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Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai
Ļ.cien. Inārai Mūrniecei
Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā
Par “Rīdzenes sarunu” ietekmi sabiedrību uz biznesa vidi Latvijā
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze!
Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (ATPL) vārdā vēlamies vērst Jūsu uzmanību un aicināt uz aktīvu rīcību
nesenās “Rīdzenes sarunu” lietas kontekstā.
ATPL jau daudzus gadus strādā pie tā, lai veicinātu Latvijas ekonomisko izaugsmi, aizstāvot uzņēmējdarbības
vides stabilitāti, tiesiskumu, paredzamību, tādējādi veicinot arī investīciju piesaisti.
Savā darbībā esam neskaitāmas reizes uzsvēruši nepieciešamību stiprināt tiesu varu un tiesībsargājošo
iestāžu kapacitāti, lai spētu atklāt un apkarot ekonomiskos noziegumus. Politiķu, valsts pārvaldes darbinieku
un atsevišķu ietekmīgu uzņēmēju negodprātīga un pretlikumīga darbība sakropļo tirgu un mazina Latvijas
konkurētspēju investīciju piesaistē un noturēšanā. Šādu notikumu atklāšana un nepietiekama reakcija uz tiem
rada priekšstatu, ka investīcijas šajā valstī nav drošas un to nākotne paredzama.
Esam nobažījušies, ka Latvijas valsts sabiedrība un tās pārvaldes politiskā kultūra varētu vēl nebūt pietiekami
augusi un mainījusies kopš minētajiem “Rīdzene sarunu” notikumiem 2009. – 2011. gadā un, ka tajās paustā
„valsts nozagšana” varētu joprojām būt iespējama. Mēs esam pārsteigti par valsts pārvaldes un drošības
institūciju lēno un neproduktīvo reakciju uz publiskoto informāciju.
Pamatojoties uz iepriekš paustajām bažām, lūdzam Jums sniegt ieskatu tajā, kuram būtu jāuzņemas atbildība
par šiem notikumiem un to izmeklēšanu, kā arī, kā turpināsies šo notikumu izmeklēšana.
ATPL ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, pārstāvot ap 140 uzņēmumu. ATPL mērķi ir veicināt un
stiprināt tirdzniecību, investīcijas, partnerību un draudzību starp ASV un Latviju, kalpot par zināšanu
apmaiņas platformu biedriem un partneriem, veicināt uzņēmējdarbības un investīciju vides uzlabošanos
Latvijā, kā arī sekmēt labas korporatīvās sociālās atbildības praksi.
Ceram uz turpmāku sadarbību ar Jums, veicinot uzņēmējdarbības un investīciju vides uzlabošanos Latvijā!
Patiesā cieņā,

Ēriks Eglītis
Valdes priekšsēdētājs un prezidents
Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā
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