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Pateicamies 
par atbalstu un sadarbību

Godātie LDDK biedri un sadarbības partneri!
2013. gads mums visiem ir bijis ļoti aktīvs, gatavojoties eiro ieviešanai un strādājot pie konkurēt-
spējas celšanas. Kļūstot par eirozonas valsti, esam spēruši nozīmīgu vēsturisku soli, kas turpmāk 
mūsu apziņā nodalīs dzīvi pirms un pēc eiro ieviešanas. 

Fakts, ka piecu gadu laikā pēc smagās finanšu krīzes sākuma un ekonomikas lejupslīdes Latvija 
ir izpildījusi Māstrihtas kritērijus, liecina par mūsu īstenotās reformu programmas kvalitāti. Pievie-
nošanās eirozonai atvieglo Latvijas uzņēmējiem piekļuvi Eiropas Savienības vienotajam tirgum. 
Tas veicinās starptautisko investīciju pieplūdumu, novēršot valūtas maiņas riskus. 

Tiesa, ikvienam no mums jāapzinās, ka dalība eirozonā, paverot jaunas iespējas uzņēmējdarbī-
bai, arī paaugstina konkurenci. Tagad darba devējiem Eiropas tirgū jāsacenšas ne tikai klientu, 
bet arī kvalitatīva darbaspēka piesaistes jomā, piedāvājot konkurētspējīgu atalgojumu un atbils-
tošus darba apstākļus. Kaut arī sociālekonomiskie apstākļi dažādās Eiropas valstīs atšķiras, eiro 
lietošana ikdienā ikvienam darba tirgū iesaistītajam turpmāk kalpos kā mēraukla un salīdzināša-
nas instruments. 

Šajā periodā LDDK ir daudz spēka un laika veltījusi, lai nacionālā līmenī tiktu pieņemti tādi stratē-
ģiski lēmumi biznesa attīstībai un konkurētspējas celšanai, kas labvēlīgi ietekmē gan atsevišķus 
uzņēmumus, gan nozares kopumā. LDDK biedri ik dienu pierāda, ka attīstība nozīmē nepār-
trauktu pilnveidošanos un kompromisu meklēšanu, lai ieguvēja būtu visa sabiedrība. Latvijas uz-
ņēmēji apzinās, ka bez skaidras vīzijas, prioritātēm, sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības un rūpīgi 
izvēlētiem sadarbības partneriem nav iespējams panākt stabilu izaugsmi.



LDDK biedri apstiprina budžetu 2013. gadam 
Ikgadējā LDDK biedru sapulcē

LDDK prezidents 
Vitālijs Gavrilovs, 
LDDK ģenerāldirektore 
Līga Meņģelsone un 
bijušais LR Ministru 
prezidents 
Valdis Dombrovskis 
sociālā dialoga 
divdesmitgadei veltītā 
pieņemšanā 3
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DArBA DEvĒJU IETEKMES PALIELInāŠAnāS 
2013. GADA rāDĪTāJI
Biedru interešu aizstāvība 2013. gadā:

 LDDK direkcijas eksperti kopumā izskatījuši vairāk kā 600 tiesību aktu projektu;

 LDDK ir sniegusi 298 atzinumus ar iebildumiem un priekšlikumiem – par jomām, kas skar uzņēmējdarbī-
bas vidi un uzņēmumu konkurētspēju;

 No visiem sniegtajiem atzinumiem pilnībā vai daļēji ņemti vērā vairāk kā 220 priekšlikumi;

 Aptuveni 45 tautsaimniecībai aktuāli jautājumi joprojām ir saskaņošanas un apspriešanas procesā.

Biedru piesaiste – 2013.gadā LDDK tika uzņemti 11 jauni biedri.
Patlaban LDDK biedri nodarbina 42 % no valstī nodarbinātajiem iedzīvotājiem.

Finansējuma nodrošināšana – LDDK budžeta izpilde ir 77% no plānotajiem ieņēmumiem. 
Neizpildi veido ieņēmumi no partnerības projektiem, kas pārplānoti 2014. gadam un kavētie 
biedru naudas maksājumi. LDDK īstenoto ESF projektu budžetu neizpilde saistīta ar projektu 
aktivitāšu izmaiņām.

Efektīvu un kvalitatīvu procesu nodrošināšana direkcijā – plānots ieviest biedru attie-
cību vadības sistēmu un nodrošināt līdzsvarotu rādītāju kartes (BSC) funkcionēšanu operatīvajā 
LDDK darbā. 

Sniedzamo pakalpojumu pilnveidošana – LDDK darbības rezultātu atspoguļošanai 
2013.gadā tika izstrādāta jauna LDDK tīmekļa vietnes versija. 2014.gadā LDDK mājas lapa būs 
pieejama arī angļu un krievu valodās. LDDK ir aktīvi konti sociālajos tīklos – Twitter.com, 
Draugiem.lv un Facebook.com

LDDK biedru skaita pieaugums 
(2005 – ProGnoZE 2014)
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Kā darba devējiem, tā arī darba ņēmējiem ir svarīgi, kādā vidē dzīvojam. Konkurētspējīgu uzņē-
mumu attīstībai un darbiniekiem labvēlīgu sociālekonomisko apstākļu nodrošināšanu iespējams 
panākt, atalgojuma pieaugumu saskaņojot ar darbaspēka produktivitātes izaugsmi, biznesa at-
tīstībai atbilstošas infrastruktūras izveidi, veicinot augstas pievienotās vērtības tehnoloģiju ra-
dīšanu un komercializēšanu, pieaugušo tālākizglītību, darba tiesību un darba aizsardzības ievē-
rošanas uzlabošanu un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, kā arī nodrošinot fiskālās disciplīnas 
ievērošanu valstī kopumā. Ja iztrūkst kaut viens no šiem komponentiem, termini “izrāviens”, 
“izaugsme” un “ilgtspēja” zaudē savu nozīmi. 

LDDK ir Latvijas darba devēju un uzņēmēju atbalsts. LDDK iestājas par Nacionālajā attīstības 
plānā 2014.-2020.gadam ietvertā redzējuma “ekonomikas izrāviens” sasniegšanu un atbalsta 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (Latvija 2030) un Nacionālo reformu 
programmu stratēģijas “ES2020” mērķu sasniegšanu. 

2013. gadā, neskatoties uz dažādām iniciatīvām un mēģinājumiem īsā laikā pieņemt nepārdo-
mātus un nepietiekoši izvērtētus lēmumus, kas ietekmē uzņēmējdarbības vidi, esam darījuši visu 
iespējamo, lai sekmētu nodokļu sloga samazināšanu un regulējuma stabilitāti ilgtermiņā. Aktī-
vi strādājam pie būvniecības nozares regulējuma uzlabošanas, grozījumiem Darba likumā, kā 
arī iesaistāmies diskusijās par visām likumdevēju iniciatīvām, kas ietekmē darba tirgu un darba 
devējus.

2014. gads Latvijas vēsturē iezīmēsies kā pirmais pilnvērtīgais gads eirozonā. Tomēr eiro ievieša-
na nav iepriekšējā posma veiksmīgs noslēgums, bet gan – labs sākums tālākai izaugsmei. No-
vēlam mums un mūsu sadarbības partneriem godam izmantot iespējas celt Latvijas labklājību!

LDDK prezidents 
Vitālijs Gavrilovs

LDDK ģenerāldirektore 
Līga Menģelsone
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PrIorITāTES 

2014. – 2020. GADAM
Uzņēmējdarbība 
un konkurētspēja

 ATvIEGLoT STrĪDUS 
IZSKATĪŠAnAS KārTĪBU 
LĪGUMU PIEMĒroŠAnā 

 UZLABoT 
MAKSāTnESPĒJAS 
ProcESU

 UZLABoT DArBA 
TIrGUS EfEKTIvITāTI

 UZLABoT IZGLĪTĪBAS 
SISTĒMAS KvALITāTI Un 
PĒTnIEcĪBAS PIEEJAMĪBU

 noDroŠInāT ProfESIonāļU 
PIEEJAMĪBU DArBA TIrGū

 UZLABoT TEhnoLoģISKo 
SAGATAvoTĪBU ZInāŠAnU 
PārnESEI

 vEIcInāT InovācIJAS 
Un To PIELIEToJAMĪBU

Sociālekonomiskā 
vide

 SEKMĒT DArBA TIESĪBU Un 
DArBA AIZSArDZĪBAS 
IEvĒroŠAnU

 SEKMĒT ALGU PIEAUGUMU 
SASKAņā Ar DArBASPĒKA 
ProDUKTIvITāTES PIEAUGUMU

 SEKMĒT BIZnESA 
ATTĪSTĪBAI ATBILSToŠAS 
InfrASTrUKTūrAS IZvEIDI

 vEIcInāT AUGSTI 
PIEvIEnoTāS vĒrTĪBAS 
TEhnoLoģIJU rADĪŠAnU 
Un KoMErcIALIZĒŠAnU

 SAMAZInāT noDoKļUS 
PAr IZGLĪTĪBU Un 
APMācĪBāM, Un SEKMĒT 
PIEAUGUŠo TāLāKIZGLĪTĪBU 

 UZLABoT PUBLISKo 
IEPIrKUMU SISTĒMU

LDDK Ir LIELāKā DArBA DEvĒJUS 
PārSTāvoŠā orGAnIZācIJA LATvIJā
LDDK ir dibināta 1993. gadā.

LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienībai (LBAS). 

LDDK apvieno un pārstāv:

 110 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku;

 66 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas, 

 Vairāk kā 5000 uzņēmumu, no kuriem 3036 ir mikro un mazie uzņēmumi.

vērtības:
LĪDErISMS

KoMPETEncE
ATBILDĪBA

PārSTāvnIEcĪBA
ATvĒrTĪBA

vIEnoTĪBA

LDDK misija 
Pārstāvēt Latvijas darba devēju intereses uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai, darba un 
dzīves kvalitātes uzlabošanai.

LDDK vīzija
LDDK ir ietekmīgākā Latvijas darba devēju interešu pārstāve.

Stratēģiskie mērķi 2014. – 2020. gadam
1. Panākt uzņēmējdarbību un uzņēmumu konkurētspēju atbalstošas politikas izstrādi Latvijas tautsaimnie-

cības ilgtspējai.

2. Sekmēt Latvijas darba devēju interesēm atbilstošus sociālekonomiskos apstākļus un veicināt sociāli atbil-
dīgu uzņēmējdarbību.

3. Saglabāt un palielināt Latvijas darba devēju ietekmi politikas izstrādē.

Plānotie rezultatīvie radītāji līdz 2020. gadam
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas novērtējuma Doing Business reitingā Latvija pakāpsies no 
24. vietas (2013. gadā) uz 13. vietu (2020. gadā) un Globālās konkurētspējas indeksā no 52. vietas 
(2013. gadā) uz 30. vietu (2020. gadā).

Latvija 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Doing Business indekss 24* 24** 18 17 17 15 15 13
Globālās konkurētspējas indekss 52* 52** 45 40 35 30 30 30

KoPUMā 
2013. GADā 
LDDK BIEDrI 
noDArBInA 
42% LATvIJAS 
DArBA 
ņĒMĒJU

* Latvijas vieta reitingā, 
2012.gada novembris 

** Latvijas vieta reitingā, 
2013.gada novembris
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DArBĪBAS vIrZIEnI 
2014. – 2020. GADAM

Pakāpties 
no 25. vietas 
uz 13. vietu 
Doing Business 
reitingā.

Nodrošināt 
labvēlīgus 
apstākļus 
konkurētspējīgu 
uzņēmumu 
attīstībai.

Saglabāt un palielināt 
darba devēju ietekmi 
politikas izstrādē.

Pakāpties no 52. vietas 
uz 30. vietu Globālās 
konkurētspējas indeksa 
(GCI) novērtējumā.

 Atvieglot strīd
u izskatīšanas kārtīb

u līgumu piemērošanā

 Uzlabot m
aksātnespējas procesu

 Uzlabot in
vestoru 

aizsardzību
 Atvieglot būvatļauju saņemšanas kārtīb

u

 Atvieglot elektrīb
as pieslēguma 

izveides kārtīb
u

 Atvieglot nekustamā īpašumtiesību 

reģistrācijas kārtīb
u

 Samazināt nodokļu nomaksai 

nepieciešamo laiku

 Atvieglot pārrobežu tird
zniecību

 Samazināt uzņēmējdarbības uzsākšanai 

nepieciešamo dienu skaitu

 Uzlabot izglītīb
as sistēmas kvalitāti 

un pētniecības pieejamību

 Nodrošināt profesionāļu 

pieejamību darba tirg
ū 

 Uzlabot te
hnoloģisko 

sagatavotību zināšanu pārnesei

 

Veicināt in
ovācijas un to pielietojamību 

 Pilnveidot nodokļu politik
u

 Palielināt uzņēmēju ietekmi 

uz ĀTI noteikumiem 

 Uzlabot darba tirg
us 

efektivitāti 

 Sekmēt darba tiesību un darba aizsardzības ievērošanu

 Sekmēt fiskālās 

disciplīnas ievērošanu

 Sekmēt biznesa attīstībai atbilstošas 

infrastruktūras izveidi

 Veicināt augsti p
ievienotās vērtīb

as 

tehnoloģiju radīšanu un komercializēšanu

 Sekmēt pieaugušo tālākizglītīb
u

 Uzlabot publisko iepirkumu sistēmu

 Sekmēt videi draudzīgu tehnoloģiju 

un uzņēmējdarbības attīstību

 Uzlabot darba devēju reputāciju 

un sekmēt sociāli atbildīgu 

uzņēmējdarbību 
 Samazināt nodokļus par izglītīb

u un apmācībām 

 Sekmēt algu pieaugumu saskaņā ar 

darbaspēka produktivitātes pieaugumu

 Palielināt LDDK biedru skaitu

 Palielināt LDDK biedru pārstāvniecību 

attie
cībā pret valstī n

odarbinātajiem

 Nodrošināt LDDK darbības rezultativitāti



LR Ministru 
prezidents 
Valdis Dombrovskis 
Ikgadējā LDDK 
biedru sapulcē

Tikšanās ar LR 
Valsts Prezidentu 
Andri Bērziņu

LR finanšu ministrs 
Andris Vilks 

Ikgadēja LDDK 
biedru sapulcē

Diskusija “Latvijas eksporta 
zīmola valsts tēla veidošana”
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Atbalsts investīciju piesaistei
LDDK ir rosinājusi Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas 
padomē (ĀEPKP) izskatīt jautājumu par Latvijas diplomātisko un 
konsulāro pārstāvniecību tīkla un darbības stiprināšanu Latvi-
jai ekonomiski prioritārajās valstīs. 2013. gadā uzsākām diskusi-
ju ciklu par valsts ārējā ekonomiskā tēla (tostarp eksporta tēla) 
veidošanu. 

Uzsākts darbs pie Latvijas prezidentūras ES 2015. gadā ietvaros 
plānotajiem pasākumiem, kas stiprinās Latvijas valsts tēlu, pada-
rot to pievilcīgāku investoriem.

PAnācāM

 Ministru kabinetā apstiprinātas Latvijas preču un pakalpojumu eksporta 
veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2013. – 2019. gadam;

 Sadarbībā ar LDDK tika izstrādātas reģionālās politikas pamatnostādnes 2013. – 
2019. gadam, kur viens no būtiskajiem reģionu ekonomiskās attīstības un konkurēt-
spējas paaugstināšanas un nodarbinātības veicināšanas jautājumiem ir investīciju 
piesaiste, ilgtspēja un drošums.

fAKTS
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā ir palielinājušās par 12 % un sastāda 11 471,9 milj. EUR 
(10257,9 milj. EUR 2012. gadā) (Avots: Latvijas Banka)

Starptautiskā sadarbība eksporta attīstībai
Viena no LDDK prioritātēm ir Latvijas uzņēmēju ārējo ekonomisko interešu aizstāvība, stiprinot 
attiecības ar dažādu valstu darba devēju organizācijām. Interešu un darbības labākai koordināci-
jai LDDK ir noslēgusi divpusējos līgumus ar darba devējus apvienojošām uzņēmēju organizāci-
jām un izveidojusi Lietišķās sadarbības padomes (LSP).

2013. gadā esam uzsākuši veidot biznesa sakarus ar Armēniju, nodibinot Latvijas – Armēnijas 
Lietišķās sadarbības padomi (LSP). 

PAnācāM

 LDDK nodrošināja nepieciešamo atbalstu ciešākai integrācijai ES un Latvijas 
pievienošanās eirozonai 2014. gada 1. janvārī;

 LDDK, pateicoties Lietišķās sadarbības padomēm (LSP) un citiem pasākumiem, 
turpināja stiprināt starptautiskos biznesa sakarus, veicinot sadarbību pierobežu zonā, 
tostarp sarežģītajos autotransporta un tranzīta jautājumos, kā arī augstākās 
izglītības un medicīnas tūrisma jomās;

 LDDK 2013. gada jūnijā kopā ar Armēnijas republikas Darba devēju nacionālo 
savienību (republican Union of Employers of Armenia, rUEA) izveidoja Latvijas – 
Armēnijas LSP. rīgā notika Latvijas – Armēnijas LSP 1. sēde, kurā tika apspriesti 
ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumi;

2013. GADA SASnIEGUMI 

Prognozējama nodokļu politika
Latvijā ir nepieciešama skaidra un prognozējama nodokļu politika, kas vērsta uz nodokļu sloga  
samazināšanu ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti. 2013. gadā 
LDDK turpināja darbu pie nodokļu sloga samazināšanas, uzlabojot Latvijas uzņēmēju 
konkurētspēju.

PAnācāM

 Ar 2014. gadu ir samazināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
likme par 1 % punktu (darba ņēmējam no 11% uz 10,5%, 
darba devējam no 24,09% uz 23,59%);

 Ar 2014. gadu palielināts Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIn) 
atvieglojums par apgādībā esošajām personām 
no 113,83 EUr (80 LvL) uz 165 EUr (116 LvL);

 Ar 2014. gadu palielināts neapliekamais minimums 
no 64 EUr (45 LvL) uz 75,41 EUr (53 LvL).

fAKTS
Trešo gadu pēc kārtas Latvijā ir vērojams Iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugums, kas 2013. gadā 
sasniedza 4 % un ir viens no lielākajiem Eiropā. (Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde)

+4% 
IKP

+12%
ārvALSTU 

TIEŠāS 
InvESTĪcIJAS



Foto pa kreisi 
Japānas biznesa 
federācija 
KEIDANREN 
vizītē LDDK

Foto pa labi 
Latvijas – 
Armēnijas 
Lietišķās 
sadarbības 
padomes sēde

Eiropas nodarbinātības, 
sociālo lietu un iekļautības 

komisārs Lāslo Andors 
vizītē LDDK

Portālā Prakse.lv 
Ieteiktāko 
izglītības 

iestāžu TOPs
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nodarbinātība un izglītība
Neskatoties uz augsto bezdarba līmeni un pieaugošo strukturālo bezdarbu, Latvijā pieaug 
kvalificētu darbinieku trūkums atsevišķās uz eksportu orientētās nozarēs. Balstoties uz Ekonomi-
kas ministrijas ilgtermiņa darba tirgus prognozēm, 2020. gadā pieprasījums pēc inženierzinātņu 
un IKT speciālistiem ievērojami pārsniegs piedāvājumu, dažās nozarēs sasniedzot pat 135%.

noDArBInāTo APMIErInāTĪBA Ar DArBA vIDI 
Un DArBA APSTāKļIEM no DArBA AIZSArDZĪBAS vIEDoKļA

24,8%2013

2010

2006

24%

17%

59%

60%

14%

19%

60% 13%

0.2%

1%

1%

2%

2%

3%

 LDDK 2013. gadā septembrī rīgā organizēja Starptautiskās Eiropas darba devēju 
koordinējošās padomes (ietver 12 valstu darba devēju organizācijas) 4. sanāksmi,  
lai pārrunātu aktuālos ar uzņēmējdarbību, darba tirgu, sociālo drošību un sociālo 
dialogu saistītos jautājumus.

fAKTS
2013. gadā Latvijai ir vērojams 
kopējais eksporta pieau-
gums par 1.5 % un uz ES da-
lībvalstīm par 3.8 %. (Avots: 
Centrālā statistikas pārvalde).

nozaru politika – ilgtspējīga 
tautsaimniecības attīstība

PAnācāM

 Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” – pagarināti termiņi līdz 
2020. gadam Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIn) atvieglojumiem par jaunajām 
ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām (koeficients 1,5), atbalstāmo investīciju projek-
tiem (lielo investīciju projektiem virs 10milj EUr) un atvieglojumi pētniecības 
un attīstības veicināšanai.

fAKTS
Latvija Globālās konkurētspējas indeksā (GCI) 2013. gadā ir ieguvusi 52. vietu 148. valstu 
konkurencē, salīdzinājumā ar 55. vietu 2012. gadā.

cīņa ar ēnu ekonomiku – nelegālās 
nodarbinātības un kontrabandas apkarošana
Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem ēnu ekonomikas līmenis jau otro gadu pēc 
kārtas samazinās. Tomēr ir jāturpina darbs pie nodokļu sloga samazinājuma, lai mazinātu ēnu 
ekonomikas īpatsvaru un nodrošinātu uzņēmumiem godīgas konkurences apstākļus. 

PAnācāM

 valdības Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences 
nodrošināšanai 2010. – 2013. gadam izpildīti 63 no 66 pasākumiem;

 Pēc LDDK iniciatīvas izveidotajā vID darba grupā uzsākts darbs, veicinot uzņēmēju 
un vID sadarbību jautājumos par administratīvā sloga samazināšanu un jaunu tiesību 
aktu projektu saskaņošanu.

 (Avots: 
Pētījums “Darba 
apstākļi un riski 

Latvijā 2012. – 2013.”)

PAnācāM

 LDDK nodrošināja darba devēju dalību profe-
sionālās izglītības reformas īstenošanā, tostarp 
nozaru ekspertu padomju (nEP) ietvaros;

 notika plašas konsultācijas ar nozarēm par 
nepieciešamām izmaiņām budžeta vietu 
sadalē augstākajā izglītībā;

 LDDK panāca MK lēmuma pieņemšanu par 
piektā obligātā pārbaudes darba ieviešanu 
vidusskolēniem ķīmijā un fizikā;

 Ar LDDK iesaisti tika uzlabota Jauniešu 
garantijas programma jauniešu nodarbinātības 
veicināšanai.

fAKTS
Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo ie-
dzīvotāju kopskaitā 2013. gadā 4. ceturksnī bija 11,3%, 
un gada laikā tas ir samazinājies par 2,6 procentpunk-
tiem (2012. gada 4. ceturksnī – 13,9%). (Avots: LR Cen-
trālā statistikas pārvalde)

+3,8%
-2.6%

DArBA 
MEKLĒTāJI

52.
vIETA (GcI)

 Ļoti apmierināts 

 Diezgan 
apmierināts

 Ne pārāk 
apmierināts

 Neapmierināts 

 Grūti pateikt



Latvijas, Lietuvas un Polijas darba devēju 
organizāciju pārstāvju rezolūcijas 

parakstīšana par ražošanas un 
enerģētikas lomu ekonomikas attīstībā 

un globālā konkurencē. 
2013. gada 30. maijā

LDDK ģenerāldirektore 
Līga Meņģelsone ar 
LR Finanšu ministru 

Andri Vilku

LDDK ģenerāldirektore 
Līga Meņģelsone 
Baltic Dedelopment Forum 
samitā Rīgā

LDDK, LABS un Korporatīvās 
ilgtspējas un atbildības 
institūta īstenotās 
iniciatīvas “Atbildīga 
biznesa novērtējums” 
laureāti

LDDK prezidents 
Vitālijs Gavrilovs un 

Eiropas Ekonomisko 
un sociālo lietu 

komitejas prezidents 
Anrī Malose 
vizitē LDDK
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ES struktūrfondi 2014. – 2020. gadam: 
investīcijas izaugsmē un konkurētspējā
LDDK sadarbībā ar Valsts kanceleju izstrādāja priekšlikumus Eiropas Savienības struktūrfondu 
(ES SF) projektu ieviešanai. 

2013. gadā LDDK sadarbībā ar biedriem piedalījās ES SF Darbības programmas “Izaugsmei un 
nodarbinātībai” izstrādē, sniedzot komentārus, priekšlikumus un uzlabojumus. 

PAnācāM

 Savstarpējās konkurences mazināšanai programmas tiek sadalītas mazo un 
lielo programmu lotēs – mazie uzņēmumi nekonkurē ar lielajiem uzņēmumiem. 
Pieteikšanās formas veidotas atbilstoši mazo uzņēmēmumu darbības specifikai, 
neprasot sarežģītus aprēķinus;

 Uzlabojumi attiecībā uz lielajiem uzņēmumiem paredz neprasīt dokumentus, 
kurus projektu vērtētājs var saņemt no valsts institūcijām, – piemēram, no 
Uzņēmumu reģistra, valsts ieņēmumu dienesta, Darba inspekcijas utml..

fAKTS 
No Eiropas Savienības SF finansējuma 2014. – 2020. gadam uzņēmējdarbības attīstīšanai 
tiek novirzīti tikai 6% Eiropas Sociālā Fonda (ESF), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības fonda 
(ERAF) un Kohēzijas Fonda (KF) kopējā finansējuma. Pastarpināti uzņēmējdarbības uzlabošanai 
būs pieejami līdzekļi no izglītības un prasmju uzlabošanai paredzētā finansējuma 12% apmērā, 
nodarbinātības uzlabošanu – 13%, infrastruktūrai un transportam – 27% un vides aizsardzībai un 
resursu efektīvākai izmantošanai – 14%.

Mazo un vidējo 
uzņēmumu (MvU) sadarbības platforma
Latvijā veiksmīgi darbojusies Latvijas Hipotēku un zemes bankas programma ALTUM biznesa 
uzsācējiem un mazajiem uzņēmējiem. Tika veikta finanšu resursu konsolidācija, un apvienojot 
Latvijas Hipotēku un zemes bankas attīstības daļu (ALTUM), Latvijas Garantiju aģentūru un Lauku 
kredītu fondu, piedāvāti dažādi risinājumi tieši MVU sektoram.

PAnācāM

 Uzlabojies Pvn atgūšanas mehānisms. Balstoties uz LDDK ierosinājumiem, 
nolemts Pvn pārmaksu veikt ātrāk – 2013. gadā veiktā Pvn pārmaksa tiek 
atgriezta līdz 2014. marta beigām. LDDK panāca, ka tieši MvU sektorā Pvn 
pārmaksa tiek atgriezta prioritārā kārtā – jau 2014. gada janvāra vidū;

 LDDK veica apmācības MvU grāmatvežiem par grāmatvedības dokumentācijas 
sagatavošanu;

 Sociālā dialoga projekta ietvaros piedāvāti kursi un apmācības – “Ir sarunas, 
ir rezultāts”; “Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”; 
“Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās partnerības (PPP) veicināšana”; 
“Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”;

 ES mūžizglītības programmas Leonardo da vinci ietvaros īstenots projekts “IT Express 
apmācības maziem un vidējiem uzņēmumiem”, izstrādājot IT tālmācības moduļus.

fAKTS
Ministru kabinets pieņēma grozījumus par mikrouzņēmumu nodokļa likmes paaugstinājumu 
no pašreizējiem 9% līdz 11% 2015. gadā, pakāpeniski palielinot to līdz 15% 2017. gadā. LDDK tur-
pinās darbu, lai saglabātu pašreizējo MUN likmi.

LDDK AIZSTāv 
SAMAZInāTo 
noDoKļU 
LIKMI 
UZņĒMUMIEM

9%
MUn LIKME

6%
(ESf) 

fInAnSĒJUMS 
UZņĒMUMU 

ATTĪSTĪBAI



Foto pa kreisi 
LDDK viceprezidents, 
LMT prezidents 
Juris Binde Ikgadējā 
LDDK biedru sapulcē

Foto pa labi 
LDDK viceprezidents 
un VAS Latvijas Dzelzceļš 
valdes priekšsēdētājs 
Uģis Magonis saņem 
Efektīvās pārvaldības 
Gada balvu uzņēmumu 
kategorijā

LDDK prezidents 
Vitālijs Gavrilovs 

LDDK Ziemassvētku pasākumā
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Migrācijas politika
Ekonomikas ministrija darba tirgus prognozēs paredz, ka demogrāfijas un emigrācijas tendenču 
rezultātā līdz 2020. gadam zaudēsim 123 000 cilvēku, radot izaicinājumus darba tirgū – trūks 
atbilstoša un pietiekama darbaspēka. 

PAnācāM

 Pēc LDDK iniciatīvas tika uzsāktas diskusijas par migrācijas politiku ar sociālajiem 
partneriem, Saeimu, valdību, nvo sektoru un sabiedrību kopumā;

 Ar LDDK dalību ir izstrādāts un Ministru kabinetā atbalstīts reemigrācijas atbalsta 
pasākumu plāns 2013. – 2016. gadam;

 LDDK piedalījās grozījumu izstrādē Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta 
likumā. Grozījumi nosaka visiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi 
uzturas un strādā dalībvalstī, vienlīdzīgu attieksmi un iespēju pēc darba zaudēšanas 
uzturēšanās tiesību gadījumā saņemt nodarbinātības dienestu konsultācijas, 
pakalpojumus un sociālo nodrošinājumu;

 Sasteigtais Imigrācijas likuma grozījumu projekts tika atgriezts Saeimai otrreizējai 
caurlūkošanai un rūpīgākai ietekmes izvērtēšanai uz tautsaimniecību.

Sociālā drošība un veselības aizsardzība
Plašas nozares attīstības iespējas saskatāmas sabiedrības veselības veicināšanas pasākumos, kuri 
būtu jāsāk jau no cilvēka pirmajiem dzīves gadiem. Sociālo pakalpojumu sniegšanā liela nozīme 
nākotnē ir ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu pieejamībai kā alternatīvam finanšu resursu 
avotam.

PAnācāM

 Izstrādāts un ieviests atbalsta mehānisms, kas 
nodrošina pirmsskolas izglītības iestāžu vai 
alternatīva pakalpojuma pieejamību bērniem 
no pusotra gada vecuma;

 veselības aprūpes finansēšanas likumā ir izdevies 
panākt virkni būtisku uzlabojumu, kas nodrošinās 
veselības aprūpes pieejamību vairākām iedzīvotāju 
un nodokļu maksātāju kategorijām. 

fAKTS
2014. gada janvārī dzimstības pieaugums Latvijā vērojams jau 
ceturto gadu pēc kārtas, kas liecina par ekonomikas stabilizāci-
ju un sociālās vides uzlabošanos. 2014. gada janvārī valstī reģis-
trēti 1800 jaundzimušie, kas ir par 70 vairāk nekā 2013. gada 
janvārī.

Infrastruktūra, vide un enerģētika
LDDK biedri ir aktīvi iesaistījušies infrastruktūras attīstības un atbalsta dokumentu izstrādē. LDDK 
panākusi, ka Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam paredz īstenot ekonomisko izrā-
vienu, veicot mērķtiecīgas investīcijas infrastruktūrā un veicinot sabalansētu reģionālo attīstību. 

PAnācāM

 LDDK iesaistījās Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013. – 2020. gadam 
izstrādē. Latvijā izveidots atkritumu apglabāšanas poligonu tīkls, slēgtas visas 
izgāztuves un vairākas no tām ir rekultivētas;

 LDDK piedalījās Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014. – 
2020. gadam izstrādē, kuru mērķis ir turpināt esošo rīcībpolitiku informācijas 
sabiedrības attīstības jomā un noteikt informāciju un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) jomas prioritātes ES struktūrfondu plānošanas periodam 2014. – 2020. gadam;

 Ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (vArAM) līdzfinansējumu un 
pašvaldību iesaisti 2013. gadā tika izveidoti pilotprojekti - valsts vienotās klientu 
apkalpošanas centri, kuros var saņemt Lauku atbalsta dienesta, Uzņēmumu reģistra, 
valsts ieņēmumu dienesta, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un valsts vides 
dienesta pakalpojumus;

 obligātā iepirkuma komponentes (oIK) jautājumā tika panākts būtisks uzlabojums, 
izveidojot oIK fondu;

 LDDK piedalījās Transporta attīstības pamatnostādņu 2013. – 2020. gadam 
izstrādē. Transporta politikas mērķis ir konkurētspējīga, ilgtspējīga, komodāla 
transporta sistēma, kas nodrošina augstas kvalitātes mobilitāti, efektīvi izmantojot 
resursus, t.sk. ES fondus.

+1800
JAUnDZIMUŠo



LDDK ģenerāldirektore 
Līga Meņģelsone un 
Labklājības ministrijas valsts 
sekretāra vietnieks 
Ingus Alliks
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Administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos
Latvijas Darba devēju konfederācija ar Eiropas Sociālā fonda un valsts atbalstu kopš 2009. gada 
īsteno projektu “LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos”

Darba tiesības un darba aizsardzība
Noslēdzies LDDK ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts atbalstu īstenotais projekts “Darba 
attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”. 
Projekta mērķis bija no 2008. līdz 2013. gadam panākt atklāto darba attiecību un darba tirgu 
regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu skaita samazinājumu Valsts darba inspekcijas pārbaudī-
tajos uzņēmumos (par 15% salīdzinot ar 2004. gadu).

Projekta ietvaros piecos Latvijas plānošanas reģionos (Rīga, Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemga-
le) izveidojām darba devēju konsultāciju centrus, kur eksperti konsultēja darba devējus 
darba tiesību un darba aizsardzības jomā.

Analizējot projekta rezultātus, var secināt, ka visos reģionos ar katru gadu būtiski ir audzis bez-
maksas konsultācijas saņēmušo uzņēmumu skaits. Pieaugums norāda, ka laika gaitā ir mainīju-
sies uzņēmēju interese un domāšana, pievēršot arvien lielāku uzmanību darba vides sakārtoša-
nas jautājumiem.

PAvEIKTAIS 5 GADU LAIKā
 Sniegtas 10345 konsultācijas;

 Veikti 100 000 darba vietu bezmaksas darba 
vides risku novērtējumi 1500 uzņēmumos;

 Izveidots tiešsaistes rīks www.darbariski.lv, 
kas ikvienam uzņēmējam palīdz sākotnēji izvērtēt ris-
kus un apzināt faktorus, kas uzlabojami;

 Izstrādāts materiāls “Darba aizsardzība uzņē-
mumā. Palīgs jaunajiem komersantiem”. 
Izdots 60 000 eksemplāros;

 Sagatavota un ik gadu aktualizēta Darba devēju ro-
kasgrāmata elektroniskā formā ar apkopojumu par da-
žādās nozarēs aktuāliem normatīvajiem aktiem, tostarp dar-
ba aizsardzības prasībām;

 Uzrunājot potenciālos darbiniekus un darba devējus, īpaši jauniešus, 
izveidota interaktīva datorspēle portālā www.prakse.lv. Ikvienam ir iespēja pārbaudīt sa-
vas zināšanas darba aizsardzībā, virtuāli viesojoties Latvijā strādājošos uzņēmumos. Spēle spēlēta vairāk 
nekā 50 000 reižu un būs pieejama tiešsaistē vēl piecus gadus;

 Organizēti 200 semināri darba devējiem darba aizsardzības jautājumos piecos reģio-
nos. 100 darba aizsardzības speciālistu un darba devēju pārstāvju piedalījušies kvalifikācijas celšanas 
pasākumos darba aizsardzības un darba tiesību jautājumos;

 Veikti divi detalizēti pētījumi “Darba apstākļi un riski Latvijā”, pēdējais no tiem aptver laika 
posmu no 2012. līdz 2013. gadam;

 Izstrādāts rīks uzņēmumiem efektīvākai un mērķtiecīgākai uzņēmuma resursu plānošanai – 
darba normēšanas metodoloģija, kuru var izmantot ražošanas un pakalpojumu sfērā strādā-
jošie uzņēmumi. 

fAKTS
Pētījumā “Darba apstākļi un riski Latvijā” ietvaros 40% aptaujāto nodarbināto un pašnodarbinā-
to novērtēja darba aizsardzības normas uzņēmumos kā ievērotas (2010. gadā – 34%).

ProJEKTA rEZULTāTI 2013. GADā

 vairāk kā 1200 konsultācijas darba devējiem par sociālā dialoga priekšrocībām 
un attīstības iespējām Latvijas reģionos;

 Ekspertīzes izglītības, reģionālās attīstības un nodarbinātības, sociālās drošības 
un veselības aizsardzības jautājumos;

 organizētas 16 apmācību programmas, apmācot 295 darba devēju pārstāvjus. 
organizēti 16 semināri, apmācot 369 darba devēju pārstāvjus par sociālā 
dialoga priekšrocībām un tā izmantošanu reģionos;

 Divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Lietuvu, Zviedriju un norvēģiju.

LDDK rEģIonU DArBA DEvĒJU KonSULTATĪvIE cEnTrI

Ventspils

Valmiera

Cēsis

Jēkabpils

Rēzekne

Daugavpils

Liepāja

Jūrmala

Jelgava

Rīga

ProJEKTā PLānoTAS AKTIvITāTES 2014. GADAM
 Sniegt konsultācijas Latvijas reģionu darba devējiem par sociālā dialoga iespējām;

 Veikt ekspertīzes izglītības, reģionālās attīstības un nodarbinātības, sociālās drošības un veselības aizsar-
dzības, darba lietu, tautsaimniecības attīstības un finanšu jomās;

 Organizēt apmācības par sociālā dialoga priekšrocībām Latvijas reģionos;

 Organizēt diskusijas ar darba devējiem reģionos par aktuāliem uzņēmējdarbības vides jautājumiem, 
tai skaitā darba koplīgumiem.

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē !

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē !

 
LDDK reģionu 
darba devēju 
konsultatīvie 
centri

 
Pilsētas, kurās 
LDDK ir noslēgusi 
vienošanos 
par sociālā dialoga 
veicināšanu reģionā

40%
IEvĒro DArBA 
AIZSArDZĪBAS 
norMAS



Vācijas vēstniece A. Viktorīna un bijušais 
LR izglītības un zinātnes ministrs 
V. Dombrovskis diskusijā par duālo izglītību

Labākā darba devēja 
Vidzemes reģionā 

apbalvošana

LDDK prezidents 
Vitālijs Gavrilovs 

sociālā dialoga 
divdesmitgadei 

veltītā konferencē

Labākā darba devēja 
Zemgales reģionā 
apbalvošana
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nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās 
izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana
LDDK partnerībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, 
Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu īsteno projektu “Nozaru kva-
lifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”

ProJEKTA rEZULTāTI 2013. GADā

 Izvērtēti profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu uzņemšanas plāni 2013. / 
2014. mācību gadam un vairākas profesionālās izglītības iestādes un izglītības 
programmas;

 vērtēti un sniegti priekšlikumi prakšu organizēšanai;

 veikta nozaru izpēte un nozaru profesionālo kvalifikācijas struktūras 
(profesiju kartes) izveide;

 Popularizētas nozares profesijas vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

ProJEKTā PLānoTāS AKTIvITāTES 2014. GADAM
 Nozaru ekspertu padomju (NEP) ciešāka sadarbība ar profesionālām izglītības iestādēm;

 Profesiju standartu revīzija atbilstoši nozaru profesiju kartei;

 Duālās izglītības praktiska ieviešana – skolu sadarbība ar uzņēmumiem;

 Tālākizglītības programmu audits;

 Vienotu izglītības programmu izstrāde pamatprofesijām;

 NEP iesaiste un dalība nodarbinātības politikā un bezdarbnieku profilēšanā un pārkvalifikācijā;

 Nozaru prestiža celšana – nozaru profesiju un profesionālo izglītības iestāžu popularizēšana;

 Ekspertīzes nodrošināšana profesijas standartiem, profesionālo kvalifikāciju pamatprasībām un izglītības 
programmām;

 Profesionālas izglītības kvalitātes paaugstināšanas veicināšana.

 
nozaru sociāla dialoga uzlabošana
Latvijas Darba devēju konfederācija ar Globālā fonda cienīgam darbam un trīspusējās sadar-
bības veicināšanai līdzfinansējuma palīdzību īsteno projektu “Nozaru sociāla dialoga 
uzlabošana”.

ProJEKTA rEZULTāTI 2013. GADā

 Publicēts pētījums “nozaru sociālais dialogs Latvijā”;

 Izdots pārskats “Sociālā dialoga tiesiskais regulējums Latvijas un 
starptautiskajos aktos”;

 Izstrādātas nozaru sociālā dialoga stiprināšanas vadlīnijas;

  Izdots žurnāls “Sociālajam dialogam 20”.

ProJEKTā PLānoTāS AKTIvITāTES 2014. GADAM
 Veikt pētījumu par nozaru sociālā dialoga aspektiem un tā šķēršļiem Latvijā;

 Veikt apmācības par nozaru sociālā dialoga iespējām un tā attīstības šķēršļu pārvarēšanu;

 Divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Norvēģiju;

 Konference par nozaru sociālo dialogu Latvijā un projekta rezultātu analīzi.



Foto pa labi 
LDDK ģenerāldirektore 
Līga Meņģelsone 
sociālā dialoga 
divdesmitgadei 
veltitā konferencē

Sociālā dialoga 
divdesmitgadei 
veltīta konference 
2013. gada 
20. septembrī

LDDK padome 
Ziemassvētku pasākumā 

gatavoja trifeles, 
kuras vēlāk kopā ar 

mūsu biedriem izsolījām 
LDDK labdarības izsolē. 

Visus izsolē iegūtos 
līdzekļus ziedosim 

jaunajam un perspektīvam 
“Junior Achievement” 

mācību uzņēmumu 
konkursa dalībniekam

Ilgtspējas 
indeksa 2013 

laureāti

21

LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJA 

2013. – 2014. gADA ApSKATS

LDDK InIcIATĪvAS 2013. GADā

Ilgtspējas indekss 2013 
Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem noteikt 
savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. 

2013. gadā dalībai Ilgtspējas indeksā pieteicās vairāk kā 50 uzņēmumi. No tiem lielākā daļa šajā 
novērtējumā piedalījās atkārtoti. Uzņēmumi augsti novērtē Ilgtspējas indeksa nodrošināto ie-
spēju saņemt objektīvu sava snieguma novērtējumu un rekomendācijas par prioritāri uzlaboja-
miem procesiem ilgtspējīgai uzņēmējdarbības attīstīšanai.

LDDK 20-GADES PASāKUMI

KonfErEncE “cEļŠ UZ LABKLāJĪBU. 
SocIāLā DIALoGA LoMA ILGTSPĒJĪGAI 
EKonoMIKAS Un SABIEDrĪBAS ATTĪSTĪBAI”.
LDDK un sociālā dialoga Latvijā divdesmitgadei veltītajā konferencē par sociālā dialoga lomu 
mūsdienu ekonomiskajā realitātē piedalījās:

 Eiropas nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors (Laszló Andor);

 Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejas prezidents Anrī Malose (Henri Malosse);

 Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretāre Bernadete Segola (Bernadette Ségol);

 Eiropas Biznesa konfederācijas BUSINESSEUROPE pārstāvis, Francijas Uzņēmēju savienības (MEDEF) 
pārstāvis Emanuēls Žuljēns (Emmanuel Julien).

Ar savu klātbūtni mūs pagodināja Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa,  
Ministru prezidents Valdis Dombrivskis, finanšu, labklājības un izglītības un zinātnes ministri, 
Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komitejas darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji, kā arī 
daudzu valstu darba devēju organizāciju pārstāvji.

IZDEvUMS “SocIāLAJAM DIALoGAM 20” (DB PIELIKUMS)
Veicina izpratni par sociālā dialoga lomu un sociālo partneru – LDDK un Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienības (LBAS) – darbību Latvijā. Izdevums skaidro sociālā dialoga nozīmi Latvi-
jas izaugsmes un labklājības nodrošināšanā, nozīmīgu sociālekonomisku jautājumu risināšanā 
Eiropas, nacionālā un reģionālā līmenī. Tajā tiek aktualizēti būtiski, bet vēl neatrisināti sociālā dia-
loga jautājumi, piemēram, koplīgumu loma un ieguvumi darba devējiem un darba ņēmējiem. 

DoKUMEnTāLā fILMA “SocIāLAJAM DIALoGAM LATvIJā – 20”
Parāda sociālā dialoga veidošanās vēsturi Latvijā, pašreizējos izaicinājumus sociālo partneru 
starpā un sociālā dialoga lomu un iespējamo attīstību nākotnē.

Konference 
“KonKUrEncE Un vIEnoŠAnāS: 
KAS JāZInA UZņĒMUMAM” 
Konferenci “Konkurence un vienošanās: kas jāzina uz-
ņēmumam” organizēja LDDK sadarbībā ar Konkuren-
ces padomi, lai sniegtu uzņēmējiem praktisku atbalstu 
un zināšanas, konkurējot un arī sadarbojoties atbilstoši 
konkurences tiesībām.



LDDK ar konferences 
“Korporatīvā sociālā atbildība 
konkurētspējīgai uzņēmējdarbībai” 
dalībniekiem

LDDK, Valsts kancelejas un 
VARAM Efektīvas pārvaldības 

Gada balvas laureāti
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Konference 
“KorPorATĪvā SocIāLā ATBILDĪBA 
KonKUrĒTSPĒJĪGAI UZņĒMĒJDArBĪBAI”
LDDK sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības 
institūtu, kā arī uzņēmumiem AS “Latvenergo”, AS “Latvijas elektriskie tīkli” un SIA “Lattelecom” 
organizēja konferenci par korporatīvo sociālo atbildību, kurā aicināja interesentus iepazīt starp-
tautiskās KSA politikas nostādnes un Latvijas uzņēmumu veiksmes stāstus, īstenojot sociāli 
atbildīgu uzņēmējdarbību.

Uzņēmēju sporta spēles 
2013. gadā LDDK pirmo reizi sadarbībā ar Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameru (LTRK) 
organizēja Uzņēmēju sporta spēles, kas var kļūt par mūsu ikgadējo tradīciju.

Konference 
“LABāKS rEGULĒJUMS EfEKTĪvAI PārvALDĪBAI Un PArTnErĪBAI” 
Un EfEKTĪvAS PārvALDĪBAS GADA BALvA. 
LDDK un Valsts kanceleja jau septīto gadu organizēja Efektīvas pārvaldības un partnerības ini-
ciatīvas pasākumus – konferenci “Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai un partnerībai” un 
Efektīvas pārvaldības gada balvu. 

Efektīvas pārvaldības gada balvas mērķis ir sekmēt labas pārvaldības praksi Latvijā un pieredzes 
apmaiņu starp privāto un publisko sektoru pārvaldības kvalitātes paaugstināšanai.

Konferences nobeigumā LDDK, Valsts kanceleja un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM) pasniedza Efektīvas pārvaldības gada balvas valsts, pašvaldību un privātā 
sektora izcilākajiem pārvaldības piemēriem. Galveno balvu – bronzas lauvas statuju – 2013. gadā 
ieguva Zemkopības ministrija, Siguldas novada pašvaldība un VAS “Latvijas Dzelzceļš”.

Semināru cikls 
“KAS JāZInA PAr EIro DroŠĪBU – 
KASIErIEM Un IKvIEnAM no MUMS”
LDDK sadarbībā ar Latvijas Banku un Ekonomikas ministriju 26 Latvijas pilsētās rīkoja seminārus 
par eiro banknotēm, monētām un ieviešanas procesu. Semināru ciklā “Kas jāzina par eiro drošī-
bu – kasieriem un ikvienam no mums” piedalījās profesionāli naudas lietotāji (kasieri, tirdznie-
cības uzņēmumu darbinieki u.tml.), kā arī ikviens interesents, kuram bija neskaidrības par eiro 
ieviešanas procesu.
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LDDK BIEDrI LDDK BIEDrI

• Ārvalstu pārstāvniecību asociācija • ISO sertificēto grāmatvežu asociācija • Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija • 
• Jēkabpils uzņēmēju biedrība • Latvijas Dzelzceļa nozares darba devēju organizācija • 

• Valmieras rajona privātuzņēmēju biedrība “Apvienība Ozols” • Latvijas Hipotekāro Nebanku Aizdevēju asociācija • 
• Latvijas Tulkošanas biroju asociācija • Liepājas Direktoru padome • Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības atbalsta centrs •

• Alvos, SIA • Pļaviņu DM, SIA • Dzintara aptieka •



Nacionālas trīspusējas 
sadarbības padomes 
sēde LR ministru kabinetā 
2014. gada 28. februārī
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