
Latvijas Universitātes devums ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai 

 

1)    Jūsu institūcijas/organizācijas ieguldījumi ANO Ilgtspējīgas attīstības konkrētu mērķu īstenošanā 
Latvijā vai citās valstīs (attīstības sadarbības vai citas starpvalstu sadarbības ietvarā), minot konkrētas 
darbības, kuras var kalpot kā labās prakses piemēri ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai 

 
Ilgtspējīga attīstība ir pamatnosacījums, kas ietekmē Universitātes darbību - izglītību, pētniecību, 
organizatorisko attīstību un ārējos kontaktus. Izglītība nodrošina zināšanu, prasmju un kompetenču ieguvi 
studentiem, lai tie varētu risināt problēmas, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības kontekstu. Zinātnē balstītai 
pētniecībai ir izšķiroša nozīme, lai veicinātu pasaules izpratni, sniegtu izpratni par jau zināmām vai pašlaik 
nezināmām nākotnes problēmām. Universitāte tiek izmantota, lai veicinātu starpdisciplināru pētniecību 
un izglītību, kas vērsta uz apzinātām vajadzībām pēc zināšanām un ilgtspējīgiem risinājumiem. Savukārt 
ilgtspējīga attīstība sabiedrībā tiek veicināta, padarot pētniecību pieejamu, redzamu un piedaloties 
procesos, kuros zinātniskās atziņas informē par lēmumiem un atbalsta jaunus risinājumus. Universitāte 
izmanto savas iespējas veidot saites starp dažādām iesaistītām pusēm (valsti, pašvaldībām, privātiem 
uzņēmumiem, NVO u.c.), stiprināt sadarbību starp tām un proaktīvi strādāt, lai attīstītos saistībā ar 
pasaules ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Šī stratēģija tiek iekļauta visās Universitātes aktivitātēs, bet 
īstenošanas forma ir atšķirīga, tā atkarīga no studiju programmas, pētniecības jomas u.c. aspektiem. 

Mūsu vīzija un misija paredz to, ka Latvijas Universitāte kļūst par zinātnē balstītas ilgtspējīgas attīstības 

līderi un paraugu. Studiju process, pētniecība un universitātes ikdienas dzīve nevar pastāvēt atrauti no 

mūsdienu nozīmīgākajām problēmām un izaicinājumiem. Atbildīga un ilgtspējīga attīstība ir mērķis, kurā 

apvienojas universitātes zinātniskā izcilība un vērtības.  

Šis mērķis nav nodalāms no universitātes ikdienas dzīves, un tiek sistēmiski un konsekventi realizēts 

mācību procesā, universitātes pētnieciskajā, saimnieciskajā un institucionālajā darbībā. To ir iespējams 

sasniegt tikai tajā gadījumā, ja ilgtspējīgas attīstības mērķi un vērtības kļūst par organizācijas kultūras 

dabisku sastāvdaļu. Visos līmeņos iemiesojot ilgtspējīgas attīstības principus, Latvijas Universitāte ne 

tikai veido atbildīgu universitātes saimi, bet pati kļūst par paraugu savā tuvākajā kopienā, pilsētā un 

valstī kopumā.    

Latvijas Universitātes Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2021-2027) formulē jomas, kurās tiek realizēti 

stratēģiskie mērķi, nosauc galvenos mērķus šim periodam, apraksta katra mērķa būtību, konkrētos 

darbības virzienus un sasniedzamos darbības rādītājus.   

Stratēģija sniedz ieguldījumu Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas mērķu sasniegšanā un Eiropas 

Savienības Zaļā kursa uzdevumu risināšanā. Tā atbilst Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai Latvija 

2030, Latvijas Universitātes stratēģijai 2021.-2027. gadam un Latvijas Universitātes kvalitātes politikai. 

Latvijas Universitātes darbība prioritāri sniedz ieguldījumu sekojošo ilgtspējīgas attīstības mēŗku 

sasniegšanā: 

3. mērķis. Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību 

4. mērķis. Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un pētniecību 

5. mērķis Panākt dzimumu līdztiesību un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visām sievietēm  



15. mērķis Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, apstādināt 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu 

16. mērķis Stiprināt mieru, taisnīgumu un spēcīgas institūcijas 

17. mērķis Stiprināt globālo partnerību ilgtspējīgai attīstībai 

Latvijas Universitāte atbalsta sekojošus darbības virzienus 

6. mērķis  Ūdens pieejamība, kvalitāte un ilgtspējīga pārvaldība 

7 mērķis. Atjaunojamā enerģija 

8. mērķis  Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu 
nodarbinātību 

9. mērķis  Veidot noturīgu infrastruktūru un sekmēt inovācijas 

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

12. mērķis  Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus  

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

 

2)    Jūsu institūcijas/organizācijas viedoklis par to, kuru ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā 

turpmākajos gados saskatāt būtiskākos izaicinājumus Latvijai un būtu nepieciešams nozīmīgāks Latvijas 

ieguldījums; 

 

1. Sabiedrības izglītība par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, klimata pārmaiņām: izglītība 

ilgtspējīgai attīstībai 

2. Klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 

3. Ilgtspējīgas attīstības zinātne 

 

3)    Jūsu institūcijas/organizācijas viedoklis un priekšlikumi par to, kā publiskajā, nevalstiskajā un 

privātajā sektorā un dažādos līmeņos pilnveidot, paplašināt un veicināt Latvijas ieguldījumu ANO 

Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā Latvijā un starptautiski, iezīmējot konkrētas jomas un konkrētas 

veicamās darbības. 

4. mērķis. Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un pētniecību 

4.1 Nodrošināt, ka visi apmācāmie apgūst zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanai, tostarp izglītojot par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu 
līdztiesību, veicinot miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras 
daudzveidību un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā 

4.2. Izstrādāt mācību un studiju materiālus izglītības ilgtspējīgai attīstībai sekmēšanai Latvijā un 
starptautiski. Sekmēt izglītības attīstību Latvijā par resursu saudzēšanu, dabas aizsardzību, klimata neitrālu 
attīstību, aprites ekonomiku un citiem izglītības virzieniem, kas sekmē ilgtspējīgu attīstību  



4.3. Sniegt ieguldījumu Latvijas attīstības rakstura izpētē: ražotājspējas, inovatīvās darbības, vienlaikus 
klimata un dabas aizsardzības un sociālās sfēras jomās veidojot ilgtspējīgas attīstības zinātni kā prioritāru 
LU pētniecības virzienu. Piedalīties Latvijas attīstības plānošanas un analīzes procesā, informēt 
likumdevējus, izpildvaru  un sabiedrību par aktuālajām pētniecības atziņām. 

15. mērķis Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, apstādināt 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu 

15.1. Attīstīt ekosistēmu pakalpojumu, bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pētniecības un izglītības 
virzienu 

15.2. Sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā 

15.3. Iztrādāt politiku un procedūras vietējās ekopārtikas izmantošanas nodrošināšanai 

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

13.1. Stiprināt gatavību un noturību pret apdraudējumiem, kas saistīti ar klimatu, dabas katastrofām un 
spēju pielāgoties tām 

13.2. Uzlabot izglītību, izpratnes veicināšanu un spēju klimata pārmaiņu mazināšanas, pielāgošanās, 
ietekmes mazināšanas un agrīnās brīdināšanas jomās 

13.3 Attīstīt pētniecību un studiju piedāvājumu par klimata neitrālu attīstību un tās pārvaldību, īpaši par 
dabaszinātnisko pamatojumu un sociāli ekonomiskajiem principiem. 

 


