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Rezolūcija Nr.3
Par nevienlīdzības mazināšanu

Partija „No sirds Latvijai” uzskata, ka viena no lielākajām problēmām Latvijā ir iedzīvotāju
nabadzība. Līdzšinējā nodokļu politika ir viens no galvenajiem faktoriem, kas Latviju ir padarījusi
par valsti, kurā neveidojas iedzīvotāju vidusslānis un pastāv milzīga atšķirība starp bagātajiem un
mazturīgajiem iedzīvotājiem. To spilgti atklāj Džini koeficients, kas pašlaik sastāda 0,357. Šāda
indeksa vērtība liecina, ka Latvijas iedzīvotāju vidū ir nozīmīga noslāņošanās pēc materiālās
labklājības līmeņa.
Nabadzības risks Latvijā apdraud 40,1% iedzīvotāju, tajā skaitā 43,6% bērnu, 40,9% pieaugušo un
33,2% pensionāru, liecina Eiropas statistikas biroja "Eurostat" dati.
Nabadzība rada draudus Latvijas drošībai. Tās ietekmē liela daļa Latvijas iedzīvotāju ikdienā tiek
konfrontēti ar izvēli starp nepieciešamību apmierināt savas pamatvajadzības, vēlmi uzlabot savu
dzīves līmeni un pieprasīto lojalitāti pret valsti, kura bieži nespēj šīs pamatvajadzības nodrošināt.
Nevienu cilvēku nedrīkst nostādīt šādas izvēles priekšā, ikvienam jābūt iespējai uzturēt un realizēt
sevi kā cilvēku savā valstī. Latvijas valsts iedzīvotāju labklājība un tajā balstītā attīstība ir pirmais un
galvenais Latvijas valsts uzdevums, tās pastāvēšanas pamats.
Partija „No sirds Latvijai” uzstāj uz reformu nepieciešamību, kas panāktu nevienlīdzības
mazināšanos:
1) valsts pārvaldei jākļūst daudz efektīvākai un profesionālākai, t.i., valsts pārvaldē jānodarbina
augsti kvalificēti un atbildīgi darbinieki, kuru uzdevumi un sniegums tiek vērtēts un no kuriem
tiek pieprasīta atbildība par viņu darbu un lēmumiem;
2) jāievieš praksē atbildība par valsts līdzekļu izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, tā
palielinot iespējas izmantot šos līdzekļus sociāli sasāpējušo jautājumu risināšanā;
3) jāpanāk progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieviešana ar 2017. gadu;
4) jau no 2016. gada jāīsteno ikgadēja kompleksa minimālās algas, neapliekamā minimuma un
atvieglojumu par apgādājamajiem pārskatīšana, kas nodrošinātu adekvātus ienākumus cilvēka
pamatvajadzību apmierināšanai;
5) valsts un pašvaldību sociālo pabalstu sistēma jāveido kā drošības – atbalsta mehānisms īslaicīgi
grūtībās nonākušajiem nevis kā pastāvīgs ienākumu avots.
6) jāpalielina neapliekamo pensiju minimumu;
7) jādod iespēja iedzīvotājiem iziet no ēnu ekonomikas un piedalīties ekonomiskās aktivitātēs,
nodrošinot 9% nodokļu likmi mikrouzņēmumiem, un atgriezt fiksēto iedzīvotāju ienākumu
nodokli, lai iedzīvotāji kā nodokļu maksātāji varētu saņemt atbalstu no valsts īslaicīgas vai
pastāvīgas darba nespējas dēļ;
8) jāsamazina pievienotās vērtības nodokļa likmi veselīgai pārtikai līdz 12%;
9) jāpalielina pieejamība veselības pakalpojumiem, palielinot budžetu veselības nozarei līdz 2020.
gadam 4% apmērā no IKP.

