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Rezolūcija Nr. 2
Par reģionālo politiku un lauksaimniecību

Centralizēta valsts pārvalde nenodrošina līdzsvarotu un vienmērīgu visas valsts teritorijas attīstību.
Statistikas dati apliecina, ka reģionu atpalicība no galvaspilsētas attīstības dramatiski pastiprinās. Ar
katru gadu kļūst dārgāka infrastruktūras uzturēšana Latvijas lauku teritorijās, vairākās apdzīvotās
vietās palikuši tikai pensijas vecuma cilvēki, reģioni izmirst.
Latvijas lauksaimniecība ir pārdzīvojusi smagu gadu pēc Krievijas ieviestajām sankcijām pārtikas
produktiem. Piena iepirkuma cenas ir samazinājušās zem pašizmaksas. Ikgadējie lauku saimniecību
apsekojuma rezultāti parāda, ka ekonomiski aktīvo un ražojošo saimniecību skaits samazinās par
tūkstoti katru gadu. Valsts zemes dienests secina, ka no kapitālsabiedrību īpašumos esošām
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm aptuveni pusi kontrolē ārvalstu kapitāls.
Šāds valsts pārvaldes modelis ir atzīstams par bankrotējušu. Mums nepieciešama reģionālā politika,
kuras pamatā ir ekonomikas un finanšu decentralizācija. Valstij jānodrošina savu zemnieku un
uzņēmēju reāls atbalsts.
Partija “No sirds Latvijai” pieprasa valdībai:
1) beigt satraukt sabiedrību ar jaunām iniciatīvām par pašvaldību apvienošanu, bet, saglabājot
esošās pašvaldības, iezīmēt ceļu uz reģionālo pašvaldību – Latgale, Kurzeme, Vidzeme,
Zemgale un Rīga - izveidi;
2) stiprināt Latvijas plānošanas reģionus, piešķirot tiem reģionālo pašvaldību funkcijas un dodot
pilnvaras ietekmēt ministriju nozaru plānus reģionos;
3) veicināt un nostiprināt lauku krājaizdevu sabiedrību darbību visā valsts teritorijā;
4) aktīvāk iestāties par Latvijas uzņēmēju interesēm Eiropā un pirms ekonomikai svarīgu politisku
lēmumu pieņemšanas rūpīgāk izvērtēt iespējamos ieguvumus un zaudējumus;
5) aktīvāk veikt pasākumus vietējā tirgus aizsardzībai un stimulēšanai;
6) atļaut vienai personai iegādāties lauksaimniecībā izmantojamo zemi ne vairāk kā 500 ha, lai
dotu iespēju mazajām saimniecībām saglabāt lauksaimniecību kā pamatnodarbošanos un
apturētu lauku teritoriju iztukšošanos;
7) ES fondu finansējuma sadalē un piešķiršanā lielāku uzsvaru likt uz atbalstu mazām un vidējām
saimniecībām;
8) atbalstīt reģionālos uzņēmējus, saprotot, ka uzņēmējs ir reģionu ekonomiskās labklājības
pamats;
9) izvērtēt un apspriest ar Latvijas sabiedrību iespējamo Transatlantiskā sadarbības līguma ietekmi
uz Latvijas lauksaimniecību.

