
 

 

Rīgā, 2022. gada 17. maijā 

Atklātā vēstule Ministru kabinetam, medijiem, sabiedrībai 

Uzņēmēju organizācijas aicina ekonomikas ministra amatu saglabāt Jānim Vitenbergam 

Šobrīd, kad Latvija saskaras ar būtiskiem ģeopolitiskiem, sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem, mēs, 
uzņēmējus pārstāvošās organizācijas un nozares, aicinām valdību un koalīcijas partnerus nepieņemt 
pārsteidzīgus lēmumus. 

Ekonomikas ministram J. Vitenbergam nepilnu divu gadu laikā nācās risināt vismaz trīs bezprecedenta krīzes: 

1. Covid-19 pandēmijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību; 
2. straujo energoresursu cenu kāpumu; 
3. Krievijas iebrukuma Ukrainā ietekmi uz tautsaimniecību. Nozares visās krīzēs saņēma konstruktīvu 

ministra pieeju to pārvarēšanai vai mīkstināšanai.  

Līdz ar Krievijas uzsākto agresiju pret Ukrainu un ieviestajām starptautiskajām sankcijām, kas uzņēmējdarbībā 
radīja piegāžu ķēžu pārrāvumus, energoresursu cenu pieaugumu un citas būtiskas problēmas, uzņēmēju 
organizācijas kopā ar Ekonomikas ministriju ir uzsākušas aktīvu sadarbību, lai risinātu šos jautājumus un 
šobrīd visām iesaistītajām pusēm ir svarīgi turpināt iesākto darbu. Tāpat nozare augstu vērtē sadarbību ar J. 
Vitenbergu formātos, kur tiek lemts par ierobežojumiem pandēmijas novēršanai, kopīgi aizstāvot uzņēmēju 
intereses un iestājoties pret atsevišķiem pārmērīgiem ierobežojumiem. 

Uzņēmēju organizācijas līdzšinējo sadarbību ar J. Vitenbergu vērtē kā labu un nesaskata pamatojumu ministra 
demisijas pieprasīšanai laikā, kad notiek ekonomikas pārorientēšanās un esam uzsākuši kopīgu darbu pie 
plāna, lai sekmētu Latvijas enerģētisko neatkarību no Krievijas energoresursiem, veicinātu eksporta rādītājus, 
kā arī ir uzsākts darbs, lai restartētu tūrisma nozari un īstenotu izstrādes procesā esošās uzņēmējdarbības 
atbalsta programmas.  

Tāpēc aicinām ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam dot iespēju turpināt iesākto darbu! 
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