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Labdien! 

Nosūtu informāciju no Liepājas Universitātes. 

1)   Liepājas Universitātes ieguldījums ANO ilgtspējas attīstības mērķu kontekstā līdz šim 

ir bijis vairāk Baltijas jūras reģiona un Ziemeļvalstu telpā un vērsts trīs virzienos – caur 

sabiedrības izglītošanu vērstu ilgtspējīgu pārmaiņu ieviešanu, universitātes darbības 

ekoloģiskās pēdas mazināšanu kā arī pētniecību, kas vērsta esošo resursu ilgtspējīga 

izmantošanā un piesārņotāju aizstāšanā. 

Liela daļa no ANO ilgtspējīgās attīstības mērķos aktualizētajām problēmām un to 

novēršanai vērstie risinājumi, kā caurvijprasmes praktiski ir atspoguļotas visās Liepājas 

Universitātes studiju programmās, tādējādi nodrošinot LiepU absolventus ar zināšanām, 

kas viņiem ļauj pieņemt patstāvīgus lēmumus šo problēmu risinināšanā savā tālākajā 

profesionālajā darbībā. Tāpat jāuzsver, ka LiepU veic pirmskolas un vispārējās izglītības 

skolotāju sagatavošanu. Kā rezultātā, ilgtspējīgas attīstības mērķos esošās un 

konkrētajam vecu posmam aktuālās un izprotamās  rīcības visdažādākajos veidos tiek 

nodotas tālāk bērniem un jauniešiem. 

LiepU ir Baltijas universitāšu programmas dalībniece  https://www.balticuniv.uu.se/ Šī 

universitāšu tīkla misija ir Baltijas jūras reģiona ilgtspējīga attīstība. 

Liepājas Universitātē lielākā studiju programmu daļa ir profesionālās, kuru laikā 

studējošie dodas praksē. Tāpat LiepU ir iesaistīta Kurzemes biznesa inkubatora darbībā. 

Kā rezultātā, vairāk kā 85% LiepU universitātes absolventiem pirmajā gadā pēc studijām 

ir nodarbināti, šādi sniedzot ieguldījumu 8. mērķa izpildē. 

Liepājas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā Eko skolu programmā, tāpat LiepU 

piedalās UI Green Metrics reitingā, šādi nodrošinot un spējot fiksēt ekoloģiskās pēdas 

lielumu savā darbībā un to mazināt.  LiepU īpašu uzmanību ir pievērsusi kā atkritumu 

šķirošanai, siltuma, ūdens un elektrības taupīšanai, elektro transporta izmantošanai un 

iespējām izmantot velosipēdu kā transporta līdzekli. 

Apzinoties izglītības nepieciešamību kā sabiedrības tālākas funkcionēšanas un attīstības 

stūrakmeni, LiepU uzmanība tiek pievērsta izglītības pieejamībai. Aktīvi iesaistoties 

universitātes saglabāšanā Liepājā, ir saglabāta nediskriminējoša iespēja iedzīvotājiem, jo 

īpaši jauniešiem iegūt konkurētspējīgu izglītību. 

LiepU speciālisti ir iesaistīti dažādos projektos, kas arī saistīti ar vides piesārņojuma 

mazināšanu un vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu, piemērām papīra un iepakojuma 

izstrāde no jūras aļģēm, pētniecība aprites ekonomikā, viļņu enerģijā u.t.j.p. 

 

2)  Pāreja uz zaļo enerģiju un emisiju mazināšana, dabas resursu ilgtspējīga izmantošana 

un piesārņojuma mazināšana, ilgtspējīgu pilsētu un sabiedrību veidošana (nevis kā 

projektus, bet kā paliekošu praksi), efektīvu, caurspīdīgu un ikviena tiesības ievērojošu 

institūciju izveide. 

 

3)  

• Bezmaksas augstākās izglītības ieviešana pavērtu daudz lielākas iespējas 

studijām, kā rezultātā Latvijā būtu aizvien vairāk ilgtspējīgā attīstībā izglītotu 

iedzīvotāju.  

https://www.balticuniv.uu.se/
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• Vides/ilgtspējīgas attīstības izglītības ieviešana pilnīgi visos izglītības līmeņos, 

sākot ar pirmsskolas izglītības iestādēm, jau no bērnības veicinātu interesi un 

izpratni par šiem jautājumiem un galvenais - rīcību.  

• Citu valstu, kurām ilgtspējīgas attīstības jautājumos progress ir daudz lēnāks/tā 

vispār nav – iedvesmošana un atbalstīšana gan ar pieredzi, gan speciālistiem 

(apmācību programmu veidošana un realizēšana kādu noteiktu valstu 

speciālistiem).  

 

    

 


