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REFORMU VADĪBAS GRUPAS 
un Ministru kabineta locekĜu  

diskusija par strukturālo reformu principiem un virzieniem 
 

Ministru kabinetā, Ministru prezidenta zālē 
 
Rīgā                                                                                  2011.gada 15.februārī 

Sēdi vada 

Ministru prezidents                                                                             Valdis Dombrovskis 

Piedalās: 

Reformu vadības grupas locekĜi 

Valdis Dombrovskis – Ministru prezidents 
Egīls Baldzēns – LBAS priekšsēdētāja vietnieks  
Baiba Bāne – FM valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos  
MārtiĦš Bičevskis – FM valsts sekretārs  
Elita Dreimane – VK direktore  
Elīna Egle – LDDK ăenerāldirektore  
Andris Jaunsleinis – LPS priekšsēdis  
Žanete Jaunzeme-Grende – LTRK valdes priekšsēdētāja  
Pēteris Krīgers – LBAS priekšsēdētājs  
Jānis Reirs – Saeimas Budžeta un finanšu (nodokĜu) komisijas vadītājs  
Sanita Šėiltere – LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos  
Raimonds Vējonis – vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrs 

Ministru kabineta locekĜi 

Artis Pabriks - aizsardzības ministrs 
Ăirts Valdis Kristovskis - ārlietu ministrs 
Artis Kampars - ekonomikas ministrs 
Rolands Broks - izglītības un zinātnes ministrs 
Sarmīte Ēlerte - kultūras ministre 
Ilona Jurševska - labklājības ministre 
Uldis Augulis - satiksmes ministrs 
Aigars Štokenbergs - tieslietu ministrs 
Juris BārzdiĦš - veselības ministrs 
Jānis Dūklavs - zemkopības ministrs 
 
Citi dalībnieki 
Kristaps Soms (VK) 
Jānis Miėelsons (MPB) 
Māris Pūėis (LPS) 
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Sanita Bajāre (FM)  
Māra Sīmane (FM)  
Inta Vasaraudze (FM) 
Valērijs Stūris (VK) 
Zanda Ozola (VK) 
Ieva Aile (VK) 
Jānis EndziĦš (LTRK)  
Jānis Butkevičs (LTRK) 
Andrejs Jākobsons (LDDK)  
Līga Krapāne (MPB)  
Arvīds Dravnieks (Tiesībsargs)  
Ilze Pētersone (IeM) 
Olita Augustovska (MPB) 
Jānis Šints (FM) 
Maija CelmiĦa (MPB)  
Rinalds MuciĦš (VM)  
 
 
Reformu vadības grupa un Ministru kabineta locekĜi nolēma: 
 
1.Atbalstīt šādus strukturālo reformu galvenos virzienus: 

• Valsts konkurētspējas veicināšana; 
• Valsts pārvaldības sistēmas attīstība; 
• Sociālās sistēmas nesabalansētības novēršana. 

 
2. Atbalstīt šādus strukturālo reformu principus: 

• Vispārīguma princips; 
• Mērėtiecīguma princips; 
• Prioritāšu princips; 
• Neatgriezeniskuma princips; 
• Ekonomijas princips; 
• Koordinācijas princips; 
• Reformu izvērtēšanas princips; 
• Motivācijas princips. 
 

 
3. Papildināt strukturālo reformu virzienu apakšvirzienus ar uzsvaru uz jaunu 

darba vietu radīšanu un nodarbinātības veicināšanu (aizstājot piedāvāto 
formulējumu par sociālās iekĜaušanas uzlabošanu), atbalstu zinātnei un 
motivācijas elementu stiprināšanu valsts pārvaldē. 
 

4. Konceptuāli atbalstīt LTRK piedāvājumu strukturālo reformu vadības 
kompetenču sadalījumam. 
 

5. Atbalstīt LDDK ierosinājumu konceptuāli pārvērtēt Latvijas Stratēăiskās 
attīstības plānā 2010. – 2013.gadam iekĜautos mērėus un izvirzītos rezultātus.  
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6. Ministru kabineta locekĜiem, pieaicinot valdības partneru un pilsoniskās 

sabiedrības deleăētus pārstāvjus, atbilstoši atbalstītajiem strukturālo reformu 
virzieniem un principiem, līdz 2011.gada 5.martam iesniegt Valsts kancelejā 
ierosinājumus un priekšlikumus: 
6.1.  konkrētiem Strukturālo reformu pasākumiem katras prioritātes 

ietvaros;   
6.2. darba organizācijai un reformu organizatoriskajam modelim, 

izstrādājot „Strukturālo reformu plāna 2011.-2014.gadam” projektu.  
 

7. Valsts kancelejai:  
7.1. kopā ar LDDK izstrādāt strukturālo reformu uzraudzības modeli, 

balstoties uz kvalitātes vadības pieejas izmantošanu strukturālo reformu 
īstenošanā; 

7.2. apkopot valdības partneru un ministriju iesniegtos priekšlikumus un 
sagatavot „Strukturālo reformu plāna 2011.-2014.gadam” projektu līdz 
2011.gada 15.martam iesniegt projektu Reformu vadības grupā 
izvērtēšanai.  

 
 

Ministru prezidents                                                                           Valdis Dombrovskis 

 


