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KAS IR ILGTSPĒ J ĪGA 
ATT ĪST ĪBA?

• Trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides, 

ekonomiskā, sociālā

• Ilgtspējīga attīstība dažādos līmeņos: globālā
mērogā, nacionālā, reģionālā, institucionālā
līmenī

Piemērs:

Rezolūcija “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas 

attīstības programma 2030. gadam” jeb “Dienaskārtība 

2030” (Transforming our world: the 2030 Agenda for

Sustainable Development, Agenda2030)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 

(Latvija2030)

Latgales stratēģija 2030

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-

2033.gadam

Preiļu galvenās bibliotēkas stratēģija

Attīstība, kas nodrošina šodienas 

vajadzību apmierināšanu, neradot 

draudus nākamo paaudžu vajadzību 

apmierināšanai

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://polsis.mk.gov.lv/api/file/file16857.pdf
https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2011/lpr-planosanas-dokumenti/Latgales_strategija_2030_apstiprinata_01.12.2010.pdf
https://preili.lv/wp-content/uploads/files/dokumenti1/Preilu_novada_IAS_2013-2033.pdf


KAS IR IAM?

• ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija “Mūsu 

pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības 

programma 2030. gadam” (2015) / spēkā no 

2016. gada 1. janvāra 

• 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) un 169 

apakšmērķi

• Jomas, kas ir svarīgas cilvēcei un visai mūsu 

planētai

• IAM plānošanā un īstenošanā iesaistās visa 

sabiedrība, t.sk. – iedzīvotāji, uzņēmēji, 

politiķi, valstu apvienības, ANO un citas 

institūcijas

Visaptverošs, tālejošs un uz 

cilvēkiem vērsts vispārēju un 

pārmaiņas veicinošu mērķu un 

apakšmērķu kopums





KĀPĒC TAS IR SVAR ĪGI?

• Bibliotēkas ir svarīgas un veicina ilgtspējīgu 

attīstību;

• Bibliotēku ieguldījums savas kopienas dzīves 

uzlabošanā;

• Izglītošana un sabiedrības izpratnes celšana;

• Spēja runāt ar politikas veidotājiem vienā
valodā;

• Finansējuma piesaiste;

Ikdienas paradumu maiņa

https://www.un.org/sustainabledevelopment/why-the-sdgs-matter/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/


IFLA AKTIVITĀTES

• Grupa “Libraries, Development and the
United Nations 2030 Agenda”

• Forumi, konferences, tikšanās ar bibliotēku 
nozares līderiem un politikas veidotājiem

• Starptautiskā bibliotēku interešu aizstāvības 
programma (International Advocay Program, 
IAP)

• Publikācijas:

• Access and Opportunity for All: How Libraries
contribute to the United Nations 2030 Agenda

• Libraries and the Sustainable Development Goals: 
A Storytelling Manual (Bibliotēkas un ilgtspējīgas 
attīstības mērķi: stāstu veidošanas rokasgrāmata)

• Materiālu krājums, kas ilustrē dažādu valstu 
bibliotēku ieguldījumu IAM sasniegšanā

https://www.ifla.org/libraries-development
https://www.ifla.org/ldp/iap
https://www.ifla.org/publications/node/10546
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdg-storytelling-manual-lv.pdf
https://www.ifla.org/publications/node/91709


EBLIDA AKTIVITĀTES

• EBLIDA matrica

Instrumentu kopums, kuru EBLIDA piedāvā Eiropas 

bibliotēkām, lai palīdzētu tām iesaistīties ilgtspējīgas 

attīstības programmas “Eiropa 2030” īstenošanā

• Ilgtspējīgas attīstības mērķi un bibliotēkas. 

Pirmais Eiropas ziņojums (Sustainable

Development Goals and Libraries. First 

European Report);

• Tiešsaistes darbnīcas “Domājiet par 

neiedomājamo” (Think the Unthinkable) -

2020. gada 13., 14., 16. oktobris

http://www.eblida.org/activities/the-eblida-matrix.html
http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA-Report-SDGs-and-their-implementation-in-European-libraries.pdf
http://www.eblida.org/eblida-online-meetings-2020/eblida-online-workshops-2020.html


KOPSAVILKUMS

• 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi un 169 apakšmērķi

• Trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides, ekonomiskā, sociālā

• Aktuāli visām valstīm un sasniedzami tikai kopīgiem spēkiem

• IAM plānošanā un īstenošanā iesaistās visa sabiedrība

• Bibliotēku devums

https://youtu.be/0XTBYMfZyrM


IETEIKUMI BIBLIOTEKĀRIEM:

• Iepazīšanās ar reģionālajiem, nacionālajiem un starptautiskajiem ilgtspējīgas 
attīstības plānošanas dokumentiem;

• Sevis identificēšana un savas vietas saskatīšana ilgtspējīgas attīstības kontekstā;

• Bibliotēkas un vietējās kopienas prioritāšu izvērtēšana un aktuālo virzienu 
noteikšana;

• Bibliotēkas rīcības plāna izveide ilgtspējīgas attīstības veicināšanā;

• Starpnozaru partnerības un sadarbības veidošana;

• Informatīvu kampaņu un materiālu sagatavošana, sabiedrisku diskusiju 
rosināšana, izglītojošu pasākumu organizēšana.




