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Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā ir nozīmīga politikas veidošanas sastāvdaļa
lielākajā daļā mūsdienu demokrātisko valstu. Tā sniedz iespēju iegūt papildu informācijas avotus,
vērš uzmanību uz riskiem un problēmām, palīdz uzraudzīt esošo politiku un ne mazāk būtiski –
veicina sabiedrības uzticēšanos valdībai un tās lēmumu likumībai.
Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas Darba devēju konfederācijas kopīgi
rīkotais Finanšu forums „Latvijai 90” vienkopus pulcēja vairāk nekā divus tūkstošus Zemgales,
Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Rīgas reģiona finanšu politikas plānotājus, īstenotājus, nozares
ekspertus un sociālos partnerus. Diskusijās piedalījās gan valsts pārvaldes speciālisti, gan uzņēmēji,
gan pašvaldību pārstāvji, kā arī akadēmiskie mācībspēki.
Finanšu forums sniedza unikālu iespēju plašā lokā izvērtēt esošo situāciju un ģenerēt priekšlikumus
finanšu sistēmas stabilitātei un izaugsmei. Rezolūcijā apkopoti svarīgākie priekšlikumi no foruma
diskusijām par valsts finanšu politikas jautājumiem, tostarp, nodokļu politiku, Eiropas Savienības
fondu apguvi, valsts budžeta politikas veidošanu, Muitas un Valsts ieņēmumu dienesta attīstību.
Pārliecībā, ka apzinātie priekšlikumi dos pozitīvu ietekmi uz Latvijas valsts finanšu sistēmas
attīstību un sekmēs finanšu politikas veidošanu, balstoties uz sabiedrības vajadzībām;
Norādot, ka turpmāk jāpilnveido uzņēmējdarbības vide, veidojot konstruktīvu dialogu starp Finanšu
ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju;
Atzīstot foruma organizēšanu par nozīmīgu impulsu pilsoniskās sabiedrības attīstīšanā un uzticības
vairošanā valsts institūcijām;
Novērtējot vajadzību pēc regulārām daudzpusējām sarunām ar partneriem gan Rīgā, gan valsts
reģionos;
Uzsverot, ka nepieciešams turpināt pilnveidot atgriezenisko saiti ar pašvaldībām, uzņēmumiem un
nevalstiskajām organizācijām;
Akcentējot, ka jāvelta lielāka uzmanība valsts finanšu sistēmā pieņemto lēmumu skaidrošanai
sabiedrībai;
Atbalstot Finanšu forumu organizēšanu arī turpmāk, tādejādi izvērtējot rezolūcijā izvirzīto
uzdevumu izpildi.
Finanšu ministrija, finanšu ministra A. Slaktera personā, no vienas puses, un Latvijas Darba devēju
konfederācija, prezidenta V. Gavrilova personā, no otras puses, vienojas turpināt sadarbību finanšu
politikas veidošanā un īstenošanā, izvirzot šādus uzdevumus:
1. Turpināt veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, tajā skaitā mazināt administratīvo slogu
uzņēmumiem;
2. Analizējot normatīvo bāzi un veidojot fokusu grupu diskusijas, samazināt administratīvo
slogu ES fondu apguves procesā, tādējādi arī paātrinot ES finansējuma aprites ātrumu;

3. Vienkāršot ES fondu aktivitāšu uzraudzību, izvērtējot pārskatu iesniegšanas biežumu un
atskaitīšanās prasību pamatotību, kā arī, analizējot iespējas, samazināt pārbaužu apjomus un
pieļaujamo kļūdas apmēru;
4. Sagatavot priekšlikumus jaunām iepirkumu procedūrām, kas būtu vienkāršākas un mazāk
birokratizētas, par galveno principu valsts līdzekļu kontrolēšanai un neizšķērdēšanai nosakot
atklātību un publiskās informācijas pieejamību;
5. Īslaicīgās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem normatīvajos aktos paredzēt tiesības piešķirt
termiņa pagarinājumu nokavētiem nodokļu maksājumiem;
6. Turpināt ieviest kvalitātes vadības sistēmu un apgūt labas pārvaldības praksi;
7. Veicināt finanšu pieejamību uzņēmumiem tautsaimniecībai nozīmīgās nozarēs;
8. Paplašināt dialogu ar sabiedrību, rīkojot informatīva rakstura pasākumus par ministrijas
aktualitātēm;
9. Regulāri veikt informācijas apmaiņu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un savstarpēji
meklēt risinājumus būtiskām likumdošanas problēmām;
10. Konsultēties par uzņēmējiem nozīmīgiem jautājumiem un apmainīties ar informāciju, lai
praksē netiktu ieviesti uzņēmējiem neizpildāmi normatīvie akti.
Reizi pusgadā puses izvērtē rezolūcijā izvirzīto uzdevumu izpildes gaitu, vienojas par
nepieciešamajiem rezolūcijas papildinājumiem un uzņēmējdarbības vides uzlabojumiem.
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