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PIEDALĀS: 

komisijas locekļi: 

Māris Kučinskis, Jānis Dombrava, Ints Dālderis, Andris Buiķis, Boriss Cilevičs, 

Einārs Cilinskis, Sergejs Potapkins, Artis Rasmanis, Jānis Ruks, Silvija Šimfa, Juris 

Šulcs, Jānis Trupovnieks, Jānis Tutins, Ilze Viņķele, Ivars Zariņš. 

 

Piedalās: 

Māra Sīmane Pārresoru koordinācijas centrs 

Artis Grinbergs Komisijas vecākais konsultants 

Ilze Bolšteina Komisijas konsultante 

 

SĒDI VADA: Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis 

PROTOKOLĒ: Ilgtspējīgas attīstības komisijas tehniskā sekretāre Elīna Lase 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Ilgtspējīgas attīstības komisijas darba plāna sastādīšana, periodam līdz pavasara 

sesijas beigām 

 

 

KOMISIJAS LĒMUMS:  

M.Kučinskis plkst. 12:01 atklāj Komisijas sēdi, izsaka priekšlikumu iziet cauri 

kopskatam un atgriezties pie tēmām un izrunāt pēc prezentācijas. Informē par 

iesniegtajiem priekšlikumiem no Sociālo Zinātņu fakultātes prezentācija par 

demokrātisku Latviju, arhitektūras likuma izstrāde.  

Līdz jūnijam sanāk tikai 23 komisijas sēdes un ir izveidots piedāvājums, uz ko 

virzīties.  

E.Cilinskis informē par to, ka sociālo un darba lietu komisija ir nolēmusi veidot 

nodarbinātības apakškomisiju, un līdz ar to ir jāatrod koordinācija starp šo komisiju 

un apakškomisiju.  



S.Šimfa ierosina skatīt nodarbinātības jautājumu teritoriju griezumā līdz pagastu 

līmenim, citādi netiks sasniegti nekādi rezultāti. Min problēmu ar ko saskārusies ir tā, 

ka ministrijām neesot dati nozaru griezumā, kopš tā brīža, ka Centrālā statistikas 

pārvalde vairs nevāc informāciju teritoriju griezumā. 

I.Zariņš piedāvā noformulēt nedaudz savādāk virsuzdevumu. 

A.Grinbergs sniedz atbildi I.Zariņam, ka akcents, kas tiek piedāvāts skatīties, ir caur 

produktivitāti.  

I.Viņķele aicina M.Kučinska izteikto piedāvājumu atbalstīt, jo pastāv risks paņemt pa 

plašu tēmu, un pārvērtēt savus spēkus. 

M.Kučinskis jautā vai ir kādi jautājumi par galvenajiem cipariem prezentācijas 

pirmajā daļā? 

I.Zariņš piedāvā atstāt norādītos principus, bet ciparus izņemt. 

A.Grinbergs piebilst, ka mērķis ir rosināt šo diskusiju, lai mēs saprastu kontekstu, 

kāda ir starta pozīcija par ko ir runa un, kas ir zem šīs viedās stratēģijas. 

M.Kučinskis Vai šāda varētu būt darba organizācija? Visi piekrīt.  

J.Dombrava iesaka sākumā apskatīt esošo situāciju demogrāfijas jomā reģionālā 

griezumā, un skatīt atsevišķi Vidzemi, Latgali utt., lai kvalitatīvāk iepazītos.  

M.Kučinskis norāda, ka nākamo trešdien piedāvā diskusiju par kopējo skatu, un tālāk 

tiks diskutēts par Klimata pārmaiņu scenāriju. 

E.Cilinskis norāda uz vienu no problēmām, ka Latvijā šie aspekti nav vērtēti un nav 

makroekonomiskās ietekmes, tāpēc nav iespējams spriest kvantitatīvi. Ierosina pirmā 

sēdē izrunāt apskatot aspektu un veicinot iniciāciju uz nākamiem pētījumiem, ko vēlas 

caur komisiju attīstīt.  

A.Grinbergs aicina iesūtīt savas idejas par esošo darba plānu, piedāvājot 

apakšpunktus, un mēs sastrukturizētu zem nostādnēm.  

M.Kučinskis nosaka priekšlikumu iesniegšanas datumu 3. decembris 2014. gads. 

A.Grinbrgs vienojās, ka kopā ar I.Zariņu noformulēs precīzi lietas, kuras grib 

apskatīt. Turpina ar tālākās tēmas apskati, kas skar nodarbinātību, bezdarbu, un 

norāda, ka sadarbība varētu būt ar Labklājības ministriju kā arī Ekonomikas 

ministriju. Vēl ir jautājums par nodarbinātā un bezdarbnieka profilu, kāds ir šobrīd un 

kāds varētu būt nākotnē, tai skaitā paskatoties uz teritorijas aspektu.  

I.Viņķele norāda, ka tas ir noteikti jādara kopā ar Ekonomikas ministriju, jo 

Labklājības ministrija ir tikai radušos seku nokopēja. 

M.Kučinskis iesaka ideju salikt kopā VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija) un LAD (Lauku atbalsta dienests) piedāvājumu. 

E.Cilinskis norāda uz risku šādai darbībai, ja detalizēti saliek kopā un pat ne tikai tos, 

jo instrumenti ir vairāki, lai iegūtu to skaitli, tad risks ir prezentācija uz vienu stundu 

apkopojot visus instrumentus, un nenonākt pie pielikuma. 

M.Kučinskis piemin, ka tās būtu trīs atsevišķas diskusijas, kur tiek izvilkts kodols. 

A.Grinbergs papildina, ka būtu jāskatās kopsavilkums un iznākumi, vai tie 

instrumenti, kas bija uzņēmējdarbības dažādošanai lauku teritorijā, vai viņi ir 

sasnieguši mērķi un vai tur ir kaut kas dažādots un cilvēks tur ir palicis, vai arī 

instruments kaut kādu apstākļu dēļ nav bijis apgūstams, un saprast kas ir 

konsekvences uz nākotni. 



M.Kučinskis norāda, ka ir ļoti interesants materiāls par pašvaldību atbalstu 

uzņēmējdarbībai, kur ir bijušas zināmas problēmas vai pieredze, ir pieejama tāda 

analīze, bet tā nebūtu diskusija ar 119 cilvēkiem, bet tiem kam ir bijusi saskare. 

I.Zariņš norāda, ka regulāri nākas saskarties ar to, ka pašvaldībām netiek dota iespēja 

uzticēties un viss tiek deleģēts centrālajam aparātam. 

S.Šimfa piekrīt I.Zariņam, ka iesākums varētu būt ļaut pašvaldībām nodarboties ar 

saimniecisko darbību, tādējādi saņemt nodokļus un konkurēt savā starpā ar uzņēmēju 

piesaisti, atdzīvinot pašvaldību darbu. Ierosina šo jautājumu izstrādāt līdz vasaras 

sākumam, tādējādi atraisot pašvaldībām rokas. 

J.Trupavnieks norāda, ka nav runa par valsts neuzticēšanos pašvaldībām, bet par to 

ka šobrīd slūžas ir pavērušās. 

M.Kučinskis izsaka ideju, ka varētu aicināt Edvīnu Bartkeviču iesaistīties jautājuma 

izpētē par pašvaldībām.  

A.Grinbergs jautājumam par dabas resursiem pamatdoma ir paskatīties uz tiem 

resursiem, kas nav apgūti, cik hektāri nenes nekādu pievienoto vērtību un atdevi. un 

no tiem aktīviem, kas ir un netiek izmantoti tautsaimniecības nozari varētu divkāršot. 

M.Kučinskis iepazīstina ar trešo piedāvājumu par attīstības centriem, minot piemēru 

par Cēsīm, kur Cēsis ir izveidojies kā guļamrajons, un Tukums, kur autobusu saraksti 

pieskaņoti vilcienu sarakstiem, kas ir normāla pašvaldības rīcība.  

I.Dālderis ierosina sagatavot priekšlikumu no Komisijas balstoties uz PKC 

piedāvājumu izveidot budžetam pieprasījumu, jo nākamajā gadā līdzekļi nav 

paredzēti.  

M.Kučinskis atbalsta priekšlikumu un jautā komisijas locekļiem, vai kāds iebilst. 

Komisija balsojot („par” – 12, „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma atbalstīt 

priekšlikuma iesniegšanu 2015. gada Valsts budžetam likumprojektu paketei. 

M.Kučinskis Komisijas sēdi slēdz 13:09 

 

  

 

 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs    Māris Kučinskis 

 

 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sekretārs   Ints Dālderis 


