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REZOLŪCIJA 

par SDP “Saskaņa” galvenajiem uzdevumiem un veicamajiem darbiem 

 

 

SOCIĀLĀ SOLIDARITĀTE. SALIEDIETĪBA UN DAUDZVEIDĪBA. 

STIPRA EIROPA. 

 

Sākusies pēdējo 30 gadu laika lielākā globāla krīze, pasaule strauji mainīsies. 

Mūsu valsts ir daudzu smagu izaicinājumu priekšā. Mūsu kopējais uzdevums ir 

pārvarēt šo krīzi un panākt, lai Latvija kļūst stiprāka, pārticīgāka, drošāka zeme. 

Lai to panāktu, būs nepieciešams daudz darba – Rīgā Saeimā, vietējās 

pašvaldībās, Briselē Eiropas institūcijās. 

 

Šis ir Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” neatliekamo, visos līmeņos 

veicamo  uzdevumu un darbu īsais saraksts. 

 

GALVENIE UZDEVUMI 

 

1. Jānodrošina līdz šim nepieredzētu sociālo atbalstu vairākām iedzīvotāju 

grupām. Būs nepieciešams plašs atbalsts ekonomikas restrukturizācijai un 

darbinieku tiesību aizstāvībai. 

 

2. Jāveido saliedēta vienota politiskā nācija, kur tiek attīstītas gan latviskas 

vērtības, gan daudzveidība, atbalstītas minoritātes un stiprināta krieviski 

runājošo cilvēku Latvijas un Eiropas identitāte. 

 

3. Jāstiprina Eiropas Savienība un jāpaplašina savienības kompetences, īpaši 

sociālajā jomā, veselības aizsardzības un enerģētikas jautājumos. Jāpaplašina 

ES instrumenti finanšu atbalsta sniegšanai dalībvalstīm. 

 

DARBI 

 

Ir jāievieš kopēji dalībvalstīm saistoši sociālie standarti Eiropas līmenī. Ir jābūt 

vienotai pieejai sociāla atbalsta sniegšanas principiem krīzes apstākļos. Eiropas 

minimālā alga ir tikai pirmais solis. 

 



Ir jāstiprina arodbiedrību loma, lai tiktu galā ar izmaiņām darba tirgū, jaunām 

nodarbinātības formām, piemēram, digitālajās platformās un risinātu darbinieku 

tiesību problēmas. 

 

Eiropas līmenī ir jānodrošina atsevišķi atbalsta instrumenti pierobežas 

reģioniem, īpaši tiem, kurus tagad skar gan bēgļu krīze, gan ieviesto 

ekonomisko sankciju sekas, kā, piemēram, Latgalei. 

 

Eiropas un dalībvalstu enerģētikas politikai ir jābūt centralizētai, gan 

energoresursu iepirkumos, gan cīnoties ar ekonomiskām un sociālām sekām, ko 

izraisīs atteikšanās no Krievijas energoresursu iegādes. 

 

Bēgļu politikā Eiropas Savienībai ir jānodrošina vienota pieeja un vienlaicīgi  

lielāka solidaritāte,  finanšu un citi  atbalsta mehānismi. 

 

Ir nepieciešams veidot vienotu Eiropas regulējumu etnisko un lingvistisko 

minoritāšu tiesību nodrošināšanai, lai mazinātu iespējas izmatot šo 

problemātiku iekšējos politiskos nolūkos. 

 

Ir jāattīsta moderna daudzvalodība Latvijas izglītībā visās mācību iestādes. 

Mācību process ir jānodrošina latviešu valodā, vienlaicīgi plaši un elastīgi 

izmantojot citas valodas – gan Eiropas Savienības, gan minoritāšu. 

 

Jāattīsta pilnvērtīgu mediju izveidošanu minoritāšu valodās, izmantojot gan 

valsts, gan Eiropas atbalstu. 

 

Šīs krīzes iemesls ir noziedzīgs karš, kuru Krievijas Federācija īsteno pret 

Ukrainu. Krīze mazināsies, tiklīdz beigsies karš. Mums ir jāsniedz 

visplašākais atbalsts Ukrainai, lai šis karš beigtos pēc iespējas ātrāk. 


