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MODULIS Nr. 1 “Mana kopiena un ilgtspējīgas attīstības mērķi” 

NOSAUKUMS “ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN GLOKALIZĀCIJA” 

2.pielikums 

Ilgtspējīgas attīstības mērķu definīcijas 

 

 

1. mērķis: Novērsta nabadzība 

Visur izskaust nabadzību visās tās izpausmēs. 

 

2. mērķis: Novērsts bads un ilgtspējīga lauksaimniecība 

Izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt 
ilgtspējīgu lauksaimniecību. 

 

3. mērķis: Laba veselība un labklājība  

Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem. 

 

4. mērķis: Kvalitatīva izglītība 

Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības 
iespējas. 

 

5. mērķis: Dzimumu līdztiesība 

Panākt dzimumu līdztiesību un vienlīdzības iespējas visām sievietēm un 
meitenēm. 

 

6. mērķis: Tīrs ūdens un sanitārija 

Nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību. 

 

7. mērķis: Pieejama un atjaunojama enerģija 

Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par 
pieejamu cenu. 

 

8. mērķis: Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme 

Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un 
produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem. 
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9. mērķis: Ražošana, inovācijas un infrastruktūra 

Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu 
industrializāciju un sekmēt inovācijas. 

 

10. mērķis: Mazināta nevienlīdzība 

Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē. 

 

11. mērķis: Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas 

Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas 
un ilgtspējīgas. 

 

12. mērķis: Atbildīgs patēriņš un ražošana 

Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus. 

 

13. mērķis: Rīcība klimata jomā 

Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to 
ietekmi. 

 

14. mērķis: Dzīvība ūdenī 

Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursus, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu attīstību. 

 

15. mērķis: Dzīvība uz zemes 

Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu 
izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un 
novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu. 

 

16. mērķis: Miers, taisnīgums, laba pārvaldība 

Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt 
taisnīgas tiesas pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un 
iekļaujošas institūcijas visos līmeņos. 

 

17. mērķis: Sadarbība 

Stiprināt globālās partnerības īstenošanas līdzekļus un atjaunot globālo 
partnerību ilgtspējīgai attīstībai. 

 


