
 
 

Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586 Reģ. Nr. 3391000218 
Tālr. 67033950  
 

APSTIPRINĀTS 

ar LU Padomes 31.01.2023. 

lēmumu Nr. 1-48/2 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES 

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS POLITIKA 

 
   
Šim dokumentam grozījumu nav 
   
     
1. Latvijas Universitātes Ilgtspējīgas attīstības politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir noteikt Latvijas 

Universitātes (turpmāk – LU) ilgtspējīgas attīstības principus, virzienus un galvenos instrumentus, lai 

LU būtu atbildīgas rīcības īstenošanas paraugs un attieksmes līderis uzvedības un paradumu maiņā, 

kas sekmē ilgtspējīgu attīstību kā LU, tā Latvijā kopumā. 

2. Politika veidota saskaņā ar LU misiju, vīziju, vērtībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijā 

definētajiem mērķiem, Eiropas zaļā kursa nostādnēm, kā arī saskaņā ar citiem saistošajiem politikas 

plānošanas dokumentiem1, apzinoties LU nozīmīgo lomu sabiedrības izglītošanā un viedokļa 

līderības demonstrēšanā.  

3.  Ilgtspējīga attīstība ir viens no  pamatnosacījumiem, kurš virza LU  darbību – studijas, pētniecību, 

organizatorisko attīstību, pārvaldi un sadarbību ar partneriem.  

4. Ar ilgtspējīgu attīstību LU saprot atbildību par vidi un cilvēkiem, brīvprātīgu sociālo, ekonomisko, 

vides un cilvēktiesību vērtību iekļaušanu savā ikdienas darbībā un attiecībās ar iesaistītajām pusēm – 

darbiniekiem, studējošajiem, partneriem, lēmumpieņēmējiem un sabiedrību.     

5. Politika ir saistoša visai LU saimei un LU darbībā iesaistītajām pusēm un attiecas uz visām LU 

darbības jomām.    

6. LU attīsta ilgtspēju šādos virzienos:    

6.1. pētniecībā, inovācijās un zināšanu pārnesē;    

6.2. izglītībā un studijās ilgtspējīgai attīstībai;   

6.3. komunikācijā un iesaistē;  

6.4. sociāli atbildīgās investīcijās; 

6.5. resursu pārvaldībā;   

6.6. sabiedrības labbūtību veicinošā vidē;    

6.7. sadarbībā reģionālu un globālu ilgtspējas mērķu sasniegšanai. 

                                                
1 United Nations (2015) Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development; European Commision (2019) The European 
Green Deal.  
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7. Ilgtspējīgā attīstībā LU ievēro šādus principus:    

7.1. līderība pētniecībā un izglītošanā nacionālā līmenī;   

7.2. līdzdalība un atvērtība iekšējām un ārējām ilgtspējīgām iniciatīvām;  

7.3. sistēmiskums  un holisms;  

7.4. atvērta komunikācija;   

7.5. pārskatāmība un atbildība;   

7.6. nepārtrauktība attīstībā.  

8. Politikas īstenošanai LU apņemas veikt integrētu aktivitāšu kopumu, kurš attiecas uz visām 

ilgtspējīgas attīstības dimensijām: sabiedrību, ekonomiku un vidi.    

9. Ilgtspējīgas attīstības politika tiek īstenota, pamatojoties vajadzību apzināšanā, ētiskā attieksmē un 

uzvedībā, dažādības un cilvēktiesību ievērošanā, iesaistoties LU darbiniekiem un studējošajiem un to 

pārstāvniecībām. 

10.  LU veicina, lai arī tās sadarbības partneri ievērotu šos ilgtspējīgas attīstības principus.    

11. Ceļā uz ilgtspējīgu universitāti LU izmanto šādus galvenos instrumentus:    

11.1. klimata inovācijas un iekļaušanās viedajā pilsētā;     

11.2. efektīva vides pārvaldības sistēma;     

11.3. aprites ekonomikā balstīti risinājumi;   

11.4. sociāli atbildīgi iepirkumi;    

11.5. iesaiste starptautiskajā Ekoaugstskolu programmā un uz universitātes ilgtspējas vērtēšanu un  

sertificēšanu vērstās sistēmās; 

11.6. vienotas izpratnes veidošana LU saimē un sabiedrībā kopumā; 

11.7. ilgtspējas virzieni un principi caurvīti gan eksakto, gan humanitāro zinātņu pētniecībā, 

izglītībā, sadarbībā;     

11.8. atbalsta programmas 

12. Politikas īstenošanas, tostarp ilgtspējas stratēģisko mērķu noteikšanu un rīcības plānu izstrādi, saistītā 

normatīvā ietvara iedibināšanas, iniciatīvu apkopošanas, finanšu resursu piesaistes, aktivitāšu 

īstenošanas, kā arī studējošo, darbinieku un sadarbības partneru iesaistes koordinēšanu nodrošina LU 

Administrācija.  

  
 
 

 


