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 Ilgtspējīga attīstības sadarbība
apvieno ekonomikas, sociālos un vides aspektus

13.-16.
JŪLIJS

25.-27.
SEPTEMBRIS

30.
NOVEMBRIS-

11.
DECEMBRIS

Trešā starptautiskā
konference par
Finansējumu A�īstībai, 
Adisabebā, Etiopijā

ANO samits par 
Post-2014 A�īstības
 ietvara pieņemšanu,
Ņujorka, ASV

2 UNFCCC COP 21
Klimata pārmaiņu 
samits, Parīzē, Francijā

Lēmumu pieņemšana, ko nepalaist garām

Latvijas iedzīvotāju uzskata,
ka svarīgi palīdzēt cilvēkiem
a�īstības valstīs

Latvijas iedzīvotāju uzskata,
ka ir svarīgi turpināt solīto
a�īstības palīdzības
palielināšanu

atvijas iedzīvotāju uzskata,  
ka nabadzības apturēšana 
a�īstības valstīs rada 
pozitīvu ietekmi arī uz ES 
pilsoņiem

Latvijas iedzīvotāju  uzskata, 
ka palīdzība a�īstības
valstīm palīdz vairot mieru
un vienlīdzību pasaulē
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LAPAS vēstījumi

Ideāli aug darbos

Tas, kā izskatīsies nākotne,
ir atkarīgs no katra cilvēka, arī tevis

Vienkārši cilvēki var sasniegt
apbrīnojamas lietas

KĀ TU VARI IESAISTĪTIES?

LAPAS politiskās prioritātes attīstības sadarbības jomā

GLOKALIZĀCIJA - GLOBĀLĀ UN VIETĒJĀ ATTIECĪBAS

ATBILDĪGS PĀRTIKAS PATĒRIŅŠ

JAUNO DONORVARLSTU IEGULDĪJUMS UN IESPĒJAS

DOMĀ
GLOBĀLI,
RĪKOJIES
LOKĀLI!

2015

GADS
RĪCĪBAI

Uz mūsu
galdiem būs

lokālie LV produkti.
#LAPAS_LV 
#EYD2015 

Dzeršu godīgas
tirdzniecības tēju.

#LAPAS_LV 
#EYD2015
#fairtrade 

Rūpīgāk
plānošu iegādājamās

pārtikas apjomu.
#LAPAS_LV 
#EYD2015

@LAPAS_LV
@IwillEYD2015
@action2015

spied ŠEIT

Post-2015 process no “Tūkstošgades a�īstības mērķiem” uz
“Ilgtspējīgas a�īstības mērķiem” 
No 8 uz 17 mērķiem, par kuriem šogad ir jāvienojas.
Šogad tiks izlemta globālā dienas kārtība nākamajiem 15 gadiem. 

____________________    /______________________

Globāls process ar globāliem
vēstniekiem, sākot ar

pasaulslavenajiem
Šakiras,

Meta Deimona,
Malalas,

beidzot ar
ne mazāk

slavenajiem
pašmāju

“Instrumentiem”

Šis dokuments ir sagatavos ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu, 
SD2015 programmas ietvaros, un īstenots partnerībā ar CIVICUS: Pasaules 
savienība pilsoņu līdzdalībai, Ieinteresēto pušu forums un UNDESA. Par šī 
dokumenta saturu pilnu atbildību uzņemas Latvijas platforma a�īstības 
sadarbībai, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības un
iepriekš minēto organizāciju pozīciju.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal
http://www.un.org/millenniumgoals/
https://www.youtube.com/watch?v=o0HjIBDB1QY&feature=youtu.be
https://twitter.com/@IwillEYD2015
https://twitter.com/@action2015
https://twitter.com/LAPAS_LV



