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Vīzija 2030
Latvija – vieta, kur pulcējas talanti. Gudra nācija, neatkarīgi no dažādiem faktoriem, atradīs labākos
risinājumus, tāpēc Latvijas nākotne jābalsta zināšanās.
Sasniedzamie galvenie mērķi 2030:
1) Latvijas iedzīvotāju skaits pārstāj mazināties;
2) Latvijā dzīves līmenis ir virs vidējā līmeņa ES
Vērtības
Politiskajām organizācijām un sabiedrībai jāvienojas par pamatvērtībām, kuras netiek apšaubītas un pie
kurām prioritāri jāstrādā šajos četros gados. Veidot Latviju kā valstsnācijas valsti, kurā ir 1) Latvijas
kā valsts un latviešu valodas mūžīga pastāvēšana; 2) mērķtiecīga zināšanu un prasmju pilnveidošana;
3) sociāli un vides atbildīga ilgtspējīga Latvijas ekonomiskā izaugsme; 4) mērķtiecīgs darbs pie
demogrāfiskās krīzes pārvarēšanas, tai pat laikā saglabājot Latviju kā valstsnācijas valsti.
Stratēģiskais mērķis. Jārada priekšnoteikumi, lai Latvija būtu kā magnēts un izaugsmes valsts, kas 1)
veicina augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbību, kas balstās jaunradē un darbojas
ekoloģiski un sociāli kvalitatīvā vidē, veicinot iedzīvotāju palikšanu kā arī atgriešanos Latvijā; 2)
īpaši veicina sadarbību ar eksportējošiem un produktīviem uzņēmumiem, kuru tirgus mērogi ir
ambiciozi un pārsniedz Latvijas tirgus potenciālu.
Būtiskākie uzdevumi 13. Saeimā:
1. Konkurētspējīga nodokļu sistēma. Strādājot pie Latvijas nodokļu jautājumiem, jāvadās pēc
principa, lai Latvijas nodokļu smagums uzņēmējiem būtu konkurētspējīgs reģionā. Jāpanāk, ka
darbaspēks tiek atzīts par vērtīgāko Latvijas resursu un darbaspēka nodokļi veidoti tā, ka ļauj
sabalansēt augsta ražīguma uzņēmējdarbības
konkurētspēju, sociāli atbildīgu
sabiedrības modeli un ilgtspējīgu vidi.
2. Energoresursu izmaksu konkurētspēja. Jāpanāk, lai energoresursu izmaksas (gan cena, gan
energoefektivitāte) būtu konkurētspējīgas reģionā, un šajā nolūkā jānodrošina maksimāli
strauja: a) OIK apmēra samazināšana, pārskatot OIK regulējumu un efektīvi kontrolējot atbalsta
saņēmējus; b) energoefektīvas uzņēmējdarbības vides izveide sadarbībā ar LTRK,
pieļaujot dialogu ar sociālajiem partneriem, īpaši veicinot energoefektivitāti un izmešu
samazinājumu transportā un lauksaimniecībā; c) sadales izmaksu samazināšana,
efektivizējot atbildīgo valsts kapitālsabiedrību darbu; d) efektīva gāzes maģistrālās
infrastruktūras un sadales izmaksu pamatotības kontrole.
3. Darbaspēka pieejamība. Kopā ar LTRK un citām uzņēmēju organizācijām veicinās darba
ražīguma pieaugumu, kas ļaus piesaistīt gan no Latvijas izbraukušos pilsoņus, gan
darbaspēku no 500 miljonu dalībvalstu pilsoņu ES vienotā tirgus. Veicināt valdības
atbalstu augsti kvalificēta darbaspēkā piesaistē. Stimulēt mobilitātes iespējas. Jāatrod
risinājumi darbaspēka pieejamības nodrošināšanai, jo īpaši veicinot nodarbinātības formu
elastību, kā arī Latvijas nestrādājošo iedzīvotāju kvalifikācijas celšanu un nodarbinātību.
4. Pašvaldību motivācija un rīcības brīvība. Jāmotivē pašvaldības aktīvi strādāt pie vietējo un
ārvalstu investoru piesaistīšanas un noturēšanas. Šajā nolūkā pilnveidosim Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas mehānismu, kas padarīs pašvaldību potenciālu ekonomiskajā
aktivitātē pievilcīgāku. 1) jāpiešķir daļa no IIN arī pēc darba vietas; 2) pakāpeniski jāmazina
Pašvaldību izlīdzināšanas fonda ietekme; 3) jāatļauj lielāka rīcības brīvība investoru piesaistē
un atbalstā, nepārkāpjot pieļaujamas publiskā atbalsta formas.

5. Limitēta publiskā sektora komercdarbība. Jāpanāk, ka valsts vai pašvaldības kā
kapitālsabiedrību 100% īpašnieks, nodarbojas ar komercdarbību tikai tirgus kļūdas, stratēģisku
aktīvu pārvaldības vai eksporta gadījumā. Tirgus kļūdas konstatēšanai jānodrošina caurspīdīga,
efektīva procedūra, piemēram, lūdzot šo jautājumu izvērtēt Konkurences padomei.
6. Godīga konkurence. Jānodrošina stipra, neatkarīga un kompetenta Konkurences padome,
paplašinot iestādes pilnvaras uzraudzīt arī publisko sektoru. Jānodrošina godīga konkurence un
vienādi spēles noteikumi neatkarīgi no kapitāla izcelsmes visās jomās – izglītībā, medicīnā u.c.
Aicināt LTRK strādāt ar tajā ietilpstošām nozaru organizācijām, izskaužot negodīgu
konkurenci nozarēs. Publisku iepirkumu gadījumos stingri ievērot zemu nodokļu,
uzņēmējdarbības neskaidra patiesā labuma guvēju diskvalifikāciju.
7. Samazināt nebanku finanšu sektora apjomu, nerezidentu finanšu sektora samazināšanā
sadarboties ar Valsts institūcijām.
8. Valsts budžets ar pārpalikumu. Ņemot vērā Eiropas (it īpaši eirozonas) “elastīgi”
traktētos noteikumus un paredzamo ekonomikas izaugsmes samazināšanos pēc 2020.
gada, budžets ar pārpalikumu nav pašmērķis vidējā termiņa kontekstā, dodot priekšroku
izaugsmei.
9. Efektīva publiskā pārvalde. Atceļot nevajadzīgas prasības, pārskatot stratēģijas, veicinot
efektivitāti, mazinot birokrātiju, regulēšanas slogu un pilnveidojot motivācijas sistēmu,
jāmazina publiskajā (un valsts pārvaldes) sektorā strādājošo skaits.
10. LTRK iesaiste. Jākonsultējas ar visiem sociālajiem partneriem, t. sk. ar LTRK par
būtiskām pozīcijām valsts pārvaldē, kas var ietekmēt ekonomiskos procesus, kā arī par
tautsaimniecības attīstībai svarīgiem normatīvo aktu un politikas dokumentu projektiem.
Jāizveido formāts, atbilstoši kuram valdība un LTRK regulāri apspriež aktuālos ekonomikas
izaugsmes jautājumus.
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