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PIEDALĀS: 

komisijas locekļi: 

Māris Kučinskis, Jānis Dombrava, Ints Dālderis, Andris Buiķis, Einārs Cilinskis, 

Artis Rasmanis, Jānis Ruks, Silvija Šimfa, Juris Šulcs, Jānis Trupovnieks, Jānis 

Tutins, Ilze Viņķele, Dzintars Zaķis, Ivars Zariņš. 

Piedalās: 

Valērijs Stūris Valsts prezidenta Stratēģiskās attīstības komisijas koordinators 

Jānis Piešiņš Latvijas pašvaldību savienība 

Jānis Butkevičs Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera 

Jānis Salmiņš Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas 

departaments 

 

SĒDI VADA: Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis 

PROTOKOLĒ: Ilgtspējīgas attīstības komisijas tehniskā sekretāre Elīna Lase 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Ekonomikas ministrija sniedz ar ziņojumu par tautsaimniecības attīstības un 

nozaru attīstības tendencēm, t.sk. nodarbinātības kontekstā.  

 

 

KOMISIJAS LĒMUMS:  

M.Kučinskis plkst. 12:02 atklāj Komisijas sēdi, informē par nākamās sēdes darba 

kārtību, kur tiks apstiprināts darba plāns, komisijai tiks izveidota mājaslapa, kur plāns 

būs publisks dokuments, un iesaistīties pētnieku grupām, kas ir ārpus Saeimas, 

E.Cilinska iniciatīva par enerģētikas apakškomisijas izveide, Pārresoru koordinācijas 

centra pētījums par pētījumiem un vienoties par I.Dāldera priekšlikumu iesniegt 

budžetam priekšlikumu no komisijas par pētījumu finansējumu veikšanai. 

Jānis Salmiņš prezentē par Latvijas tautsaimniecības līdzšinējam tendencēm, 

galvenajiem izaicinājumiem un nākotnes attīstības perspektīvām. 



Izklāsta Latvijas ekonomikas attīstības tendences no 2006. gada līdz 2013. gadam. 

Iepazīstina ar ekonomikas izaugsmes izaicinājumiem, un noslēgumā sniedz ieskatu 

vidēja termiņa darba tirgus prognozēs.  

M.Kučinskis atgādina, kāpēc tika skatīta šī bilde, lai redzētu kopskatu, ne tikai pa 

etapiem. Uzdod jautājumu J.Salmiņam vai ir dziļāka analīze reģionu griezumā par 

nozarēm un uzņēmumiem? 

Pl. 12:52 komisijas sēdi pamet E.Cilinskis 

J.Salmiņš atbild, ka ir pieejama dziļākā griezumā šī analīze un tā tiek aktualizēta, jo 

nāk klāt jauni uzņēmumi. 

I.Zariņš piekrīt visiem minētajiem secinājumiem un uzsver, ka izdevumus pētniecībai 

un attīstībai ir jāpalielina no valsts finansējuma, jo tikai ar ārvalstu finansējumu 

attīstība nenotiks. 

Pl. 12:59 komisijas sēdi pamet I.Zariņš. 

I.Viņķele norāda uz paradoksu, ka augstākās izglītības ieguvēji daļa varētu būt bez 

pienācīgām iespējām iegūt darbu, un vienlaikus norāde par profesionālo izglītību, ka 

tai savukārt ir jābūt gana niansētai, lai nekonkurētu ar augstāko izglītību, kas varētu 

noņemt studentus, pie sarūkoša studējošo skaita, vai mēs uz visiem beņķiem gribam 

izsēdēt, jo kāda jēga ir augstākajai izglītībai, ja tā nenodrošina darbus, savukārt ja 

profesionālā izglītība cilvēku konkurētspēju un iespēju nodrošināt sevi ar darbu būtu 

sekmīgāka, tad varbūt jāskatās kā attīstīt augstākās izglītības eksportu, nevis mākslīgi 

turēt studentu skaitu sistēmā. 

Pl. 13:01komisijas sēdi pamet J.Tutins. 

J.Salmiņš piekrīt, un izskaidro kāda bija tā ziņa, ko vēlas sniegt ar šiem datiem. 

J.Dombrava kā ir iespējams visu darba tirgu pakārtot atbilstoši šim skaitam, kas būs 

ienācis darba nozarē, otra lieta, ka netiek izmantots eksporta tirgus, radošās 

industrijas, jo ja būtu lielāks ieguldījums no uzņēmumu puses inovācijās, tad, 

piemēram, mēbeļu ražotāji nevis vienkārši ražotu galdus, bet ražotu antikvāru galdu 

kopijas, kam ir krietni augstāka pievienotā vērtība, un to nevar izdarīt bez laba 

speciālista šajā joma. Vai no Ekonomikas ministrijas ir plānotas aktivitātes tieši šādu 

darbavietu attīstībai?  

I.Dālderis norāda uz to, ka ir jāturpina maksimāli audzēt zinātnes finansējumu, tai 

pašā laikā nopietni skatoties kādā veidā gan industriju, gan arī darba devēju un 

politikas veidotāji būtu ciešāk iesaistīti šajos procesos, kas definē ieguldījumus 

zinātniskajos pētījumos. 

M.Kučinskis Komisijas sēdi slēdz 13:20 

 

  

 

 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs  Māris Kučinskis 

 

 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sekretārs Ints Dālderis 

 


