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DARBĪBAS PRINCIPI 
 

 

 
Koalīcijas mērķis: atbalstīt Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanu stra-

tēģijās, politikās un aktivitātēs lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. 

 
 

Rīcības virzieni: 
 

1.Sabiedrības informēšana un izglītošana par IAM 
 

Dažādas aktivitātes vietējā līmenī dažādām mērķa grupām (valsts, nevalstiskajā 
un privātajā sektorā), veicinot izpratni par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, to 

ieviešanas mehānismiem, motivējot rīkoties, uzņemties iniciatīvu un līdzatbil-

dību.  
Aktivitātes tiek īstenotas, sadarbojoties dažādām nozaru pārstāvjiem (piesaistot 

nacionālo un starptautisko finansējumu). 
Būtiska informācijas apmaiņa, lai dalītos ar jau esošiem materiāliem, piemēriem, 

iespējām (e-platforma un citi veidi). 
 

2.IAM ieviešanas uzraudzība un monitorings 
 

Izveidots ērti lietojams un efektīvs digitālais rīks, kas, balstoties uz zinātniskiem 
faktiem, piedāvā IAM ieviešanas mērīšanu; rīks piedāvā iespēju organizācijai vai 

indivīdam līdzdarboties IAM ieviešanā, sniedzot informāciju par veiktajām dar-
bībām.   

 
3.Latvijas IAM prakses popularizēšana starptautiski 

 

Apkopot, tulkot un popularizēt Latvijas veiksmes stāstus ilgtspējīgas attīstības 
jomā dažādās nozarēs. 

 
4.Ilgtspējīgas attīstības koncepta ieviešana starpnozariski 

 
Konceptuāli skatīt ilgtspēju stratēģiskajā komunikācijā, plānošanā, izglītībā, pēt-

niecībā. Veicināt paradigmu maiņu no ekonomikas centrētu uz ilgtspējīgu domā-
šanu.  



 

 

 

Darbības formas: 
 

Koalīcija darbojas divās apakšgrupās - Domnīcā un Darbnīcā, kuras katra atse-
višķi nosaka savu darbības kārtību, tikšanās biežumu, bet ne retāk kā divas rei-

zes gadā. 
 

Domnīca apvieno interesentus 2.un 4.rīcības virzienam. Tajā tiek diskutēts par 

ilgtspējas konceptu, tā ieviešanu, IAM monitoringa rīka izveidi un citiem sistē-
miskiem jautājumiem. 

 
Darbnīca apvieno interesentus 1.un 3.rīcības virzienam. Tajā praktiķi apmainās 

ar informāciju par pasākumiem, labākajām metodēm, projektu iespējām, īsteno 
sadarbības aktivitātes. 

 
Reizi gadā tiek organizēts Forums, kurā visi koalīcijas dalībnieki un citi intere-

senti var uzzināt par aktualitātēm, Domnīcas un Darbnīcas darbu. 
 

Pēc Koalīcijas dalībnieku iniciatīvas var tikt veidotas papildus aktivitātes. 
 

 

Iestāšanās koalīcijā 
 

Par Koalīcijas dalībnieku var kļūt jebkura organizācija/institūcija vai indivīds, no-
sūtot Latvijas Platformai attīstības sadarbībai (LAPAS) vēstuli par iestāšanos uz: 

lapasinfo@gmail.com 
 

Papildus vēstulei indivīds vai organizācijas kontaktpersona aizpilda pieteikšanās 
anketu šeit: https://forms.gle/25ZsD4Rxnji26gBP9  

 

Koalīcijas dalībnieku saraksts ir publisks. 
 

Ar iestāšanos Koalīcijā dalībnieks atbalsta šajā dokumentā minētos darbības 
principus un apņemas savas kompetences un resursu ietvaros līdzdarboties Ko-

alīcijas darbā. 
 

 
Koalīcijas sekretariāts 

 
Koalīcijas sekretariāta funkcijas pilda Latvijas Platforma attīstības sadarbībai. 

 
Kontaktpersona: 

Inese Vaivare, direktore 
E-pasts: inese.vaivare@gmail.com 

Vairāk par LAPAS www.lapas.lv 

 
Sadarbības partneris koalīcijas darbības uzturēšanai -  Izglītības iniciatīvu centrs 

www.iic.lv  
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