
ANO DIENASKĀRTĪBA 2030:  
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI  

BIBLIOTĒKĀS 

Kaspars Rūklis

Interešu pārstāvības  
& komunikācijas treneris 



– Uldis Pīlēns, uzņēmējs no Liepājas

“Mums ir jāiemācās mācīties no nākotnes, jo viss, kas ir bijis 
pagātnē, lielā mērā nākotnē nebūs pielietojams.”



Ilgtspējīgas attīstības mērķi 

2015. gada septembrī ANO pieņēma 
Ilgstspējīgas attīstības dienaskārtību 2030 - 
visaptverošu, integrētu 17 mērķu kopumu 
ekonomikas, vides un sociālajai attīstībai.  

Mērķi domāti, lai neviens netiktu atstāts 
novārtā. Bibliotēkas ir būtisks partneris 
mērķu sasniegšanā. Bet ko no tā iegūst 
bibliotēkas? 



Globālie mērķi ilgtspējīgai attīstībai 



Publiska brīvpieeja informācijai 

ļauj cilvēkiem pieņemt pārdomātus lēmumus 
savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.  

Tās kopienas, kurās ir pieeja jaunākajai un 
aktuālākajai informācijai, ir labāk sagatavotas 
novērst nabadzību, nevienlīdzību, uzlabot 
lauksaimniecības prakses, piedāvāt 
kvalitatīvu izglītību, veselības aprūpi, kultūru, 
pētniecību un innovācijas.



Informācijas pieejamība

ir viens no rādītājiem 16. mērķī — miers un 
taisnīgums: Veicināt mierapilnas un iekļaujošas 
sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt 
taisnīgumu visiem un veidot efektīgas, atbildīgas 
un iekļaujošas institūcijas visos līmeņos.  
 
16.10: Nodrošināt publisku pieeju informācijai un 
aizsargāt fundamentālās brīvības saskaņā ar 
nacionālo likumdošanu un starptautiskajiem 
līgumiem. 





Uz bibliotēku darbu attiecas arī 
kultūras mērķis (11.4) un IKT 
mērķis (17.8)

Pusei pasaules iedzīvotāju nav pieeja 
informācijai tiešsaistē. Zināšanu sabiedrībā 
bibliotēkas piedāvā pieeju un iespējas visiem.  

Universālas prasmes (universal literacy) ir 
iekļautas ANO 2030 vīzijā: Mēs iztēlojamies … 
pasauli, kurā dzīvo cilvēki ar universālām 
prasmēm. (We envision…a world with universal 
literacy.)  



nodrošina piekļuvi informācijai un prasmēm to pielietot ikvienam, kas 
padara bibliotēkas par atslēgas institūcijām digitālajā laikmetā.

320,000 publiskās bibliotēkas un  

vairāk nekā 1 miljons parlamenta, nacionālās, universitāšu, 
akadēmiskās, skolu un speciālās bibliotēkas



Bibliotēkas atbalsta ilgtspējīgas 
attīstības mērķus 

• Veicinot vispārējās pratības, tai skaitā 
digitālo mediju un informācijpratību 
caur to zinošo un uzticamo personālu;  
• Aizpildot “caurumus” informācijas 
pieejamībā un palīdzot valdībām, 
pilsoniskajai sabiedrībai un uzņēmējiem 
labāk izprast vietējās informācijas 
vajadzības;



Bibliotēkas atbalsta ilgtspējīgas 
attīstības mērķus 

• Piedāvājot norises vietu tīklu valsts 
programmām un pakalpojumiem;  
• Veicinot digitālo iekļaušanu, 
nodrošinot pieeju IKT; 
• Kalpojot par pētniecības un 
akadēmiskās kopienas “sirdi”; un 
• Saglabājot un nodrošinot pieeju 
pasaules kultūras mantojumam.



Uzdevums: Kā Latvijas bibliotēkas var būt ieguvējas no partnerības 
mērķu sasniegšanā? 







Latvijas bibliotēkām svarīgi 

- Panākt vārda “bibliotēka” 
iekļaušanu visu līmeņu plānošanas 
dokumentos;  

- Nodrošināt to, lai dokumentos 
iekļauti tie publiskie pakalpojumi, 
kurus var piedāvāt tikai bibliotēkas;  

- Sekot sabiedrības attīstības 
tendencēm un/vai noteikt tās.  



slinkākiem ļaudīm

Ceļvedis pasaules glābšanai



Lietas, ko katrs var darīt 
sēžot uz dīvāna 

• Taupīt elektrību saslēdzot 
elektroiekārtas ar pagarinātāju  
un izslēdzot tās, kad nelietojat, tai 
skaitā datoru.  

• Atteikties no papīra rēķiniem, 
izvēloties elektroniskos vai mobilos  
pakalpojumus. Nav papīra, nav 
mežu iznīcināšanas.  

• Nedrukāt. Pierakstiet blociņā vai 
uz lapiņas, vai vēl labāk, viedierīcē! 
Taupiet papīru.



• Izslēdziet gaismu, kad tā nav 
nepieciešama. Dažkārt ekrāns izstaro 
pietiekami daudz gaismas. 

• Izpētiet internetā preces, ko vēlaties 
iegādāties. Pērciet tikai no kompānijām, 
kas izmanto ilgtspējīgus paņēmienus un 
nekaitē apkārtējai videi. 

• Sociālajos tīklos dalieties, nespiediet 
tikai “patīk”. Pastāstiet citiem kaut ko 
jaunu par sieviešu tiesībām vai klimata 
pārmaiņām. 

• Ziņojiet par neiecietību internetā. Ja 
pamanāt izrēķināšanos internetā, 
norādiet vai atzīmējiet nesaskaņu cēlāju. 



• Runājiet, neklusējiet! Aiciniet varas 
pārstāvjus iesaistīties iniciatīvās, kas 
nekaitē cilvēkiem un dabai. Aiciniet 
pievienoties konvencijām, globālām vai 
nacionālām iniciatīvām!  

• Esiet labi infomēts. Sekojiet ziņām gan 
vietējā, gan globālā līmenī. ANO mērķu 
konts sociālajos tīklos ir @GlobalGoalsUN. 

• Pastāstiet citiem par savām aktivitātēm 
globālo mērķu sasniegšanā, izmantojot  
mirkļbirku #globalgoals sociālajos tīklos. 

• Samaziniet savu radīto izmešu daudzumu! 
To var aprēķināt interneta vietnē Climate 
Neutral Now. Arī Jūs varat palīdzēt 
samazināt globālo izmešu daudzumu! 



Lietas, ko varat darīt mājās 

• Ļaujiet matiem un drēbēm izžūt dabiski,  
nevis izmantojot elektrisku ierīci. Mazgājot 
drēbes pārliecinieties, ka mašīna ir pilna. 

• Ejiet īsās dušās. Vannai nepieciešams daudz 
vairāk ūdens nekā 10-15 minūšu dušai.  

• Ēdiet mazāk gaļu, vistu un zivis. To 
audzēšanai tie patērēti daudz lielāki resursi 
nekā augiem.  

• Sasaldējiet svaigus augļus un dārzeņus kā arī 
ēdiena pārpalikumus, ja nav iespējas tos 
uzreiz apēst. Sasaldēt var arī līdzi paņemtu 
restorāna vai piegādes ēdienu. Tā Jūs 
ietaupāt ēdienu un naudu. 



• Veidojiet kompostu - liekot kompostā 
ēdiena atliekas jūs mazināt ietekmi uz 
vidi un lietderīgi izmantojat vērtīgās 
vielas, kas ir pārtikas produktos.  

• Šķirojiet papīru, plasmasu, stiklu un 
alumīniju, tas samazina izgāztuvēs 
nonākušo atkritumu daudzumu.  

• Pērciet preces minimālā iesaiņojumā.  

• Izvairieties uzsildīt cepeškrāsni. Ja Jums 
nav nepieciešama precīza cepšanas 
temperatūra, sāciet sildīt ēdienu uzreiz, 
kā ieslēdzat cepeškrāsni.   

• Logu un durvju spraugu aizlīmēšana 
palīdz uzlabot energoefektivitāti. 



• Noregulējiet termostatu - zemāk 
ziemā, augstāk vasarā.  

• Nomainiet vecās ierīces pret jaunām, 
energoefektīvākām, arī spuldzes.  

• Nopērciet paklāju. Tie palīdz uzturēt 
siltumu mājās un izmantot mazāk 
enerģijas apkurei. 

• Ja ir iespēja, uzstādiet solāros 
paneļus savai mājai. Tas samazinās 
elektrības rēķinu. 

• Neskalojiet traukus pirms 
mazgāšanas trauku mašīnā.  



• Izmantojiet videi draudzīgākas 
autiņbiksītes. Izvēlieties auduma 
autņus vai kādu no jaunajiem, videi 
draudzīgākajiem zīmoliem.  

• Tīriet sniegu ar rokām. Izvairieties no 
trokšnainu siega pūtēju lietošanas, 
pie viena arī pavingrosiet.  

• Lietojiet sērkociņus kartona 
iepakojumā. Tiem nevajag 
degšķidrumu. 



Lietas, ko darīt  
ārpus mājas 

• Pērciet vietējās preces. Atbalstot vietējos 
ražotājus Jūs nodrošiniet darbu saviem 
cilvēkiem un palīdzat samazināt nobrauktos 
kilometrus kravas mašīnām.    

• Iepērcieties gudri — plānojiet ēdienreizes, 
izmantojiet iepirkšanās sarakstu un izvairieties 
no impulsa pirkumiem. Neuzķerieties uz 
mārketinga trikiem, kas liek Jums nopirkt 
vairāk produktu nekā nepieciešams.  

• Pērciet jocīgo augli — daudz augļu un dārzeņu 
tiek izmesti, jo tiem ir neparasts izmērs, forma 
vai krāsa. Pērkot šos augļus tirdziņā Jūs 
palīdzat izvairīties no to nonākšanas 
atkritumos.



• Restorānā pasūtot jūras veltes vienmēr 
pajautājiet, vai viņi piedāvā ilgtspējīgas jūras 
veltes. Pastāstiet saviem mīļākajiem 
restorāniem, ka jūs esat par ilgtspējīgu 
zivsaimniecību.  

• Brauciet ar velospipēdu, sabiedrisko 
transportu vai ejat kājām. Izmantojiet auto, 
kad esat vairāki braucēji.  

• Izmantojiet savu ūdens pudeli vai kafijas 
krūzi. Samaziniet atkritumus un varbūt pat 
ietaupiet vietējā kafejnīcā.  

• Izmantojiet vairākkārt lietojamu auduma 
iepirkumu maisiņu. samaziniet plastmasas 
maisiņu izmantošanu.  

• Ņemiet mazāk salvešu. Tikai tik daudz, cik 
patiešām izmantosiet. 



• Pērciet vintage. Jaunas lietas ne 
vienmēr ir labākās.  

• Uzturiet auto labā kārtībā. Tas izdalīs 
mazāk kaitīgu izmešu.  

• Ziedojiet to, ko nelietojat. Vietējās 
labdarības organizācijas atradīs labu 
jaunu pielietojumu drēbēm, grāmatām, 
mēbelēm.  

• Vakcinējieties un vakcinējiet savus 
bērnus. Ģimenes aizsargāšana pret 
slimībām palīdz kopējai veselības 
sistēmai.  

• Izmantojiet iespēju vēlēt savas valsts un 
pašvaldības pārstāvjus. 



Lēmumu pieņēmējiem

1. IEKĻAUJIET BIBLIOTĒKAS 
NACIONĀLAJOS ATTĪSTĪBAS 
PLĀNOS  
Tie nosaka valdības prioritātes 
un izdevumu sadalījumu. 
Svarīgi iekļaut bibliotēkas gan 
nacionālajā, gan nozaru 
attīstības plānos, piemēram, 
digitālajai iekļaušanai via 
sociālajai attīstībai. Bibliotēkas 
var būt īpaši sekmīgas, lai 
sasniegtu dažādas sabiedrības 
grupas. 



Lēmumu pieņēmējiem
2. PARTNERĪBAS AR 
BIBLIOTĒKĀM 
Bibliotēkas var būt lieliski partneri 
stratēģiju īstenošanā. Pieeja 
informācijai, ko var nodrošināt 
bibliotēkas, caurvij visu ANO 2030 
dienaskārtību, tā attiecas uz 
daudzām jomām, tai skaitā 
izglītību, lauksaimniecību, veselību 
un citiem mērķiem. Bibliotēkas var 
būt ekonomisks partneris (cost-
effective) daudzās jomās, tai skaitā 
ekonomiskajā attīstībā.



Lēmumu pieņēmējiem 

3. BIBLIOTĒKAS VAR 
IZSKAIDROT, KO ANO MĒRĶI 
NOZĪMĒ PRAKTISKI  
ANO IAM ir būtiski, lai to 
īstenošanā tiktu iesaistīts ikviens - 
valdības, organizācijas un arī 
sabiedrība. Bibliotēka ir 
vislabākais ceļš informācijas 
nodošanā sabiedrībai. 



– Āfrikāņu sakāmvārds

“Ja gribat iet ātri, ejiet vieni,  
ja gribat aiziet tālu, ejiet kopā.”
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