Deklarācija par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta
iecerēto darbību
Latvijā – valstī ar straujāk augošo ekonomiku Eiropas Savienībā – ir radīti apstākļi un vide, kurā
paplašinās sabiedrības vidusslānis, strauji pieaug cilvēku ienākumi, mājokļu iegāde un būvniecība,
turpina pieaugt ārvalstu investīciju un ES fondu ieplūšana Latvijā, panākts būtisks progress Latvijas
starptautiskās lomas un vietas pieaugumā ES, kļūstot par pilntiesīgu Šengenas zonas valsti, ar
noslēgto Latvijas – Krievijas robežlīgumu radīti nosacījumi būtiskai ekonomisko attiecību attīstībai.
Straujā ekonomiskā attīstība un iedzīvotāju ienākumu palielināšanās, mājokļu tirgus attīstības
izraisītais hipotekārās kreditēšanas bums radījis strauju inflācijas lēcienu, finanšu resursu ieplūdi
spekulatīvajā, neražojošā sfērā, izraisot disproporcionālu ražojošo un pakalpojumu nozaru attīstību.
Demogrāfisko procesu un Latvijas darbaspēka emigrācijas uz attīstītākām ES valstīm ietekmē
daudzās tautsaimniecības nozarēs sāk pietrūkt darba roku, sadrumstalotā administratīvi teritoriālā
struktūra veicinājusi nevienmērīgu Latvijas reģionu attīstību.
Prognozes par valsts ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju ienākumu pieauguma tempu
palēnināšanos, sagaidāmā importēto energoresursu cenu paaugstināšanās un to pieaugošais deficīts
palielinājis sabiedrības maznodrošināto slāņu spiedienu uz valdību un Saeimu, izsaucis taisnīgu
prasību pēc ekonomiski un sociāli atbildīgas politikas īstenošanas; esošajā valsts demokrātiskās
attīstības fāzē ir strauji augusi visu sabiedrības slāņu pašapziņa un vēlme iesaistīties sabiedrības
pašpārvaldes demokrātiskajos procesos, straujās ekonomiskās attīstības izraisīto negatīvo faktoru,
nākotnes bažu un politiķu pieļauto kļūdu dēļ būtiski pieaugušas arī sabiedrības vidusslāņa
pamatotās prasības pēc kvalitatīvāka valsts pārvaldes struktūru darba, godīgas un tiesiskas politiskās
vides vairošanas politisko institūtu lēmumos un darbā.
Tautas partija, Zaļo un zemnieku savienība, Partija LPP/LC un apvienība „Tēvzemei un
Brīvībai”/LNNK vienojas par kopīgas valdības izveidošanu.
Šī valdība konsekventi:



īstenos savu vīziju par Latviju kā attīstītu Eiropas valsti, kurā sabiedrība bauda eiropeiskus
dzīves standartus;
pildīs savu misiju visās tās darbības sfērās, pārvarot globalizācijas jaunos izaicinājumus,
virzīs Latviju attīstītas, demokrātiskas, kristīgās vērtībās balstītas Eiropas valsts statusā,
vienlaicīgi un savlaicīgi vēršoties pret jebkādiem procesiem, kas gan tiesiskā, gan
ekonomiskā, gan sociālā, gan nacionālās kultūras jomā varētu novirzīt Latviju no šī augstā
statusa sasniegšanas.

Šīs valdības ilgtermiņa pamatuzdevums ir veikt savu daļu darba, lai Latvija savas attīstības
turpmākajos 10 gados panāktu vidējo Eiropas Savienības dzīves līmeni un paplašinātu noturīgu
sabiedrības vidusslāni, kas veido pamatu demokrātijai, sabiedrības labklājībai un tās tālākai
attīstībai.
Neatliekamie uzdevumi, kas valdībai izpildāmi jau tuvākajos gados:
1. NAP ietvaros ir jānosaka valsts atbalstāmās prioritārās nozares laikposmam no 2007. līdz
2013.gadam, kas sakrīt ar ES fondu saņemšanas laiku, ievērojot šo nozaru īpatsvaru un attīstības
tendences IKP apjomā, eksportspējā un jaunu tehnoloģiju saturā.

2. Jāpārstrukturē izglītības sistēma :




reģionāli – atbilstoši jaunajam administratīvi teritoriālajam sadalījumam,
profesionāli – lai spētu sagatavot speciālistus, pēc kuriem akūti pieaug pieprasījums Latvijas
tautsaimniecībā,
lai adaptētos turpmākam studējošo skaita straujam samazinājumam demogrāfijas izmaiņu
dēļ.

3. Apkopojot objektīvo darbaspēka trūkuma bilanci tautsaimniecībā kopumā un atsevišķās nozarēs,
valdībai jāizstrādā un jāīsteno jauna, līdzsvarota migrācijas un nodarbinātības politika.
4. Valdībai jāpanāk, lai katrā nozarē, ievērojot tās specifiku, tiktu izstrādāti un piemēroti atbilstoši
pasākumi, kas ir vērsti pret karteļu tipa vienošanām, dominances tirgū tendencēm un citiem
konkurētspēju mazinošiem faktoriem.
5. Valdībai turpinot īstenot pretinflācijas programmu, ir jāveic pasākumi, lai apturētu inflācijas
pieauguma tempu, tajā skaitā, izveidojot valdības rezerves fondu.
6. Valdībai ir jāizstrādā un jāīsteno fiskāli valsts atbalsta pasākumi un sociāli pasākumi, lai
mazinātu energotarifu kāpuma 2008.gadā un 2009.gadā negatīvo iespaidu tautsaimniecībā un
sabiedrībā, kā arī jāpieņem virkne lēmumu par valdības atbalstu jaunu energojaudu radīšanā Latvijā.
7. Valdība sagatavos Latvijas nostāju par budžeta prioritātēm 2009.gadā paredzamajai ES
finansēšanas principu pārskatīšanai, tai skaitā par diskusijām par Kohēzijas politikas un Kopējās
lauksaimniecības politikas nākotni.
8. Valdība veiks pasākumus, lai Latvija nezaudētu savu kopējā ES finansējuma apjomu un īstenotu
iespēju pārstrukturēt ES fondus, t.sk. energosektora attīstībai un energotaupības programmu
īstenošanai, kā arī eksporta atbalsta veicināšanai.
9. Valdībai ir jāīsteno pasākumi, kas vērsti uz visas iekšlietu sistēmas (t.sk. robežsardze, policija,
PMLP u.c.) jauno darbību globālā, Šengenas mērogā.
10. Valdībai nepieciešams pilnveidot primārās veselības aprūpes sistēmu Latvijā.
11. Nodrošināsim administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanu – pieņemsim jaunu pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas modeli un izstrādāsim visus novadu darbībai nepieciešamos tiesību aktus, lai
pēc 2009. gada pašvaldību vēlēšanām izveidotu attīstīties spējīgas teritorijas, kurās pašvaldības spēj
nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem.
12. Valdība līdz 2008.gada vidum izstrādās radošās industrijas atbalsta politiku.
1. Tiesiskums un pārvalde
Tiesiskuma nodrošināšana
1.1. Nostiprināsim Latvijas Republikas Satversmē noteikto demokrātiskās pārvaldes iekārtu.
1.2. Sagatavosim grozījumus Saeimas Kārtības rullī, kas nodrošinātu regulāru atbildīgo ministru un
amatpersonu atskaitīšanos Saeimai.
1.3. Izstrādāsim nepieciešamo normatīvo regulējumu, lai noteiktu „trešo personu” statusu un
ierobežojumus politisko partiju finansēšanā un priekšvēlēšanu aģitācijā. Nostiprināsim un attīstīsim

partiju sistēmu, lai nostiprinātu parlamentāro demokrātiju. Izstrādāsim koncepciju politisko partiju
finansēšanai no valsts budžeta.
1.4. Izstrādāsim nepieciešamos grozījumus normatīvajā regulējumā, lai nodrošinātu valsts drošības
iestāžu un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja parlamentāro uzraudzību, darbības
koordināciju Ministru prezidenta vadībā, nemainot prokuratūras lomu, iestrādājot normas, kas
paredz Ģenerālprokurora līdzdalību Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja iecelšanā
un atcelšanā.
1.5. Nostiprināsim tiesu varas neatkarību, pilnveidojot tiesu pašpārvaldes lomu amata vietu skaita
noteikšanā un uz objektīviem kritērijiem balstītā tiesnešu kvalifikācijas novērtēšanā, lai nodrošinātu
taisnīgu lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos.
1.6. Uzlabosim tiesu pieejamību, pilnveidosim valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmu un
uzsāksim administratīvo tiesu darbu Latvijas reģionos, pieņemsim jaunu Tiesu iekārtas likumu.
1.7. Izstrādāsim un īstenosim kriminālsodu politiku, pilnveidosim kriminālsodu izpildes kārtību,
uzlabosim sodu izpildes kvalitāti un nodrošināsim sakārtotu administratīvo sodu sistēmu.
1.8. Nodrošināsim ieslodzījuma vietu modernizāciju atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kā arī
optimizēsim cietumu skaitu, slēdzot atsevišķus cietumus un uzsākot būvēt jaunu, mūsdienu
standartiem atbilstošu cietumu.
1.9. Īstenosim un izvērtēsim Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu 2004. 2008.gadam, kā arī izstrādāsim un uzsāksim programmas 2009. – 2014.gadam īstenošanu.
Valsts pārvaldes politika
1.10. Attīstīsim uz rezultātu vērstu valsts pārvaldi, pilnveidojot sasniedzamo rezultātu plānošanas
un novērtēšanas sistēmu un nodrošinot iestāžu finansēšanu un darbības novērtēšanu atbilstoši
sasniegtajiem rezultātiem.
1.11. Nodrošināsim labas pārvaldības principu ievērošanu un efektīvu pieejamo resursu
izmantošanu, optimizēsim valsts pārvaldes iestāžu struktūru, izvērtējot valsts pārvaldes funkciju
veikšanas institucionālo ietvaru, novēršot funkciju dublēšanos un apvienojot iestādes ar līdzīgām
funkcijām vai nelielu strādājošo skaitu, tādējādi samazinot administrācijas izdevumus.
1.12. Nodrošināsim valsts pārvaldē strādājošo augstu profesionalitāti, uz kompetencēm un
individuālo atbildību balstītu cilvēkresursu politiku, darba kvalitātes uzlabošanu un pašreizējo
kompetento iestāžu funkciju optimizāciju, nosakot par vienotu cilvēkresursu attīstību atbildīgo
institūciju, kas izvērtēs neaizpildīto štata vietu nepieciešamību un izveidoto štata vietu skaita
atbilstību veicamajiem uzdevumiem.
1.13. Nodrošināsim labāka regulējuma politikas īstenošanu, izvērtēsim tiesiskā regulējuma radīto
administratīvo slogu, pārskatīsim un vienkāršosim birokrātiskās procedūras, ieviešot elektroniskos
pakalpojumus un elektronisko dokumentu apriti un veiksim nepieciešamos pasākumus visu valsts
informācijas sistēmu savstarpējai savietojamībai un informācijas apmaiņai.
1.14. Nodrošināsim attīstības plānošanas dokumentu savstarpēju saskaņotību un atbilstību
Nacionālajam attīstības plānam, kā arī sasaisti ar plānotā īstenošanai pieejamajiem resursiem, lai
veicinātu politikas pārmantojamību, stabilitāti, prognozējamību un valsts ilgtspējīgu attīstību.
Sekmēsim vides jautājumu integrāciju sektoru politikās.

1.15. Nodrošināsim pilnīgas informācijas sniegšanu par sagatavošanā esošajiem lēmumu projektiem
un vispusīgu plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu ietekmes izvērtējumu, kā arī noteikto
dokumentu aprites un lēmumu pieņemšanas procedūru ievērošanu.
1.16. Uzlabosim tiesību jaunrades procesa plānošanu un normatīvo aktu izstrādes koordināciju starp
valsts pārvaldes institūcijām, lai nodrošinātu tiesību aktu projektu savstarpēju saskaņotību un
atbilstību valsts tiesību sistēmai.
1.17. Izstrādāsim valsts ilgtermiņa attīstības stratēģiju, nodrošinot Latvijas izaugsmes modeļa
īstenošanu. Sakārtosim valsts attīstības plānošanas sistēmu, nodrošinot valsts, reģionu un vietējā
pārvaldes līmenī izstrādāto nozaru un teritoriju attīstības plānošanas dokumentu atbilstību un
saskaņotību ar visas valsts attīstības mērķiem, prioritātēm un darbības virzieniem; panāksim
dokumentu izstrādes un īstenošanas uzraudzības jautājumu sakārtošanu vienotā sistēmā, sekmējot
Rīgas kā reģiona centra starptautisko konkurētspēju, atpazīstamību un infrastruktūras uzlabošanu.
Reģionālā politika
1.18. Nodrošināsim reģionālās reformas pabeigšanu, konsultējoties ar Latvijas Pašvaldību
savienību, pieņemsim jaunu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas plānu un izstrādāsim visus novadu
izveidei nepieciešamos tiesību aktus, izveidojot attīstīties spējīgas teritorijas, kuras spēj nodrošināt
kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem.
1.19. Nodrošināsim vienmērīgu visas valsts teritorijas attīstību, palielinot attiecīgo reģionālo un
vietējo pārvaldes institūciju lomu attīstības prioritāšu izvēlē atbilstoši Nacionālā attīstības plāna
prioritātēm.
1.20. Nodrošināsim visīsākajos termiņos kvalitatīvu teritorijas plānojumu izstrādi visās Latvijas
pašvaldībās, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās procedūras.
1.21. Nodrošināsim visu teritorijas plānojumu un apbūves noteikumu pieejamību internetā.
Izveidosim teritorijas plānošanas informācijas sistēmu, nodrošināsim tās darbību un iespēju
ikvienam iegūt informāciju par attīstības plānošanas procesiem gan valsts, gan reģionālā un vietējā
līmenī.
1.22. Izstrādāsim zemes izmantošanas politiku kā valsts attīstības plānošanas sastāvdaļu, definējot
tajā visu zemes politikas ietekmes sfērā ietilpstošo nozaru saskaņotas darbības principus.
Pārskatīsim Valsts zemes dienesta funkcijas, nodrošināsim zemes politikas izstrādi un tālāku tās
īstenošanas koordinēšanu ar valsts telpisko plānošanu.
1.23. Nodrošināsim vienmērīgu visas valsts teritorijas attīstību, dekoncentrējot valsts pārvaldi,
attīstot reģionālo pārvaldes līmeni, palielinot reģionālo un vietējo pārvaldes institūciju lomu
attīstības prioritāšu izvēlē un realizācijā atbilstoši Nacionālā attīstības plāna prioritātēm.
1.24. Izstrādāsim un īstenosim reģionālās attīstības atbalsta instrumentus ar mērķi sekmēt valsts
ilgtspējīgu, policentrisku un līdzsvarotu teritoriālo attīstību, tai skaitā, reģionālo attīstību veicinošas
valsts investīciju programmas izveidi.
1.25. Valsts policentriskai attīstībai izstrādāsim pilsētu attīstības politiku, veicināsim pilsētu – lauku
sadarbības veidošanos, nodrošinot atbilstošu apkalpes infrastruktūras attīstību pilsētās un lauku
teritorijās.
Sabiedrības līdzdalība

1.26. Nodrošināsim pilsoniskās sabiedrības iesaisti iespējami agrā plānošanas dokumentu un
normatīvo aktu projektu izstrādes stadijā, sniedzot informāciju par projektu izstrādes iecerēm un
līdzdalības iespējām, t.sk. internetā. Izmantojot IKT, attīstīsim e-demokrātiju, veicinot sabiedrības
līdzdalību.
1.27. Vienkāršosim biedrību, nodibinājumu un sabiedriskā labuma organizāciju statusa iegūšanu.
1.28. Turpināsim sadarbību ar sociālajiem partneriem, pilnveidojot trīspusējā dialoga formu,
partneru kompetences sadalījumu un panākto vienošanos izpildes kārtību. Noteiksim sadarbības
principus īpašos sociālās un ekonomiskās situācijas saasināšanās apstākļos.
1.29. Izveidosim komisiju no nozaru asociāciju, ārvalstu investoru padomes, darba devēju
konfederācijas, arodbiedrību pārstāvjiem, kā arī nozīmīgākajiem ekonomikas ekspertiem, kuras
uzdevums būs saskaņot, izvērtēt un sniegt priekšlikumus par valdības īstenoto programmu
makroekonomikas stabilizēšanai, konkurētspējas nodrošināšanai, uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai un eksporta veicināšanai.
1.30. Veicināsim sabiedrības integrāciju, īstenojot valsts un starptautiskās programmas un projektus
pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un iecietības veicināšanai.
2. Sociālā politika
Valdības politikas prioritāte ir samazināt atšķirību starp nabadzīgākajām un bagātākajām
iedzīvotāju grupām, vienlaikus neierobežojot uzņēmējdarbības attīstību.
Pilnveidosim sociālās palīdzības un valsts sociālo pakalpojumu sistēmu.
2.1. Uzlabosim pakalpojumu pieejamību pakalpojuma saņēmēja dzīves vietā.
2.2. Uzlabosim pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem.
2.3. Nodrošināsim rehabilitācijas pasākumus personām ar draudošu invaliditāti.
Uzturēsim sociālās apdrošināšanas sistēmas finansiālo stabilitāti un veicināsim tās attīstību.
2.4. Ieviesīsim neapliekamo minimumu strādājošo pensionāru algām.
2.5. Turpināsim fondēto pensiju sistēmas ieviešanu, nepaplašinot priekšlaicīgas pensionēšanās
iespējas.
2.6. Nepalielināsim izdienas pensiju saņēmēju loku.
2.7. Turpināsim palielināt piemaksas pensionāriem par nostrādātajiem gadiem.
2.8. Paaugstināsim minimālo pensiju.
2.9. Izstrādāsim un ieviesīsim invaliditātes pensiju indeksāciju.
2.10. Uzdosim atbildīgajām institūcijām pārskatīt iztikas minimuma groza struktūru atbilstoši
esošajai mājsaimniecības patēriņa struktūrai.
Veicināsim darba tiesisko attiecību normatīvās bāzes pilnveidošanu.

2.11. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem izstrādāsim un pieņemsim jaunu koncepciju minimālās
darba samaksas noteikšanai sākot ar 2010.gadu.
2.12. Veicināsim jaunu darba vietu radīšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
2.13. Iesaistot pašvaldības, radīsim iespēju skolēnu nodarbināšanai skolas brīvlaikā.
2.14. Veicināsim darba un ģimenes dzīves apvienošanas iespējas.
2.15. Veicināsim par uzņēmuma līdzekļiem apmācīto darbinieku turpmāku strādāšanu savā
uzņēmumā.
2.16. Veicināsim darba tiesisko attiecību un sociālā nodrošinājuma iespējas atsevišķām profesiju
grupām.
2.17. Atbalstīsim darba devējiem un darbiniekiem savstarpēji izdevīga mobilitātes principa
ieviešanu.
Uzlabosim ģimeņu, bērnu un jauniešu dzīves apstākļu kvalitāti.
2.18. Pakāpeniski paplašināsim brīvpusdienu saņēmēju loku skolās no 1. līdz 4.klasei.
2.19. Izvērtēsim esošo atbalsta sistēmu ģimenēm ar bērniem.
2.20. Nodrošināsim bērnu īslaicīgas uzraudzības pakalpojumu pieejamību.
2.21. Turpināsim pilnveidot ārpusģimenes aprūpes sistēmu, nodrošinot bērnu iespējas augt
ģimeniskā vidē un pilnveidosim ārpusģimenes aprūpes iestādē augoša bērna prasmes un iemaņas,
kas nepieciešamas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
2.22. Pilnveidosim valsts atbalsta mehānismu pašvaldību jaunatnes politikas īstenošanai, jaunatnes
organizāciju attīstībai, jauniešu iniciatīvām un līdzdalībai sabiedrības dzīvē, kā arī lēmumu
pieņemšanas procesā.
2.23. Pilnveidosim atbalsta mehānismu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, paredzot
sociālās garantijas, palielinot un diferencējot atlīdzības apmēru.
2.24. Paaugstināsim bērnu vecumu, līdz kuram izmaksājami valsts garantētie uzturlīdzekļi.
3. Izglītība
Nodrošināsim kvalitatīvu, tagadnes un nākotnes prasībām atbilstošu visu līmeņu izglītības
sistēmas attīstību.
3.1. Veiksim vispārējās vidējās izglītības sistēmas sakārtošanu, nodrošinot mērķu un finanšu
līdzekļu plānošanu, tai skaitā skolotāju darba samaksas un darba slodzes sistēmas pilnveidošanu.
3.2. Tuvināsim attaisnoto izdevumu par izglītību apjomu reālajām izmaksām.
3.3. Paaugstināsim izglītības kvalitāti un izglītības procesus, pielietojot informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas. Pilnveidosim izglītības informācijas sistēmu.

3.4. Izstrādāsim vispārējās izglītības standartus atbilstoši labākajai ES praksei.
3.5. Izstrādāsim pasākumus, lai risinātu vidējās izglītības mācību satura un kvalitātes un mācību
līdzekļu nodrošinājuma problēmas. Turpināsim vispārējās izglītības iestāžu dabaszinātņu kabinetu
aprīkošanu ar modernu aprīkojumu.
3.6. Ieviesīsim valsts nodrošinātus bezmaksas mācību līdzekļus, izmantojot skolu bibliotēku
sistēmu.
3.7. Nodrošināsim augstskolu programmu atbilstību Latvijas darba tirgus un starptautiskajām
prasībām, paredzot regulāru programmu un valsts budžeta finansēto vietu skaita pasūtījuma
aktualizāciju.
3.8. Tuvināsim profesionālo izglītību darba tirgus prasībām. Apspriedīsim pakāpenisku uzsvaru
maiņu no vispārējās uz profesionālo izglītību vidējās izglītības posmā.
3.9. Nodrošināsim Latvijas iedzīvotājiem pieeju tālākizglītībai, ieviešot efektīvi funkcionējošu
mūžizglītības sistēmu.
3.10. Veicināsim valsts un pašvaldību institūciju iesaistīšanos, lai nodrošinātu ikvienam pirmsskolas
vecuma bērnam iespēju iegūt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību.
3.11. Novirzīsim ES fondu līdzekļus strādājošo produktivitātes un kvalifikācijas celšanai.
3.12. Veiksim pasākumus, lai celtu pedagogu kvalifikāciju.
3.13. Modernizēsim studiju virzienus un programmas atbilstoši darba tirgus prasībām, pilnvērtīgi
iekļaujoties vienotā Eiropas augstākās izglītības telpā, un panāksim Latvijas augstākās izglītības
rezultātu kvalitāti un konkurētspēju, starptautisko atpazīstamību un iekšējās sistēmas sakārtošanu.
3.14. Sekmēsim augstākās izglītības un zinātniskās darbības sasaisti, intelektuālā potenciāla un
infrastruktūras atjaunošanu un attīstību, atbalstot universitāšu, un jo īpaši – reģionālo augstskolu
tapšanu par starptautiski konkurētspējīgiem zinātnes un tehnoloģijas attīstības centriem, ar kuriem
sadarbojoties, attīstās citas valsts un privātās augstākās izglītības un zinātniskās institūcijas.
3.15. Nodrošināsim atbilstošu valsts budžeta finansējuma pieaugumu augstskolām maģistrantūras
un doktorantūras studiju ciešākai sasaistei un pēctecībai (īpaši inženiertehnisko un dabaszinātņu
programmās), zinātnes attīstībai un pētnieciskās bāzes un infrastruktūras nostiprināšanai, lai
sasniegtu jauno zinātņu doktoru skaita pieaugumu.
3.16. Izveidosim mehānismu, kurā darba devēji, Augstskolu rektoru padome un valdība kā vidutājs
noslēdz vienošanos par mācību struktūras pakāpenisku pārveidošanu atbilstoši darba tirgus
prasībām.
3.17. Izstrādāsim programmu cīņai pret smēķēšanu, alkohola un narkotiku lietošanu skolēnu vidē.
4. Veselība
Rīkosimies tā, lai Latvijas iedzīvotāju veselība un veselības aprūpes sistēma pēc iespējas ātrāk
tuvinātos Eiropas valstu līmenim.
4.1. Aktīvi rīkosimies, lai iedzīvotāji veiktu profilaktiskus un regulārus veselības aprūpes
pasākumus, ievērotu veselīgu dzīvesveidu, zinātu savas pacienta tiesības un veselības sistēmai

nebūtu jānodarbojas ar jau neatgriezenisku seku novēršanu.
4.2. Sakārtosim stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju sistēmu, organizējot
daudzprofilu un specializēto slimnīcu, aprūpes slimnīcu, rehabilitācijas iestāžu un sociālās aprūpes
centru darbību saskaņā ar to mērķiem.
4.3. Veicināsim tādu veselības aprūpes politiku, kas orientēta uz savlaicīgu un pēctecīgu
medicīnisko pakalpojumu pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam neatkarīgi no dzīvesvietas un
nepieciešamā pakalpojuma veida.
4.4. Uzlabosim medicīnisko pakalpojumu apmaksas sistēmu, lai ārstniecības iestādes saņemtu
adekvātu samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, tai pat laikā nesamazinot maznodrošināto
iedzīvotāju iespējas saņemt kvalitatīvus valsts apmaksātus pakalpojumus.
4.5. Celsim Latvijas ārstu, medmāsu un citu ārstniecības personu profesiju prestižu un veiksim
atalgojuma sistēmas pilnveidošanu, tuvinot to Eiropas līmenim.
4.6. Turpināsim vienota neatliekamās palīdzības dienesta izveidošanu un uzlabosim tā sadarbību ar
ārstniecības iestāžu neatliekamās palīdzības nodaļām un ģimenes ārstiem.
4.7. Pilnveidosim ģimenes ārstu sniegto pakalpojumu sistēmu, kā arī veiksim turpmākus pasākumus
zāļu kompensācijas mehānismu uzlabošanai.
4.8. Izstrādāsim Lauku ģimenes ārstu prakšu vietu attīstības pasākumu plānu.
4.9. Izvērtēsim tiešās pieejamības speciālistu darba organizācijas kārtību.
4.10. Nodrošināsim ārstniecības personu līdzdiploma un pēcdiploma apmācības pilnveidošanu.
5. Tautsaimniecība un finanses
Valdības prioritāte ir panākt pozitīvas pārmaiņas tautsaimniecībā
5.1. Īstenosim virzību uz Māstrihtas fiskālo kritēriju izpildi Latvijā, galveno uzsvaru liekot uz
inflācijas pieaugumu tempu rādītāju samazināšanos, lai nodrošinātu eiro ieviešanu pārredzamā laika
periodā.
5.2. Samazināsim administratīvos šķēršļus un slogu, attīstot ārpakalpojumus un publiskās privātās
partnerības iniciatīvas. Nodrošināsim efektīvu ES fondu ieviešanu ar mērķi stabilizēt un attīstīt
tautsaimniecību, atbalstot tādu projektu īstenošanu, kuri veicina modernas ekonomikas ar augstu
pievienoto vērtības attīstību, būtiski palielina nozaru eksportspēju, samazina ārējās tirdzniecības un
maksājumu bilances deficītu. Vienlaikus pastāvīgi vērtēsim, vai ES fondu investīcijas kādās nozarēs
negatīvi neietekmē tautsaimniecības stabilizācijas pasākumus un neveicina inflācijas
paaugstināšanos.
5.3. Izstrādāsim valsts tautsaimniecības attīstības pamatnostādnes, lai sasniegtu augsti attīstītas
valsts līmeni, un regulāri novērtēsim sasniegto rezultātu.
5.4. Izstrādāsim finanšu pakalpojumu eksporta veicināšanas programmu, attīstīsim
Rīgu kā reģionālu finanšu centru, veidosim Latvijā maksimāli labvēlīgu
vidi starptautiskā kapitāla pārvaldīšanai un ārvalstu klientu apkalpošanai.

Enerģētika
Valsts enerģētiskā drošība un energoefektivitāte
5.5. Veicināsim Latvijas iesaistīšanu ES elektroenerģijas tīklā, nodrošinot nepieciešamo
starpsavienojumu izveidi ar ES valstīm, attīstot bāzes jaudas, ņemot vērā ilgtermiņa mērķus resursu
un piegādātāju dažādošanā, atbalstot atjaunojamos energoresursus un energoefektivitāti.
5.6. Nodrošināsim izvērtētu un pamatotu administratīvi regulējamu tarifu noteikšanu, novēršot
politisku lēmumu ietekmi un nodrošinot enerģētikas nozares uzņēmumu maksātspēju un attīstību.
5.7. Sagatavosim priekšlikumus komunālo maksājumu pieauguma negatīvo seku samazināšanai
valsts un pašvaldību sektorā.
5.8. Izstrādāsim pasākumu kopumu pašvaldību un maznodrošināto iedzīvotāju atbalstam, samazinot
energoresursu cenu kāpuma negatīvās sekas.
5.9. Sagatavosim rīcības plānu, lai palielinātu enerģētikas jaudu ģenerēšanu, ievērojot celtniecības
termiņus un secību, primāro energoresursu pieejamību un dažādību, kā arī pieejamos finanšu
resursus.
5.10. ES struktūrfondu līdzekļus maksimāli izmantosim, lai atbalstītu investīcijas
energoefektivitātes projektos un energotaupīgā politikā valsts un pašvaldību sektorā, nodrošinot
vismaz 200 daudzdzīvokļu māju siltināšanu.
5.11. Konsekventi palielināsim biomasas un citu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru lokālajās
koģenerācijas stacijās, sasniedzot 7 % īpatsvaru no kopējā elektrības patēriņa.
5.12. Nodrošināsim 5 % obligāto biodegvielas piejaukumu transporta degvielai.
5.13. Sniegsim atbalstu mazpilsētās un lauku teritorijās esošo siltumenerģijas ražošanas iekārtu
pārbūvei no fosilā kurināmā, pārejot uz atjaunojamo resursu koksnes produktu pielietošanu.
Veicināsim atjaunojamo resursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā.
5.14. Nodrošināsim Latvijas interešu pārstāvniecību Ignalinas atomelektrostacijas projektā.
Būvniecība un mājoklis
5.15. Nodrošināsim vienotas būvniecības politikas izstrādi un ieviešanu, tai skaitā novēršot
iesaistīto institūciju sadrumstalotību un funkcionālo pārklāšanos un izveidojot koordinētu un
integrētu būvniecības pārvaldes un kontroles sistēmu, kas ļautu nodrošināt būvniecības kvalitātes
kontroli un vides prasību ievērošanu.
5.16. Modernizēsim Latvijas būvnormatīvu sistēmu, reglamentējot minimālās prasības būvju
funkcionalitātei; pilnveidosim būvniecības nacionālo standartizācijas, kā arī pārraudzības sistēmu.
5.17. Veicināsim sabiedrībai drošu, videi un cilvēka veselībai draudzīgu, energoefektīvu
būvniecību, pilnveidosim normatīvo aktu sistēmu būvniecībā.
5.18. Stimulēsim energoefektivitātes projektu īstenošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai
uzlabotu dzīves apstākļus un minimizētu apsaimniekošanas izmaksas; īstenosim daudzdzīvokļu
māju renovācijas un energoefektivitātes uzlabošanas valsts atbalsta programmu, vienlaikus

palielinot kopīpašnieku ieinteresētību un atbildību.
5.19. Veicināsim dzīvojamo ēku, kuras ir kultūrvēsturiski pieminekļi, atjaunošanu, ieviešot nodokļu
atvieglojumus, valsts un pašvaldības subsīdijas šo namu sakārtošanai.
5.20. Veicināsim līdzsvarota īres tirgus veidošanos, ar valsts un pašvaldību atbalstu stimulējot īres
namu un sociālo māju būvniecību, vienlaikus izvēršot publisko-privāto partnerību.
5.21. Nodrošināsim apkārtējās vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
5.22. Izstrādāsim un īstenosim dzīvojamo ēku pārvaldīšanas politiku, veidojot sektorā godīgai
konkurencei labvēlīgu vidi.
5.23. Sabiedriskajām vajadzībām nepieciešamo būvniecības objektu iepirkuma konkursos vērtēsim
būvniecības produktu energoietilpību un fosilo izmešu emisijas lielumu, nosakot to kā vienu no
prioritātēm.
5.24. Valsts un pašvaldību pasūtījumos kā prioritāru noteiksim no atjaunojamiem resursiem ražotu
un/vai videi draudzīgu būvmateriālu izmantošanu.
5.25. Pilnā apjomā ieviesīsim būvniecībā Eirocod 5 normas.
Satiksme un transports
Nozares prioritātes ir kvalitatīvi transporta pakalpojumi un moderni pasta pakalpojumi.
5.26. Nodrošināsim stabilu, prognozējamu un augošu transporta infrastruktūras jomas finansēšanu.
Piesaistīsim ES fondu līdzekļus un valsts līdzfinansējumu, izmantosim publiskās-privātās
partnerības modeli autoceļu un dzelzceļa objektu būvniecībai, rekonstrukcijai un attīstībai.
5.27. Nodrošināsim, ka tiek palielināta degvielas akcīzes nodokļa daļa transporta infrastruktūras
atjaunošanai un uzturēšanai atbilstoši likumā „Par autoceļiem” noteiktajam.
5.28. Palielināsim ikgadējo finansējumu valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanas programmai novadu
atbalstam.
5.29. Veicināsim konkurenci autoceļu nozarē, piesaistot jaunus autoceļu būves uzņēmumus un
darbaspēku, tādējādi sekmējot ekonomisku un kvalitatīvu autoceļu būvi un rekonstrukciju.
5.30. Turpināsim projektu sagatavošanu un īstenošanu ātrsatiksmes ceļu tīkla attīstībai Latvijā
noslogotākajos valsts galveno autoceļu posmos: t.sk. „Maskavas šosejas” posma būvniecību posmā
Tīnūži – Koknese, A2/E77 rekonstrukciju posmā Rīga –Sēnīte, A7/E67 būvniecību posmā Ķekavas
apvedceļš, A4/E67 rekonstrukciju posmā Baltezers – Saulkalne, A8/E77 rekonstrukciju posmā Rīga
– Jelgava, A5/E77 rekonstrukciju posmā Rīgas apvedceļš un A10/E22 rekonstrukciju posmā
Jūrmalas apvedceļš.
5.31. Lai uzlabotu kravas transportlīdzekļu satiksmi un atvieglotu robežšķērsošanas procedūras uz
Latvijas un Krievijas robežas, rekonstruēsim maršruta A6 posmu Jēkabpilī; pabeigsim posma
Jēkabpils – Varakļāni rekonstrukciju, pabeigsim pēc būtības jauna ceļa Ludza – Terehova izbūvi,
veiksim pasākumus pie Terehovas un Grebņevas RKP, lai uzlabotu kravas transportlīdzekļu
apkalpošanu pirms robežšķērsošanas procedūras.
5.32. Izbūvēsim speciālus autopārvadājumu kontrolei paredzētus laukumus pie valsts galvenajiem

autoceļiem.
5.33. Lai nostiprinātu Latvijas kā starptautiska finanšu biznesa un tūrisma centra statusu, uzsāksim
pēc būtības jaunas starptautiskās lidostas „Rīga” celtniecību, ar mērķi lidostā „Rīga” sasniegt 30
miljonu pasažieru apgrozījumu nākotnē, bet trīs gadu laikā pārsniegt 5 miljonu pasažieru
apgrozījumu gadā, saglabājot nemainīgi augstu kvalitātes līmeni pasažieru un kravu apkalpošanā un
lidojumu drošībā.
5.34. Palielināsim konkurenci aviācijas nozarē, piedāvājot lidostas nodevas atlaides jauniem
reisiem, piesaistot Latvijai arvien jaunas aviosabiedrības, atklājot jaunus tiešo lidojumu maršrutus,
stimulējot lidostas „Rīga” kļūšanu par aviokompāniju bāzes lidostu, mazinot kādas aviokompānijas
dominējošo stāvokli un veicinot tālāku aviobiļešu cenu samazināšanos.
5.35. Efektīvas un koordinētas valsts aviācijas politikas nodrošināšanai un reģionālo lidostu
attīstībai, izveidosim vienotu valsts akciju sabiedrību, kurā ietilps lidosta „Rīga”, Daugavpils,
Liepājas un Ventspils lidostas un VAS „Latvijas gaisa satiksme”.
5.36. Lai nodrošinātu pasažieru maksimāli ērtu un ātru nokļūšanu lidostā „Rīga”, sadarbībā ar
vietējām pašvaldībām un transporta uzņēmumiem veicināsim sabiedriskā transporta, t.sk. dzelzceļa,
piekļuves lidostai „Rīga” sistēmas attīstību.
5.37. Samazināsim „melnos punktus” uz autoceļiem, turpināsim neaizsargāto satiksmes dalībnieku
drošības paaugstināšanas pasākumu īstenošanu, izbūvēsim gājēju un velosipēdistu celiņus un
pārejas divos līmeņos vietās ar intensīvu gājēju satiksmi.
5.38. Palielināsim Autotransporta inspekcijas darbības kapacitāti, nodrošinot pasažieru un kravu
autopārvadājumu kvalitātes un drošības standartu ieviešanu.
5.39. Sastrēgumu mazināšanai uz autoceļiem un tiltiem, kā arī nodrošinot videi draudzīga transporta
attīstību, palielināsim dzelzceļa pasažieru pārvadājumu īpatsvaru; turpināsim pasažieru vilcienu
parka modernizāciju un atjaunošanu, turpināsim dzelzceļa staciju un peronu rekonstrukciju,
nodrošinot to pieejamību arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
5.40. Veicināsim “Rail Baltic” projekta īstenošanu, lai nodrošinātu Latvijas pilnvērtīgu iekļaušanos
Eiropas dzelzceļa transporta sistēmā. Veicināsim kravu pārvadājumu pa dzelzceļu īpatsvaru,
nosakot konteineru kravu pārvadājumus pa dzelzceļu par prioritāti.
5.41. Sadarbībā ar Rīgas domi izstrādāsim mobilitātes plānu, lai ierobežotu transporta sastrēgumu
pieaugumu uz svarīgākajām maģistrālēm, uzsāksim Daugavas Ziemeļu šķērsojuma izbūvi un
sasaisti ar „Via Baltica”, pie dzelzceļa stacijām Rīgā attīstīsim „Park&Ride” tīklu.
5.42. Nodrošināsim vienotu satiksmes maršrutu plānošanu, uzlabojot maršrutu plānošanu reģionos
un saskaņojot transporta kustības laikus.
Komunikācijas
5.43. Pieņemsim SIA ”Lattelekom” privatizācijas noteikumus, kas paredz valsts daļu pārdošanu par
maksimāli izdevīgiem nosacījumiem, novēršot monopolcenu veidošanos mobilajiem un fiksētajiem
sakariem, bet panākot uzņēmuma konkurētspēju starptautiskā līmenī.
5.44. Lai nodrošinātu preses izdevumu piegādes pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem,
nodrošināsim iespēju segt VAS „Latvijas pasts” preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas

lauku apvidos radītos zaudējumus no valsts budžeta līdz universālā pakalpojuma ieviešanas brīdim.
5.45. Lai palielinātu pasta pakalpojumu klāstu un uzlabotu pasta pakalpojumu piegādes drošību,
izveidosim „Pasta banku” un veicināsim modernu pasta pakalpojumu pieejamību visā valsts
teritorijā.
5.46. Projekta „Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos” ietvaros ieviesīsim platjoslas
tīklus, lai nodrošinātu iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam visā valsts teritorijā izmantot
pastāvīga pieslēguma elektronisko sakaru, tai skaitā interneta, pakalpojumus.
5.47. Nodrošināsim valsts pārvaldes sektorā uzkrātās informācijas atkalizmantošanu.
5.48. Noteiksim un konsekventi atbalstīsim informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas
attīstībai prioritārās valsts informācijas sistēmas un tās integrējošus servisus.
5.49. Nodrošināsim datu un datortīklu aizsardzību, izstrādājot vienotas datortīklu aizsardzības
politikas principus un pieejas, t.sk. ieviešot vienotu kibernoziegumu aizsardzības sistēmu.
5.50. Sakārtosim un pilnveidosim elektronisko ziņu apstrādi Iedzīvotāju reģistrā (dzīvesvietas
deklarēšana) iedzīvotāju uzskaites un migrācijas procesu dokumentācijas optimizācijai.
Vispārpieejami informācijas pakalpojumi
5.51. Panāksim, lai tradicionālās un elektroniskās bibliotēkas, kā arī tos vienojošais informācijas
tīkls kļūst par būtisku informācijas saņemšanas instrumentu mācībām un darbam, tajā skaitā
turpinot īstenot Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansēto Valsts vienotās bibliotēku informācijas
sistēmas jeb Gaismas tīkla projektu; padarīsim bibliotēkas arī par novadpētniecības, kultūras un
uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām kā atvērtu sabiedrisko telpu cilvēku kontaktiem un vietējo
kopienu veidošanai.
5.52. Nodrošināsim Latvijas Nacionālās bibliotēkas strukturālo attīstību kā valsts bibliotēku tīkla
centrālajam mezglam un koordinatoram (tai skaitā, īstenojot Nacionālās digitālās bibliotēkas
projektu), citu bibliotēku infrastruktūras renovāciju, modernizāciju un informācijas pieejamību
tajās, kopumā nodrošinot reālu informācijas pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam, interaktīvu
vidi sabiedrības izglītības, jaunrades, kultūras vajadzību apmierināšanai.
5.53. Nodrošināsim kvalitatīvi jauna līmeņa Latvijas kultūras un atmiņas institūciju mantojuma
digitālā krājuma izveidi; veidosim vienotu informācijas tehnoloģiju vidi kultūras mantojuma
saglabāšanai, digitalizēšanai un pieejamībai; īstenosim vienotu pieeju digitalizētajam mantojumam
izglītības, zinātnes un mūžizglītības vajadzībām; līdz 2010.gadam īstenosim savietota arhīvu,
muzeju un bibliotēku elektroniskās informācijas portāla izveidi; nodrošināsim kultūrizglītības
informācijas sistēmas izveidi un mācību procesu un materiālu modernizāciju, turpinot profesionāli
izmantot ES līdzekļus; attīstīsim Latvijas Kultūras karti, veidojot to par vispilnīgāko faktoloģisko
materiālu pamatotu attīstības lēmumu pieņemšanai.
5.54. Pilnveidosim nacionālā pasūtījuma sistēmu sabiedriskajām raidorganizācijām, veidojot to uz
konkurences pamatiem, lai palielinātu informatīvi izglītojošo raidījumu īpatsvaru Latvijas Radio un
Latvijas Televīzijā, veicinot un popularizējot izglītības dažādos aspektus un rosinot iedzīvotājus
aktīvai darbībai; veicināsim kvalitatīvu kultūras un izglītības raidījumu īpatsvara palielināšanos.
Budžeta politika un inflācijas ierobežošanas pasākumi
5.55. Īstenosim fiskālo politiku, t.sk. arī pretinflācijas plānu, kas novērsīs ekonomikas pārkaršanas

draudus un nodrošinās stabilu un vienmērīgu makroekonomisko izaugsmi. Nodrošināsim
konsekventu virzību uz valsts budžeta proficīta izveidošanu, saglabājot zemu valsts parāda līmeni.
5.56. Turpināsim realizēt vidēja termiņa (3 gadi) valsts budžeta plānošanu, nodrošinot finansējuma
sasaisti ar ministriju un plānošanas reģionu stratēģiskajiem plāniem un budžeta izlietojuma
plānojumu teritoriālā griezumā, tādējādi panākot valsts finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu
izmantošanu policentriskai attīstībai atbilstoši valdības definētajām prioritātēm. Orientēsim valsts
budžetu uz attīstības veicināšanu patēriņa apmierināšanas vietā. Sniegsim valsts atbalstu ES
līdzfinansētiem projektiem, kuri nodrošina publiskos pakalpojumus.
5.57. Turpināsim pāreju uz uzkrājuma grāmatvedības principu valsts budžeta izstrādē.
5.58. Turpināsim vienotas darba samaksas sistēmas ieviešanu visā publiskajā sektorā, nodrošinot
konkurētspējīgu darbinieku atalgojumu un sociālās garantijas.
5.59. Sagatavosim un īstenosim ES fondu „pretinflācijas plānu”, izvērtējot projektu prioritāti, kas
ļaus novērst nesamērīgu sadārdzinājumu veidošanos ES fondu projektos. Lai attīstītu konkurenci
preču un pakalpojumu tirgū, veicināsim starptautiskos iepirkumu konkursus.
5.60. Nodrošināsim iespēju izmantot maksājumu kartes, iekasējot valsts budžeta maksājumus un
maksu par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
5.61. Izstrādāsim preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes
valsts politiku konkrētās tautsaimniecības nozarēs, it īpaši nozarēs ar lielu pievienoto vērtību,
vietējiem resursiem un ar tranzītu saistītās nozarēs.
Konkurētspējas nodrošināšana, uzņēmējdarbības vides uzlabošana un eksportu veicinošie
pasākumi
5.62. Nodrošināsim reālu e-pārvaldes darbību, pakāpeniski ieviešot elektroniski izpildāmas
administratīvās procedūras visās valsts un pašvaldību institūcijās un panākot situāciju, ka
gadījumos, ja noteikta atskaite ir iesniedzama vairākās valsts iestādēs, uzņēmējs to iesniedz tikai
vienā valsts iestādē.
5.63. Pilnveidosim publiskās-privātās partnerības normatīvo bāzi un nodrošināsim neatliekamu
Publiskās privātās partnerības likuma pieņemšanu.
5.64. Pilnveidojot konkurētspējas normatīvo regulējumu, nodrošināsim godīgai konkurencei
labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi. Stingri kontrolēsim monopoluzņēmumus un apkarosim jebkuru
karteļu rašanos. Radīsim brīvas konkurences apstākļus pašreizējās monopolnozarēs.
5.65. Pilnveidosim patērētāju tiesību aizsardzības institūciju darbību un veiksim efektīvu tirgus
uzraudzību un pasargāsim patērētājus no riskiem un apdraudējuma viņu dzīvībai, veselībai un
personas mantai, kas varētu rasties prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu izmantošanas dēļ.
5.66. Sadarbībā ar pašvaldībām īstenosim tūrisma atbalsta programmas.
Nodokļu politika, valdības rezerves fonda izveide
5.67. Īstenosim skaidru un saprotamu nodokļu politiku, veidosim precīzu nodokļu normatīvo bāzi,
nepieļaujot dažādas normatīvo aktu traktēšanas iespējas.
5.68. Izstrādāsim instrumentu – nodokļu modelēšanu, ar kura palīdzību iespējams novērtēt nodokļu

politikas izmaiņu ietekmi uz dažādām nodokļu maksātāju kategorijām, atkarībā no viņu
ienākumiem.
5.69. Paaugstināsim ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamos ieņēmumus un atvieglojumus
par apgādībā esošu personu, vienlaikus uzlabojot nodokļu iekasēšanu; noteiksim nodokļu
atvieglojumus par nepilngadīgu bērnu vienādā līmenī ar paša maksātāja neapliekamo minimumu.
5.70. Izstrādāsim modernu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumu, nosakot pārdomātu, taisnīgu no
kapitāla gūtā ienākuma aplikšanu ar nodokli.
5.71. Neatbalstīsim uzņēmumu ienākuma nodokļu bāzes un likmes harmonizāciju Eiropas
Savienībā.
5.72. Atsevišķās tautsaimniecības nozarēs izstrādāsim uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus
komercsabiedrībām, kuras reinvestē peļņu uzņēmumu attīstībā.
5.73. Izstrādāsim īpašu kārtību, kādā tiek aplikti ar nodokļiem dzīvokļu un dzīvojamo māju fonds,
nosakot samazinātu nodokļa likmi un nosakot atvieglojumus īpašnieku pašapdzīvotiem un izīrētiem
dzīvokļiem. Izmantojot nodokļu sistēmu, mājokļu tirgū radīsim priekšrocības pirmā mājokļa
pircējiem un pašapdzīvoto mājokļu īpašniekiem.
5.74. Aktīvi vērsīsimies pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, PVN izkrāpšanu, aplokšņu algām
un privātpersonu ienākumu slēpšanu; šīs cīņas mērķis ir nodrošināt godīgu uzņēmumu
konkurētspēju.
5.75. Lai uzlabotu nodokļu iekasēšanu, īstenosim efektīvu mehānismu fizisko personu ienākumu
kontrolei, pamatojoties uz iedzīvotāju ienākumu sākumdeklarācijām.
5.76. Nodrošināsim rezultatīvu Valsts ieņēmumu dienesta darbu ES kopējā tirgus apstākļos, lai
apkarotu kontrabandu starptautiskās PVN krāpšanas un citas nodokļu nemaksāšanas shēmas.
5.77. Izvērtēsim dabas resursu nodokļa likmju efektivitāti par dabas resursiem un to pārdomātu
izmantošanu, kā arī optimizēsim dabas resursu nodokļa likmes.
Lauksaimniecība, pārtika, meža nozare, zivsaimniecība
Veicināsim Latvijas lauku, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozaru
nozīmību valsts ekonomiskās stabilizācijas un ilgtermiņa attīstības procesā
5.78. Ieviesīsim efektīvu lauksaimniecības un mežsaimniecības risku vadības sistēmu.
Modernizēsim un restrukturizēsim lauku saimniecības, attīstot nozaru konkurētspēju, produktu
ražošanu ar augstu pievienoto vērtību. Sekmēsim darba ražīguma paaugstināšanu, modernizējot
ražošanu un atbalstot ieguldījumus lauku infrastruktūrā, inovatīvas tehnoloģijas lauksaimniecībā,
meža nozarē, zivsaimniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē, lai, izmantojot to esošo potenciālu un
dabiskās priekšrocības, pārveidotu tās no tradicionālām dabas resursus apsaimniekojošām par
augstas pievienotās vērtības konkurētspējīgām nozarēm.
5.79. Noteiksim lauksaimniecību, lauku attīstību, meža nozari un zivsaimniecību un tās atbalstu kā
līdzvērtīgu prioritāti Latvijas pozīcijā par Eiropas Savienības budžeta pārskatīšanu. Tālāk
aktivizēsim līdzdalību ES kopējās lauksaimniecības politikas optimizēšanā, iestājoties par
pakāpenisku atbalsta maksājumu izlīdzināšanu starp vecajām un jaunajām ES dalībvalstīm.
Nodrošināsim, ka Eiropas Savienības atbalsts un valsts finanšu līdzekļi ir orientēti uz

sociālekonomiskās situācijas ilgtermiņa uzlabošanu visos Latvijas reģionos.
5.80. Atbalstīsim tikai tādu meža politiku, kas nodrošina mežsaimniecības nozares produktivitātes
pieaugumu, vienlaikus ievērojot vides aizsardzības un ilgtspējīgas mežu saglabāšanas prasības.
Izmantojot pieaugošās meža nozares iespējas valsts ekonomikas stabilizācijā un reģionu attīstībā,
sekmēsim tās darba ražīguma paaugstināšanu, modernizējot ražošanu, atbalstot ieguldījumus lauku
infrastruktūrā. Turpināsim ieviest ES lauku atbalsta programmu meža īpašumu sakārtošanā un meža
īpašnieku konsultāciju sistēmas izveidē. Veicināsim privāto meža īpašnieku kooperāciju, tādējādi
uzlabojot meža īpašumu apsaimniekošanas ekonomisko efektivitāti un veicinot meža ilgtspējīgu
apsaimniekošanu privātajos īpašumos.
5.81. Sniegsim atbalstu zivsaimniecības dabisko resursu atjaunošanai un nozares modernizācijai,
konkurētspējas veicināšanai gan iekšējā, gan ārējos tirgos. Panāksim zvejas flotes lieluma atbilstību
pieejamiem zivju resursiem un sekmēsim zvejniecības un zivju apstrādes konkurētspējas
paaugstināšanu Eiropas kopējā un ārējā tirgū. Sniegsim atbalstu akvakultūras sektora attīstībai,
Nodrošināsim zivju resursu stāvokļa pastāvīgu uzraudzību un monitoringu.
5.82. Aktīvi piedalīsimies Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas pārveidošanas
procesos, vienlaikus mazinot administratīvos šķēršļus un slogu Eiropas Savienības atbalsta
saņemšanai Latvijā.
5.83. Optimizēsim Zemkopības ministrijas un padotības iestāžu publisko pakalpojumu sniegšanu,
lai ieviestu „vienas pieturas” aģentūras principu un nodrošinātu elektroniskā pakalpojuma
pieejamību.
5.84. Īpašu uzmanību veltīsim tādas politikas īstenošanai, kas vērsta uz ražošanas apjomu
palielināšanos un ražošanas dažādošanu lauku apvidos, vienlaikus veicinot arī inovatīvu un
eksportspējīgu produktu ražošanu.
5.85. Izstrādāsim pasākumu kopumu, kas orientēts uz drošas un nekaitīgas pārtikas apriti,
nodrošinot arī patērētāju tiesību aizsardzību.
Inovācijas un zinātne
Būtiski palielināsim zinātnes un inovāciju lomu konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstības
nodrošināšanai.
5.86. Nodrošināsim izsvērtu un sabalansētu bāzes finansējumu visām zinātnes nozarēm un
konsekventi to palielināsim.
5.87. Nodrošināsim Zinātniskās darbības likuma normu ieviešanu un stabilu finansējuma
palielinājumu prioritāriem pētījumiem.
5.88. Izstrādāsim pasākumus, lai nodrošinātu pēcdoktorantūras (postdoc) pētniecības atbalstu
vismaz piecu gadu garumā.
5.89. Uzsāksim akadēmiskās vides reformu, veicinot tās atvērtību un jaunu zinātnieku ienākšanu,
vienlaikus samazinot korporatīvo saišu nozīmi un administratīvo slogu.
5.90. Paaugstināsim Inovāciju rosināšanas centra iespējas tehnoloģiju auditu, tehnoloģiju
piedāvājumu un tehnoloģiju pieprasījumu izvērtējuma jomā.
5.91. Sagatavosim priekšlikumus, lai palielinātu to uzņēmumu skaitu, kas saņēmuši riska kapitāla

investīcijas.
5.92. Popularizēsim zinātnes sasniegumus sabiedrībā, veidojot sabiedrības izpratni par zinātnes
nozīmi, raisot jauniešu interesi par zinātnes studijām.
5.93. Nodrošināsim medicīnas zinātnes, inovatīvu tehnoloģiju (e-veselības) un risinājumu
atbalstīšanu un ieviešanu veselības aprūpē.
5.94. Veidosim zināšanu sabiedrības pilnvērtīgai attīstībai Latvijā nepieciešamo informācijas bāzi,
kā arī nodrošināsim latviešu valodas kā nacionālās identitātes pamata saglabāšanu un attīstību un
dzīvotspēju elektroniskajā vidē, uzsākot Latvijas Nacionālās digitālās enciklopēdijas projekta
izstrādi.
5.95. Atbalstīsim zinātniskās pētniecības struktūras izveidošanu tautsaimniecības attīstības analīzes
un attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, izmantojot mūsdienīgas metodes un instrumentus.
5.96. Atbalstīsim vides zinātnes attīstību; veicināsim inovatīvu vides tehnoloģiju izstrādi, ieviešanu
un lietošanu.
5.97. Veicināsim „zaļā iepirkuma” ieviešanu valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldībās.
Radošās industrijas attīstība, kultūras un uzņēmējdarbības sintēze
5.98. Izstrādāsim radošās industrijas atbalsta politiku; sekmēsim moderno tehnoloģiju izmantošanu
radošo produktu izstrādē un atbalstīsim šo produktu eksportu; veidosim radošās industrijas kopu,
iesaistot radošās savienības, izglītības iestādes, un saistītās nozares; pabeigsim jaunas dizaina
mācību programmas izstrādi un īstenošanu dizaina jomā visos izglītības līmeņos.
5.99. Sekmēsim tālāku nacionālā kino atdzimšanu, konsekventi palielinot mērķdotāciju filmu
uzņemšanai, kā arī audiovizuālās nozares aktīvu līdzdalību ES programmā Media 2007.
5.100. Ņemot vērā jauno mediju straujo attīstību un izplatību, radīsim Jauno mediju augstākās
izglītības apmācības programmu, kas spētu nodrošināt Latvijas tautsaimniecību ar augstas klases
speciālistiem.
5.101. Turpināsim veidot sabiedrības izpratni par kultūru un jaunradi kā zināšanu ekonomikas
pilnvērtīgu sastāvdaļu, papildinot tradicionālo uzskatu par kultūru kā patērējošu nozari.
6. Nodarbinātība un darbaspēka migrācija
Nodrošināsim Latvijas tautsaimniecības sabalansētai attīstībai nepieciešamo darbaspēka
struktūru.
6.1. Pamatotas nepieciešamības gadījumā noteiksim kvotas terminēta darbaspēka ievešanai
atsevišķās nozarēs no valstīm, ar kurām Latvijai būs noslēgts divpusējs līgums par savstarpējās
migrācijas nosacījumiem.
6.2. Izstrādāsim programmu, kuras mērķis būs nepieļaut „sociālo” imigrantu skaita pieaugumu
Latvijā.
6.3. Nodrošināsim izmaiņas darba tiesiskās attiecības regulējošajos normatīvajos aktos un
izstrādāsim plašu informatīvo kampaņu, lai veicinātu darbaspēka mobilitāti, kā arī atgriešanos no
ekonomiskās emigrācijas ārvalstīs, vienlaikus nodrošinot darba ņēmēju un darba devēju tiesību

aizsardzību.
7. Drošība
Iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu balstīsim uz tiesību aizsardzības
institūciju pārveidi no represīvām iestādēm par pakalpojumu sniedzējām institūcijām.
7.1. Nodrošināsim sabiedrības interešu ievērošanu policijas prioritāšu noteikšanā un vadībā, pārejot
no reaktīvas darbības un palielinot preventīvo pasākumu skaitu.
7.2. Lai atgūtu un iemantotu sabiedrības uzticību, turpināsim pakāpenisku, bet konsekventu un ar
resursiem pastiprinātu tiesību aizsardzības dienestu reformu ar mērķi nodrošināt to sniegto
pakalpojumu atbilstību sabiedrības drošības vajadzībām, novēršot funkciju dublēšanos un
vienlaikus apstādinot kvalitatīvākā darbaspēka aizplūšanu no tiesību aizsardzības un ugunsdzēsības
un glābšanas iestādēm, kompleksi risinot atalgojuma, sociālo garantiju, tālākizglītības un materiāli
tehniskās apgādes jautājumus.
7.3. Noteiksim, ka sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem to
mājās, uz ielas, ceļā un sabiedriskajās vietās ir prioritārais tiesību aizsardzības iestāžu uzdevums,
kas izvirza īpašas prasības pret to darbiniekiem – profesionalitāti, labu izglītību, godīgumu un vēlmi
kalpot sabiedrībai.
7.4. Organizētās noziedzības, smago un ekonomisko noziegumu apkarošanai nepieciešams
pilnveidot starpinstitūciju sadarbību, kā arī iekšējās drošības sistēmu.
7.5. Aktīvi vērsīsimies pret noziegumiem, kuros izmantotas augstās tehnoloģijas, pilnveidojot to
apkarošanas sistēmas un veicinot atbildīgo valsts institūciju sadarbību šajā jomā.
7.6. Izstrādāsim elektroniskās drošības un aizsardzības sistēmu informācijas sistēmu aizsardzībai no
kibernoziegumiem.
7.7. Nodrošināsim ES ārējās robežas pilnvērtīgu kontroli, ieviešot un izpildot Šengenas līguma
prasības, kā arī pilnveidosim robežkontroles punktu darbību, īpašu uzmanību pievēršot to
infrastruktūras tālākai attīstībai.
7.8. Turpināsim vienotas un efektīvas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanu.
7.9. Izvērtēsim un uzraudzīsim izmaiņas iekšējās drošības situācijā, laikus identificējot un novēršot
iespējamos riskus.
7.10. Ciešāk sadarbojoties ar pašvaldībām un sabiedriskām organizācijām, pastiprināsim cīņu pret
narkotiku izplatīšanu, cilvēku tirdzniecību, vērsīsimies pret personām, kuras atsakās uzrādīt
narkotiku iegūšanas avotus, kā arī ierosināsim īpašumu atsavināšanu, kas tiek izmantoti narkotiku
un nelegālā alkohola izplatīšanai.
7.11. Pilnveidosim pazudušo personu meklēšanas sistēmu.
7.12. Lai aizsargātu bērnus pret noziedzīgiem nodarījumiem un samazinātu nepilngadīgo
noziedzību, palielināsim Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektoru lomu, ciešāk sadarbojoties ar
mācību iestādēm, pašvaldībām un sabiedriskā labuma organizācijām.
7.13. Pilnveidosim Ceļu policijas darbu, ieviešot tehniskos līdzekļus satiksmes noteikumu
ievērošanas kontrolei un paplašināsim pašvaldību policijas funkcijas satiksmes organizēšanā.

Veidosim Ceļu policiju par pilnvērtīgu satiksmes drošības organizēšanas dalībnieku, paplašināsim
policijas darbinieku tiesības piedalīties satiksmes drošības jautājumu koordinēšanā saistībā ar ceļu
izbūvi, rekonstrukciju un uzturēšanu; veiksim preventīvos pasākumus, izglītojot sabiedrību par
iespējamiem apdraudējumiem ceļu satiksmē un to novēršanu.
7.14. Novērsīsim Valsts policijas un citu iekšlietu iestāžu rīcībā esošo līdzekļu izmantošanu
personas patvaļīgai ietekmēšanai; izveidosim neatkarīgu sūdzību izskatīšanas un iedarbīgu iekšlietu
iestāžu kontroles sistēmu.
7.15. Pilnveidosim iekšlietu sistēmu, vienkāršojot iestāžu padotību un teritoriālo izvietojumu,
nodrošinot caurskatāmai un iedarbīgai funkciju izpildei nepieciešamo darbinieku skaitu; veidosim
caurredzamu lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un izpildes kontroles kārtību.
7.16. Pilnveidosim valsts un pašvaldību policijas sadarbību likumības un kārtības nodrošināšanā.
7.17. Izstrādāsim likumus un īstenosim pasākumus, lai uzlabotu satiksmes drošību ūdenstransportā.
7.18. Samazināsim vidējā līmeņa vadītāju skaitu, palielinot tiešo policijas funkcijas veicošo
policijas darbinieku skaitu.
7.19. Lai paaugstinātu policijas darba efektivitāti un pieejamību, pārstrukturizēsim policijas
teritoriālajās iestādēs strādājošo skaitu atbilstoši slodzei un sabiedrības drošības interesēm.
7.20. Izstrādāsim grozījumus Krimināllikumā un administratīvo sodu sistēmā, lai varētu efektīvāk
cīnīties pret narkotisko, psihotropo un citu atkarību izraisošo vielu izplatību, kā arī iedarbīgi apkarot
organizēto noziedzību, narkotisko vielu apriti, cilvēku tirdzniecību un nelikumīgi iegūto finanšu
līdzekļu legalizāciju.
7.21. Veicināsim pārrobežu sadarbību starp Latvijas un kaimiņvalstu tiesību aizsardzības iestādēm.
Pārstrukturizēsim Valsts robežsardzes dienestu tā, lai līdz ar pievienošanos Šengenas zonai un pēc
iekšējo robežu atvēršanas nepieļautu nelegālo imigrāciju un nelegālo viesstrādnieku ieplūšanu
valstī.
Valsts ārējās drošības pamatā liksim aktīvu un pilntiesīgu līdzdalību NATO un citās
starptautiskajās organizācijas, kā arī stratēģiskas alianses veidošanu ar ASV un citiem
globālajiem partneriem.
7.22. Turpināsim aktīvi iesaistīties drošības politikas izstrādē un īstenošanā ES un NATO līmenī,
veicinot sadarbību abu organizāciju starpā, kā arī stiprinot Baltijas valstu sadarbību militārajā jomā.
7.23. Nodrošināsim valsts aizsardzības spēju turpmāku attīstību, turpinot pilnveidot profesionālo
bruņoto spēku kaujas spējas un materiāli tehnisko bāzi, kā arī attīstot Zemessardzi kā efektīvu
atbalsta instrumentu.
7.24. Turpināsim Latvijas līdzdalību starptautiskajās miera nodrošināšanas misijās ANO, NATO vai
ES vadībā, īpašu uzmanību veltot Latvijas spējai piedalīties starptautiskajās operācijās ar civilajiem
ekspertiem.
7.25. Ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām atbalstīsim Jaunsardzes kustības turpmāku
attīstību, veicinot jauniešu patriotisko audzināšanu, militāro zināšanu un fizisko spēju
pilnveidošanu.

8. Ārlietas
Latvijas ārpolitikas pamatmērķis ir radīt tādus priekšnoteikumus, kas nodrošina stabilas,
drošas, demokrātiskas un ekonomiski spēcīgas valsts tālāku attīstību.
8.1. Aktivizēsim Latvijas nacionālo interešu aizstāvību visos ES lēmumu pieņemšanas procesos;
ratificēsim ES Reformu līgumu, līdzdarbosimies Eiropas nākotnes ideju formulēšanā, izmantojot
Pārdomu grupas diskusiju ietvaru; atbalstīsim Horvātijas, Turcijas un citu valstu tuvināšanos ES
integrācijai, uzsverot pievienošanās kritēriju izpildi; uzsāksim cilvēkresursu plānošanu un
materiāltehniskās bāzes veidošanu, gatavojoties Latvijas prezidentūrai 2015.gadā.
8.2. Aktīvi līdzdarbosimies ES enerģētikas politikas veidošanā, īpaši Komisijas izstrādātās jaunās
Enerģētikas paketes pieņemšanas procesā un aktivizēsim darbu pie enerģētikas resursu piegādes
alternatīvām un atjaunojamo resursu izmantošanas iespējām.
8.3. Atbalstīsim tādas ārpolitiskās aktivitātes, kas vērstas uz Latvijas eksporta veicināšanu un
veicināsim uzņēmēju un Latvijas diplomātisko pārstāvniecību sadarbību, kā arī sekmēsim ārvalstu
investīciju piesaisti. Valsts ekonomiskās intereses ņemsim vērā, plānojot jaunu vēstniecību
atvēršanu. Atbalstīsim aktīvu un visaptverošu sadarbību ar ASV, nodrošinot tās iesaisti reģionā,
īpaši akcentējot ekonomisko sadarbību.
8.4. Pilnībā izmantosim Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas darbu, vedot sarunas par
Latvijai būtiskiem divpusējiem līgumiem. Sekmēsim Latvijai svarīgu jautājumu izskatīšanu ESKrievijas dialoga ietvaros;
8.5. Sekmēsim aktīvu ārpolitiku, sniedzot atbalstu Gruzijai, Moldovai, Ukrainai un citām ES
kaimiņvalstīm Latvijas attīstības politikas ietvaros un veicinot ekonomisko sadarbību ar reģiona
valstīm;
8.6. Kā Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) prezidējošā valsts un organizējot šīs organizācijas
valstu un valdību vadītāju samitu 2008. gada jūnijā, veicināsim ES Baltijas jūras stratēģijas izstrādi
un BJVP reformu.
8.7. Panāksim bezvīzu režīmu ar ASV, Brazīliju un Austrāliju. Meklēsim iespējas, lai panāktu
bezvīzu režīmu ar valstīm, kurās ir Latvijas tūrisma un biznesa intereses.
9. Kultūra
Turpināsim līdzsvarotu kultūras nozares attīstību, rūpējoties par kultūras mantojumu un
jaunas infrastruktūras radīšanu visā Latvijā, īpaši atbalstot nacionālas nozīmes kultūras
institūcijas un izcilības kultūras jomā, kā arī sekmējot amatiermākslu. Mūsu mērķis ir
panākt, lai turpmāko piecu gadu laikā Latvija un Rīga kļūst par Baltijas jūras reģiona
kultūras dzīves centru.
9.1. 2008.gadā uzsāksim Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Liepājas koncertzāles celtniecību,
līdztekus projekta stadijā attīstot citus nozīmīgus kultūras objektus, kuri tiks īstenoti līdzsvaroti ar
valsts ekonomiskās izaugsmes tempiem.
9.2. Izveidosim Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma reģistru un saglabāsim Latvijas novadu
tradīciju daudzveidību un savdabību; veiksim kultūras/tautas namu akreditāciju.
9.3. Nodrošināsim minimālo kultūras pakalpojumu klāstu („grozu”) visā valstī, izlīdzinot reģionālās
atšķirības un nevienlīdzību kultūras pakalpojumu pieejamībā; atbalstīsim amatiermākslas kustību un

profesionālo kolektīvu veidošanos Latvijas reģionos.
9.4. Nodrošināsim sekmīgu Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi 2008.
gadā, tajā skaitā Mežaparka Lielās estrādes atjaunošanu sadarbībā ar Rīgas Domi.
9.5. Nodrošināsim materiālā kultūras mantojuma saglabāšanu, uzturot to atbilstoši visaugstākajiem
kritērijiem, tostarp izmantojot ES struktūrfondu līdzekļus un sekmējot publiskās-privātās
partnerības projektus kultūras pieminekļu atjaunošanai un saglabāšanai. Īstenosim programmu
Mantojums 2018, līdz Latvijas valsts simt gadu jubilejai atjaunojot valsts nekustamos īpašumus ar
kultūras funkciju; ar ES līdzekļu palīdzību īpašu atbalstu sniegsim reģionālajiem kultūras centriem,
kas saistīti ar kultūras mantojuma saglabāšanu.
9.6. Atbalstīsim Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma plašāku izplatību un izmantošanu,
aktivizējot moderno informācijas un multimediju tehnoloģiju lietošanu.
9.7. Atbalstīsim radošo industriju, sekmēsim moderno tehnoloģiju izmantošanu radošo produktu
izstrādē un atbalstīsim šo produktu eksportu.
9.8. Veicināsim mūsdienu latviešu autoru izcilāko oriģināldarbu izplatību starptautiskajā un
nacionālajā arēnā, vienlaikus rosinot jaunās paaudzes interesi un zināšanas par latviešu klasiku.
9.9. Sekmēsim mazākumtautību iniciatīvu to kultūras tradīciju saglabāšanā un kopšanā, tādējādi
bagātinot Latvijas kultūras dzīvi un veicinot starpkultūru dialogu.
9.10. Veicināsim latviešu valodas kā Latvijas valsts valodas un ES oficiālās valodas attīstīšanu un
saglabāšanu.
9.11. Turpināsim atbalstīt okupācijas seku novēršanu un upuru piemiņas godināšanu; līdz 2010.
gadam uzcelsim padomju okupācijas upuru pieminekli laukumā pie Okupācijas muzeja, kā arī
atbalstīsim vēsturiskos jautājumus skaidrojošu filmu uzņemšanu; līdz 2010. gadam īstenosim
Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes nama projektu.
9.12. Nodrošināsim kultūras ciešāku klātbūtni skolās, pastiprinot kultūras labvēlīgo ietekmi uz
bērnu un jauniešu vērtību sistēmas veidošanos un radošo spēju atraisīšanos; sastādīsim Latvijas
kultūras kanonu – izcilāko literatūras, mākslas, mūzikas un kino darbu kopu, kas jāpārzina vidējo
izglītību ieguvušam cilvēkam Latvijā; atjaunosim obligātu mūzikas mācību vispārizglītojošās
skolās, veicināsim kordziedāšanas tradīciju nostiprināšanu un attīstīšanu skolā.
9.13. Atjaunosim programmu “Sakrālā tūrisma infrastruktūras objektu atjaunošana” Latvijas garīgā
un kultūrvēsturiskā mantojuma – Latvijas dievnamu – saglabāšanai un atdzimšanai, rekonstruēsim
Rīgas Doma baznīcu un Aglonas Baziliku.
9.14. Nodrošināsim pienācīgu valsts arhīvos glabājamā dokumentārā mantojuma saglabāšanu un
pieejamību; izveidosim Nacionālo arhīvu, apvienojot valsts arhīvus; aktīvi izmantojot jaunās
tehnoloģijas, veidosim Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu; līdz 2010.g. īstenosim savietota
arhīvu, kino, muzeju un bibliotēku elektroniskā kataloga izveidi, turpinot profesionāli izlietot ES
fondu līdzekļus.
10. Vide
Saglabāsim vides bagātības un nodrošināsim Latvijas ilgtspējīgu attīstību
10.1. Pilnveidosim kompensāciju mehānismu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši

aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.
10.2. Uzlabosim vides aizsardzības kontroles institūciju darbību, nostiprinot to administratīvo
veiktspēju un produktivitāti.
10.3. Nodrošināsim lietotās kodoldegvielas izvešanu no Latvijas, kā arī Baldones radioaktīvo
atkritumu glabātavas drošību un atbilstību starptautiskajām prasībām.
10.4. Nodrošināsim Latvijas Republikas pilnvērtīgu iesaistīšanos starptautiskajā emisiju
tirdzniecībā, izveidojot klimata pārmaiņu finanšu instrumentu un sekmējot atjaunojamo
energoresursu, energoefektīvu risinājumu un zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju attīstību.
10.5. Iesaistīsimies Baltijas jūras rīcības plāna īstenošanā, lai samazinātu jūras eitrofikāciju un
piesārņojumu ar bīstamajām vielām, turpinot ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanu
atbilstoši vides aizsardzības prasībām un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas poligonu
būvniecību.
10.6. Nodrošināsim NATURA 2000 teritoriju apsaimniekošanu, pilnveidojot sadarbību ar
pašvaldībām, veicinot valsts un privātās partnerības projektus un iesaistot sabiedrību īpaši
aizsargājamo teritoriju dabas vērtību saglabāšanā.
10.7. Izstrādāsim un sāksim īstenot upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānus, rūpējoties gan
par ūdens kvalitātes uzlabošanu, gan plūdu risku apzināšanu un samazināšanu, un iesaistīsim visas
ieinteresētās puses šo plānu apspriešanā pirms to apstiprināšanas.
10.8. Veiksim nozīmīgāko vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju un novērsīsim piesārņojuma tālāku
izplatību vidē.
10.9. Veicināsim sabiedrības izpratni par vidi, kā izglītības un pētniecības centrus tālāk attīstot
Dabas muzeju un Nacionālo botānisko dārzu, kā arī sadarbībā ar Rīgas pašvaldību atbalstot
Nacionālo Zooloģisko dārzu.
10.10. Veicināsim sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un saglabāšanā; īstenosim sabiedrības
izglītošanas un informēšanas pasākumus un veicināsim aktuālas vides informācijas sagatavošanu
populārā formā un tās izplatīšanu; nodrošināsim plašu sabiedrības līdzdalību vides problēmu
risināšanā.
10.11. Ierakstīsim zemesgrāmatā valsts īpašumā esošās zemes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
10.12. Lai uzlabotu sabiedrības informēšanu, pilnveidosim vides kvalitātes normatīvus, veicināsim
to ieviešanu, veidosim vienotu vides monitoringa un informācijas sistēmu, savietojamu ar ES un
starptautiskajām informācijas sistēmām.
10.13. Pilnveidosim normatīvo bāzi atkritumu apsaimniekošanas jomā un uzlabosim tās
piemērošanu atkritumu apsaimniekošanas problēmjautājumu risināšanā, veicināsim depozīta
sistēmas ieviešanu atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanai.
11. Fiziskās aktivitātes un sports
Radīsim apstākļus veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības veidošanai.
11.1. Attīstīsim tautas sportu, bērnu un jauniešu fizisko sagatavotību, sekmējot reģionālo atbalsta
centru izveidi un darbību jauno un talantīgo sportistu mācību un treniņu nodrošināšanai netālu no

dzīvesvietām, nodrošinot visu veidu resursu piesaisti, īpaši paplašinot publiskās-privātās partnerības
iniciatīvas.
11.2. Pilnveidosim valsts sporta pārvaldīšanas institucionālo struktūru un funkcijas. Nodrošināsim
efektīvu un koordinētu sporta politikas izstrādi un īstenošanu. Palielināsim nevalstisko organizāciju
lomu sporta politikas veidošanā un realizēšanā, paredzot uzdevumu deleģēšanu sporta
organizācijām. Turpināsim attīstīt sporta izglītības un sporta speciālistu sagatavošanas sistēmu.
11.3. Noteiksim, ka valsts finansē profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras īsteno gan
pašvaldību dibinātās izglītības iestādes, gan arī privātpersonu dibinātās izglītības iestādes un sporta
klubi.

