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IAM TOP Laukos

1. Mērķis Nr. 8 «Labs 
Darbs un ekonomiskā 
izaugsme

2. Mērķis Nr. 11 
«Ilgtspējīgas pilsētas 
un apdzīvotas vietas»

3. Mērķis Nr. 9 «Veidot 
noturīgu 
infrastruktūru, 
ilgtspējīga 
industrializācija 

2015. gada 10. decembrī



Nozīmīgums VRG darbībā īstenojot 
vietējās attīstības stratēģijas

Mērķis

Mājoklis un pamatpakalpojumi SVVA

Transports LV2030 un 
NAP

Iekļaujoša un integrēta plānošana SVVA

Kultūras un dabas mantojums SVVA

Katastrofu radīto zaudējumu mazināšana SVVA

Pilsētu negatīvās ietekmes mazināšana -

Zaļo zonu pieejamība SVVA

Saišu veidošana starp pilsētu un laukiem SVVA

Integrētas politikas  resursu efekt. un 
klimata pārmaiņām

Klimata 
politika

Atbalsts vismazāk attīstītām valstīm SVVA



ANO Ģenerālā asambleja

«Paredzēts līdzsvaroti un integrēti 
sasniegt ilgtspējīgu attīstību visās trīs 
tās dimensijās — ekonomikas, 
sociālajā un vides dimensijā»



Pamatjomas: sociālā, ekonomiskā, ekoloģiskā

Apakšjomas: sociāli ekoloģiskā, sociāli ekonomiskā, 
ekonomiski ekoloģiskā, un sociāli ekonomiski 
ekoloģiskā.  

IAM 
sasniegšanas 
prioritāšu 
grupējums 
atbilstoši 
ilgtspējīgas 
attīstības jomām 



Sociālā joma
Prioritāte Piemēri

pilsoniskas sabiedrības 

attīstība

līderu meklēšana, sabiedrības aktivizēšana, sociālas kustības izveide, 

jaunas diskusiju platformas izveide politiķu iesaistei, citu NVO iesaiste, 

NVO iekļaušana NAP, politiskās gribas veicināšana prioritāšu 

īstenošanai, domubiedru meklēšana IAM komunicēšanai, NVO fonda 

projektu konkurss par IAM

izglītības jomas attīstība izglītības pārmaiņas, izglītības reforma, izglītības kvalitāte, izglītības 

pieejamība, izglītības strukturētība

sociālo funkciju 

palielināšana sabiedrībā

solidaritāte, horizontāla sadarbība, sadarbības veicināšana, dalīšanās ar 

labās prakses piemēriem, iedrošināšana paust savu viedokli, citu 

iedvesmošana un iesaiste, sabiedrības iesaiste caur pozitīvu 

komunikāciju un piemēriem, sociālās atstumtības mazināšana, sociālā 

drošība ikvienam

sabiedrības izglītošana lēmējvaras izglītotība, individuālas apziņas celšana, personīgās 

uzņēmības spēcināšana, ilgtermiņa domāšanas attīstība, kritiskās 

domāšanas attīstība, sabiedrības vērtību maiņa



Sociāli ekoloģiskā

Prioritāte Piemēri

ekoloģiski resursi veselīgas pārtikas pieejamība veselības saglabāšanai

ekoloģiska rīcība sabiedrībai un videi draudzīga rīcība

ekoloģiska identitāte eko-sabiedrība, cilvēks kā daļa no dabas nevis dabas 

resursu “vadītājs”



Sociāli ekoloģiskā, ekonomiskā

Prioritāte Piemēri

ilgtspējīgs dzīvesveids veselīga dzīvesveida pieejamība, personīgās zināšanas, 

prasmes, attieksme, rīcība ilgtspējīga dzīvošanai

ilgtspējīga sociālā 

infrastruktūra

reģionālu kopienu veidošana: bioloģiskās saimniecības, 

izglītības iestādes, vietējie uzņēmēji, u.c.

ilgtspējīga politika Pēctecības nodrošināšana



Ekoloģiski Ekonomiskā

Prioritāte Piemēri

videi draudzīga 

ekonomika

aprites ekonomika

ilgtspējīgs patēriņš 

un ražošana

bio pārtika, bio lauksaimniecība, gaļas patēriņa 

samazināšana



Sociāli ekonomiskā

Prioritāte Piemēri

vienlīdzīga pieeja ienākumu vienlīdzība, vienlīdzīga pieeja medicīnas 

pakalpojumiem

labklājība nabadzības mazināšana, labklājības sekmēšana, 

nākamo paaudžu labklājība un drošība, ekonomiskā 

sloga mazināšana veselīga dzīvesveida 

nodrošināšanai

nodarbinātība nodarbinātība cieņpilnā darbā, t.sk. laukos

attīstība vienmērīga reģionālā attīstība, decentralizācija, 

ekonomikas jomas pārstāvju izglītošana



ANO Ģenerālā asambleja

«….Tiek paredzēta intensīva pasaules līmeņa 
iesaistīšanās mērķu īstenošanas atbalstam, 
apvienojot valdības, pilsonisko sabiedrību un 
privāto sektoru»

«Jaunā pasaules pārveide paredz mērķu 

ieviešanu īstenot integrētu un nedalāmu»



Secinājumi un ierosinājumi

• Ņemt vērā izveidoto vietēja mēroga partnerību 
nozīmi IAM sasniegšanā

• Latvijas Politikas plānošanas procesā atzīt Vietējās 
attīstības stratēģijas un to īstenošanu IAM mērķu 
sasniegšanai

• Celt vietējo partnerību kapacitāti, vietējo rīcību 
integritātes, pārnozariskas pieejas  attīstībai 

• IAM ir Valdību parakstīts Pilsonisku centienu 
apkopojošs dokuments un Sabiedrības Virzīta 
Vietēja attīstība var sniegt efektīvu ieguldījumu 
IAM sasniegšanai



laukuforums@gmail.com

+371 28855427

llf.partneribas.lv un 
laukuforums.lv

twitter.com/Laukuforums

facebook.com/laukuforums

Latvijas Lauku forums

Latvijas Lauku ir 
labākā vieta, 
kur dzīvot, 
strādāt un 
viesoties!


