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PIEDALĀS: 

komisijas locekļi: 

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

Einārs Cilinskis, Ainārs Mežulis, Artis Rasmanis, Jānis Ruks, Juris Šulcs, Jānis 

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

Piedalās: 

Pēteris Vilks Pārresoru koordinācijas centrs 

Rudīte Osvalde Pārresoru koordinācijas centrs 

Māra Sīmane Pārresoru koordinācijas centrs 

Valērijs Stūris Valsts prezidenta Stratēģiskās attīstības komisijas koordinators 

 

SĒDI VADA: Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis 

PROTOKOLĒ: Ilgtspējīgas attīstības komisijas tehniskā sekretāre Elīna Lase 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par valsts attīstības plānošanas sistēmas darbību - esošā situācija, iespējamie 

uzlabojumi (prezentācija) 

 

 

KOMISIJAS LĒMUMS:  

M.Kučinskis plkst. 12:03 atklāj Komisijas sēdi, informē par darba kārtību un saņemto 

vēstuli no I.Sudrabas, par ieteikumu izveidot Demogrāfijas apakškomisiju zem 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas. 

J.Dombrava precizē, ka jānoskaidro vai nav iesniegti dokumenti par apakškomisijas 

izveidi zem Budžeta Komisijas. 

M.Kučinskis uzdod J.Dombravam noprecizēt informāciju vai ir jau iesniegti 

dokumenti. Izsaka priekšlikumu P.Vilkam sagatavot prezentāciju par pētījumu 

sistēmu valstī. 

P.Vilks apsver šādu ideju, minot, ka šodienas prezentācijā šim jautājumam 

pieskarsies. Prezentācija būs vispārīga par dažādiem attīstības plānošanas 



jautājumiem valstī tai skaitā par vidēja termiņa plānošanas dokumentiem, piebilstot, 

ka par NAP īstenošanu, plānošanas sistēmu uzlabošanu, novērtēšanas sistēmu varētu 

veltīt atsevišķas Komisijas sēdes.  

I.Viņķele izsaka atzinību un pozitīvu novērtējumu Pārresoru koordinācijas centra 

(PKC) darbam par Psihologu likumu un transporta pasažieru uzskaiti.  

E.Cilinskis vēlas noskaidrot vai PKC ir pētījumu budžets un iespēja piesaistīt 

īstermiņa ekspertus konkrētu problēmu risināšanai 

P.Vilks norāda, ka pētījumu budžets PKC nav, veidojot jaunās politikas iniciatīvas, 

tas netika piešķirts. Ekspertu piesaistei ir minimāli resursi, īstermiņa piesaistei. 

M.Kučinskis papildina, ka liels resurss izpētē ir universitātes, kas netiek iesaistītas 

pētniecības darbos. 

P.Vilks norāda, ka daļēji tiek iesaistītas no ministriju puses, bez kopskata, kas ir 

zinātniskā kapacitāte, kā rezultātā rodas pētījumu pārklāšanās. 

M.Kučinskis ierosina izpētīt sistēmu, ja visi piekrīt. Neviens neiebilst. 

I.Zariņš norāda uz to, ka nozaru vadošie zinātnieki nezina, kas ir viedā stratēģija.  

J.Dombrava norāda uz vienu no iespējamām problēmām, atšķiras dalībnieku loks 

dokumentu izstrādē un varbūt nākotnē ir vērts apsvērt domu par deputātu 

piesaistīšanu reģionu un novadu plānošanas dokumentu izstrādē. Otra lieta ir tas, ka 

daudzas lietas, kas šobrīd ir ierakstītas “Latvija 2030” uz kuru balstoties ir izstrādāts 

NAP ir novecojušas, jo tās lietas balstās uz 10 gadus veciem pētījumiem, tādējādi ir 

zaudējušas aktualitāti.  

M.Kušinskis papildina, ka kā jau minēja pirmajā sēdē, ka nevar voluntāri mesties 

iekšā plānā, bet Saeima var pieņemt lēmumu kādas daļas pārskatīt vai aktualizēt. Un 

par pašvaldībām vajadzētu veidot, sasaisti ar VARAM. 

P.Vilks apstrīd to, ka būtu mainījušies stratēģiskie mērķi un lai pārskatītu stratēģiskos 

plānus ir nepieciešami pierādījumi kāpēc?, tāpēc ir šie vidusposmu novērtējumi, kurā 

var redzēt izvērtēto un redzams kādas korekcijas ir nepieciešamas, bet kopumā 

izmaiņas nav tik dramatiskas. 

A.Rasmanis norāda uz to, ka ir atsevišķas vietas, kur viņaprāt, plānošanas dokumenti 

nav savesti kārtībā, piemēram, Cēsu pašvaldībai teritoriālais plānojums nav gala 

redakcijā, kas attiecīgi traucē stratēģijas izstrādē. Uzdod jautājumu P.Vilkam: vai 

reģionā kopumā tiek skatīti tādā kontekstā vai ir, vienā virzienā vērsti, vai arī katra 

pašvaldība nosaka savus virzienus? 

P.Vilks sniedz atbildi, uzsverot, aktīvi tiek strādāts ar pašvaldībām stāstot un aicinot, 

pašvaldībām atrast nišas, kuras ir spēcīgs šai pašvaldībai, kāpēc viņi redz 

nepieciešamību publiskajām investīcijām. Uzsverot, ka tūrisms, ko visbiežāk norāda 

kā galveno, kas veicinās nodarbinātību un produktivitāti. 

A.Rasmanis interesējas, vai ir kādi instrumenti, kas varētu ierobežot šo nepareizo 

virzību? 

P.Vilks atzīmē, ka tā ir pašvaldības autonomā funkcija un tiesības pieņemt savas 

stratēģijas tai skaitā nepieciešamos ieguldījumus kā viņi to redz. 

M.Kučinskis izsaka pateicību par prezentāciju, un vēlas saprast sadarbības partnerus, 

ja ir nepieciešami materiāli un pamatojumi. 



P.Vilks norāda, ka sadarbība ir plaša,, dažādu nozaru speciālisti, eksperti, 

universitātes, asociācijas un cer, ka tiks iedarbināta platforma ar Nacionālo Attīstības 

padomi. 

I.Viņķele izsaka priekšlikumu neuzdot citiem gatavot prezentācijas, bet pašiem 

sagatavot apspriešanai kādu priekšlikumu, kolēģiem sagatavojot tās lietas, kas, 

viņuprāt, ir neatbilstoši ģeopolitiskai situācijai vai ir mainījusies doktrīna, uzskati par 

tiem jautājumiem, lai netiktu taisīta klaušināšana un būtu jāsalāgo pašu izpratne. 

E.Cilinskis izsaka priekšlikumu, uz nākamo sēdi sagatavot ilgāka termiņa darba plānu 

ar jautājumiem, ko vēlas skatīt, laiku kādā to var sagatavot un vēlams katram 

komisijas loceklim uzlikt atbildību par kādu no šiem jautājumiem.   

M.Kučinskis ierosina sagatavot darba plānu par periodu līdz vasarai. 

J.Dombrava izsaka priekšlikumu, par to, ka, ņemot atsevišķas tēmas no plāna, tad 

norādīt kādas problēmas ir vienā vai otrā attīstības plānošanas dokumentā. 

M.Kučinskis piekrīt šim ierosinājumam. 

M.Kučinskis Komisijas sēdi slēdz 13:09 

 

  

 

 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs  Māris Kučinskis 

 

 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sekretārs Ints Dālderis 

 


