
 

 

Erasmus+ StratēģiskāS partnerības projekts par deviņiem sociālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem – Soci SDG 

2019.gada 1.marts 

Preses relīze 

SociSDG konsorcijs aicina Jūs atbalstīt Ilgtspējīgas attīstības mērķus!  

Soci SDG projekta ceturtais mācību pasākums notika no šā gada 4. – 9. februārim Rīgā LatConsul biznesa 

konsultāciju un mācību centrā. Tā dalībnieki bija astoņas Eiropas organizācijas, kuru ikdienas darbs saistīts ar 

Ilgtspējīgas attīstības mērķiem: The Croatian Institute for CSR (projekta coordinators, Horvātija), Global Impact 
Grid (Vācija), LUM University (Itālija), Pontis Foundation (Slovākija), Homo Eminens (Lietuva), Materahub (Itālija), 
LatConsul SIA (Latvija), Datamaran (Lielbritānija), Kaleidoscope Futures (Lielbritānija). 

 
Ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDG) globālie mērķi ir nabadzības apkarošana, planētas aizsardzība un iekļaujoša 

sadarbība, kurā valda miers un labklājība. Lai palīdzētu valstīm, valdībai un sabiedrībai sasniegt sociālos, 

ekonomiskos un globālos mērķus, SDG ir noteiktas globālās prioritātes, ko sasniegt līdz 2030. gadam – planētai 

novērst diskrimināciju, nabadzību un vērst cilvēci ilgtspējīgā gultnē. Apvienotās Nācijas ir izveidojušas SDG 

kompasu, lai palīdzētu uzņēmumiem un veicinātu SDG īstenošanu. Kompass attēlo 5 soļus, kā uzņēmumiem 

maksimizēt savu ieguldījumu Ilgtspējīgas attīstības mērķos. Taču šis joprojām ir tikai sākums un mums visiem 

nepieciešams vairāk zināšanu. Projekts SociSDG vēlas kļūt par daļu no risinājuma. 

 
Projekta SociSDG mērķis ir sniegt lielāku izpratni un zināšanas pieaugušajiem, uzņēmumiem un lēmumu 

pieņēmējiem, lai veicinātu sociālo Ilgtspējīgas attīstības mērķu iekļaušanu biznesa stratēģijās un vispārēju ilgtspējīgu 

attīstību.  
 
Tā kā projekta galvenais uzdevums ir pieaugušo izglītība un labās prakses apmaiņa, 5 dienu mācību pasākums bija 

veltīts Ilgtspējīgās attīstības mērķim Nr.1: Nē nabadzībai – nabadzības apkarošana visās tās formās, kā arī mērķim 

Nr.2: Laba veselība un pašsajūta – nodrošināt veselīgu dzīvesveidu un popularizēt to ikvienam, jebkurā vecumā. 
 
Dzirdētie risinājumi par nabadzības apkarošanu un veselīgu dzīvesveidu bija ļoti iedvesmojoši un iespaidīgi:  
 

• Elīna Celmiņa, Latvijas Republikas labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas politikas departamenta 

vadītāja prezentēja  Administratīvās reformas Latvijā 2009 struktūru, tiesisko regulējumu, finansējumu, 

budžeta plānošanu, kā arī ieguvumus no sociālās nodrošināšanas sistēmas Latvijā. Latvijā nabadzības līmenis 

samazinājās līdz 21,2% 2013 no 26,5% 2008. gadā. Augstākajam nabadzības riskam pakļauti ir vientuļie 

vecāki ar vismaz 1 apgādājamu bērnu, kas sastāda ap 41, 1%, nākošajā pozīcijā ir 2 pieaugušie ar 3 vai vairāk 

apgādājamiem bērniem, kas ir 27,5%, un zemākais nabadzības riska līmenis ir mājsaimniecībās ar 2 vecākiem 

un 1 apgādājamu bērnu.  
• Inese Vaivare, Latvijas attīstības sadarbības platforma (LAPAS) parādīja partneriem un plašākai 

auditorijai vebinārā labās prakses piemēru tam, kā valdība var strādāt roku rokā ar NVO, lai īstenotu SDG 

valsts ietvaros, izmantojot 4 fāzes (Integrēšana, Šoks, Neveiksme un Mēs to paveicām). SDG rezultāti Latvijā 

ir publicēti ziņojumā "Latvijas ilgtspējīga attīstība: analīze") 
• Mārtiņš Valters projekts “Vecums nav šķērslis" mums sniedza definīciju par absolūto un relatīvo 

nabadzību un to, ko valsts var darīt, lai atrisinātu šo problēmu. Ar projekta "Vecums nav šķērslis" piemēru, 

projekta partneri un plašāka auditorija vebinārā, uzzināja, kā uzlabot pensionāru dzīves kvalitāti Baltijas 
valstīs.  

• Mācīšanās aktivitātē ietilpa arī ekskursija no Free Riga, Jāzeps Bikše rādīja piemērus, kā pamestas ēkas tiek 

atgrieztas dzīvē. 
• Dominykas Karpovic no Lietuvas stāstīja mums sabiedrībai atvērto basketbola klubu "Palangos Kursiai"  

http://www.latconsul.lv/lv/home/page
http://www.idop.hr/hr/home/
https://www.lum.it/en/university-lum.html
https://www.nadaciapontis.sk/en/
http://www.homoeminens.com/
https://www.materahub.com/en/
https://www.datamaran.com/
http://www.kaleidoscopefutures.com/
http://lapas.lv/en/about-us/about-lapas/


• Jugne Jonusaite no Heathstate (Lietuva) pierādīja apgalvojumu, ka "tu esi tas, ko tu ēd"  
• Justas Kucinskas un Severas Svedas no Movement Vilnius (Lietuva) mums atgādināja, cik svarīgas ir 

spēles un rotaļas 
• Artiomas Sabajev no Teenshapers (Lietuva) ieviesa visaptverošu pieeju aptaukošanās problēmas risināšanai  
• Antons Ņikitins no Vilnius Transport (Lietuva) parādīja saikni starp pilsētas infrastruktūru un iedzīvotāju 

veselību 
• Kristina Medziausyte no Lietuvas Republikas Veselības ministrijas runāja par garīgo veselību un tās 

saistību ar mūsu labklājību.  
 

Mācību laikā tika ierakstīti un saglabāti divi vebināri SDG1 un SDG3, ko varat noskatīties šeit: 
 

•  SDG1: https://www.youtube.com/watch?v=uAmHEcPLAbg  
•  SDG3: https://www.youtube.com/watch?v=rDJZnsJC6WI&t=1s  

 
Vebināros uzzināsiet par labo praksi SDG1 un SDG3 un to integrāciju uzņēmējdarbībā. 
 

 

Tuvākajā nākotnē: 
 

Nākošais projekta mācību pasākums notiks Bratislavā, no 3.-7. jūnijam, 2019. 
Par jebkuriem jautājumiem saistībā ar projektu, droši sazinieties: latconsul@latconsul.lv  
Papildu informāciju par projektu varat atrast tīmekļa vietnē www.socisdg.com. Vai atrast mūs Facebook un Twitter. 
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