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PAR JAUNUMIEM LATVIJAS ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAS POLITIKĀ UN 

AKTUALITĀTĒM GLOBĀLAJĀ ATTĪSTĪBĀ 

No nelieliem resursiem un pieredzes nodošanas līdz 

ilgtspējīgiem rezultātiem un sadarbībai 

2014. gadā ar Ārlietu ministrijas (ĀM) 

finansiālu atbalstu tiek īstenoti vai ir jau 

noslēgušies vairāki projekti Latvijas 

prioritārajās Austrumu partnerības un 

Centrālāzijas valstīs.  

 

2013.-2014. gadā īstenotie projekti (kopējais 

finansējums 25 000 lati (~35 572 euro)): 

- biedrība „Portidžas mācībsistēmas asociācija” 

ar projektu Azerbaidžānā, kura ietvaros tika 

izstrādāts mūsdienīgs sociālās rehabilitācijas 

centra darbības modelis bērniem un jauniešiem 

ar īpašām vajadzībām; 

- „Resursu centra sievietēm „Marta’’’’ projekts 

ar mērķi paaugstināt Kirgizstānas un 

Tadžikistānas nevalstisko organizāciju un 

vietējās publiskās administrācijas kapacitāti un 

veicināt to savstarpējo sadarbību. 

 

2014. gada projekti, kas ir vēl īstenošanas 

procesā (kopējais finansējums 130 000 euro): 

- ilgtspējīgas vides inženierzinātnes studiju 

programmas attīstība Urgenčas Valsts 

Universitātē Uzbekistānā (RTU Vides 

aizsardzības un siltuma sistēmas institūts);  

- Moldovas robežpolicijas kinoloģijas jomas 

reorganizācija un attīstīšana atbilstoši Eiropas 

Savienības (ES) standartiem (Valsts 

robežsardzes koledža);  

 

 

Divpusējā sadarbība 

Austrumu partnerības 

valstis: Armēnija, 

Azerbaidžāna, Baltkrievija, 

Gruzija, Moldova, Ukraina. 

Latvijas prioritārās valstis: 
Baltkrievija, Gruzija, 

Moldova un Ukraina. 

 

Centrālāzijas valstis: 

Kazahstāna, Kirgizstāna, 

Tadžikistāna, 

Turkmenistāna, 

Uzbekistāna. 

Latvijas prioritārās valstis: 
Kirgizstāna, Tadžikistāna 

un Uzbekistāna. 

- Gruzijas Darba, veselības un sociālo lietu 

ministrijas kapacitātes stiprināšana darba 

apstākļu uzlabošanai (Labklājības ministrija); 

- Moldovas Ziemeļu reģiona reģionālās 

attīstības un uzņēmējdarbības veicināšana 

(Latvijas Lauku forums); 

- atbalsts Baltkrievijas reģionālajai attīstībai 

mazās un vidējās uzņēmējdarbības sektorā 

(SIA „Civitta Latvija”); 

- Moldovas vietējo pašvaldību reformu 

procesa attīstība (Latvijas Pašvaldību 

savienība); 

- nodarbinātības un eksportspējas veicināšana 

Gruzijā (Foundation European Georgian 

Forum).  

 

Šogad tiek turpināti arī 2012. gadā uzsāktie 

projekti Moldovā (40 000 euro): 

 
 

Šogad tiek turpināti arī 2012. gadā uzsāktie projekti Moldovā 

(40 000 euro): 

-Tieslietu ministrijas (TM) projekts ar mērķi sniegt atbalstu 

Moldovas Republikas probācijas dienesta kapacitātes stiprināšanai 

(īstenotājs Valsts probācijas dienests); 

-Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 

projekts Moldovas Ziemeļu reģiona teritoriju attīstības plānošanas 

un uzņēmējdarbības veicināšanai. 



 Arī šogad TM turpina savu 2012. gadā 

uzsākto projektu Moldovā. Ilgtermiņa 

projekta mērķis ir sniegt atbalstu Moldovas 

tieslietu sistēmas reformēšanai, t.i., tās 

efektivitātes un caurspīdīguma uzlabošanai. 

Projekta laikā Moldovas tieslietu sistēmas 

pārstāvji iepazīstas ar Latvijas pieredzi IT 

tehnoloģiju izmantošanā tiesvedības procesā, 

tiesu administrēšanu, ārējo normatīvo aktu 

projektu saskaņošanas kārtību un sistematizāciju. 

  

 Projektu Moldovā turpina arī VARAM ar 

mērķi paaugstināt Moldovas Ziemeļu Reģiona 

attīstības aģentūras teritoriju attīstības 

plānošanas kapacitāti un palīdzēt kvalitatīvi 

izstrādāt un novērtēt Reģionālās attīstības 

stratēģijas līdz 2020. gadam. 

 
 

  
Projekti procesā 

 

 Š.g. augustā ar ĀM finansiālu atbalstu biedrība ‘’Foundation European 

Georgian Forum” (EUGEOFOR) uzsāka projekta „Pie darba!” 

īstenošanu. Projekta mērķis ir nodarbinātības veicināšana Gruzijā, 

paaugstinot Gruzijas mazo un vidējo uzņēmumu eksportspēju un 

veicinot sadarbību un vienota eksporta zīmola izveidošanu.  

   

Foto: no EUGEOFOR arhīva 

ĀM līdzfinansētais projekts vainagojās ne tikai ar tiešiem rezultātiem 

- 10 sociālie darbinieki un 15 citu profesiju pārstāvji (skolotāji u.c.) 

ieguva zināšanas, kā strādāt ar pirmskolas vecuma bērniem ar īpašām 

vajadzībām un viņu ģimenēm, izmantojot Portidžas agrīnās korekcijas 

programmu; metodisko materiālu komplekts kirgīzu valodā -, bet arī 

ilgtspējīgiem panākumiem.  
 
Novērtējot sasniegtos projekta rezultātus, š.g. maijā Kirgizstānas 

pilsētai Narinai ir piešķirti 1 milj. Kirgizstānas somu no valsts 

budžeta, lai attīstītu vietējā Portidžas agrīnās korekcijas centra 

darbības plānu bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Līdz 

ar to šis projekts ir veiksmīgs piemērs, kur ar salīdzinoši nelieliem 

līdzekļiem ir izdevies gūt tiešus rezultātus atbilstoši partnervalsts 

vajadzībām un nostiprināt ilgtermiņa sadarbību. 

 

Projekta ietvaros no 30. augusta līdz 5. septembrim Latvijā viesojās 

Gruzijas sadarbības partneri, kuri, tiekoties ar Zemkopības 

ministrijas un pašvaldību pārstāvjiem, iepazinās ar  Latvijas pieredzi 

uzņēmējdarbības veicināšanā, kvalitātes kontroli, importu ES un 

Latvijas augstskolu piedāvātajām izglītības iespējām.  

 

Nākamais projekta solis ir EUGEOFOR pārstāvju vizīte Gruzijā, 

kur plānots organizēt informatīvos seminārus uzņēmēju un 

pašvaldību pārstāvjiem par kvalitātes standartu izstrādi, pašvaldību 

līdzdalību nodarbinātības veicināšanā u.c.. Tāpat arī tiks organizēts 

uzņēmēju un pašvaldību pārstāvju forums ar mērķi izstrādāt 

rekomendācijas nodarbinātības un uzņēmumu sadarbības 

veicināšanai un eksporta zīmola izstrādei.  

 
 

Foto: the World Bank 

   Pirmie projektu rezultāti 
 

 No 2011. līdz 2013. gadam „Latvijas Portidžas mācībsistēmas 

asociācija’’ īstenoja projektu ar mērķi ieviest Portidžas agrīnās 

korekcijas programmu bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu 

ģimenēm vairākos Kirgizstānas reģionos.  
 

 Sadarbību ar partneriem Centrālāzijā turpinās arī biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta’’, kas ar savu 

projektu Tadžikistānā un Kirgizstānā īstenoja apmācības vietējo NVO un vietējās publiskās pārvaldes pārstāvjiem 

metodikas apstiprināšanai sociālo problēmu risināšanai un valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības sadarbības 

veicināšanai. Izmantojot apgūto metodiku, tadžiku un kirgīzu NVO īstenoja pilotprojektus viņu izvēlētas sociālās 

problēmas risināšanai. 

 

Ņemot vērā projekta veiksmīgos rezultātus (apmācīti NVO un vietējās publiskās pārvaldes pārstāvji, kas turpmāk izplatīs 

apgūto metodiku sociālo problēmu risināšanai), „Marta’’ ir saņēmusi papildus finansējumu (no amerikāņu NVO 

‘’Community of Democracies’’) Kirgizstānas, Tadžikistānas un Uzbekistānas nevalstisko un valsts institūciju pārstāvju 

apmācīšanai darbam ar sociālajām problēmām, kā arī starptautiskas diskusijas organizēšanai Rīgā 2015. gada 3. 

martā. Diskusijas mērķis būs sagatavot rekomendācijas jaunajam globālās attīstības ietvaram, fokusējoties uz 

vardarbības novēršanu kā priekšnosacījumu sieviešu ekonomiskai neatkarībai.  

  
 
 



  

1. septembris Latvijas partnervalstīm: apmācību 
pilotprojekts 

12 nedēļu apmācību kurss ietver 

teorētisko un praktisko apmācību par ES 

un starptautiskās ekonomikas, politikas un 

juridiskajiem jautājumiem, pieredzes 

apmaiņu Latvijas un ES institūcijās un 

mācību braucienus uz Briseli un 

Luksemburgu.  

Mācību programmu koordinē Rīgas 

Juridiskā augstskola. Kursu organizēšanā 

ir iesaistīts arī Latvijas Ārpolitikas 

institūts, Eiropas Administrācijas Institūts, 

Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā 

un Latvijas Universitāte.   

Apmācību kurss ir viens no veidiem, kā Latvija 

atbalsta reformu procesu Centrālāzijā un 

Austrumu partnerības valstīs to ekonomiskās 

izaugsmes veicināšanā un sniedz ilgtspējīgu 

ieguldījumu ES tuvējā reģiona stabilitātes 

nodrošināšanā.  

 

No partnervalstīm bija liela interese par 

apmācībām, ko apliecina fakts, ka uz 15 vietām 

kursā bija vairāk nekā 300 pieteikumu. 

Pilotprojekta dalībniekiem tiek segti ceļa, 

uzturēšanās un mācību izdevumi. 

Septembrī tiek uzsākts 15 Austrumu partnerības un Centrālāzijas valsts pārvaldes un 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvju apmācību kurss “Advanced Programme in European 

Law & Economics for the EU Eastern Partnership Region and Central Asia’’. 

Latvijas pieredzes nodošana Ukrainas valsts institūciju pārstāvjiem 

No 30. jūlija līdz 1. augustam Latviju apmeklēja Ukrainas Čerņigovas apgabala padomes pārstāvji, lai iepazītos ar 

Latvijas pieredzi administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā, pašvaldību attīstības plānošanā un īstenošanā.  

 

Vizītes ietvaros Čerņigovas pārstāvji ar VARAM pārstāvjiem pārrunāja Latvijas pieredzi administratīvi teritoriālās 

reformas īstenošanā un aktivitātes enerģētikas un energoefektivitātes jomā. Tāpat arī Čerņigovas apgabala delegācija 

apmeklēja Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomi un vairākas pašvaldības, lai iepazītos ar to praktisko pieredzi 

administratīvi teritoriālās reformas ieviešanā, teritoriju attīstības plānošanā un dažādu projektu ieviešanā. 

 

Delegācija izteica gatavību veidot reformu vadības grupu apgabala administratīvi teritoriālās struktūras pilnveidošanai un 

finansēšanas un teritoriju attīstības plānošanas sistēmas sakārtošanai, balstoties uz Latvijas pieredzi, t.sk. iekļaujot 

Latvijas ekspertus reformu vadības grupas sastāvā. 

   

 

Savukārt no 10.-12. septembrim Rīgā viesojās Ukrainas Valsts elektroniskās pārvaldes aģentūras un citu e-

pārvaldes institūciju pārstāvji, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi e-pārvaldes un digitālo risinājumu ieviešanā. 

Ukrainas delegācija izrādīja interesi par Latvijas praksi tiesisko regulējumu izstrādāšanu un izaicinājumiem, ar kuriem 

Latvija saskārās e-pārvaldes ieviešanas gaitā, t.sk., par elektroniskās identifikācijas kartes un e-paraksta risinājumiem. 

Sabiedrības izpratnes veicināšana par attīstības sadarbību 
 

Arī šogad Ārlietu ministrija nodrošināja līdzfinansējumu vairākiem jau apstiprinātiem attīstības sadarbības 

projektiem, nodrošinot iespēju Latvijas nevalstiskajām organizācijām u.c. īstenot liela apjoma projektus. Kopējais 

konkursa finansējums bija 25 813 euro. 

 

Šogad līdzfinansējumu bija iespējams piešķirt sešām NVO. Apstiprinātie projekti ietver tādas aktivitātes kā skolotāju 

profesionalitātes celšana globālās izglītības jautājumos; sabiedrības informēšana par attīstības sadarbību un tās nozīmi; 

attīstības izglītības mācību programmas izveide skolotājiem ar dažādu zināšanu līmeni par globālo attīstību; vietējo 

pašvaldību un nevalstisko organizāciju kapacitātes un to lomas stiprināšana attīstības sadarbības politikā; sabiedrības 

izglītošana par vides ilgtspējas jautājumiem ANO Tūkstošgades Attīstības mērķu (Millenium Development Goals; turpmāk 

– TAM) kontekstā. 

 

Līdzfinansējumu ieguva sekojošas organizācijas: Izglītības attīstības centrs; biedrība „Humana People to People in 

Latvia”; Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība; Latvijas Pašvaldību savienība; Latvijas Zaļās kustība. 
 



Š.g. 1. septembrī Ārlietu ministrija un biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai’’ (LAPAS) iesniedza 

Eiropas Komisijā Latvijas aktivitāšu plānu Eiropas tematiskajam gadam, kas nākamgad būs veltīts attīstības 

sadarbībai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas nacionālā programma Attīstības gadam 
ĀM sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, t.sk., LAPAS, valsts institūcijām, privātā un akadēmiskā sektora 

pārstāvjiem sagatavoja aktivitāšu programmu Eiropas gadam attīstībai. Tiek paredzētas tādas aktivitātes kā filmu mēneši, 

jauna mācību kursa izveide, rakstu un video konkursi, publiskas diskusijas u.c..  

80% no nacionālās programmas aktivitātēm līdzfinansē Eiropas Komisija, 20% - nacionālais finansējums.  

 

Attīstības gada mērķis ir informēt sabiedrību par Latvijas un ES attīstības sadarbības politiku, tās rezultātiem un 

ieguvumiem, kā arī iesaistīt sabiedrību attīstības sadarbības politikas plānošanā un īstenošanā .  

 

Kas ir Eiropas gads attīstībai? 
Katru gadu Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija pasludina tematisko gadu, lai pievērstu uzmanību noteiktai ES 

ietvaros aktuālai problēmai. 2015. gads ir pasludināts par Eiropas gadu attīstībai.  

ES ir lielākais palīdzības sniedzējs pasaulē (vairāk nekā 50% no globālās palīdzības nodrošina ES), līdz ar to ir būtiski, 

ka sabiedrība ir ieinteresēta un informēta par sniegto palīdzību, sasniegtajiem rezultātiem un abpusējiem ieguvumiem. 

Tāpat arī 2015. gadā attīstības sadarbībai ir īpaši būtiska loma, jo noslēdzas līdzšinējais attīstības sadarbības globālais 

ietvars – Tūkstošgades attīstības mērķi. 

 

 
 

2014. gada laikā Latvija ir sniegusi humāno palīdzību vairākās krīzēs: 

 

 Š.g. augustā Latvija sniedza ārkārtas humāno palīdzību Gazas joslas 

civiliedzīvotājiem, veicot iemaksu 50 000 euro apmērā Apvienoto Nāciju 

Organizācijas (ANO) Palestīnas bēgļu atbrīvošanas un darba aģentūras 

Tuvajos Austrumos palīdzības fondā (United Nations Relief and Works 

Agency for Palestine Refugees in the Near East; UNRWA). 

 
 Latvijas valdība sadarbībā ar „Latvijas Sarkano Krustu’’ ir nosūtījusi Ukrainai divas humānās palīdzības kravas ar 

medikamentiem un medicīniskām precēm 30 000 euro vērtībā. Arī pašlaik noris darbs pie Ukrainas puses iespējamo 

vajadzību un nepieciešamās palīdzības precizēšanas saskaņā ar Krīzes vadības padomes lēmumu atvēlēt 50 000 euro 

humānās palīdzības sniegšanai Ukrainai. Tāpat arī Latvijas valdība ir nodrošinājusi 10 personu ārstniecību Latvijā 

Ukrainas nemieros cietušajiem.  

 Š.g. augustā Rīgas dome piešķīra 110 000 euro biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts’’ medikamentu un pārtikas 

preču (prioritāri bērnu pārtikas) iegādei un piegādei Austrumukrainas civiliedzīvotājiem, kas cietuši Ukrainas un 

Krievijas bruņotā konflikta rezultātā. 

 Augusta beigās Mikolajevā Ukrainas Bruņoto spēku karavīru bērni saņēma humāno palīdzību no Latvijas. 

Palīdzība tika nodrošināta pēc Latvijas vēstnieces Ukrainā Argitas Daudzes darba vizītes aprīlī un tikšanās ar 

Mikolajevas apgabala vadību, kuras laikā vēstniece tika uzrunāta par palīdzības nepieciešamību no Krimas emigrējušos 

karavīru bērniem. Humāno palīdzību nodrošināja Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Latvijas Transatlantisko 

organizāciju (LATO).  

 

Eiropas gads attīstībai – EYD2015 

2015. gadā paredzēta plaša sabiedrības informēšana par attīstības 
sadarbību 

Humānā palīdzība  

Foto: RT News 

Foto: RT News 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2000. gadā ANO dalībvalstis apņēmās līdz 2015. gadam sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus, 

par vispārīgo mērķi izvirzot pasaules nabadzības līmeņa samazināšanu uz pusi. Tuvojoties 

TAM noslēguma termiņam, starptautiskās organizācijas, ANO dalībvalstis, nevalstiskā un 

privātā sektora pārstāvji aizvien aktīvāk diskutē par nākamajiem attīstības mērķiem.  

 

Diskusiju process par jaunajiem attīstības mērķiem tiek saukts par post-2015. 

 

Š.g. jūlijā ANO Atvērtās darba grupas ietvaros noslēdzās diskusijas par iespējamiem ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem (sustainable development goals). Visu sesiju rezultātā tika apkopotas 17 

tematiskās jomas, par kurām š.g. beigās diskutēs tālāk starpvaldību līmenī: nabadzības 

izskaušana; bada novēršana un pārtikas drošība, un ilgtspējīga lauksaimniecība; veselība; 

izglītība; dzimumu vienlīdzība; ūdens un sanitārijas pieejamība; ilgtspējīga un pieejama enerģija; 

ilgtspējīga un iekļaujoša ekonomiskā izaugsme un nodarbinātība; infrastruktūra un 

industrializācija, un inovācijas; nevienlīdzības samazināšana starp valstīm un to sabiedrībās; 

drošas un ilgtspējīgas pilsētas un cilvēku mājvietas; ilgtspējīgs patēriņš; klimata pārmaiņas; 

okeānu, jūru un to resursu ilgtspējīga attīstība un saglabāšana; sauszemes ekosistēmas 

izmantošana un aizsargāšana; mierīga un iekļaujoša sabiedrība, taisnīgas un atbildīgas 

institūcijas; globālā partnerība un finanšu līdzekļi ilgtspējīgai attīstībai. 

 

 

 

Latvijas loma ilgtspējīgu attīstības mērķu formulēšanā 

Latvija ir aktīvi piedalījusies ANO Atvērtās darba grupas un ES diskusijās par nākamo globālās attīstības ietvaru, fokusējoties 

uz savām prioritārajām jomām:  

 Ekonomiskā izaugsme, nodarbinātība un infrastruktūra; 

 Veselība, un veselības pakalpojumu pieejamība un drošība; 

 Labas pārvaldības, likuma varas stiprināšana un efektīvas institūcijas; 

 Universāla un visiem pieejama izglītība visos līmeņos; 

 Dzimumu līdztiesības veicināšana, sieviešu un bērnu tiesību aizsargāšana;  

 Pārtikas drošība un nodrošinājums; 

 Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana; 

 Sauszemes ekosistēmu aizsargāšana un atjaunošana, kā arī bioloģiskās daudzveidības zuduma apstādināšana. 

 

Latvijas runas ANO Atvērtajai darba grupai un vairāk informācijas par post-2015 ir pieejama šeit (ENG): 

http://sustainabledevelopment.un.org/index.html 
 

Iznācis 2014. gada ziņojums par Tūkstošgades attīstības 

mērķiem  

Š.g. jūlijā UNDP (ANO Attīstības aģentūra) publicēja gadskārtējo izvērtējumu par 

Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) īstenošanas progresu.  

 

Globālā mērogā TAM ir tikuši vairākkārt kritizēti kā pārāk ambiciozi mērķi, kas neaptver 

pietiekami plašu jomu loku. Tomēr, kā norādīts ziņojumā, 14 gadu laikā pasaulei ir izdevies 

pietuvoties nospraustajiem mērķiem un sasniegt būtisku progresu globālajā attīstībā.  

 

 

 

2014. gada ziņojums par 

TAM (ENG): 

http://www.undp.org/content/

brussels/en/home/presscenter/

articles/2014/07/07/mdg-

report-2014-released/ 

ANO attīstības mērķi un post-2015 

Globālā attīstības sadarbība 

http://sustainabledevelopment.un.org/index.html


 

  

Konference par pārtikas drošību un nodrošinājumu 

Latvijā un pasaulē 

 Š.g. 6.-7. augustā LAPAS organizēja konferenci par pārtikas drošību, 

nodrošinājumu un šīs tēmas iekļaušanos LAPAS aktivitāšu programmā Latvijas 

prezidentūras ES Padomē ietvaros. Konferenci vadīja Britta Schweighöfer, bijusī 

FIAN* Starptautiskās nodaļas ģenerālsekretāre Vācijā. 

 

Pārtikas nodrošinājums ir aktuāla tēma, kas tiek ietverta Latvijas nevalstisko 

organizāciju aktivitātēs (LAPAS, Latvijas Lauku forums, Latvijas Zemnieku 

federācija u.c.) attīstības sadarbības politikas un prezidentūras ES Padomē ietvaros.  

 
 

Publicēts 2014. gada ikgadējais ziņojums par ES 

attīstības un ārējo palīdzību 

Š.g. augustā Eiropas Komisija (EK) publicēja ikgadējo ziņojumu par Eiropas 

Savienības attīstības un ārējās palīdzības politiku un tās īstenošanu 2013. gadā. 

Ziņojums informē par progresu ES izvirzīto mērķu sasniegšanā, sniedz analīzi par 

ģeogrāfiskajām un tematiskajām palīdzības programmām un 2013. gada finansējuma 

apguvi. 

 

ES attīstības palīdzības galvenais mērķis ir nabadzības izskaušana. 2013. gadā ES 

dalībvalstu kopējais finansējums attīstības palīdzībai sastādīja ~56,5 miljardus euro, no 

kuriem ~14,9 miljardi euro bija EK finansējums.  

Ziņojumā ir norādīts, ka 2013. gadā lielākā daļa (33%) no ES sniegtās palīdzības tika 

novirzīta Subsahāras Āfrikas reģionam, bet Eiropai – 18%. Nemainīgi jau vairākus gadus ES 

palīdzība tematiski tiek novirzīta visvairāk (38%) sociālās infrastruktūras jomai, kas aptver 

izglītību, veselību, valsts pārvaldi, pilsonisko sabiedrību, ūdens piegādi.  

 

Tāpat arī ziņojums sniedz informāciju par ES progresu globālās attīstības sadarbības politikas 

efektivitātes veicināšanā. Sniegtās palīdzības ietekmes palielināšanai ES īsteno Pārmaiņu 

programmā (Agenda for Change, 2011) ietvertos mērķus un principus. Pamatojoties uz 

šo programmu, ES sniegtā palīdzība dažādos reģionos un valstīs ir vērsta uz ne vairāk kā trīs 

centrālajām nozarēm; tiek īstenota diferencētas partnerības (ES vairs nesniedz attīstības 

palīdzību valstīm, kas sasniegušas atbilstošu attīstības līmeni); ES granti tiek apvienoti ar 

publisko un/vai privāto finansējumu lielākiem investīciju projektiem. 
 

 

Ziņojums par ES 

attīstības un ārējās 

palīdzības politiku (ENG): 

http://ec.europa.eu/europeai

d/multimedia/publications/p

ublications/annual-

reports/2014_en.htm  

 

Aktualitātes NVO 

Foto: the Hindu 

Jomas, kurās novērojams vājš progress: 

 

- vides ilgtspējas nodrošināšanā - kopš 1990. 

gada oglekļa dioksīda līmenis pasaulē (CO2) ir 

pieaudzis par vairāk nekā 50% (2011). 

Joprojām arvien vairāk meža teritoriju tiek 

iznīcinātas un dzīvnieku sugas tiek 

apdraudētas.  

- bada izskaušanā un cilvēku nodrošināšanā 

ar pietiekamu, uzturvielām bagātu uzturu - 

joprojām 162 miljonu bērnu līdz piecu gadu 

vecumam pasaulē cieš no hroniska 

nepietiekama uztura.  

TAM būtiskākie sasniegumi: 
 



 

 

 

 

Ārlietu ministrija, 

Kr. Valdemāra 3 

Rīga, LV-1395 

Lai nodrošinātu pietiekamu un uzturvielām bagātu uzturu visiem, ir nepieciešamas atbilstošas likuma normas (right to food), 

dzimumu līdztiesība (sievietes nodrošina aptuveni 50% no pasaules kopējās ražas, tomēr dauzās valstīs viņām joprojām tiek 

liegta piekļuve zemei, finanšu resursiem un izglītībai), videi un cilvēkiem draudzīga lauksaimniecība, kā arī mazo 

saimniecību nediskriminējoši tirgus procesi.  

 

Ko nozīmē pārtikas drošība un nodrošinājums? 
Pārtikas nodrošinājums (food security) un drošība (food safety) nozīmē, ka visiem cilvēkiem vienmēr ir fiziska un finansiāla 

pieeja drošai un uzturvielām bagātai pārtikai atbilstoši viņu uztura vajadzībām aktīvai un veselīgai dzīvei (World Food 

Summit, 1996). Tā ir aktuāla tēma ne tikai Latvijā – subsīdijas zemniekiem, pārtikas produktu cenas, tirgus ierobežojumi, 

nabadzības līmenis sabiedrībā u.c. -, bet arī globālā mērogā.  

 

*FIAN (Food First Information and Action Network) – Pārtikas pirmais informācijas un aktivitāšu tīkls. 

 

Informatīvs materiāls par pārtikas drošību (LAPAS): http://lapas.lv/wp-

content/uploads/2012/02/Fact_Sheet_Food_Security_LV_2011.pdf 

ANO Pasaules Pārtikas programmas (UN World Food Programme) pēdējais ziņojums par globālo pārtikas drošību 

(2014. gada maijs): http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp265238.pdf 

 

 
 

 
 

Jautājumus, ieteikumus sūtīt uz  

AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv 

 

21. septembris: „Domā globāli, dari lokāli!’’ 

21. septembrī ar Rīgas domes atbalstu LAPAS organizēs pasākumu 

jauniešiem “Domā globāli, dari lokāli’’. Jauniešiem būs iespēja interaktīvā veidā 

gūt izpratni par to, kas ir attīstības sadarbība, brīvprātīgais darbs, ilgtspējīgs 

patēriņš, kādas aktivitātes paredzamas Latvijas nākamā gada prezidentūras laikā 

2015. gadā un kā pats jaunietis ar savu rīcību ikdienā var ietekmēt globālo attīstību. 

Tāpat arī būs iespēja piedalīties konkursos un baudīt muzikālus priekšnesumus. 

 

Aktivitāšu vieta: Domu laukums.  

Laiks: plkst. 15:00-18:00.  

Sekojiet līdzi informācijai: http://www.jauniesumenesis.lv/pasakums/7 
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