
 

2015.gada 25.septembrī Ņujorkā notika ANO post2015 samits, kur tika apstiprināti Ilgtspējīgas attīstības mērķi (Sustainable 
Development Goals – SDGs vai IAM), kas globālajā dienaskārtībā būs attīstības ietvars nākošajiem 15 gadiem. Dokumentā ir 
nosaukti 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi un 169 apakšmērķi, kas īstenojami līdzdarbojoties valdībai, pilsoniskajai sabiedrībai, 
privātajam sektoram un mums ikvienam pašu valstīs un palīdzot valstīm ar ierobežotām iespējām.   

 

  
 
 

4. mērķis.  Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas 
 

4.1. Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visas meitenes un zēni iegūst bezmaksas, vienlīdzīgu un kvalitatīvu pamatizglītību un 
vidējo izglītību, kas ļauj sasniegt atbilstošus un efektīvus mācību rezultātus 

4.2. Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visām meitenēm un zēniem ir pieejami kvalitatīva agrīnās pirmsskolas attīstības un 
aprūpes pakalpojumi un pirmsskolas izglītība, lai viņus sagatavotu pamatizglītībai 

4.3. Līdz 2030. gadam nodrošināt visām sievietēm un vīriešiem vienlīdzīgu piekļuvi pieejamai un kvalitatīvai tehniskajai, 
profesionālajai un terciārajai izglītībai, tostarp universitātes izglītībai 

4.4. Līdz 2030. gadam ievērojami palielināt to jauniešu un pieaugušo skaitu, kuriem ir nodarbinātībai, pienācīgas 
kvalitātes darba veikšanai un uzņēmējdarbībai piemērotas prasmes — tostarp tehniskās un profesionālās prasmes 

4.5. Līdz 2030. gadam izskaust dzimumu atšķirības izglītībā un nodrošināt neaizsargātiem iedzīvotājiem, tostarp personām 
ar invaliditāti, pirmiedzīvotājiem un neaizsargātiem bērniem, vienlīdzīgu piekļuvi visiem izglītības un profesionālās 
apmācības līmeņiem 

4.6. Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visi jaunieši un ievērojama daļa pieaugušo — gan vīriešu, gan sieviešu — apgūst 
rakstpratību un rēķinātprasmi 

4.7. Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visi apmācāmie apgūst zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanai, tostarp izglītojot par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, 
veicinot miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras daudzveidību un 
kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā 

4.a Veidot un modernizēt izglītības iestādes, kas ņem vērā bērnu, invalīdu un dzimumu īpašās vajadzības, un nodrošināt 
visiem drošu, nevardarbīgu un efektīvu mācību vidi 

4.b Līdz 2020. gadam visā pasaulē ievērojami palielināt to stipendiju skaitu, kas pieejamas jaunattīstības valstīm un jo 
īpaši vismazāk attīstītajām valstīm, mazo salu jaunattīstības valstīm un Āfrikas valstīm, augstākās izglītības un 
profesionālās apmācības apguvei informācijas un sakaru tehnoloģiju, tehniskajās, inženiertehniskajās un zinātnes 
programmās attīstītajās valstīs un citās jaunattīstības valstīs 

4.c Līdz 2030. gadam ievērojami palielināt kvalificētu pedagogu skaitu, cita starpā īstenojot starptautiskus sadarbības 
pasākumus pedagogu apmācībai jaunattīstības valstīs un jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs un mazo salu 
jaunattīstības valstīs 

  
  


