
Par nepieciešamību aktualizēt diskusijas par attīstības ietvaru pēc 2015.gada 
 
Konteksts: Visā pasaulē šobrīd notiek plašas diskusijas par attīstības ietvaru pēc 
2015.gada, kad beigsies ANO Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM). Līdz šim TAM ir 
bijuši fokusēti uz attīstības sadarbību, veidojot ietvaru donorvalstu palīdzībai. 
Šobrīd, apzinoties, ka ar attīstību saistīti jautājumi – tādi kā nevienlīdzības 
pieaugums, urbānā nabadzība, dzimumu līdztiesība un citas, ir vienlīdz aktuālas ne 
tikai attīstības valstīs, bet jebkurā pasaules valstī, ir zināms, ka jaunais attīstības 
ietvars attieksies uz jebkuru valsti. 
 
Kāpēc tas ir aktuāli Latvijai: jaunais attīstības ietvars tiks pieņemts 2014.gada 
nogalē vai 2015.gadā, kad Latvijai ir Prezidentūra ES padomē. Tātad, šajā visai 
pasaulei nozīmīgajā laikā, Latvija būs uzmanības centrā. Vienlaikus 2015.gads būs 
Eiropas Attīstības gads, tātad, būs papildus uzdevums diskutēt par attīstības 
jautājumiem. 
 
Kur slēpjas izaicinājums: Latvijā ir noticis ilgs process NAP izstrādei, tomēr 
diskusijas tā izstrādes laikā liecināja, ka NVO sektoram un citiem ekspertiem ir 
dažādi viedokļi par attīstības būtību – vai ekonomiskais izrāviens ir arī ilgtspējīga 
attīstība?  
Ticamākais, ka jaunajā attīstības ietvarā katrai valstij būs jāizstrādā indikatori un 
rīcības globālā ietvara ieviešanai, tādējādi aktualizēsies jautājums par NAP saturu. 
 
Kas ir jādara: Šobrīd arvien notiek diskusijas, ANO Augsta līmeņa panelis, kurā 
Eiropas Savienību pārstāv attītsības komisārs A.Piebalgs, 31.05.ir publiskojis savu 
ziņojumu, kuram notiek tālākā apspriešana. 
Jebkura NVO var iesaistīties globālajā procesā, uzņemoties atbildību par visas 
pasaules nākotni, jaunā ietvara atbilstību Latvijas vajadzībām. 
 
Ko dara LAPAS: 14.06.LAPAS organizē starptautisku augsta līmeņa debati par jauno 
attīstības ietvaru, īpaši skatoties uz ES 12 kontekstu. Pasākums ir atvērts, NVO 
aricinātas piedalīties. Pieteikties evija.goluba@gmail.com 
Diemžēl LAPAS projekta pieteikums nav guvis atbalstu projektu konkursā, lai 
aktualizētu šīs diskusijas Latvijā, tāpēc šobrīd aicinām katru organizāciju iesaistīties 
pastāvīgi, kā arī sekot līdzi LAPAS jaunumiem twitter un FB.  Šobrīd LAPAS strādā 
pie vairākiem starptautiskiem projektu pieteikumiem par tēmas aktualizēšanu, bet 
finansējums tiks saņemts, ātrākais, 2014,gada beigās, kad organizācijām jau būs 
jāsāk rīcības un nebūs laiks izglītošanas procesam. 
 
Memoranda padomē: Tiks sniegta informācija par augšminēto procesu, Latvijas 
iespējām un izaicinājumiem, organizāciju iespējām iesaistīties. 
 
Saites plašākai informācijai: 
 
NVO aktivitāte: www.worldwewant2015.org 
 

mailto:evija.goluba@gmail.com
http://www.worldwewant2015.org/


ANO Augsta līmeņa panelis : http://www.post2015hlp.org/outreach/ 
 
Augsta līmeņa paneļa ziņojums: http://www.worldwewant2015.org/HLPREPORT 
 
Ziņojuma kritika no NVO puses 
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/Key%20messages.pdf 
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