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Par Rīgas Stradiņa universitātes ANO ilgtspējas attīstības mērķu īstenošanu
Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk - RSU) ir vadošā veselības aprūpes jomas zinātnes
universitāte Latvijā, kas īsteno pasākumus ANO ilgtspējas attīstības mērķu sasniegšanai,
t.sk. nodrošina ilgtspējīgu infrastruktūru, vidi, izglītības kvalitāti un pieejamību, un īsteno
dažādu finansētāju (pašu, nacionālo, Eiropas Savienības u.c.) projektus, kas sniedz
ieguldījumu ANO mērķu sasniegšanā. RSU darbs tostarp rezultējas Scopus un Web of
Science datubāzēs indeksētās zinātniskajās publikācijās. Virzība uz ANO ilgtspējas attīstības
mērķu sasniegšanu ir ietverta RSU stratēģijā.
RSU ir apkopojusi informāciju un zemāk vēstulē sniedz aprakstu par veiktajiem
ieguldījumiem katra mērķa sasniegšanā. Publikācijas ir apkopotas par laika periodu kopš
2018. gada, projekti ir ņemti vērā tie, kas bija aktīvi 2021. gadā, savukārt visas pārējās
aktivitātes ir veiktas pēdējo pāris gadu laikā.
1. mērķis “Visur izskaust nabadzību visās tās izpausmēs”
1.

2.

3.

RSU pētnieki ir sagatavojuši vismaz 5 publikācijas par tēmām, kas atbilst pirmajam
mērķim, īpaši tēmai par sociālās aizsardzības sistēmas stiprināšanu, piemēram,
2019. gadā ir veikts Latvijas veselības sistēmas izvērtējums (vairāk informācijas sk. šeit:
saite).
Sākoties COVID-19 pandēmijai, RSU, pēc Latvijas valsts iniciatīvas, tika palielinātas
valsts budžeta finansētās stipendijas bakalaura un maģistra studentiem no 99,6 EUR uz
200,00 EUR mēnesī, kā arī pieejamas stipendijas Covid-19 radīto ekonomisko seku
mazināšanai. Sākot ar 2021. gadu tika ieviesta sociālās stipendijas “Studētgods”
izmaksa daudzbērnu ģimeņu studējošajiem.
RSU studējošo pašpārvalde piešķir stipendijas studējošajiem, kuriem ir nepieciešams
materiālais atbalsts.

2. mērķis “Izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt
ilgtspējīgu lauksaimniecību”
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1.

2.

2021. gadā RSU tiek īstenoti vismaz 8 pētniecības projekti, kas atbilst otrajam mērķim,
piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētais projekts par jaunu pārtikas
sistēmu izveidošanu, lai mazinātu klimata pārmaiņas un malnutrīciju, kas ir atbilstošs
arī 12.mērķim (vairāk informācijas sk. šeit: saite).
Kopš 2018. gada ir sagatavotas vismaz 9 publikācijas, piemēram, par diētas ietekmi uz
mātes piena kvalitāti (sk. šeit: saite) vai vairākas par Latvijā pieejamu augu uzturvērtību
un to labvēlīgo ietekmi uz veselību.

3. mērķis “Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem”
1.

2.

3.

4.

Vien pagājušajā gadā tika īstenoti vismaz 65 pētniecības projekti, kuros tika pētītas
slimības un to ārstēšanas veidi un ārstēšanas efektivitāte. Daži piemēri: Valsts pētījumu
programmas ietvaros pētījumi saistībā ar COVID-19 pandēmiju; pētījumi, kas saistīti ar
bērnu veselību, piemēram, par sepses atpazīšanu bērniem Latvijas reģionu slimnīcās;
vairāki pētījumi par dzemdību efektivitātes uzlabošanu; pētījumi par tuberkulozes
ārstēšanu; pētījumi saistībā ar vēža agrīnu diagnostiku un ārstēšanas metodēm; arī
pētījumi, kas saistīti ar labklājības uzlabošanu u.c. Publikāciju skaits medicīnas jomā
kopš 2018. gada pārsniedz 400.
2021. gadā tika izveidots stipendiju fonds COVID-19 infekcijas izplatības ārkārtas
situācijas apstākļos un 2022. gadā tiks nodrošinātas stipendijas veselības aprūpes un
medicīniskās izglītības studiju programmās studējošajiem par brīvprātīgā darba
veikšanu Latvijas Republikas veselības aprūpes iestādēs, vienlaicīgi apgūstot izglītības
studiju programmas daļu darba vidē. Savukārt Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs
(turpmāk - MITC) attīsta un īsteno simulācijā balstītas medicīnas izglītības pieeju
veselības aprūpes speciālistu pamatizglītībā un profesionālajā pilnveidē, lai veicinātu
pacientu drošību un uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti Latvijā. MITC uzsācis
sadarbību ar universitātes un reģionu slimnīcām, Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestu, īstenojot dažādas simulācijā balstītas mācību programmas, tai skaitā kopā ar
ginekologiem, dzemdību speciālistiem, izstrādājot mācību programmu simulētā vidē
sarežģītu dzemdību pieņemšanai un jaundzimušo aprūpei. Tiek plānots attīstīt
simulācijā balstītu izglītības pieeju psihiskās veselības jomā. 2022. gadā paredzēts iegūt
pirmās palīdzības apmācīt tiesīgas iestādes statusu, un īstenot pamata un padziļinātas
pirmās palīdzības mācību programmas dažādām sabiedrības grupām, piemēram,
jaunajiem vecākiem, ārstiem, policistiem u.c. speciālistiem.
RSU ir Eiropas pētniecības infrastruktūras SHARE (Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe) dalībvalsts. Šī infrastruktūra darbojas jau no 2004. gada (Latvijā
no 2011. gada) un visā Eiropā apkopo datus par iedzīvotājiem virs 50 gadu vecuma.
Balstoties uz šiem datiem pētnieki gūst plašāku ieskatu kā novecošana ietekmē indivīdus
un viņu ģimenes. Infrastruktūra ļauj salīdzināt datus starptautiski un veicina efektīvu
pasākumu izstrādi, kas ļauj veiksmīgāk risināt ar novecošanos saistītos
problēmjautājumus.
RSU īsteno sociālā darba studiju programmas, kas sagatavo kvalificētus sociālos
darbiniekus, kā arī konsorcijā ar Lietuvas, Slovākijas un Portugāles augstskolām
speciālistus sociālajam darbam ar bērniem un jauniešiem.
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5.

RSU nozīmīgu lomu pievērš sabiedrības informēšanai gan iepriekš minēto pētniecības
projektu rezultātu komunicēšanā, gan nodrošinot nozares ekspertu viedokļu pieejamību
publiskajā telpā. RSU ilggadēji organizē vairākus publiski pieejamus pasākumus,
piemēram, nolūkā mazināt bērnu traumatismu tiek realizēts projekts “Zinošs un drošs”;
interesentiem pieejams podkāsts “Veselības ekspresis”, kas pirms pandēmijas tika
organizēts klātienes formātā; interesentiem piedāvājot speciālistu konsultācijas
pasažieru vilciena brauciena laikā; RSU eksperti piedalās sarunu festivālā “Lampa”;
organizēti arī citi, sabiedrībai pieejami pasākumi.

4. mērķis “Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības
iespējas”
1.

2.

3.

4.

Saistībā ar ceturto mērķi, RSU galvenokārt ir veiktas darbības, kuras palielina
akadēmiskā personāla kvalifikāciju, piemēram, ir bijuši vismaz 8 projekti un 12
publikācijas, kas ir devušas ieguldījumu personāla kvalifikācijas celšanā un
mūžizglītības nodrošināšanā. RSU ir izveidots Pedagoģiskās izaugsmes centrs, kas
sniedz docētājiem konsultācijas par mācīšanu un mācīšanos, kā arī organizē dažādas
izglītības aktivitātes. RSU ir Tālākizglītības centrs, kas nodrošina veselības aprūpes
personāla kvalifikācijas nodrošināšanu un mūžizglītības iespējas. Apmācības gan
personālam, gan studējošajiem nodrošina arī Doktorantūras skola. RSU nodrošina
iespēju saviem darbiniekiem pilnveidot angļu valodas prasmes, kā arī struktūrvienību
vadītājiem vadītprasmes. Studējošajiem tiek piedāvāti starpdisciplināri kursi, kas
veicina viņu kvalifikācijas celšanu un iegūtās izglītības kvalitāti.
RSU ir nodrošināts, ka mācību telpas un ēkas ir pieejamas un lietojamas personām ar
invaliditāti. 2021. gadā, nolūkā pilnveidot vides pieejamību, apstiprinātas “RSU Studiju
un vides pieejamības vadlīnijas” un “RSU studējošā ar funkcionēšanas ierobežojumiem
atbalsta politika”.
RSU studiju vide tiek nodrošināta kvalitatīva, nediskriminējoša un iekļaujoša.
Kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai RSU attīsta materiāli-tehnisko bāzi, veido
modernas laboratorijas, attīsta simulētu klīnisko vidi ar inovatīviem simulāciju
tehnoloģiju resursiem. Piemēram, 2022. gadā darbu uzsāks Gatavo zāļu formu
laboratorija un 2021. gadā MITC nodrošināja studējošajiem iespēju praktizēt simulētā
slimnīcā. Īstenojot simulācijā balstītu medicīnas izglītību pamatstudijās un
tālākizglītībā, MITC seko simulācijā balstītas izglītības un pacientu drošības nozares
aktualitātēm un vadlīnijām.
RSU tiek piešķirtas dažādas izcilo studentu atlaides:
• uzņemšanas studiju maksas atlaide jeb izcilo studentu studiju maksas pamata atlaide
28 studiju programmās, vidēji 55% apmērā no studiju maksas;
• Izcilo studentu studiju maksas atlaide līdz 100% no studiju maksas;
• Absolventu studiju maksas atlaide līdz 10% no studiju maksas, lai nodrošinātu
izglītības nepārtrauktību.

5. mērķis “Panākt dzimumu līdztiesību un nodrošināt pilnvērtīgas iespējas visām
sievietēm un meitenēm”
1. Kopš 2018. gada ir publicētas vismaz 8 publikācijas, piemēram, sadarbībā ar Kubas,
Šveices un Kirgiztānas pētniekiem par medicīnisko abortu pieejamības uzlabošanu
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Kirgiztānas lauku reģionos vai dalība starptautiskā anesteziologu aptaujā par dzimumu
līdztiesību (sk. šeit: saite).
2. Savā darbībā RSU ievēro dzimumu līdztiesību un nepieņem lēmumus, kā arī nepiešķir
citas privilēģijas, kuras balstītas uz cilvēka individuālajām iezīmēm vai dzimumu. Abu
dzimumu tiesības RSU ir vienādas. Universitāte ir vērsta uz izaugsmi un, neatkarīgi no
dzimuma, iespējas tiek piedāvātas visiem. 2022. gada janvārī RSU vadība apstiprināja
Dzimumu līdztiesības pamatprincipus un plānu, kas ir publisks dokuments un pieejams
mājas lapā ikvienam.
Dzimumu līdztiesības pamatprincipi un plāns sevī ietver:
• Darba un privātās dzīves līdzsvaru kā RSU kultūras neatņemamu elementu;
• Pasākumus pret vardarbību dzimuma dēļ;
• Statistikas datu vākšanu, pastāvīgu analīzi un uzraudzību;
• Rīcības plānu par virzību uz dzimumu līdztiesību.
6. mērķis “Nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību”
1.

2.
3.

Saistībā ar sesto mērķi RSU sadarbībā ar citām iestādēm tiek īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēts projekts, kurā tiek pētītas iespējas
izmantot Latvijas lauksaimniecībā iegūtas augu cilmes šūnas dzeramajā ūdenī (sk. šeit:
saite).
RSU savās ēkās nodrošina visiem pieejamu nekaitīgu dzeramo ūdeni krānā, kā arī
pieejamu, attīrītu dzeramo ūdeni no uzstādītajiem dzeramā ūdens nomas aparātiem.
Jau ilgtermiņā tiek nodrošināta RSU funkciju īstenošanas gaitā radušos atkritumu
šķirošana, noslēdzot līgumus ar sertificētiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem
(tiek veikta arī bīstamo un bioloģiskos atkritumu utilizācija).

7. mērķis “Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par
pieejamu cenu”
1. Saistībā ar septīto mērķi RSU veic dažādus uzlabojumus savā infrastruktūrā. Atbilstoši
finansiālajām iespējām RSU pakāpeniski veic energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumus, tiek gan siltinātas ēku konstrukcijas, gan uzlabota inženiersistēmu
energoefektīvā pārvaldība. 2022. gadā tiek plānots aprīkot RSU ēkas ar saules paneļiem
un turpināt siltināšanas pasākumus. RSU arī strādā atbilstoši starptautiskajam
energopārvaldības ISO 50001 sistēmas standartam.
2. RSU pētnieki sadarbībā ar citu institūciju pētniekiem arī ir piedalījušies vismaz divu
publikāciju sagatavošanā: 1) par siltumapgādes ilgtspēju (mājsaimniecību pievienošanu
centralizētajai apkurei) (sk. šeit: saite); 2) par moduļu autonomās mājas izveidi, kas
samazinātu ārējās vides izraisītus stresus, izmantojot atjaunojamās enerģijas resursus.
8. mērķis “Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un
produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem”
1.

2021. gadā īstenoti vismaz divi projekti, viens sadarbībā ar citām Latvijas institūcijām
par COVID-19 ietekmi uz Latvijas ekonomiku (sk. šeit: saite) un otrs par publiskās un
privātās partnerības veicināšanu ekonomiskajai izaugsmei.
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2.
3.

4.

Kopš 2018. gada sagatavotas vismaz 10 publikācijas gan par attālināto darbu gan
sabiedrības ilgtspējīgu attīstību u.c. tēmām.
COVID-19 pandēmijas sākumā RSU ātri un efektīvi pielāgojās valstī noteiktajiem
ierobežojumiem un vispārīgajai situācijai un spēja ļoti īsā laika periodā un bez būtiskiem
zaudējumiem pārorganizēt darba vidi tā, lai varētu turpināt efektīvi strādāt un ne
zinātniskais, ne izglītojošais darbs netiktu apturēts. Darbiniekiem un studējošajiem,
attālinātā darba un studiju procesa nodrošināšanai, tikai nodrošināts ne tikai IT atbalsts
un tehniskais nodrošinājums, bet arī bezmaksas psiholoģiskais atbalsts.
RSU ir sociāli atbildīgs darba devējs, kas rūpējas par savu darbinieku labklājību un
labbūtību. RSU ir svarīgi, ka tās darbinieki un studējošie izjūt harmoniju starp privāto
un darba un studiju vidi. Viens no tādiem risinājumiem ir bērnu pieskatīšanas istaba
“Namiņš”. Šeit RSU darbinieki un studējošie darbdienās un sestdienās var atstāt savus
bērnus pieskatīšanai uz laiku līdz četrām stundām. “Namiņš” nav vienīgais risinājums,
ko RSU kā darba devējs piedāvā saviem darbiniekiem. It sevišķi pandēmijas apstākļos
RSU piedāvā elastīgo darba laiku, nodrošina attālināto darbu ar RSU datoriem, pieejams
psiholoģiskais atbalsts un kursi savas labbūtības veicināšanai. Kopumā RSU piedāvā
saviem darbiniekiem vairāk nekā 30 dažādus sociālos labumus.

9. mērķis “Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu
industrializāciju un sekmēt inovācijas”
1.

2.

3.

RSU ir īstenoti vismaz trīs projekti, kas galvenokārt ir par zinātniskās pētniecības
uzlabošanu vai infrastruktūras attīstīšanu un aptuveni 10 publikācijas, piemēram, par
inovāciju definēšanu (sk. šeit: saite).
RSU mācību ēkas ir publiskas un tajās tiek nodrošināta taisnīga piekļuve, ievērojot
konkrētajā brīdī valstī esošās epidemioloģiskās prasības. RSU Bibliotēka ir ieguvusi
valsts bibliotēkas statusu un ir pieejama ikvienam interesentam. RSU labiekārto sev
piederošās teritorijas, kas ir brīvi apmeklējamas.
RSU strādā pie inovatīvu risinājumu izstrādes simulāciju tehnoloģiju jomā (3D mulāžu
druka, silikona mulāžu izgatavošana, virtuālās realitātes tehnoloģiju ieviešana, mākslīgā
intelekta roku mazgāšanas prototipa izstrāde, simulēta operāciju bloka izveide,
simulētas slimnīcas izspēle u.c.). MITC īsteno vairākus starptautiskus projektus
izglītības kvalitātes celšanai, piemēram, ERASMUS+ programmas projekti “Digital
And Hybrid Teaching And Learning Of Practical Skills In Higher Education”
(DITEPRACT), "Skills Tracking system as a digital solution for Student-centred
learning". RSU darbojas arī Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts, kurā tiek īstenoti
dažādi inovatīvi projekti.

10. mērķis “Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē”
1.

2.

RSU īsteno vairākus pētījumus, kuri ir saistīti ar novecošanos un dzīves kvalitātes
uzlabošanu vecāka gadu gājuma cilvēkiem, piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansētais projekts par sabiedrības novecošanās izaicinājumiem Baltijas jūras
reģionā (saite).
Kopš 2018. gada ir sagatavotas 12 publikācijas, piemēram, RSU pētnieki ir piedalījušies
publikācijas sagatavošanā par to vai personiskie asistenti palīdz personām ar invaliditāti
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3.

integrēties sabiedrībā Zviedrijā vai par Baltijas valstu politiku saistībā ar iespējām
cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem iegūt izglītību.
RSU veicina izglītības pieejamību – studējošajiem RSU tiek nodrošināta iespēja
pieteikties sociālajai atlaidei līdz 15% no studiju maksas. Lai izglītības iegūšana būtu
pieejamāka vairākiem ģimenes locekļiem vienlaicīgi, pastāv arī ģimenes atlaide 10%
apmērā no studiju maksas. Kā arī ir iespēja pieteikties vienreizējai stipendijai, kurai
viens no piešķiršanas kritērijiem ir izglītības pieejamība. RSU ir vairākas dienesta
viesnīcas. Studijas RSU tiek nodrošinātas arī angļu valodā un tām var pieteikties
ārzemju studējošie no dažādām pasaules valstīm, arī ārpus Eiropas Savienības.

11. mērķis “Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas
un ilgtspējīgas”
1.

2.

3.

4.
5.

Tiek īstenots projekts, kas saistīts ar dabas vērtību saglabāšanu un vides pieejamību.
Projektā tiek salīdzināts Ķemeru nacionālais parks ar Valle Averto (Itālijā), un šo parku
nozīme sabiedrībai īpaši pandēmijas laikā.
Sagatavotas sešas publikācijas, piemēram, par vides trokšņu samazināšanu Rīgā vai par
iespējamiem risinājumiem samazināt mājsaimniecību radītos piesārņojumus (sk. šeit:
saite).
RSU, veidojot savu infrastruktūru, respektē kultūrvēsturisko mantojumu un atbildīgi
veido vidi, t.sk., labiekārto un uztur sev piederošās teritorijas, kas sabiedrībai ir brīvi
apmeklējamas. Teritorijās tiek nodrošināts apgaismojums, video novērošana
(paaugstinot drošības līmeni), uzstādīti soliņi, padarot zaļo teritoriju par sakārtotu un
tīkamu atpūtas vietu. Teritorijās tiek plānots arī ieviest vingrošanas stieņus un mākslas
objektus.
RSU pakāpeniski palielina elektronisko automašīnu īpatsvaru savā autoparkā un plāno
2022. gadā samazināt iekšdedzes dzinēju īpatsvaru par 25%.
Kā jau minēts iepriekš, RSU nodrošina atkritumu šķirošanu, noslēdzot līgumus ar
sertificētiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem (tiek veikta arī bīstamo un
bioloģiskos atkritumu utilizācija). RSU kā izaicinājumu redz nešķiroto atkritumu
īpatsvara efektīvu samazināšanu īsā laika periodā.

12. mērķis “Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus”
1.
2.

3.

4.

5.

Saistībā ar šo mērķi tiek īstenots viens projekts, kurš jau ir minēts pie otrā mērķa.
Sagatavotas vismaz 5 publikācijas, piemēram, par riepu pārstrādes industriju Latvijā
(sk. šeit: saite) vai starptautisks pētījums par platīna grupas elementiem un to potenciālu
ekonomiskā izmantošanā.
RSU nodrošina dabas resursu (ūdens, koksnes) lietderīgu izmantošanu, kā arī informē
t.sk. rīko informatīvās kampaņas, saviem darbiniekiem par energoresursu efektīvāku
izmantošanu (par apkuri un atkritumu šķirošanu).
Sadarbībā ar ēdināšanas uzņēmumu, RSU ir vienojušies par pārtikas porciju standarta
izmēru samazināšanu un proporciju dažādošanu (pēc klienta lūguma), lai neradītu liekus
pārtikas atkritumus.
Kā jau minēts iepriekš, RSU gan ir palielinājuši elektronisko automašīnu īpatsvaru
autoparkā, gan nodrošina atkritumu šķirošanu un bīstamo atkritumu utilizācija.
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6.

RSU ievēro Zaļā publiskā iepirkuma nosacījumu integrēšanu visās ar uzkopšanas preču
vai pakalpojumu iepirkumu saistītās darbībās, kas ir viens no vides politikas
instrumentiem, ar kura palīdzību iespējams samazināt ietekmi uz vidi.

13. mērķis “Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to
ietekmi”
1. 2021. gadā tika īstenoti divi projekti, kā piemēram, projekts par sabiedrības uztveres
uzlabošanu (sk. šeit: saite).
2. RSU darbinieki ir piedalījušies divu publikāciju sagatavošanā: 1) par emisiju uzskaiti
lauksaimniecības nozarē; 2) publikācija par individuālo mājsaimniecību pievienošanu
centralizētajai apkures sistēmai.
14. mērķis “Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursus, lai nodrošinātu
ilgtspējīgu attīstību”
RSU pārliecinās, ka visi pētniecībā un izglītojošajā procesā izmantotie bīstamie
atkritumi tiktu utilizēti, tādejādi novēršot zāļu aktīvo vielu nonākšana vidē un ūdeņos.
Atvērtās universitātes ietvaros ikvienam interesentam tiek piedāvāti studiju kursus par
dzeramo ūdeni, ūdenstilpju ekosistēmām un piesārņota saldūdens ietekmi uz veselību.
15. mērķis “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”
1.

2.

Saistībā ar 15. mērķi RSU darbinieki ir piedalījušies vienas publikācijas izstrādē, kas ir
par mežu apstrādē iesaistīto darbinieku ergonomiku un pareizu fiziskā darba veikšanu
(sk. šeit: saite), kas ir pastarpināti saistīti ar meža ilgtermiņa efektīvu apsaimniekošanu.
RSU ir arī savi meža īpašumi, kuriem tiek regulāri veikta meža inventarizācija, lai
īstenotu pēc iespējas labāku apsaimniekošanu un sekotu līdzi meža stāvoklim. RSU savā
īpašumā esošās meža platības neplāno atmežot.

16. mērķis “Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai,
nodrošināt taisnīgas tiesas pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un
iekļaujošas institūcijas visos līmeņos”
1.

2.

3.
4.

RSU tiek īstenota atvērtās zinātnes politika un kā arī projekti, kas ir saistīti ar atvērtu un
publisku piekļuvi informācijai un RSU kā institūcijas efektīvu attīstību, piemēram, ceļot
visa līmeņa darbinieku kvalifikāciju.
Sagatavotas ap 14 publikācijas, piemēram, sadarbojoties ar Lielbritāniju par korupcijas
esamību Ukrainas medicīnas sistēmā (sk. šeit: saite) vai par pieaugošu ekonomiska
rakstura noziedzības skaitu Latvijā un tās ietekmi uz ekonomiku.
RSU nodrošina iespēju studējošajiem un darbiniekiem aktīvi iesaistīties RSU augstāko
lēmējinstitūciju darbībā.
RSU ir noslēgts Darba koplīgums, kura apspriešanā un apstiprināšanā piedalījās visu
RSU struktūrvienību izvirzīti pārstāvji un RSU Arodorganizācijas biedri.
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17. mērķis “Stiprināt globālās partnerības īstenošanas līdzekļus un atjaunot globālo
partnerību ilgtspējīgai attīstībai”
Saistībā ar 17. mērķi RSU ir īstenoti vismaz 9 projekti, kuri ir saistīti ar 16. apakšpunktu,
jeb globālās partnerības uzlabošanu ilgtspējīgai attīstībai, zināšanu, pieredzes un tehnoloģiju
piesaistei, piemēru sk. šeit: saite.
RSU veiktās darbības ANO ilgtspējas attīstības mērķos ir atbilstošas RSU kā institūcijas
darbības sfērai un jomām. RSU vislielākais zinātniskais ieguldījums ir veikts trešā mērķa
sasniegšanā un RSU cenšas savā saimnieciskajā un arī izglītojošā procesā darboties saskaņā
ar mērķiem. 2020. gadā RSU ieņēma 301.-400. vietu Times Higher Education (THE) Impact
Rankings 2020 un ieguva augsto 56. vietu starptautiskajā universitāšu reitingā par
ieguldījumiem trešā mērķa (“Laba veselība un labklājība”) sasniegšanai. Gadu vēlāk, RSU
reitinga THE Impact Rankings 2021 kopvērtējumā saglabāja 301.–400. vietu pasaules labāko
universitāšu grupā, savukārt novērtējumā par trešā mērķa īstenošanu jau tika ierindota kā 28.
labākā universitāte pasaulē (sk. šeit: saite).
Kā vienu no priekšlikumiem varam ierosināt apsvērt iespēju veidot finansiālu atbalstu
vai izdevīgus atvieglojumus gan publiskajam, gan privātajam sektoram energoefektivitātes
uzlabošanai un atjaunojamo energoresursu ieviešanai. Otrs priekšlikums būtu palielināt
nacionāla līmeņa fondos pieejamo finansējumu projektu īstenošanai. Dalība gan nacionālo,
gan starptautisko fondu rīkotajos projektu konkursos RSU sniedz ļoti būtisku palīdzību veikt
zinātnisko darbību un sagatavot publikācijas par tēmām, kuras cita starpā, ir atbilstošas ANO
ilgtspējas mērķiem. Trešais priekšlikums ir veikt plašākus izglītojošos pasākumus visai
sabiedrībai par ANO ilgtspējas mērķiem un to nozīmi.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Pārvaldības biroja vadītāju Sarmīti Zeiri (e-pasts:
Sarmite.Zeire@rsu.lv; tālr. +37167409062).
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