
 

 
 
 
 

LR Valsts prezidentam A. Bērziņa kungam 
Politiskajām partijām un to apvienībām 

 
Rīga, 2011.gada 18. augusts. 
 
Tautas nobalsošana parādīja, ka valdības līdzšinējā darbība krīzes pārvarēšanai ir 
nepietiekami mērķtiecīga un pārliecinoša, izvēlētie līdzekļi nereti mākslīgi uzlabo valsts 
fiskālo situāciju, bet realitātē neveicina uzņēmējdarbības izaugsmi un valsts ekonomisko 
situāciju. Reformu vadības grupā (turpmāk tekstā - RVG) sociālo partneru viedoklis tika 
uzklausīts, taču lielākoties netika ņemts vērā. Jau 2011.gada 14.janvārī partneri ir aicinājuši 
RVG vienoties par prioritāri veicamajiem pasākumiem, bet nesekmīgi. Lai izvairītos no krīzes 
padziļināšanās turpmāk un veicinātu ekonomikas atveseļošanos, izvirzām un ierosinām 
realizēt skaidras reformu vadlīnijas. 
 
Vīzija: Divu Eiropas Savienības (ES) programmēšanas periodu laikā (ne vēlāk kā 
2027.gadā) Latvija sasniedz vidējo ES līmeni pēc ekonomiskajiem un sociālajiem rādītājiem. 
 
Misija: Izveidot konkurētspējīgu ekonomiku, efektīvu publisko pārvaldi un ilgtspējīgu sociālo 
sistēmu. 
 
Mērķi:  

1. Atjaunot sabiedrības uzticību varai. 
2. Novērst disproporcijas starp sociālo sistēmu, nodarbinātību un nodokļu maksāšanu. 
3. Novērst strukturālās disproporcijas publiskajā pārvaldē. 
4. Novērst strukturālās disproporcijas ilgtspējīgas attīstības un valsts investīciju politikā. 
5. Izveidot vienotu politikas plānošanas, ieviešanas un finansēšanas sistēmu. 

 
Uzdevumi:  

1. Lai atjaunotu uzticību varai, aicinām risināt sekojošus virsuzdevumus: 
a. Nodrošināt teritoriālo interešu pārstāvniecību Saeimā un reģionos; 
b. Nodrošināt sociālā dialoga pilnvērtīgu īstenošanu visos līmeņos;  
c. Nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā; 
d. Radīt nosacījumus politisko partiju lomas sabiedrībā un partiju iekšējās 

demokrātijas un lēmumu pieņemšanas caurskatāmības pieaugumam; 
e. Fokusēties uz korupcijas apkarošanu, nevis interešu konfliktu identificēšanu; 
f. Pārskatīt jautājumu apjomu ar ierobežotas pieejamības un slepenības statusu. 

 
2. Lai novērstu disproporcijas starp sociālo sistēmu, nodarbinātību un nodokļu 

maksāšanu, nepieciešams īstenot zemāk izvirzītos virsuzdevumus: 
a. Nodrošināt efektīvas un ilgtspējīgas sociālās drošības sistēmas 

funkcionēšanu; 



 

 

b. Samazināt nodokļu slogu darbaspēkam; 
c. Paredzēt mērķtiecīgu ar nodokļiem neapliekamā minimuma un atvieglojumu 

par apgādībā esošajām personām celšanu; 
d. Izstrādāt jaunu darba vietu izveides un modernizēšanas stratēģiju ar mērķi 

līdz 2020.gadam panākt nodarbinātību valstī vismaz 75 % apmērā no 20 – 64 
gadu vecu iedzīvotāju skaita; 

e. Uzsākot pakāpenisku pensijas vecuma paaugstināšanu, saglabāt 
priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas; 

f. Izstrādāt darbaspēka migrācijas politiku, paredzot pasākumus izbraukušo 
Latvijas iedzīvotāju atgriešanai vietējā darba tirgū, ES valstu un trešo valstu 
pilsoņu integrācijai Latvijā, plašāk izmantojot izglītības sistēmas iespējas un 
veicinot jauno speciālistu mobilitāti. 

g. Īstenot vienas pieturas aģentūras principu, apvienojot valsts un pašvaldību 
sniegtos pakalpojumus. 
 

3. Lai mazinātu strukturālās disproporcijas publiskajā pārvaldē, nepieciešams īstenot 
zemāk uzskaitītos virsuzdevumus: 

a. Radīt motivācijas sistēmu ar mērķi uzlabot darba efektivitāti valsts pārvaldē un 
pašvaldībās;  

b. Samazināt administratīvās uzraudzības un kontroles apjomu, palielinot 
ieinteresētību darba rezultātos; 

c. Samazināt normatīvā regulējuma apjomu un saturu, atraisot iniciatīvu labāku 
rezultātu sasniegšanai un veicinot kopregulācijas un pašregulācijas procesus; 

d. Līdzsvarot kompetenču sadalījumu starp valsti, reģionālajām un vietējām 
pašvaldībām; 

e. Turpināt mērķtiecīgas strukturālās reformas ar mērķi konsolidēt valsts 
pārvaldes funkcijas, padarīt efektīvāku to īstenošanu un likvidēt funkciju 
realizācijai neatbilstošu finanšu izlietojumu. 

 
4. Lai nodrošinātu efektīvu ilgtspējīgas attīstības un valsts investīciju politiku,  jārisina 

minētie virsuzdevumi: 
a. Palielināt attīstības un publisko pakalpojumu finansējuma relatīvo apjomu 

salīdzinājumā ar sociālajiem izdevumiem; 
b. Decentralizēt valstij neraksturīgās funkcijas, īstenojot atbilstošu finanšu 

pārdali; 
c. Līdzsvarot investīcijas tām vietējām, reģionālajām un nacionālajām 

prioritātēm, kuras netiek atbalstītas no ES fondiem;  
d. Līdzsvarot attīstības finansējumu, kurš tiek sadalīts pēc reģionālā principa, ar 

to attīstības finansējumu, kurš tiek sadalīts pēc nozaru principa (precizēt); 
e. Īstenojot valsts budžeta politiku, mazināt disproporcijas starp importu un 

eksportu, zinātni un izglītību, zinātni un ekonomiku, izglītību un ekonomiku; 
f. Nodrošināt pieaugumu investīcijām pētniecībā un attīstībā līdz 3% apmēram 

no IKP; 



 

 

g. Noteikt, ka ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija ir prioritāte valsts 
investīciju un starptautiski pieejamo finanšu resursu izmantošanas mērķu 
uzstādīšanā. 

 
5. Lai izveidotu vienotu politikas plānošanas, ieviešanas un finansēšanas sistēmu, 

jāapņemas īstenot vairāki virsuzdevumi: 
a. Samazināt valsts ilgtermiņa un vidējā termiņa politikas plānošanas dokumentu 

skaitu, tos atbilstoši konsolidējot un sasaistot ar valsts budžeta finansējumu; 
b. Ieviest vidēja termiņa valsts budžeta plānošanu, kura periods sakrīt ar vidēja 

termiņa plānošanas periodu, ar Saeimas vēlēšanu periodu un kas balstīts uz 
valsts ilgtermiņa attīstības politikas prioritātēm; 

c. Tās vidēja termiņa attīstības programmas (politikas iniciatīvas), kas netiek 
pieņemtas un kurām nav paredzēts finansējums, tiek ievietotas programmu 
papildinājumos un tās var izmantot informatīviem mērķiem; 

d. Nodrošināt sabiedrības un parlamentāro kontroli par vidējā termiņa budžeta 
izpildi, Saeimai katram kalendārajam gadam apstiprināt ieņēmumu - izdevumu 
tāmi; 

e. Īstenot efektīvu publiskās un privātās partnerības attīstību un uzraudzību; 
f. Nodokļu politikai jābūt elastīgai un prognozējamai, salāgotai ar sociāli 

ekonomisko situāciju valstī, kas veicina ekonomisko konkurētspēju un 
attīstību. 

g. Mainīt valsts pārvaldes institūciju darbības un rezultatīvo rādītāju sistēmu no 
represīviem un uz sodu orientētiem mērķiem uz konsultācijām un palīdzības 
sniegšanu sabiedrībai. 
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