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2016.  gada 24.  februārī par komisijas 
priekšsēdētāju tika ievēlēta bijusī Mi-
nistru prezidente Laimdota Straujuma. 
Līdzšinējais komisijas priekšsēdētājs 
Māris Kučinskis 2016.  gada 11.  febru-
ārī tika ievēlēts par Ministru preziden-
tu. Par komisijas sekretāru 2016.  gada 
2. martā ievēlēja Arti Rasmani. 
2014. gada 16.oktobrī Saeimā galējā la-
sījumā nobalsoja par Saeimas kārtības 
ruļļa izmaiņām, iekļaujot Saeimas kār-
tības rullī patstāvīgo komisiju - Ilgtspē-
jīgas attīstības komisiju. 
Ilgtspējīgas attīstības komisija (turpmāk 
arī – komisija) tika izveidota 2014. gada 
6. novembrī. 
Ar komisijas sastāvu ir iespējams 
iepazīties Saeimas tīmekļa vietnē 
www.saeima.lv
Komisijas vīzija – valstī izveidots stra-
tēģiskās plānošanas, vadīšanas un iz-
pildes uzraudzības mehānisms, kuru 
koordinē 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, nodroši-
na publisku platformu izstrādāto priekš-
likumu 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 
attīstības plānošanas dokumentiem, kā 
arī starptautiskajai praksei. Komisija 
veicina uz kvalitatīvu pierādījumu pa-
mata pieņemtu lēmumu īpatsvara pa-
augstināšanu valsts pārvaldē, sagatavo 
un iesniedz konkrētus priekšlikumus 
likumdošanas aktu uzlabošanai.

Ilgtspējīgas attīstības komisija

Komisijas sadarbības 
partneri:
valsts pārvalde, Pārresoru koordinā-
cijas centrs, Valsts kanceleja, Valsts 
prezidenta kanceleja, ministrijas, ka-
pitālsabiedrības, nevalstiskais sektors, 
zinātnieki un zinātniskās institūcijas, 
privātais sektors, kas cieši iesaistīts 
reālas rīcībpolitikas veidošanā, proti, 
dialogā ar valsts pārvaldi par ilgtermi-
ņa politikas virzienu definēšanu, kā arī 
starptautiskie sadarbības partneri.

Komisijas būtiskākie 
darbības virzieni:
• izvērtēt Ministru kabineta sagatavo-

tos progresa ziņojumus par Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
līdz 2030. gadam (Latvija 2030) un 
Latvijas Nacionālā attīstības plāna 
2014. – 2020. gadam (NAP 2014–
2020) īstenošanā panākto progresu, 
citastarp analizējot prioritāšu īste-
nošanu pārskata posmā, izskatot 
neilgtspējīgās attīstības tendences, 
kā arī iesakot pakārtotajās rīcībpo-
litikās nepieciešamās korekcijas;

• izvērtēt valsts īstenotās fiskālās po-
litikas ilgtspēju un atbilstību valsts 
stratēģiskās attīstības mērķiem, ņe-

mot vērā ekonomikas ciklisko attīstī-
bu no ilgtspējīgas attīstības viedokļa;

• izvērtēt valsts īstenoto rīcībpolitiku 
vidēja termiņa un ilgtermiņa sekas 
un piedāvāt alternatīvus risināju-
mus, tos teorētiski un empīriski pa-
matojot;

• sekot līdzi attīstības domas virzībai 
Eiropas Savienības ietvaros un va-
došo pasaules attīstības organizā-
ciju (OECD, Pasaules Banka, ANO 
Attīstības programma) darbībai;

• veicināt sadarbību un analītisku 
diskusiju starp publisko pārvaldi, 
sabiedriskajām organizācijām, pro-
fesionālajām asociācijām, akadē-
miskajām aprindām un sabiedrību 
attīstības plānošanas procesā.

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