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Ņemot vērā, 
 
Ka līdzšinējā valdību darbība krīzes apstākļos ir neapmierinoša, jo 

• Tā balstās uz Starptautiskā Valūtas fonda ieteikumiem, kas līdz šim ne vienmēr ir 
devuši pozitīvus rezultātus, 

• Lēmumi tiek pieņemti slepeni, neizskaidrojot sabiedrībai to iemeslus un sagaidāmos 
ieguvumus, 

• Piedāvātie risinājumi neņem vērā ekonomikas un publiskās pārvaldes zinātņu atziņas, 
bet tiek balstīti uz kļūdainiem priekšstatiem un paklausību ārējam spiedienam, 
neizvērtējot sekas, 

• Valdības īstenojamie pasākumi ekonomikas un finanšu jomā – nodokļu celšana, 
investīciju infrastruktūrā pārtraukšana, bezdarba rosināšana destabilizē situāciju un 
veicina darbaspēka un kapitāla aizplūšanu no Latvijas, 

• Valdības politika pārvaldes jomā – centralizācija un koncentrācija, darba algu 
sistemātiska samazināšana un nivelēšana strauji samazina pārvaldes kvalitāti un 
attālina pakalpojuma sniedzēju no iedzīvotājiem, bet nedod reālus risinājumus 
normatīvā sloga un birokrātiskā sloga samazināšanai, 

 
LPS 20.kongress aicina valdību kopā ar pašvaldībām un sociālajiem partneriem izstrādāt un 
īstenot jaunu politiku pasaules ekonomiskās krīzes pārvarēšanai Latvijā, kas balstīta uz 
šādiem principiem: 

1. Normatīvā sloga minimizēšana, būtiski samazinot likumu un Ministru kabineta 
noteikumu skaitu un tajos ietvertā regulējuma apjomu, ievērojot samērīgumu. 

2. Birokrātiskā sloga samazinājumu, būtiski samazinot novērošanas, kontroles, 
inspekcijas apjomu, vienlaikus palielinot to kvalitāti un efektivitāti. 

3. Finanšu un funkciju decentralizāciju, nododot pašvaldībām būtisku daļu no ministriju 
un to padotības iestāžu funkcijām un finansēm. 

4. Dekoncentrāciju, palielinot katras iestādes tiesības patstāvīgi pieņemt situācijai 
atbilstošus lēmumus un tiesības katrā iestādē organizēt darbu visefektīvākajā veidā. 

5. Ministru kabineta lomas pārskatīšanu, padarot to atbilstošu Satversmei un 
koncentrējoties nevis uz sekundāro likumdošanu un valsts īpašumu pārvaldīšanu, bet 
koncentrējoties uz stratēģiju pieņemšanu starpnozaru un starpvalstu jautājumos. 

6. Nodokļu sloga samazināšana un citi pasākumi, kas veicinātu uzņēmēju piesaisti 
Latvijai un atjaunotu uzticību valstij.  

7. Reāla un paātrināta ES fondu apgūšana, nosakot to par prioritāti. 
8. Aizņēmumu līdzekļu novirzīšana pašvaldībām vietējās infrastruktūras objektu 

būvniecībai, tādējādi sekmējot nodarbinātības un vietējā tirgus atdzīvināšanu visā 
Latvijas teritorijā.  
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