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Rīgas Tehniskās universitātes ieguldījums 
 

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; 
 
RTU mājaslapā ir izveidota sadaļa, kas ir veltīta RTU zinātnisko izstrādņu kartējumam pēc 
ieguldījuma ANO IAM mērķos. Pārskats ir pieejams šeit:  
https://www.rtu.lv/lv/universitate/strategija/ilgtspejiga-attistiba 
 
Kopš 2018. gada RTU aprēķina savu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un ietekmē uz 
sabiedrību. 
Pārskats ir pieejams šeit: 
https://issuu.com/rigastehniskauniversitate/docs/rtu_ieguld_jums_latvijas_tautsaimniec_b_ 
 
RTU ir izveidots RTU Zinātnes un inovāciju centrs, kas veicinās gan studentu un akadēmiskā 
personāla iesaisti zināšanu pārnesē un inovāciju izveidē, gan sadarbību ar industriju augstas 
pievienotās vērtības produktu radīšanā.  
 
2021. gadā tika izveidota RTU Dažādības, vienlīdzības un iekļaušanas politika un RTU Dzimumu 
līdztiesības plāns. Dokumenti pieejami šeit: 
https://www.rtu.lv/lv/universitate/vakances-rtu/personalatlases-dokumenti 
 
RTU ir pievienojusies ANO klimata pārmaiņu iniciatīvai "Race to Zero" un "Klimata ambīciju 
aliansei", nosakot par mērķi līdz 2030. gadam sasniegt klimata neitralitāti. Šobrīd tiek 
izstrādāts detalizēts plāns un metodoloģija klimata neitralitātes mērķu sasniegšanai. RTU 
2021. gadā studentu pilsētiņā Ķīpsalā izvietoja jaunas elektroauto uzlādes stacijas un 
pakāpeniski nomaina RTU autoparku uz elektroauto. 
 
RTU ir nodibināts Sadarbības koordinācijas centrs, lai veicinātu RTU sadarbību ar ārējiem 
partneriem stratēģisko mērķu sasniegšanai. RTU kopā ar vēl 7 universitātēm Eiropā ir 
izveidojusi Eiropas Tehnoloģiju universitātes (EUt+) konsorciju ar mērķi kopīgi attīstīt Eiropas 
tehnoloģiju universitātes, vienotas studiju programmas un zinātniskos projektus. 
 
RTU studentu pilsētiņas modernizēšana Ķīpsalā un RTU Zaļā Ķīpsala 2018. – 2023. gadam 
koncepta ieviešana. RTU studentu pilsētiņai Ķīpsalā mērķtiecīgi veidojoties par Baltijas reģionā 
modernāko inženierzinātņu studiju centru, liela vērība tiek pievērsta ilgtspējīgai, viedai un 
videi draudzīgai attīstībai. RTU, sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju, VARAM 
un atkritumu apsaimniekotājiem, ir uzsākts pilotprojekts atkritumu šķirošanas 
popularizēšanā, izvietojot vienotas šķirošanas piktogrammas universitātēs studentu pilsētiņā.  
 
 

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; 
 
RTU prioritārie ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi: 

• 4. Kvalitatīva izglītība; 

• 6. Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi; 

• 7. Atjaunojamā enerģija; 

https://www.rtu.lv/lv/universitate/strategija/ilgtspejiga-attistiba
https://issuu.com/rigastehniskauniversitate/docs/rtu_ieguld_jums_latvijas_tautsaimniec_b_
https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_par_rtu_dazadibas_vienlidzibas_un_ieklausanas_politikas_apstiprinasanu.pdf
https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_par_rtu_dzimumu_lidztiesibas_plana_apstiprinasanu.pdf
https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_par_rtu_dzimumu_lidztiesibas_plana_apstiprinasanu.pdf
https://www.rtu.lv/lv/universitate/vakances-rtu/personalatlases-dokumenti
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• 9. Inovācijas un infrastruktūra; 

• 11. Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas; 

• 12. Atbildīgs patēriņš. 
 
RTU uzskata, ka vissvarīgākie ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, lai veidotu ilgtspējīgu 
tautsaimniecības attīstību Latvijā, ir: 

• 4. Kvalitatīva izglītība; 

• 7. Atjaunojamā enerģija; 

• 8. Labs darbs un ekonomiskā izaugsme; 

• 9. Inovācijas un infrastruktūra 
 
Savukārt, lai Latvijā veidotu modernas un progresīvas nācijas ietvaru, RTU par svarīgiem ANO 
Ilgtspējīgas attīstības mērķiem atzīst: 

• 5. Dzimumu līdztiesība; 

• 7. Atjaunojamā enerģija; 

• 13. Planētas aizsardzība; 

• 16. Miers un taisnīgums. 
 
RTU saskata, ka turpmākajos gados būtiskākie izaicinājumi Latvijai būs izglītības jomā. 
Nepieciešams pilnveidot izglītības kvalitāti, īpaši augstākajā izglītībā, kur jāintegrē informācija 
par klimata pārmaiņām, Eiropas Zaļo kursu un ilgtspējas mērķiem, kas šobrīd nav pilnvērtīgi 
iestrādāts mācību saturā. Izglītības kvalitāte saistīta arī ar nepietiekamo finansējumu 
augstākajai izglītībai, nepieciešams vairāk uzsvaru uz esošā satura pārskatīšanu. 
 
Kā vēl vienu būtisku izaicinājumu RTU saskata atjaunojamās enerģijas jomā. Svarīgi atbalsta 
mehānismi Latvijai, ko var izmantot privātais un publiskais sektors.   
 
Būtiski izaicinājumi Latvijai ir arī planētas aizsardzības, dzimumu līdztiesības un atbildīga 
patēriņa jomās. Lai veicinātu šo mērķu sasniegšanu, ir jāstrādā ar patērētāju informēšanu par 
šo mērķu aktualitāti un svarīgumu mūsdienās. 
 

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 
 

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana nav plaši pazīstama aktualitāte Latvijas 

organizāciju ikdienā. Šobrīd Latvijas korporatīvajā pārvaldībā iztrūkst nacionāli definētas 

vadlīnijas vai politika, kā organizācijām jāstrādā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem Latvijas 

kontekstā, trūkst atbalsta instrumenti, ko organizācijas varētu saņemt, ja tās veiksmīgi 

īstenojušas un devušas ieguldījumu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, iespējams 

struktūrfondos. Iztrūkst nacionālo metriku. 

Latvijas politikas plānošanas dokumenti un politikas pamatnostādnes aktīvāk nepieciešams 

sasaistīt ar  ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, lai veicinātu horizontālu integrāciju un 

izveidotu politikas iniciatīvu kartējumu, komunicēt pret SDG, kā arī aktīvām sekmēt atbalstu 

no nozaru ministrijām šo mērķu integrācijā politikas iniciatīvās. 

Trūkst publiskās komunikācijas. Atbildīgajām institūcijām nepieciešams vairāk uzņemties  

komunicēt par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu nozīmē globāli un kādēļ tas ir nozīmīgi 



3 
 

Latvijai, veidot mērķu kartējumu ietvaru un motivēt Latvijas organizācijas dot pienesumu ANO 

Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, izcelt publiski labākās organizācijas. 

Augstākās izglītības sektoram ir potenciāls un iespējas darīt daudz vairāk ANO Ilgtspējīgas 

attīstības mērķu jomā, bet augstskolām trūkst atbalsta instrumentu, tajā skaitā finansējuma, 

lai efektīvāk un kvalitatīvāk informētu sabiedrību un organizētu ap sevi domubiedru grupas. 


