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Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) sociālā politika nosaka LU kā sociāli atbildīgas institūcijas 

mērķus un vērtības, kas balstās tās Satversmē, attīstības stratēģijā un citos LU darbību reglamentējošos 

dokumentos. 

Mērķis:  

LU sociālā politika darbojas Latvijas valsts un sabiedrības attīstības labā, lai nodrošinātu 

labklājību, ilgtermiņa uzticību un veicinātu sociālo sadarbību starp LU saimi un tās partneriem. 

LU kā Latvijas augstākās izglītības līderim ir būtiska loma ilgtspējīgas nākotnes veidošanā valstī, 

uzņēmējdarbībā un sabiedrībā. LU apņemas integrēt ilgtspējīgu attīstību ikdienas praksē, kad vien 

iespējams, samazina ietekmi uz vidi, maksimāli palielinot ekonomiskos rādītājus un atbalstot sociālās un 

sabiedriskās iespējas. 

LU sociālās politikas pamatā ir LU attīstības stratēģijā noteiktās vērtības: cilvēks, izcilība, attīstība, 

jaunrade, atbildība, atvērtība un sadarbība. Sociālā politika nosaka šo vērtību sociālos aspektus un 

realizācijas virzienus LU izvirzīto darbības mērķu sasniegšanā. 

Cilvēks  

LU attīstību un sasniegumus rada LU saime – darbinieks, studējošais, absolvents un seniors – 

mijiedarbībā ar Latvijas sabiedrību.  

LU ir sociāli atbildīgs darba devējs ar augstu izglītības, darba kultūras un ētikas līmeni, veidojot 

godprātīgas attiecības LU saimē. 

Izcilība 

LU pastāvīgi atbalsta un ik darbībā veicina izcilību studējošajos, darbiniekos un Latvijas 

sabiedrībā. LU sociālā politika motivē studējošo un darbinieku iesaistīšanos LU mērķu sasniegšanā, 

attīstot viņu prasmes, novērtējot sasniegumus un nodrošinot izaugsmes iespējas.  

Attīstība 

LU sociālā politika ir vērsta uz ilgtspējīgu LU attīstību, ietverot studijas un pētniecību, 

konkurētspēju, personāla izaugsmi un vides un infrastruktūras modernizāciju. LU sociālā politika reaģē 

uz izmaiņām Latvijas un starptautiskajā sabiedrībā.  

LU darbojas, ievērojot sociālās ilgtspējas principus personāla izaugsmes un LU saimes sociālā 

taisnīguma veicināšanā. 

Jaunrade 
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Zināšanās balstīta jaunrade kā radošuma izpausme ir LU attīstības pamats. Atvērta un attīstoša vide 

sekmē LU saimes inovatīvu darbību garīgo un materiālo vērtību radīšanā. LU potenciāls rada LU saimes 

attīstībai labvēlīgus apstākļus izglītībai, mūžizglītībai, izaugsmei un konkurētspējas attīstībai.  

Atbildība 

             LU ir atbildīga par pieņemtajiem lēmumiem un aktivitātēm, kas nodrošina tās izvirzīto mērķu 

sasniegšanu un vērtību ilgtspējīgu iedzīvināšanu, darbojoties atklāti un ētiski. 

Korporatīvā sociālā politika ir kopīga visai LU saimei katrā līmenī un visās struktūrvienībās. Tā 

paredz katra LU saimei piederīgā iniciatīvu un rīcību LU sociālās politikas formulēto mērķu sasniegšanai. 

LU nodrošina sociālā atbalsta sistēmu, motivējot LU darbiniekus un studējošos strādāt efektīvi un 

kvalitatīvi savstarpēja atbalsta gaisotnē. 

LU atbildīgi izmanto enerģētiskos resursus, veicot ilgtermiņa ieguldījumus LU ēku 

energoefektivitātes uzlabošanā un optimizējot to noslodzi. LU ar lielu atbildību izturas pret apkārtējo vidi, 

nodrošinot atkritumu šķirošanu un nodošanu pārstrādei. 

Atvērtība 

LU savā darbībā ir atvērta, nodrošinot iespēju iegūt informāciju par tās sociālās politikas darbības 

mērķiem, prioritātēm, lēmumu pieņemšanas procesu un pieņemtajiem lēmumiem, darbības galvenajiem 

raksturojošajiem indikatoriem, t.sk. finansēm, statistiku, sasniegumiem, vienlaikus aizsargājot katra 

studenta un darbinieka privātumu. LU patur tiesības ierobežot informācijas sniegšanu gadījumos, kad tas 

var kaitēt LU darbībai. LU ir labvēlīga cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nodrošinot nediskriminējošu 

sociālo vidi studijām un darbam.  

Oficiālais publiskais informācijas avots par LU darbību ir LU portāls www.lu.lv.  

Sadarbība 

LU attīsta partnerattiecības ar citām universitātēm, zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem, valsts 

iestādēm, arodbiedrībām, nevalstiskām un starptautiskām organizācijām, iegūstot informāciju par labās 

prakses piemēriem un rodot praktiskus risinājumus mūsdienu problēmām. 

LU  sadarbībā ir proaktīva, uzņemoties iniciatīvu un veidojot sociālo dialogu ar partneriem, kā arī 

veicina iekšējo LU struktūrvienību sadarbību, veidojot sociālo kapitālu darbiniekiem, studējošajiem, 

senioriem, absolventiem un tādējādi nodrošinot atbalstu gan  profesionālajā darbībā, gan sociālajā jomā. 

 

       Lai sasniegtu sociālās politikas mērķus un iedzīvinātu vērtības, LU pastāvīgi uztur un pilnveido 

darba un studiju vidi, veicina  kultūras, sporta, mākslinieciskās pašdarbības un citas sociālās 

aktivitātes un nodrošina citas sociālā atbalsta sistēmas, nepārtraukti izvērtē un mazina iespējamos 

riskus. 
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