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• LAPAS: 2004.gadā dibināta NVO “ideju kopiena” -

apvieno 35 Latvijas NVO, kas strādā attīstības 

sadarbībai un globālai izglītībai.

• Darbības virzieni: interešu aizstāvība, kapacitātes 

stiprināšana, nacionāla un globāla mēroga projekti.

• Glokalizācija: kā lokalizēt globālas norises un otrādi. 

Būtiska izpratne un rīcība. 

• Rīki: akcija “Pasaule kļūst labāka”, Globālās izglītības 

nedēļa, informatīvas kampaņas, diskusijas, pētījumi.



Kāpēc IAM

• “Mantojums” no post-2015 procesa

• Vides organizāciju aktīvāka iesaiste attīstības 

tēmās un LAPAS

• Tendence Eiropā - “viss ir kārtībā”

• Darba grupa ar dažādiem ekspertiem - kā virzīt 

jomu tālāk



Brīvprātīgā nacionālā 

ziņojuma izstrāde

• Šoks: kā ielēkt vilcienā?

• NVO maz zināšanu un resursu

• Slēgts valsts pārvaldes process

• Plaši globālie procesi



Veiksmes stāsts

• Ārējo partneru atbalsts

• Politiskais atbalsts

• Visas puses pie viena galda

• Iesaistes formalizēšana

• Līdzdalība starptautiskos pasākumos

• HLPF Ņujorkā - sadevušies rociņās



Kas aktuāli šobrīd

• Ieviest BNZ identificētās problēmas

• Nacionālā attīstības plāna izstrāde un IAM 

integrēšana

• Ciparu brokastis

• Stāsti



Runāt par IAM visur

• reģionālās starpnozaru diskusijas ar LPS - kā lokalizēt 

• mācības jauniešiem reģionos - “vēstneši”

• materiālu apkopošana - mājas lapas sadaļa,                      

metodika skolotājiem

• skaidrojot caur tēmām - 2018.gadā - ātrā mode

• dažādu auditoriju perspektīvas - skolotāji,                      

sociālie darbinieki, privātais sektors,+bibliotēkas.



Iet pie cilvēkiem



Veidot pozitīvu komunikāciju



Ļaut darīt pašiem



Radīt interesantas pieejas



Dzīvie stāsti



Stāstu pieeja - 51

• Personīgs stāsts

• Īsi un emocionāli - neko lieku

• Kādas pārmaiņas radītas

• Kādi ir konkrētie rezultāti

• Saskatāma saikne ar IAM - vai vairākiem

• Resursietilpīga pieeja



Stāsti



Bibliotēkas

• Vieta, kur cilvēki satiekas

• Vieta, kur izaugt

• Vieta, kur uzkrāt zināšanas

• Transformējošs ceļojums - kopā


