LTRK un LDDK (turpmāk – Partneri)
rekomendāciju kopsavilkums partiju ekonomikas programmām
Vīzija 2030: Latvija - vieta, kur rodas un pulcējas talanti
Mērķi: 2030: 1# TOP 10 ES pēc pirktspējas paritātes, 2# Iedzīvotāju skaits palielinās
Stratēģija: Radīt priekšnoteikumus, lai Latvija būtu kā magnēts un izaugsmes platforma zinošiem un izaugsmes iespējas
alkstošiem cilvēkiem, kā arī eksportējošiem un vienlaikus produktīviem uzņēmumiem.
Stratēģiskie mērķi ekonomikā līdz 2026`: 1# Eksports 70% no IKP, 2# IKP pret strādājošo +4% gadā

1.
IESAIST
E

1.
2.
3.

Koalīcija stratēģisko lēmuma pieņemšanā iesaista Partnerus
Ministru kandidātus (EM un FM) saskaņo ar Partneriem
Partneri ar EM un FM regulāri apspriež aktuālo

Ir tikšanās ≥ 1x mēnesī
Saskaņo
Ir tikšanās ~1x nedēļā

2.
ENERĢĒTIKA

4.
5.
6.

Nodrošināta enerģētiskā drošība
Energoresursu cenas ir konkurētspējīgas Baltijas jūras reģionā
Būtiski palielināt AER ģenerācijas jaudas un ražotāju skaitu
Latvijā
Latvijai ir konkurētspējīga infrastruktūra gāzes piegādēm un
uzglabāšanai

100% pieejamība
Cena ≤ vidējā cena reģionā ceturksnī
Elektroenerģijas izstrāde VES ≥1500
GWh gada, saules ≥ 175,2 GWh
Latvijā strādā LNG terminālis ar
pieslēgumu Inčukalna krātuvei

3.
NODOKĻI

Darbaspēka nodokļi un citi ar nodarbināšanu saistītie obligātie
maksājumi Latvijā ir konkurētspējīgi
9.
Pašvaldību motivācija piesaistīt uzņēmumus caur UIN daļu, IIN
daļu pēc darba vietas, kā arī izvērtēt PVN pārdali
10. Sīkuzņēmējiem piemērots viegli administrējams režīms
11. Latvijas SEZ noteikumi ir konkurētspējīgi reģionā
12. Nodokļu izmaiņas neskata valsts budžeta pakā

Kopējais darbaspēka nodokļu slogs ≤
Baltijā

4.
INOVĀCIJAS

13. Nepārtraukta Kompetenču centru (KC) atbalsta programma
14. Izveidota efektīva inovāciju sistēma (t.sk. Latvijas militārās
rūpniecības attīstībai), ieviešot zinātnes /uzņēmēju sadarbības
stimulus P&A, tos finansējot atbilstoši caurspīdības, godīgas
konkurences un rezultativitātes principiem

Ieguldījums inovācijās ≥20 M € gadā

15. Obligātais eksāmens pēc izvēles fizika/dabaszinātnes
16. Pilnveidot mācībspēku / tehnisko līdzekļu resursus STEM
mācību procesa nodrošināšanai visos izglītības līmeņos
17. Junior Achievement Latvia ekonomikas programma skolās
18. Darba vidē balstītas mācības profesionālajā izglītībā
19. Veicināt reģionālās tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo
efektīvu darbspējīgo iedzīvotāju mobilitāti
20. Pilnveidojot pabalstu politiku, nepilnā laika nodarbinātību,
attālinātā darba noteikumus u.tml. ir lielāka iesaiste darba tirgū
21. Ir pieejams kvalificētais darbaspēks arī no citām valstīm

Pieņemts 2022`. No 2023/24`

5.
CILVĒKKAPITĀLS

Indikators

6.
ĒE

Uzdevums

22. Ēnu ekonomikas mazināšanai izmanto efektīvākas metodes,
koncentrējoties uz cēloņiem

Ēnu ekonomika samazinās līdz 19%
no IKP (EST līmenis 2021`) pēc REA

7.
PĀRVALDE

Joma

23. Publiskās investīcijas ir jēgpilnas un efektīvas
24. Novērst konkurences kropļošanu publiskajai pārvaldei,
iesaistoties komercdarbībā, un ievērot konkurences neitralitātes
principu (t.sk. izglītībā, veselībā, kultūrā, IKT, infrastruktūrā un
citās jomās)
25. Atceļot lieko birokrātiju, palielinot rīcības brīvību, pilnveidojot
stratēģijas un motivācijas sistēmu, jāizveido labākajiem ES
paraugiem atbilstoši mazu un efektīvu publisko pārvaldi, kura ir
sadarbē ar nozari un ir orientēta uz rezultātu nevis procesu.
26. ES fondu līdzekļi tiek investēti efektīvi

Vienmēr nosaka un monitorē atdevi
Iepirkumi un deleģējumi konkursa
kārtībā. Publiskās pārvaldes dalība
komercdarbība ir tikai stratēģiska
aktīva vai tirgus kļūdas gadījumā

7.
8.

Ir pieņemts regulējums 2023`
Regulējums spēkā 2023`
≥10% gadā izlaides kāpums no
2024`
Šo kārtību ievēro

2023` ieviesti stimuli. Kāpums
Globālajā inovāciju indeksā

Ar 2023` ir atbilstošs finansējums
100% skolās 2023/24`
Visos līmeņos no 2023/24`
Valsts ceļu un sabiedriskā transporta
tīkls ir efektīvs
Nodarbināto iedzīvotāju skaits
palielinās
Piesaiste ir ātra un vienkārša

Latvijā ≤5. mazākā pārvalde ES.
“Konsultē vispirms” strādā,
administratīvie šķēršļi mazinās.
Regulējums spēkā plānotajā termiņā

