilgtermiņa vai abu veidu 
ietekmes proporcijas uz IAM apakšmērķiem.

Attēls 7. LPA kvantitatīvas, kvalitatīvas vai abu veidu 
ietekmes proporcijas uz IAM apakšmērķiem.

Ietekme uz IAM apakšmērķiem var būt salīdzināma arī balstoties uz to, vai šī ietekme ir īstermiņa vai
ilgtermiņa. Ietekme var būt īstermiņa, kas nozīmē, ka kāda konkrēta organizācijas darbība ietekmē
konkrēto apakšmērķi salīdzinoši īsā laika periodā. Kā redzams 6.attēlā, no visiem IAM apakšmērķiem,
kuros LPA sniedz ieguldījumu, 21.6% ir īstermiņa ietekme. Tajā pašā laikā ietekme var būt arī
ilgtermiņa, kas nozīmē, ka ietekme ir paliekoša un ilgstoši ietekmē konkrēto apakšmērķi nākotnē.
21.6% no apakšmērķiem LPA pozitīvi ietekmē tikai ilgtermiņā. Uz lielāko daļu apakšmērķu (56.8%)
LPA ieguldījums ir spēkā gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, kas nozīmē, ka LPA palīdz sasniegt šo
apakšmērķi gan īsā laikā pēc darbības veikšanas, gan arī garākā laika posmā kopš pamatdarbības
veikšanas. Piemēram, organizācija iegulda 17.17. apakšmērķa sasniegšanā, kurš tēmē sekmēt
efektīvas publiskā un privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības partnerības, veidojot pro-bono resursu
tīkla programmu starp dažādiem sektoriem, kas veicina vidi partenrībām veidoties gan īstermiņā, gan
ilgtermiņā.

Viss LPA ieguldījums IAM atstāj pozitīvu ietekmi uz mērķu un apakšmērķu sasniegšanu. Apkopojot
datus par dažādajiem LPA ietekmes veidiem uz IAM apakšmērķiem novērojams, ka ietekme pārsvarā
ir tieša, plānota, paliek spēkā gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, kā arī ir pārsvarā kvalitatīvi mērāma.
Citiem vārdiem sakot, LPA ieguldījums 10 IAM  lielāko daļu gadījumu ietekmē apakšmērķus uzreiz pēc
konkrētās darbības veikšanas ar iepriekš definētu mērķi sasniegt šo rezultātu. Pārsvarā gadījumu
pozitīva ietekme uz IAM apakšmērķi ir spēkā gan īstermiņā, gan arī palīdz sasniegt apakšmērķi
ilgtermiņa periodā pēc pamatdarbības veikšanas. Visbeidzot, LPA ietekme uz IAM apakšmērķiem 
 pārsvarā gadījumu ir drīzāk kvalitatīvi, nekā kvantitatīvi mērāma. Tomēr jāpatur prātā, ka šī ir galvenā
tendence, taču individuālie gadījumi cits no cita var krasi atšķirties. 

7.attēls parāda apakšmērķu sadalījumu, uz kuriem LPA ir kvantitatīva vai kvalitatīva ietekme.
Kvantitatīva ietekme ir izmērāma, ar konkrētiem statistikas rīkiem analizējot iegūtos datus par
organizācijas ietekmi uz kādu IAM apakšmērķi. Kvalitatīva ietekme ir sarežģītāk nosakāma, jo tā ir
“grūtāk sataustāma” un nav izmērāma skaitliskos datos, bet drīzāk novērojama laika gaitā. Kā redzams
7.attēlā uz gandrīz trešdaļu IAM apakšmērķu LPA ir kvantitatīva vai, citiem vārdiem sakot, skaitļos
izmērāma ietekme uz kādu apakšmērķi. Savukārt uz gandrīz pusi apakšmērķu LPA ieguldījums ir
kvalitatīvi izmērāms. Tas nozīmē, ka ietekmi uz lielāko daļu IAM apakšmērķu ir salīdzinoši grūtāk
izmērīt un tam būtu jāpielāgo kvalitatīvas pētniecības metodes. Ir arī tādi apakšmērķi (21.6%), uz
kuriem ietekme ir gan kvantitatīva, gan kvalitatīva. Piemēram, organizācija sniedz ieguldījumu
5.5.apakšmērķī par pilntiesīgu un efektīvu līdzdalību un vienlīdzīgu līderības iespēju nodrošināšanu
sievietēm lēmumu pieņemšanas procesos, nodrošinot šīs iespējas organizācijas darbiniecēm
sievietēm. Šo ietekmi var kvantitatīvi izmērīt, skatoties uz sieviešu skaitu lēmumu pieņemšanas
pozīcijās organizācijas iekšienē, kā arī kvalitatīvi mērīt, pētot sieviešu darbinieču viedokli par savām
iespējā organizācijā. 



03 Trūkumi un iespējamie uzlabojumi

Šajai LPA ilgtspējības analīzei ir vairāki trūkumi, kas ietekmē iegūtos rezultātus. Pirmkārt, persona, kas
veica šo pētījumu organizācijā ir darbojusies  nepilnas 6 nedēļas, kas nozīmē, ka šim cilvēkam nav
holistisks skatījums uz visām organizācijas darbībām. Tādējādi, iespējams, zināšanu trūkuma dēļ
vērtēja nav pamanījusi kādu IAM vai tā apakšmērķi, kurā LPA sniedz ieguldījumus. Organizācijas
darbiniekiem vai citiem ilgtspējības vērtētājiem ir iespēja rediģēt vai papildināt konkrēto analīzi,
piemēram, ar padziļinātām intervijām ar organizācijas darbiniekiem. Otrkārt, šī analīze piedāvā
skatījumu uz LPA ilgtspēju, galvenokārt balstoties uz bināru ietekmes klasifikāciju ("ir" vai "nav"
ietekme). Tas neļauj ieguldījumu IAM un to apakšmērķos pienācīgi salīdzināt. Arī ja skaitliski
ieguldījums kādā IAM ir lielāks nekā citā ("ir" ietekme uz vairāk apakšmērķiem), iespējams citā IAM
ieguldījums ir lielāks un nozīmīgāks. Tādēļ šo analīzi būtu iespējams paplašināt ar sistemātisku datu
ievākšanu, kvantitatīvu un kvalitatīvu ietekmes mērīšanu un rezultātu salīdzināšanu attiecībā uz katra
IAM un tā apakšmērķa ANO ieviestajiem indikatoriem. Treškārt, šī ilgtspējības analīze apvieno gan
organizācijas ietekmi uz IAM tās "iekšienē" (orgnanizācija kā indivīdu kopums, kas sastāda
organizācijas darbiniekus), gan arī ietekmi "uz ārieni" (organizācijas projekti, kampaņas u.c. darba
pienākumi, ar ko nodarbojas organizācijas darbinieki, kuru rezultāts ietekmē citas puses). Turpmāk
veicot līdzīgus pētījumus būtu vērtīgi šīs sadaļas atdalīt, lai konkrētāk redzētu, kāds ir galvenais
ieguldījums IAM abās sadaļās, kā arī, kuros IAM vajadzētu vairāk ieguldīt organizācijas "iekšienē" un
"ārienē".



Latvijas Pilsoniskā alianse ir organizācija, kas iekļauj ilgtspējības vērtības gan organizācijas iekšējās
struktūrās un ikdienas darbībās, gan arī projektos un kampaņās. Papildus tam, LPA popularizē
ilgtspējības nozīmi arī nevalstiskā sektora organizācijās. No 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem LPA
ieguldījumu sniedz 10 mērķos, galvenokārt tādos, kas saistīti ar sociālo (piemēram, IAM 1., 10., 12.) un
labas pārvadlības (piemēram, IAM 5., 17., 17.) ilgtspējības dimensiju. Tomēr tajā pašā laikā
organizācija ikdienā nodarbojas ar nevalstisko organizāciju interešu aizstāvību un kapacitātes celšanu,
kas netieši sniedz ieguldījumu visos IAM, uz kuru sasniegšanu tiecas individuālās LPA pārstāvētās
nevalstiskās organizācijas. LPA ieguldījums lielākajā daļā Ilgtspējīgas attīstības mērķu ir tiešs, plānots,
kvalitatīvi mērāms un pozitīvi iedarbojas gan īstermiņā, gan ilgtermiņā pēc darbību veikšanas.
Turpmāku LPA un citu organizāciju ilgtspējības analizēšanā ieteicams vairāk konsultēties ar
organizācijas darbiniekiem, sīkāk un padziļinātāk mērīt ietekmi uz IAM apakšmērķiem, izmantojot
sistemātisku dažāda veida datu vākšanu, kā arī satdalot ieguldījumu organizācijas iekšējā struktūrā un
darbībā no organizācijas ieguldījuma, veicot projektus un kampaņas, ietekmējot ārējo vidi. 

SECINĀJUMI



Apvienoto Nāciju Organizācija. (2016). Ilgtspējīgas attīstības mērķu ziņojums 2016. Piekļūts
03.08.2022. no
https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%2
02016.pdf 

Hassan, M. M., Lee, K. E., & Mokhtar, M. (2020). Mainstreaming, Institutionalizing and Translating
Sustainable Development Goals into Non-governmental Organization’s Programs. In Concepts and
approaches for sustainability management (pp. 93- 118). Springer, Cham. 

Hassan, M. M., Lee, K. E., & Mokhtar, M. (2019). Streamlining non‐governmental organizations'
programs towards achieving the sustainable development goals: A conceptual framework. Sustainable
Development, 27(3), 401-408.

Non-Governmental Organizations (NGO) Major Group. (2017). Non-Governmental Organizations
(NGO) Major Group Official Position Paper for the 2017 High-Level Political Forum. Piekļūts
03.08.2022. No https://www.dianova.org/wp content/uploads/2017/05/NGO-MG-Paper-for-HLPF-
2017-EN.pdf 

Pārresoru koordinācijas centrs. (n.d.). ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi. Piekļūts 03.08.2022. No
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

Sætra, H. S. (2021). A Framework for Evaluating and Disclosing the ESG Related Impacts of AI with
the SDGs. Sustainability, 13(15), 8503.

INFORMĀCIJAS AVOTI


