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Reformu vadības grupa un Ministru kabineta locekĜi nolēma: 

1. Papildināt uzĦēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanas reformu 
apakšvirzienu, uzsverot atbalstu legālām uzĦēmējdarbības formām un 
reăistrētai nodarbinātībai. 
 

2. Konceptuāli atbalstīt maksimālu nacionāla līmeĦa attīstības un reformu 
plānošanas dokumentu koncentrāciju un skaita samazināšanu, kur tas 
iespējams, vai arī to satura saskaĦošanu un izpildes koordināciju. Atbalstīt 
principu, ka attīstības un reformu plānošanai jānotiek sasaitē gan ar 
ikgadējo, gan vidēja termiĦa budžetu. 
 

3. Konceptuāli atbalstīt reformu īstenošanas, uzraudzības un vadības funkcijas 
institucionālo un kapacitātes stiprināšanu Ministru prezidenta vadībā. 
Visiem ministriem un valdības partneriem līdz 2011.gada 4.aprīlim iesniegt 
Valsts kancelejā priekšlikumus Reformu vadības grupas atbildīgā sekretāra 
amata kandidātam.  
 

4. Visiem ministriem pārskatīt un konkretizēt iesniegtos reformu 
priekšlikumus, norādot konkrētus darāmos darbus un veicot šādus 
papildinājumus un līdz 2011.gada 4.aprīlim iesniegt tos Valsts kancelejā: 

4.1. novērtējumu par katra priekšlikuma ietekmi uz valdībā 
apstiprinātajā Latvijas Stratēăiskajā attīstības plānā 2010. – 
2013.gadam ietvertajiem rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem; 

4.2. norādot katra priekšlikuma plānotos efektivitātes uzlabojuma 
rādītājus, kas saskaĦoti ar Latvijas Stratēăiskajā attīstības plānā 
2010. – 2013.gadam rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem;  

4.3. norādot katra priekšlikumu īstenošanas plānoto laika ietvaru. 
 

5. Izglītības un zinātnes ministram izveidot īpašu darba grupu padziĜinātai 
izvērtēšanai un papildus priekšlikumu sagatavošanai augstākās izglītības un 
arodizglītības sasaistei ar darba tirgus pieprasījumu un darba tirgus 
pasākumiem. Darba grupā iekĜaut pārstāvjus no Ekonomikas ministrijas, 
Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas, Veselības ministrijas, 



Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reăionālās attīstības 
ministrijas, kā arī pārstāvjus no valdības partneriem. Darba grupas 
izstrādātos priekšlikumus līdz 2011.gada 4.aprīlim iesniegt Reformu vadības 
grupai.  
 

6. Lai veicinātu praktiskas ievirzes pozitīvu iniciatīvu plānošanu un nekavējošu 
īstenošanu, konceptuāli atbalstīt priekšlikumu par regulāru labo darbu 
veikšanu, tieslietu ministram izstrādāt priekšlikumu ministru tikšanos un 
sadarbības formātam un  līdz 2011.gada 4.aprīlim iesniegt tos Valsts 
kancelejā. 
 

7. Valsts kancelejai:  
7.1. apkopot ministru sagatavotos precizētos reformu priekšlikumus; 
7.2. papildināt  sagatavoto analīzi ar ministriju iesniegto pasākumu 

novērtējumu balstoties uz Ekonomiskās brīvības indeksu.  
 

8. Nākamajā Reformu vadības grupas sēdē 2011.gada 7.aprīlī iekĜaut šādus 
darba kārtības jautājumus: 

8.1. LDDK un piesaistīto ekspertu prezentāciju par kvalitātes vadības 
principu un pieejas pielietošanu strukturālo reformu vadības un 
uzraudzības īstenošanā; 

8.2. EM izstrādāto Nacionālās reformu programmas projektu 
(stratēăijas ES 2020 īstenošanai), vērtējot tajā iekĜauto pasākumu 
saskaĦotību ar strukturālo reformu priekšlikumiem. 

 
 
 

Ministru prezidents                                                                           Valdis Dombrovskis 

 


