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17 IAM 169 apakšmērķi 
Sasaiste ar Latvijas politikas plānošanu

Attēla avots: UNESCO LNK 2

http://www.unesco.lv/


IAM «kartējums» 
Publiski pieejams rīks politikas analīzei

http://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-
merki/iam-kartejums

http://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki/iam-kartejums


IAM kartējums 
Parametri 169 apakšmērķiem

 Apakšmērķis – ANO formulējums

 Attiecas, neattiecas 

 Attiecas uz: Latviju, attīstības sadarbību, cita 
veida darbību

 Atbildīgās, līdzatbildīgās institūcijas

 Latvija 2030 rādītāji

 NAP2020 rādītāji

 Politikas plānošanas dokumenti

 Politikas plānošanas mērķi, rezultāti, 
rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvie rādītāji ir IAM «kartējuma» mugurkauls 
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IAM kartējums
Citi rādītāji

 Oficiālie ANO rādītāji

 ES rādītāji (vēl nav noteikti)

 OECD pilotprojekta rādītāji

 SDSN (Sustainable Development Solutions

Network) rādītāji

Rezultatīvie rādītāji ir kartēšanas mugurkauls 
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Apakšmērķis (ANO formulējums)
Piemērs

11. mērķis 
PADARĪT PILSĒTAS UN APDZĪVOTAS VIETAS IEKĻAUJOŠAS, 
DROŠAS, PIELĀGOTIES SPĒJĪGAS UN ILGTSPĒJĪGAS

11.5. apakšmērķis

Līdz 2030. gadam ievērojami samazināt nāves gadījumu un 
ievainoto cilvēku skaitu un 

būtiski samazināt dabas katastrofu, tostarp ar ūdeni saistītu 
katastrofu, 

tiešos ekonomiskos zaudējumus attiecībā pret pasaules 
iekšzemes kopproduktu, 

īpaši pievēršoties nabadzīgo un neaizsargāto iedzīvotāju 
aizsardzībai



Attiecas uz Latviju / nav aktuāls 
šobrīd



Attiecas uz Latviju, attīstības 
sadarbību vai cita veida politiku, 
kurā Latvija līdzdarbojas 
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Atbildīgās, līdzatbildīgās institūcijas
Piemērs

2.1. ...nodrošināt piekļuvi nekaitīgam, uzturvielām 
bagātam un pietiekamam uzturam visa gada 
garumā...

Atbildība: 

• LM (trūcīgo pārtika)

• ZM (programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem, 
pienu)

• IZM  (brīvpusdienas skolās)

Līdzatbildība: 

• SPKC

• VM (uztura prasības pārtikai)

• SIF (trūcīgo pārtika)
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Latvija 2030 rādītāji
NAP2020 rādītāji
Nozaru politiku rādītāji

Latvija 2030 un NAP2020 jau īsteno

43 Latvijai aktuālus IAM apakšmērķus

Nozaru politiku plānošanas dokumenti jau īsteno

113 Latvijai aktuālus IAM apakšmērķus
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Kuros Latvijai aktuālos apakšmērķos 
nav politikas rezultātu rādītāji? 

1.b Ieviest nediskriminējošus tiesību aktus

12.6. Mudināt uzņēmumus un jo īpaši lielos un 
starptautiskos uzņēmumus īstenot ilgtspējīgu 
praksi 

12.a Atbalstīt jaunattīstības valstis to 
zinātniskās un tehnoloģiskās spējas 
stiprināšanā

15.7. Izbeigt malumedniecību

15.c Atbalstus malumedniecības un nelikumīgas 
tirdzniecības apkarošanai

17.14. Uzlabot politikas saskaņotību ilgtspējīgai 
attīstībai
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Nozaru politikas plānošanas 
dokumenti

Nosedz viens vai vairāki nozaru politikas 
dokumenti, piem.

3.5. narkotisko vielu un alkohola pārmērīgu 
lietošana

1. Sabiedrības veselības pamatnostādnes 
2014.–2020.gadam (Veselības ministrija)

2. Narkotisko un psihotropo vielu un to 
atkarības izplatības ierobežošanas un 
kontroles pamatnostādnes 2011.–
2017.gadam (Iekšlietu ministrija)

3. Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 
2015.–2020. gadam (Tieslietu ministrija)
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Mērķu grupēšana
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IAM - NAP2020 griezumā
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Makromērķi

Prioritātes

Rīcības virzieni

Citādi !

Citi Latvijai aktuāli



Nabadzības novēršana
Piem., apsvērt mērķa grupu pārskatīšanu 
vidējā termiņa plānošanā

• Latvijas nabadzības mazināšanas politika

• NRP un ES2020

• ANO konvencija par invaliditāti 

• Iekļaujošās nodarbinātības pamatnostādnes

• Ģimenes valsts politikas plāns

• Minimālā ienākuma līmeņa koncepcija

Jautājumi

• Vai arī citas iedzīvotāju grupas? 

• Vai esam domājuši par nākotni, kad augstas 
produktivitātes dēļ zudīs darbavietas? 
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NAP2020 
mērķagrupas: 

• strādājošie (t.sk. 
cilvēki ar invaliditāti) 
• ģimenes ar bērniem 



Uzlabot uzturu un veicināt ilgtspējīgu 
lauksaimniecību
Piem., apsvērt politiku papildināšanu ar  
mērķiem, rādītājiem

2.3. 

Līdz 2030. gadam palielināt lauksaimniecības, 
zivsaimniecības, pārtikas  un meža nozares  
produktivitāti un tajās nodarbināto ienākumus...

Esošie ieguldījumi mazāk vērsti uz mazo un vidējo 
lieluma saimniecību produktivitātes un 
nodarbinātības kāpināšanu. 

Apsvērt rādītāju noteikšanu, kas saistītu šīs 
nozares ar nodarbinātību.
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Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas 
iespējas un tiesības
Piem., apsvērt jaunu rīcībpolitiku

Vidējā darba samaksa vīriešiem 
un sievietēm Latvijā (pārskata 
gada 1. ceturksnī, euro) 

Avots: CSP

Iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums 

Avots: CSP
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Iekļaujoša un ilgtspējīga ekonomikas 
izaugsme, produktīva nodarbinātība 
un cienīgs darbs
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Ilgtspējīgi patēriņa paradumi un 
ražošanas modeļi

Atsauce uz 7 politikām

-



Klimata pārmaiņas,
Piem., izveidot politikas satvaru

Turpinās darbs pie klimatu pārmaiņu satvara

Izstrādes procesā ir politikas, kuru mērķi būtu: 

• mazināt Latvijas siltumnīcefekta gāzu 
emisijas

• mazināt klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi/ 
riskus un izmantot klimata pārmaiņu 
priekšrocības
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Efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas 
institūcijas
Piem., izmaiņas darbībā

Nepietiekami augsta uzticamība

• Uzticamība politiskai pārstāvniecībai

• Uzticamība izpildvarai un tiesu varai

• Korupcijas un tās uztveres mazināšana
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Secinājumi

1. Latvija jau tagad ar tās politiku ievieš IAM

2. IAM, apakšmērķi un rezultatīvie rādītāji 
izmantojami NAP2020 izvērtēšanas procesā, 
lai uzlabotu Latvijas politiku aktuālajās jomās

3. NAP2020 izvērtējuma ekspertu aptaujās un 
diskusijās iekļaujamas arī IAM jomas, kas 
sākotnēji identificētas kartēšanas procesā
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IAM jomas, kas sākotnēji 
identificētas kartēšanas procesā

1. Makro-mērķis – nevienlīdzības mazināšana (10. IAM)

2. Uzlabojumi NAP prioritātē «Izaugsmi veicinošās teritorijās» (11. 
AM)

3. Izglītības, veselības, enerģētikas un inovāciju rīcības virzieni 
(3.,4.,7.9. IAM)

4. Sinerģijas potenciāls – cienīgam darbam, darbaspēka produktīvai 
nodarbinātībai un izaugsmei (8. IAM)

5. Sinerģijas potenciāls – ilgtspējīgas patēriņš un ražošana (12. 
IAM)

6. Jauna politika klimata mērķu sasniegšanai (13.IAM)

7. Nodarbinātības potenciāls ilgtspējīgas lauksaimniecības, 
zivsaimniecības, pārtikas  un meža nozarēs (2. IAM)

8. Pasākumi politiskās pārstāvniecības un izpildvaras uzticamības 
uzlabošanai (16. IAM)

9. Nabadzības mazināšanas pasākumu pārskatīšana (1. IAM)

10. Dzimumu līdztiesības politikas nepieciešamība (5.IAM)

IAM kartējums pieejams PKC mājaslapā.

http://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki/iam-
kartejums
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