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Saturs

• Globālais Ilgtspējīgas attīstības mērķu 
(IAM) rādītāju ietvars

• Citi monitoringa līmeņi 

• Nacionālie rezultatīvie rādītāji 

• Svarīgākie nākotnes izaicinājumi
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Globālie IAM rādītāji

Šobrīd definēti 232 globālie rādītāji IAM 
progresa mērīšanai.

-Rādītājus izstrādā ANO Starp-Aģentūru  un 
Ekspertu grupa, kas pārstāv statistiķus no 
visiem ANO reģioniem.

-Daļa rādītāju joprojām ir attīstības procesā. 

-Galvenās izmaiņas un aktuālo rādītāju 
sarakstu reizi gadā apstiprina ANO Statistikas 
komisija. 

-Par datu apkopošanu ir atbildīgas ANO 
aģentūras (PVO, UNESCO, u.c.), sadarbībā ar 
nacionālajām statistikas iestādēm
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Globālo rādītāju gatavības 
pakāpes

Rādītāji ir iedalīti trijās pakāpēs 
(20.04.2017): 

I - rādītāji, kam ir skaidra, apstiprināta 
metodoloģija/standarti, un šie dati tiek 
regulāri gatavoti (35%).

II - rādītāji, kam ir skaidra un apstiprināta 
metodoloģija/standarti, bet šāda veida datus 
daudzās valstīs negatavo regulāri (26%).

III - rādītāji, kuriem nav apstiprināta 
metodoloģija vai standarti, vai arī 
metodoloģija/standarti tiek testēti (36%). 
2% rādītāji ir vairākās pakāpēs
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IAM rādītāji citos griezumos 

‘’The Goals and targets will be followed up 
and reviewed using a set of global indicators. 
These will be complemented by indicators at 
the regional and national levels which will be 
developed by Member States, in addition to 
the outcomes of work undertaken for the 
development of the baselines for those 
targets where national and global baseline 
data does not yet exist.’’ (2030 Agenda for

Sustainable Development, para. 75)
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IAM monitoringa līmeņi

Adaptēts no Nicola Massarelli (Eurostat) 
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Līmenis Fokuss Iesaistītie Indikatoru ietvars

Globālais - ANO Dienaskārtības 2030 mērķi 

un apakšmērķi

ANO Statistikas nodaļa, 

IAEG-SDGs, ANO 

aģentūras, ANO 

Ekonomisko un sociālo 

lietu padome un ĢA

Globālais 232 rādītāju (244 

ieskaitot tos, kas dublējas) 

ietvars

Reģionālais – Eiropas 

Ekonomikas komisija 

(ANO EEK)

Vadlīniju izstrāde dalībvalstīm, bet ne atsevišķs rādītāju ietvars. CSP izmanto ANO EEK 

Vadības grupas IAM statistikai veidoto matricu datu pieejamības novērtēšanai.

Eiropas Savienība IAM ES politisko prioritāšu 

kontekstā 

Eurostat, Eiropas 

Komisijas 

ģenerāldirektorāti 

ES IAM rādītāju ietvars

OECD Vadlīniju izstrāde dalībvalstīm, bet ne atsevišķs rādītāju ietvars. Latvija piedalās OECD 

Pilotpētījumā par IAM mērīšanu.

Nacionālais Latvija 2030, NAP2020, 

nozaru politikas

CSP, citas oficiālas 

statistikas iestādes, PKC, 

ministrijas

Rezultatīvie ilgtspējīgas 

attīstības rādītāji  



Starpvalstu līmenis

• Eiropas Savienība

Eiropas Komisijas komunikācija ‘’Turpmākie pasākumi 
ilgtspējīgai Eiropas nākotnei Eiropas rīcība ilgtspējības 
jomā’’ (23.11.2016)

- IAM rādītāju ietvars: IAM monitorings ES kontekstā, 
balstīts uz pieejamo statistiku. 100 rādītāji (~ 6 
katram no 17 mērķiem, 51 sakrīt ar globālo ietvaru) 

- Pirmā no publikāciju sērijas plānota š.g. novembrī 

• OECD

Pilotpētījums ‘’Measuring Distances to the SDG targets’’. 
- Mērķis: palīdzēt valstīm darbā ar IAM (prioritāšu 
identificēšana, ziņošanas mehānismi)

- OECD atlasīto IAM rādītāju analīze (128 rādītāji, 
noklājot 57% no 169 apakšmērķiem; 65 sakrīt ar 
globālo ietvaru)

- Latvija: pieejami 99 indikatori, noklāj tikai 39% no 
169 apakšmērkiem. Jauna dalībvalsts, daudzi dati vēl 
nav standartizēti OECD datubāzēs.
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Latvia’s current distance from 
achieving SDGs’ 2030 targets 
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Nacionālie rādītāji 
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‘’ESK [Eiropas Statistiķu konferences] dalībvalstu 

nacionālā situācija attiecībā uz ilgtspējīgas 

attīstības rādītājiem ir atšķirīga. Dažām valstīm jau 

gadiem ir nacionālās ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas un to rādītāju ietvari. Šīm valstīm tagad 

jāizvērtē, vai un kā pielāgot nacionālos ilgtspējīgas 

attīstības rādītāju ietvarus IAM.’’ (ANO EEK Ceļa 

karte IAM statistikai)



Statistiķu un politikas plānotāju 
sadarbība

• Atšķirībā no Tūkstošgades rādītāju ietvara, 
statistiķu kopiena ir iesaistīta jau rādītāju 
definēšanas procesā, ne vien datu 
sniegšanā

• CSP arī ir apņēmies savas kompetences un 
resursu ietvaros sniegt palīdzību un 
sadarboties ar politikas plānotājiem un 
citām iesaistītajām pusēm aktuālajā darbā 
ar ilgtspējīgas attīstības rādītājiem

- Informācija par pieejamajiem nacionālajiem un 
starptautiskajiem datiem, rādītāju ietvariem

- Metodoloģiskas konsultācijas 

- Statistiķi nevar pateikt ko mērīt, bet kā mērīt
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IAM rādītāji kartējumā 
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Nākotnes izaicinājumi

• Nacionālajiem rādītājiem - aptvert IAM mērķu 
un apakšmērķu loku atbilstoši nacionālajām 
politikas prioritātēm un resursiem 

• Novērst dublēšanos starp dažādiem indikatoru 
ietvariem un līmeņiem (‘’multipurpose 
indicators’’)

• Dažādo rādītāju ietvaru komunicēšana 
sabiedrībai

• Globāli – ziņošana ANO IAM rādītāju 
datubāzei, salīdzināmības nodrošināšana vs. 
atbilstība nacionālajiem datiem, sadarbība ar 
ANO aģentūrām
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Jautājumiem - IAM@csb.gov.lv

Paldies par uzmanību! 


