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PIEDALĀS: 

komisijas locekļi: 

Māris Kučinskis, Jānis Dombrava, Ints Dālderis, Boriss Cilevičs, Einārs Cilinskis, 

Ainārs Mežulis, Sergejs Potapkins, Artis Rasmanis, Silvija Šimfa, Juris Šulcs, Jānis 

Trupovnieks, Jānis Tutins, Ilze Viņķele, Dzintars Zaķis un Ivars Zariņš. 

Uzaicinātie: 

Jānis Piešiņš Latvijas Pašvaldību savienība 

Pēteris Vilks Pārresoru koordinācijas centrs 

Rudīte Osvalde Pārresoru koordinācijas centrs 

 

SĒDI VADA: Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis 

PROTOKOLĒ: Ilgtspējīgas attīstības komisijas tehniskā sekretāre Elīna Lase 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Ilgtspējīgas attīstības komisijas darbības virzieniem un mērķiem. 

 

 

KOMISIJAS LĒMUMS:  

M.Kučinskis plkst. 12:05 atklāj Komisijas sēdi, iepazīstina ar Komisijas sastāvu. 

Norāda, ka galvenais ir veidot stipru fundamentu un vienoties par principiem un 

galvenajiem uzdevumiem, kā Komisija strādās. Izklāsta vēstures faktus par ideju 

veidot Ilgtspējīgas attīstības komisiju, kā piemēru minot Somiju. 

Dz.Zaķis papildina M.Kučinska teikto par Somijas piemēru, minot, ka Somijā 

Parlaments skata visus stratēģiskos dokumentus pirms nodod Ministru kabinetam, jo 

tas ir ierakstīts Kārtības rullī. 

M.Kučinskis norāda, ka šī nav likumdošanas Komisija, un uzsver galvenās Komisijas 

pilnvaras. Aicina orientēties uz rezultātiem, ko varētu maijā prezentēt konferencē 

Saeimā. Iezīmē vienu no virzieniem, kas ir monitorings par esošajiem plānošanas 

dokumentiem, otrs būtu apspriest un padziļināti izpētīt trīs galvenās lietas: zinātne, 

enerģētika, demogrāfija un esošā situācija Latvijā. Pirms dod vārdu vecākajam 



konsultantam A.Grinbergam paust redzējumu par saturu un organizāciju, sniedz 

Komisijas locekļiem informāciju par nākamo sēdi, kurā Pārresoru koordinācijas centrs 

iepazīstinās kā funkcionē līdzšinējā uzraudzība Ministru kabinetā, un kādas 

institūcijas vēl ir iesaistītas.  

 

Plkst.12:15 sēdi pamet S.Potapkins. 

 

A.Grīnbergs piebilst par saturisko jautājumu skatīšanu sasaistē ar to, kas notiek 

Ministru kabinetā, lai zināmā mērā veidotu viedokli, kurš būtu papildināms jau ar 

iepriekš pieminētajiem jautājumiem.  

M.Kučinskis aicina izrādīt iniciatīvu Komisijā esošajiem deputātiem darbojoties 

komisijā un darba grupās. 

E.Cilinskis izsaka piedāvājumu veltīt vienu Komisijas sēdi klimata enerģijas paketei, 

uzsverot, ka tas nav steidzami, bet izskatīt pēc primārajiem jautājumiem. 

M.Kučinskis aicina E.Cilinski uzņemties sagatavot un novadīt sevis piedāvāto sēdi 

par klimata enerģiju. 

I.Zariņš izsaka atbalstu M.Kučinska iezīmētajam Komisijas darba ietvaram. Norādot, 

ka svarīgākais ir saprasts vai esošā stratēģija ir tas, kas valstij ir vajadzīgs, un vai nav 

nepieciešamība to aktualizēt, jo aktualitātes strauji mainās laikam ejot. 

J.Dombrava piebilst, ka Komisija var sniegt pozitīvu pienesumu, dodot kopskatu par 

visas valsts attīstību kopumā. 

S.Šimfa norāda uz Zviedrijas piemēru, kur ļoti precīzi strādā, lai visiem būtu skaidras 

konsekvences un kādas sekas iestājas pieņemot vai nepieņemot lēmumu.  

E.Cilinskis norāda, ka vajadzētu izvairīties no riskiem ņemot plašus jautājumus, lai 

nerodas runāšana par tiem bez rezultāta.  

A.Rasmanis ierosina kā galveno mērķi valstij ilgtermiņā: pelnīt vai tērēt?. 

I.Zariņš izsaka piedāvājumu par jautājumu uz ko Komisija varētu atbildēt būtu kā 

padarīt tautsaimniecību produktīvāku, jo tas varētu būt pamatā visam no kā tālāk 

atrisināsies visi jautājumi. 

A.Grīnbergs piebilst par galvenajiem veidojošajiem faktoriem, kur būtiska ir 

enerģētika.  

P.Vilks izklāsta īsumā par prezentāciju, kas tiks prezentēta nākamajā Komisijas sēdē. 

M.Kučinskis Komisijas sēdi slēdz 12:51 

 

  

 

 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs  Māris Kučinskis 

 

 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sekretārs Ints Dālderis 


