
Ilgtspējīgas attīstības komisija
2022. gada 24. novembrī par komisijas 
priekšsēdētāju tika ievēlēts Uģis Mit-
revics. Līdzšinējie komisijas priekšsē-
dētāji bija bijušais Ministru prezidents 
Māris Kučinskis (2014.–2016.), bijušā 
Ministru prezidente Laimdota Strauju-
ma (2016.–2018.) un bijušais ekono-
mikas ministrs un izglītības un zināt-
nes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis 
(2018.–2022.).

Ilgtspējīgas attīstības komisija (turpmāk 
arī – komisija) tika izveidota 2014. gada 
6. novembrī.

Ar komisijas sastāvu ir iespējams ie-
pazīties komisijas tīmekļa vietnē 
https://ilgtspejigaattistiba.saeima.lv

Komisijas vīzija – valstī izveidots stratē-
ģiskās plānošanas, vadīšanas un izpil-
des uzraudzības mehānisms, kuru koor-
dinē Latvijas Republikas Saeima. 

Komisija, sadarbojoties ar citām valsts 
stratēģiskās attīstības plānošanā iesais-
tītajām valsts pārvaldes, privātā sektora 
un nevalstiskā sektora institūcijām, pār-
ņemot labāko starptautisko praksi un 
balstoties uz iesaistīto pušu veiktās ana-
līzes un pētījumu rezultātiem, nodrošina 
publisku platformu izstrādāto priekšli-
kumu izskatīšanai un iespējas tos virzīt 
tālāk kā rīcībpolitikas iniciatīvas.

Komisija regulāri gatavo un prezentē 
Saeimai valsts stratēģiskās attīstības 
monitoringa rezultātus (skatījumu/
viedokli) par valsts ilgtspējīgu attīstību 
atbilstoši apstiprinātajiem ilgtermiņa un 
vidēja termiņa valsts stratēģiskās attīs-
tības plānošanas dokumentiem, kā arī 
starptautiskajai praksei. Komisija vei-
cina uz kvalitatīvu pierādījumu pamata 
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pieņemtu lēmumu īpatsvara paaugsti-
nāšanu valsts pārvaldē, sagatavo un ie-
sniedz konkrētus priekšlikumus likum-
došanas aktu uzlabošanai.

Komisijas sadarbības 
partneri:
valsts pārvalde, Pārresoru koordinā-
cijas centrs, Valsts kanceleja, Valsts 
prezidenta kanceleja, ministrijas, kapi-
tālsabiedrības, nevalstiskais sektors, zi-
nātnieki un zinātniskās institūcijas, pri-
vātais sektors, kas cieši iesaistīts reālas 
rīcībpolitikas veidošanā, proti, dialogā 
ar valsts pārvaldi par ilgtermiņa politi-
kas virzienu definēšanu, kā arī starptau-
tiskie sadarbības partneri.

Komisijas būtiskākie 
darbības virzieni:
• izvērtēt Ministru kabineta sagata-
votos progresa ziņojumus par Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030.  gadam (Latvija 2030) un Latvi-
jas Nacionālā attīstības plāna 2021.–
2027.  gadam (NAP2027) īstenošanā 
panākto progresu, citastarp analizējot 
prioritāšu īstenošanu pārskata posmā, 
izskatot neilgtspējīgās attīstības ten-
dences, kā arī iesakot pakārtotajās rī-
cībpolitikas nepieciešamās korekcijas;

• izvērtēt valsts īstenotās fiskālās po-
litikas ilgtspēju un atbilstību valsts 
stratēģiskās attīstības mērķiem, ņemot 
vērā ekonomikas ciklisko attīstību no 
ilgtspējīgas attīstības viedokļa;

• izvērtēt valsts īstenoto rīcībpolitiku 
vidēja termiņa un ilgtermiņa sekas un 
piedāvāt alternatīvus risinājumus, tos 
teorētiski un empīriski pamatojot;

• sekot līdzi attīstības domas virzībai 
Eiropas Savienības ietvaros un vadošo 
pasaules attīstības organizāciju (OECD, 
Pasaules Banka, ANO Attīstības prog-
ramma) darbībai;

• veicināt sadarbību un analītisku 
diskusiju starp publisko pārvaldi, sa-
biedriskajām organizācijām, profesio-
nālajām asociācijām, akadēmiskajām 
aprindām un sabiedrību attīstības plā-
nošanas procesā.

Seko komisijas darbam!
Saeimas mājaslapā iespējams iepazī-
ties ar komisijas sēžu darba kārtību. Ko-
misijas sēdes ir atklātas. 

Komisijas 
kontaktinformācija:

Adrese: Jēkaba iela 10/12, Rīga, LV-1811
Tālrunis: 6708 7270
E-pasts:
ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv


