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LTRK un pašvaldību sadarbības pamatnostādnes
Virsmērķis: Vidēja termiņa perspektīvā LTRK kā visu Latvijas teritoriju aptverošas,
dažādu nozaru Latvijas komersantus apvienojošas organizācijas un pašvaldību
sadarbības politikas galvenais mērķis ir izveidot efektīvu un adekvātu sadarbības
modeli ar pašvaldībām, lai nodrošinātu Latvijas ekonomikas teritoriāli vienmērīgu
pozitīvu attīstību un stiprinātu uzņēmēju saikni ar reģionu iedzīvotājiem, kā arī
saskaņotu uzņēmēju un reģionu iedzīvotāju intereses.
LTRK un pašvaldību sadarbības principi:
1.
Sadarbība. LTRK sadarbojas ar pašvaldībām un to apvienībām, noslēdzot
attiecīgus sadarbības līgumus, lai realizētu pašvaldību un LTRK kopējās intereses un
vajadzības. LTRK veicina pašvaldību un to teritorijās strādājošo uzņēmēju sadarbību ar
ārvalstīm, īpašu uzmanību pievēršot preču un pakalpojumu eksporta attīstībai.
2.
Komercdarbības vides attīstība. LTRK kompetencē ir uzlabot un atbalstīt
labvēlīgu komercdarbības vidi un modernu rūpniecības, finanšu, tirdzniecības un citu
pakalpojumu infrastruktūru, kā arī augstu nodarbinātību Latvijā.
3.
Informēšana. LTRK un pašvaldības, it sevišķi, pašvaldības apvienojošās
organizācijas regulāri apmainās ar būtisku informāciju, kura ir svarīga kopējo mērķu
sasniegšanai. Iespēju robežās LTRK un pašvaldības nodrošina ar informāciju savus
biedrus un attiecīgi pašvaldības – iedzīvotājiem. LTRK piedalās atgriezeniskās saites
nodrošināšanā starp reģioniem un centrālajām valsts institūcijām
4.
Iesaiste. LTRK iesaista pašvaldības un to pārstāvjus, reģionu uzņēmējus un to
iedzīvotājus savās aktivitātēs, savukārt pašvaldības iesaista LTRK savās aktivitātēs,
kuras skar LTRK kompetenci.
5.
Subsidiaritāte. LTRK atbalsta lēmumu pieņemšanas procesa saikni ar
sabiedrību un tā tuvināšanu iedzīvotājiem. Lēmumiem pēc iespējas ir jābūt pieņemtiem
vietējā līmenī.
6.
Sabiedrības attīstība. LTRK veicina pašvaldību un to iedzīvotāju izglītošanu ar
tautsaimniecību un komercdarbību saistītos jautājumos. LTRK iesaista savus ekspertus
sabiedrības, it sevišķi, komercdarbības uzsācēju izglītošanas aktivitātēs attiecīgo
pašvaldību teritorijās.
7.
Pārstāvība. LTRK ir kvalitatīvi pārstāvēta visos Latvijas reģionos un sadarbojās
ar vietējām pašvaldībām, to apvienībām un reģioniem. LTRK pārstāv savus biedrus
sadarbībā ar pašvaldībām un to institūcijām.
8.
Ilgtspējīga attīstība. LTRK ir ieinteresēta tādā reģionu un visas valsts attīstībā,
kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu
vajadzību apmierināšanai.

