
BIBLIOTĒKAS 
UN SABIEDRĪBAS 
ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA



Ilgtspējīga attīstība

Ilgtspējīgas attīstības dimensijas: 

ekonomika, sociālie aspekti, vide

“attīstība, kas nodrošina šodienas 

vajadzību apmierināšanu, neradot 

draudus nākamo paaudžu 

vajadzību apmierināšanai”

ANO Pasaules Vides un attīstības komisijas 

ziņojumā “Mūsu kopējā nākotne”

Starptautiski plaši tiek lietots kopš 

1992.gada ANO konferences 

Riodežaneiro “Vide un attīstība”

Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2030.gadam 

(Latvija2030) 
apstiprināta 2010.gada 10.junijā

Galvenie stratēģiskie principi:

● Jaunrade

● Tolerance

● Sadarbība

● Līdzdalība

“2030. gadā Latvija būs plaukstoša aktīvu un 

atbildīgu pilsoņu valsts. Ikviens varēs justies 

drošs un piederīgs Latvijai, šeit katrs varēs 

īstenot savus mērķus. Nācijas stiprums 

sakņosies mantotajās, iepazītajās un 

jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtībās, 

latviešu valodas bagātībā un citu valodu

zināšanās. Tas vienos sabiedrību jaunu, 

daudzveidīgu un neatkārtojamu vērtību 

radīšanai ekonomikā, zinātnē un kultūrā, 

kuras novērtēs, pazīs un cienīs arī ārpus 

Latvijas.”

http://polsis.mk.gov.lv/documents/3323


PAR IAM

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals_en
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/latvia


IAM stāstu sadaļa “Pasaules bibliotēku kartē”

IFLA aktivitātes

3 valstis: Rumānija, Kolumbija, Krievija

4 stāsti

https://www.ifla.org/libraries-development
https://www.ifla.org/ldp/iap
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/access-and-opportunity-for-all.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdg-storytelling-manual.pdf
https://librarymap.ifla.org/stories




Bibliotēku aktivitātes



3. Starptautiskais jauno bibliotekāru 

forums “Bibliotēkas un ilgtspējīga 

sabiedrības attīstība” (“Libraries and 

Sustainable Development of Society”)
Ukraina, 12.-13.aprīlis

Vairāk kā 100 dalībnieki no Ukrainas, 

Baltkrievijas, Kipras, Latvijas, Slovēnijas, 

Turcijas, Rumānijas un Katalonijas.

Piemēri no Latvijas:

● “Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība 

uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās 

(BUSINESS BAG)”;

● “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs 

nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas 

veids (OPEN UP)”;

● “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide, 

dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam 

Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē (Network 

DigiHubs)”.



Kāds labums bibliotēkām?

Iespēja 

● mainīt veidu, kā 

bibliotēkas tiek skatītas

● spēlēt jaunas “lomas”

● piesaistīt finašu 

līdzekļus

Bibliotēku aizstāvības rīks



Rīkojies!

● Mācieties runāt attīstības valodā

● Identificējiet sevi ar IAM

● Iepazīstieties ar savas valsts attīstības 

prioritātēm un izvērtējiet, kur bibliotēkas 

var iesaistīties

● Veidojiet starpnozaru sadarbības / 

partnerības, lai risinātu problēmas -

domājiet ārpus bibliotēku kopienas

● Dibiniet kontaktus ar politikas 

veidotājiem, un mēģiniet panākt, lai 

bibliotēkas tiktu iekļautas kopienas 

attīstības plānos

● Veidojiet informatīvus materiālus un 

organizējiet pasākumus, lai informētu 

par IAM

Uzdevums: Lai ikviens bibliotēkas 

apmeklētājs zina, kas ir ilgtspējīgas 

attīstības mērķi

Izglītojiet sabiedrību:

● Lai iegūtu kopienas atbalstu 

savām īpašajām programmām

● Jo lielāks jums ir atbalsts, jo 

lielāka iespēja, ka jūs uztver 

nopietni

● Ar aktīvām un un aktuālām 

kampaņām iespējams piesaistīt 

mediju uzmanību

Mīlēsim IAM!
Esiet atslēgas organizācijas 

IAM sasniegšanā un 

sabiedrības iesaistē!

https://www.youtube.com/watch?v=ieRkqZ11rLg&feature=youtu.be


Ilgtspējīgas attīstības 

nedēļa

30. maijs - 5. jūnijs

Iespēja ikvienam interesentam un 

organizācijai popularizēt uz 

ilgtspējīgu attīstību vērstas 

aktivitātes un pasākumus, kā arī 

izcelt savu ieguldījumu Apvienoto 

Nāciju Organizācijas (ANO) 

izvirzīto Ilgtspējīgas attīstības 

mērķu sasniegšanā.

2018.gada tēma: 

“Pāreja uz ilgtspējīgu un elastīgu 

sabiedrību” 

2018.gadā 

34 valstis - 6035 aktivitātes

Latvijā - 5 aktivitātes

https://www.esdw.eu/



