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LDDK misija
Veicināt uzņēmējdarbības efektivitāti un
nodarbinātības attīstību, ievērojot plašas
sabiedrības intereses.
Sekmēt Latvijas darba devēju un to organizāciju
attīstību.
Veicināt Latvijas darba devēju izaugsmi,
uzņēmumu kultūras attīstību un labvēlīgu
sociālo apstākļu radīšanu.
Pārstāvēt savu biedru ekonomiskās, sociālās un
profesionālās intereses saskaņā ar Darba
devēju organizāciju un to apvienību likumu.
Pārstāvēt savu biedru intereses attiecībās ar
arodbiedrībām,
valsts
un
pašvaldību
institūcijām, kā arī ar starptautiskām darba
devēju organizācijām.
Nodrošināt LDDK biedriem iespēju piedalīties
viņus interesējošu jautājumu apspriešanā visos
valsts varas līmeņos.

Padome
VICEPREZIDENTI
J u r i s B i ķ i s,
A/S "Latvijas Finieris"

Va l d i s J ā k o b s o n s,
Latvijas Ķīmijas un farmācijas
uzņēmēju asociācija

K i r o v s L i p m a n s,
A/S "Grindeks"

Va s i l i j s M e ļ ņ i k s,
SIA "Eiroholdings"

Te o d o r s T v e r i j o n s,
Latvijas Komercbanku asociācija

A n d r i s Z o r g e v i c s,
VAS "Latvijas Dzelzceļš"

A i v a Vī k s n a
SIA "Lietišķās Informācijas dienests"

PADOMES LOCEKĻI
J ā n i s B e r t r a n d s,
SIA "Baltijas logi"

A r k ā d i j s S u š k i n s,
Cēsu rajona uzņēmēju klubs

Vi k t o r s P u r i ņ š ,
Latvijas Būvnieku asociācija

J u r i s B i n d e,
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"

J ā n i s D i r b a,
Latvijas Energobūvniecības
asociācija

I v a r s S t r a u t i ņ š,
LKCS "Turība"

R o l a n d s G u l b i s,
A/S "Latvijas Balzams"

G u n d a r s S t r a u t m a n i s,
SIA "Lattelekom"

Va l ē r i j s Te r e n t j e v s,
LSEZ "Liepājas metalurgs"

Vi l m ā r s L u c ā n s ,
Latvijas Pašvaldību
darba devēju asociācija

J e v g ē ņ i j s K a l ē j s,
Latvijas Slimnīcu biedrība

E d g a r s Š ī n s,
SIA "Latio"

L a r i s a Po l o s u h i n a ,
SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca"

Vi l n i s R a n t i ņ š ,
Mašīnbūves un metālapstrādes
rūpniecības uzņēmēju asociācija

Prezidenta aicinājums

Darba devēji un domubiedri!
LDDK veiksmīgi darbojas uzņēmumu konkurētspējas, produktivitātes celšanā un valsts makroekonomsikās stabilitātes veicināšanā, iesaistoties
tiesiskās vides uzlabošanā. 2006. gadā veikts
ieguldījums inovāciju procesa stiprināšanā,
sadarbības veicināšanā starp biznesu un mācību
iestādēm, popularizēta korporatīvās sociālās
atbildības nozīme biznesa ilgtspējīgā attīstībā.
LDDK balss tiek arvien vairāk sadzirdēta, risinot
nodarbinātības un izglītības jautājumus. Jāturpina
darbs pie uzņēmēju apvienošanas sociālā dialoga nostiprināšanai ar valsts un pašvaldību
institūcijām. Pašvaldību iesaistīšanās sociālajā
dialogā sniegs ievērojamu atbalstu un motivēs
uzņēmējus radīt jaunas un labākas darba vietas,
kas nav iespējama bez darba tiesisko attiecību
uzlabošanas un efektīvākas darba organizācijas.

daudz mācību un daudz iespēju, kuras jāspēj
izmantot uzņēmumu izaugsmes nodrošināšanā
un tā dēvēto Lisabonas mērķu sasniegšanā labklājības līmeņa celšanai. Atbalsts biznesa vienotībai rodams Eiropas Biznesa konfederācijā, noderīga ir pieredzes apmaiņa Biznesa un
industrijas konsultatīvajā komitejā, kas darbojas
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) paspārnē, un pašiem jāveido
«spēles noteikumi» rītdienas pasaulē kopā ar
Starptautisko darba devēju organizāciju.
Tikai kopā mēs varam būt stipri, turīgi un lepni
par savu valsti, gūt ierosmi jaunām biznesa
iecerēm un celt mūsu dzīves kvalitāti!

Biznesa uzmanības degpunktā arī turpmāk
paliek aktīva iesaistīšanās darbaspēka pieejamības nodrošināšanā un tā kvalitātes celšanā, kas
nozīmē aktīvu biznesa interešu paušanu publiskās pārvaldes iestādēs un visas sabiedrības
attieksmes maiņu par izglītības lomu mūsu
dzīvē, darbaspēka kustību un sabiedrības
saliedētības iespējām. Tikai labvēlīga uzņēmējdarbības vide būs pamats uzņēmējdarbības
gara stiprināšanai, mazo un vidējo uzņēmumu,
kā arī investoru kustības attīstībai.
2007. gadā LDDK biedriem būs svarīgi iesaistīties un gūt sadarbības partneru atbalstu labākas
likumdošanas veidošanā ES, valsts un pašvaldību līmenī, kā arī apzināt un likt lietā efektīvas
publiskās un korporatīvās pārvaldes principus,
lai tautsaimniecība un iedzīvotāji saņemtu
arvien labākus pakalpojumus, kā arī izmantotu
publiskās un privātās partnerības ietvaru.
Eiropas vienotā tirgus potenciāla apguve Latvijas uzņēmējiem nozīmēs arvien pragmatiskāk
un rūpīgāk sekot līdzi jauninājumiem un izmaiņām ES normatīvajos aktos, iesaistīties kopējā
dialogā par enerģētikas politiku, cīņu pret nacionālo protekcionismu un par nodokļu politikas
harmonizāciju. Eiropas projekti mums snieguši

Ar cieņu
Vitālijs Gavrilovs
Prezidents
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Ģenerāldirektores uzruna

Godātie LDDK biedri
un sadarbības partneri!
Izaugsmes un pārmaiņu laiks uzņēmumiem,
darba devēju organizācijām un sabiedrībai
turpinās. LDDK daudz spēka veltījusi biznesa
attīstībai labvēlīgu un stratēģisku lēmumu pieņemšanā. LDDK biedri ik dienu pierāda, ka
attīstība nozīmē nepārtrauktu pilnveidošanos
un kompromisu rašanu, lai ieguvēji būtu visi
sabiedrības locekļi. Latvijas uzņēmēji ir
apzinājušies, ka bez skaidras vīzijas,
prioritātēm un sabiedrotajiem tas nav iespējams. To apliecina ievērojamais LDDK jaunu
biedru skaita pieaugums un pārstāvniecības
paplašināšanās, jo LDDK biedri nodarbina jau
30% no Latvijas darbaspēka.
Apzinoties, ka biznesam nepieciešams stabils
redzējums par nākotnes perspektīvām un valsts
attīstības plāniem, darbs turpinājās pie Nacionālā attīstības plāna un ES struktūrfondu sadales plāna 2007.–2013. gadam finanšu iespēju
apzināšanas un investīciju plānošanas tieši cilvēkresursu kvalitātes, uzņēmējdarbības aktivitātes un infrastruktūras kvalitātes celšanā. LDDK
vērš uzmanību uz makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu, uzsāk viedokļu apkopošanu
energoresursu jautājumos, konkurences veicināšanas un inflācijas ierobežošanas pasākumos, lai nodrošinātu uzņēmumu konkurētspēju
ilgtermiņā.
Šis laiks ir nozīmīgs sociālā dialoga attīstībai kā
nacionālā, tā arī reģionālā un nozares līmeņos.
Nacionālā Trīspusējās sadarbības padome
aizsākusi darbu jaunā statusā un ar jaunām
apakšpadomēm, kuru kvalitāte un spēja ietekmēt nākotni ir pašu sociālo partneru rokās.
Sociālais dialogs ir organizētās biznesa
sabiedrības iespēja izvirzīt sev aktuālas
prioritātes tiesiskās vides uzlabošanai un materializēt idejas normatīvajos aktos, veicinot mūsu
uzņēmumu izaugsmi un konkurētspēju. LDDK
uzsākusi aktīvu darbu sociālā dialoga
stiprināšanai reģionos ar Latvijas Pašvaldību
savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas
atbalstu.
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Lai celtu iedzīvotāju labklājības līmeni un izskaustu nelegālo nodarbinātību, kā arī ar to saistīto negodīgo konkurenci, kopā ar Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienību (LBAS) un Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) panākts ievērojamākais
minimālās algas un ar nodokļiem neapliekamā
minimuma pieaugums valstī, apņemoties turpināt kopdarbu darba devēju un darba ņēmēju
nodokļu sloga pārskatīšanā un mazināšanā.
Jaunu darba vietu veicināšanai iestrādāti un īstenoti pasākumi Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plānā. Jāpilnveido
koordinācija publiskā un privātā sektorā, jāpārvalda organizācijas efektīvāk un jāpierāda, ka
veiksmīgas publiskās un privātās partnerības radītās vērtības ir ieguvums sabiedrībai, kas veicinās ikviena indivīda sociāli atbildīgu rīcību.
Parakstīta vienošanās ar LBAS par Eiropas sociālo partneru slēgto pamatnolīgumu ieviešanu,
sagatavojot vadlīnijas un sniedzot instrumentus
jaunu darba attiecību modeļu veidošanai, darba
organizācijas uzlabošanai un produktivitātes kāpināšanai mūsu uzņēmumos. Balstoties uz nozaru un reģionālo darba devēju organizāciju
priekšlikumiem, LDDK un LBAS sākušas darbu
pie jaunās ģenerālvienošanās īstenošanas, pievēršoties aktuālām sabiedrības vajadzībām.
LDDK ir izdevies aktualizēt un veikt konkrētus
uzlabojumus gan nozaru attīstībā, gan veicināt
ikvienas nozares darbību, uzlabojot cilvēkresursu pieejamību un nodarbinātību valstī kopumā.
Izmaiņas skārušas Darba likumu, un vitāli svarīgi ieteikumi iestrādāti valdības ziņojumā par darba attiecību elastības veicināšanu. Uzlabojusies
sadarbība un Nodarbinātības valsts aģentūras
sniegto pakalpojumu loks, kā arī Valsts darba
inspekcijas darbība nelegālās nodarbinātības
novēršanā. Tas mazinās darba devēju un darba
ņēmēju nevēlēšanos veidot darba tiesiskās attiecības, godīgi konkurēt un veidot jaunas, labākas darba vietas.
Gūts atbalsts darba devēju redzējumam izglītības sistēmas kvalitātes pilnveidei, lai jaunieši
apgūtu perspektīvu profesiju, bet darba tirgū
esošie un iesaistāmie cilvēki saglabātu savu

konkurētspēju mainīgā un dinamiskā darba vidē. Ekonomikas ministrija turpinās Labklājības
ministrijas aizsākto darba tirgus attīstības prognozēšanu, Iekšlietu ministrijas Migrācijas lietu
pārvalde apņēmusies sadarbībā ar citām institūcijām risināt akūtos migrācijas jautājumus. Sadarbība migrācijas procesu vadībā ļaus izstrādāt skaidrus imigrācijas kritērijus, piesaistīt talantīgus un čaklus cilvēkus, risināt reemigrācijas
un sabiedrības saliedētības jautājumus.
Ar «Inovāciju dienu» saistītās aktivitātes devušas
iespēju demonstrēt labākos piemērus biznesa
un mācību iestāžu sadarbībā un apliecināt ievērojamās investīcijas, kuras bizness veic, darbos
un praksē apliecinot atbildīgu attieksmi pret sabiedrību. Pašvaldību vadītāji, uzņēmēji un jaunieši pauda savus priekšlikumus teletiltā septiņās Latvijas pilsētās un Biznesa līderu forumā
«Izglīto. Aizsargā. Pelni.» diskutēja par iespējamiem uzlabojumiem izglītības sistēmā un jaunām sadarbības formām inovāciju procesa stiprināšanai mūsu uzņēmumos, kas pārtapa aicinājumā Latvijas valdībai «Izglītība un inovācijas
Latvijas konkurētspējai».

finanšu un kvalitātes vadībā, sabiedriskajās
attiecībās. Pieredzes apmaiņas braucieni uz
Austriju, Beļģiju, Somiju un Krieviju veicināja
Latvijas žurnālistu izpratni par darba devēju
kustības lomu Eiropā.
Vēlos pateikties LDDK biedriem un mūsu sadarbības partneriem par atbalstu uzņēmējdarbības
vides uzlabošanā. Vēlu jaunajiem biedriem aktīvi
iesaistīties mērķtiecīgā kopdarbā, lai veicinātu
mūsu labklājību un stiprinātu uzņēmumu.

ES līmenī LDDK aktīvi iesaistījās Austrijas un Somijas prezidentūras laikā virzīto un uzņēmējiem
aktuālo normatīvo aktu uzlabošanā. Parakstīti
vēsturiski savstarpējās sadarbības līgumi starp
LDDK un «Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienību» (RSPP) un LDDK un Apvienoto darba
devēju koordinācijas padomi (KSORR). Stiprināta sadarbība ar darba devēju nacionālajām
organizācijām citās valstīs, kas ir ievērojams pamats veiksmīgai partnerībai ar citu valstu uzņēmējiem. LDDK biedri atzinīgi novērtējuši Ārlietu
ministrijas darbinieku veikumu uzņēmējiem jaunu biznesa plānu īstenošanā.
LDDK ir gandarīta par Eiropas Sociālā fonda atbalstu, lai izstrādātu un uzlabotu biedriem sniedzamo pakalpojumu klāstu, sagatavotu vadlīnijas par Latvijas situācijai atbilstošāko darba devēju apvienošanas modeli un jaunas apmācību
programmas darba devēju organizāciju darba
stiprināšanai. Īstenoti semināri un apmācības
valodās, informāciju tehnoloģijās, biznesa,

Cieņā
Elīna Egle
Ģenerāldirektore
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Biznesam

B2B + R&D =

Bizness Latvijā piedzīvo strauju attīstību – pieaug uzņēmumu apgrozījums un paplašinās preču un pakalpojumu noieta tirgi. Arvien vairāk cilvēku kļūst par uzņēmējiem, radot jaunas darbavietas un veicinot konkurenci tirgū. LDDK, pārstāvot darba devēju intereses nacionālajā līmenī, sadarbībā ar valdību, LBAS, ministrijām un
citām valsts institūcijām, sniedz nozīmīgu atbalstu uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, iestājoties par administratīvo šķēršļu mazināšanu un
pārskatāmu, prognozējamu nodokļu politiku.
Uzņēmumi arvien aktīvāk apgūst jaunus tirgus ārpus Latvijas robežām, uzlabojot eksporta un importa rādītājus ES un citos reģionos, nesot Latvijas vārdu pasaulē. Lai sekmīgi konkurētu ar ES un
citu reģionu valstīm, ir jāpaaugstina uzņēmumu
sniegto pakalpojumu un saražoto preču konkurētspēja un jāceļ darba produktivitāte. No uzņēmējiem un valsts tas prasa ievērojamas investīcijas zināšanu un inovāciju attīstībā. Darba produktivitātes celšana, uzņēmējdarbības vides sakārtošana, izglītības kvalitāte, zinātnes pielietojamība, ražošanas efektivitāte, investīciju atdeve un
normatīvo aktu bāzes sakārtošana ir būtiskākie
biznesa attīstības elementi, kas nodrošina Latvijas
tautsaimniecības dinamisku attīstību.
LDDK ir viedokļu līderis tautsaimniecības un uzņēmējdarbības interešu pārstāvniecībā, kas rod izpratni valsts struktūrās, sadarbības partneros un
biedros, kā arī iezīmē nākotnes izaugsmes un
konkurētspējas perspektīvas, veicinot labvēlīgas
uzņēmējdarbības vides veidošanos Latvijā.

Darbs Eiropā 2006. gadā
! Gatavoti atzinumi par Latvijas valsts pozīcijām
Eiropas Komisijai, efektīvi izmantojot esošos
starptautiskos darba devēju organizāciju kanālus;
! Dalība Eiropas Biznesa konfederācijas tautsaimniecības politikas komitejā un tās tautsaimniecības nozaru darba grupās par tādiem jautājumiem kā transports, enerģētika, publiskie
iepirkumi u.c.;
! Apzinātas un analizētas Latvijas darba devēju
intereses OECD globālās ekonomikas kontekstā Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvajā padomē (BIAC) tautsaimniecības nozaru
darba grupās.
2007. gada prioritātes
! Uzsākt ES septiņgades plānošanas perioda
prioritāšu īstenošanu, noslēdzot ES fondu Operacionālo programmu papildinājumu izstrādi, atbalstot prioritātes trīs programmās: «Cilvēkresursi un nodarbinātība», «Uzņēmējdarbība un inovācijas», kā arī «Infrastruktūra un pakalpojumi»;
! Piedalīties «Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā», kas ir labākas likumdošanas iniciatīva identificēto problēmu novēršanas procesā;
! Veicināt eksportu un sekmēt «Eksporta veicināšanas programmas» rīcības plāna ieviešanu dzīvē.

Prognozējama
uzņēmējdarbības vide
2006. gada sasniegumi
! Izstrādāti priekšlikumi izmaiņām normatīvajos
aktos, kas atvieglos uzņēmējdarbības uzsākšanu, un mazinās administratīvos šķēršļus;
! Izstrādāti priekšlikumi konkurences politikas
pilnveidošanai un konkurences veicināšanai;
! Sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām noteiktas
2007.–2013. gada ES fondu sadales prioritātes, sagatavotas finanšu perspektīvas 2007.–2013. gadam.
Vairas Vīķes–Freibergas runa Inovāciju dienā 2006
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Biznesam
Līdzsvarota nodokļu politika
Viena no LDDK prioritātēm pēdējo gadu laikā ir
nodokļu sloga mazināšana un sabalansēšana,
kas tiešā veidā dod stimulu uzņēmējdarbībai,
veicinot jaunu sociāli atbildīgu uzņēmumu rašanos. Nodokļu administrācijas sadarbības uzlabošana ir process, kurā iesaistās visi sociālie
partneri un atbildīgās puses. Nodokļu atvieglojumu plāni ir labs instruments, lai veicinātu
investīcijas augošos un jaunos uzņēmumos.
LDDK strādā pie pasākumiem, kuru rezultātā
tiek mazināts nodokļu slogs darba devējiem,
sadalīta atbildība starp darba devēju un darbinieku par nodokļu nomaksu un izstrādāti
nodokļu atvieglojumu plāni, kas veicina
uzņēmējdarbību un stabilu tautsaimniecības
attīstību.
2006. gada sasniegumi
! LDDK izstrādāja priekšlikumus iedzīvotāju
ienākuma nodokļa (IIN) likmju izvērtēšanai un
panāca IIN likmes samaziājumu līdz 15% sākot ar
2008. gadu individuālajiem komersantiem, pašnodarbinātajiem un individuālā darba veicējiem,
tādā veidā atvieglojot uzņēmējdarbību;
! Izstrādāti priekšlikumi diferencētu PVN likmju
ieviešanai;
! Izteikti priekšlikumi par dabas resursu nodokļa (DRN) piemērošanu, panākot, ka nodoklis
netiek piemērots atsevišķām preču grupām ar
2007. gadu – līdz šo produktu atkritumu
apsaimniekošanas plāna izstrādāšanai, precīzi
nosakot nepieciešamās izmaksas;
! LDDK, sadarbojoties ar LBAS un LPS, palielina neapliekamo minimumu un minimālo algu.
Panākts, ka no 2007. gada minimālā alga tiek
pacelta līdz 120 LVL un neapliekamais minimums līdz 50 LVL, kas būtiski palielina
ienākumus darba ņēmējiem un atvieglo
nodokļu slogu uzņēmējiem;
! Šajā gadā turpināts darbs pie nodokļu sistēmas sakārtošanas, lai par pārkāpumu tiktu
piemērots samērojams sods, novēršot situāciju,
kad netīši pārkāpumi pielīdzināti ļaunprātīgiem
nodokļu nemaksāšanas gadījumiem;
! Izstrādāts aicinājums izlietot uzņēmējdarbības
riska valsts nodevu tas paredzētajam mērķim.
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2007. gada prioritātes
! PVN likmju diferencēšana;
! Apzinoties joprojām aktuālo darba algu
pieaugumu un inflācijas tempus, izdarīt izmaiņas
sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšanā,
nosakot sociālā nodokļa likmes pārdali;
! Ņemot vērā, ka 2006. gada nogalē tika panākts, ka DRN ar 2007. gadu netiek attiecināts
uz atsevišķām ķīmisko preču grupām, turpināt
darbu pie šo preču apsaimniekošanas sistēmas
izstrādēs un vajadzības gadījumā izmaiņām
DRN likmēs;
! Turpināts darbs pie neapliekamā minimuma
palielināšanas, līdz tas sasniedz 60% no minimālās algas;
! Veicināt nodokļu administrēšanas uzlabošanu, lai samazinātu darba devēju nodokļu
nomaksai nepieciešamo laiku, kā arī mazināt
cilvēkresursu un administratīvās izmaksas, pildot saistības pret valsti – «vienas pieturas
aģentūras» principa ieviešanas modelis, nodrošinot uzņēmumu gada pārskatu iesniegšanu vienuviet;
! Iniciēt likuma «Par nodokļiem un nodevām»
izmaiņas, lai, piemērojot sodu, būtu iespējams
noteikt pārkāpuma apzinātības pakāpi;
! Veicināt VID politikas maiņu attiecībā uz nodokļu maksātājiem, pievēršot lielāku uzmanību nodokļu maksātāju informēšanai un kosultēšanai;
! Panākt PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa
izmaiņas, pietuvinot to vairumā Eiropas un pasaules valstīs noteiktajām 20 un vairāk dienām;
! Veicināt jautājuma sakārtošanu par uzņēmumu izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra, novēršot iespēju VID speciālistiem vienpusīgi pieņemt lēmumu;
! Turpināt darbu pie uzņēmēju atbrīvošanas
no «blēžu nodevas» – uzņēmējdarbības riska
valsts nodevas izlietošanas tās mērķim, atceļot
to novirzīšanu sevi uzturēt nespējīgās VAS
«Maksātnespējas administrācija» finansēšanai,
nošķirot to atsevišķā kontrolējamā fondā;
! Izstrādāt priekšlikumus nekustāmā īpašuma
nodokļa izmaiņām, lai stabilizētu nekustamā
īpašuma tirgu;
! Izstrādāt priekšlikumus izmaiņām nodokļu
politikā, lai motivētu darba devējus ieviest
finanšu līdzdalības plānus.

B2B + R&D =

LDDK, LBAS un LPS paraksta sadarbības līgumu

Efektīva publiskā pārvalde un
publiskās–privātās partnerības
(PPP) veidošana
Uzņēmumiem, sasniedzot noteiktu attīstības
līmeni, piesaistot pašmāju un ārvalstu investorus, kotējoties biržā, piedaloties publisko
iepirkumu konkursos, kā arī apgūstot ES
struktūrfondu pieejamo atbalstu, publiskā un
privātā partnerība kļūst par neatņemamu darba
sastāvdaļu. Publiskā un privātā partnerība ir
uzņēmējdarbības prakse, kuras ieviešana nav
iedomājama bez labas pārvaldības principu
ievērošanas un pastāvīgiem uzlabojumiem,
lai kāpinātu produktivitāti un uzņēmumu
konkurētspēju.
Moderno tehnoloģiju un inovāciju attīstība,
sadarbība ar publisko sektoru un sabiedrību ir
veiksmīgas efektīvas publiskās pārvaldes un
publiskās–privātās partnerības (PPP) ieviešanas
faktori.

2006. gada sasniegumi
! Darbs pie PPP principa iedzīvināšanas
Latvijā, izsakot priekšlikumus grozījumiem
Koncesiju likumā, Publisko iepirkumu likumā;
! Sniegts atzinums un organizētas tikšanās par
TM izstrādāto koncepcijas projektu par normatīvo
tiesību aktu pieejamības veicināšanu, kā rezultātā
koncepcijas projekta virzība ir apturēta;
! Sadarbība ar Rīgas domi, lai veicinātu
publiskās un privātās partnerības projektus;
! Diskusija ar biedriem un sadarbības partneriem par efektīvas pārvaldes problēmām un
esošo situāciju, kas atspoguļojas gan
pašvaldību, gan reģionu, gan valsts nelielās
aktivitātes un iesaistīšanos publiskās un
privātās partnerības projektu realizācijā;
! E–pārvalde: sekmēta e–paraksta ieviešana
un e–atskaišu iesniegšana nodokļu administrācijai, kuru rezultātā samazināts administratīvo
procedūru un formalitāšu veikšanai nepieciešamais laiks un ietaupīti līdzekļi.
2007. gada prioritātes
! Sadarbība ar VID uzlabošana, nodrošinot uzņēmējiem iespēju pasūtīt un saņemt elektroniski
izziņas par nomaksāto nodokļu kontu stāvokli,
veicot deklarēšanu elektroniski;
! Darbs pie elektroniskā paraksta ieviešanas un
elektronisko atskaišu iesniegšanas nodokļu administrācijai, kuru rezultātā būtiski samazinātos
administratīvo procedūru un formalitāšu izpildīšanai nepieciešamais laiks un tiktu ietaupīti līdzekļi;
! Efektīvas pārvaldes veicināšana, izmantojot
publiskās un privātās partnerības iespējas tautsaimniecības problēmu risināšanā, iesaistot
publiskā sektora atbildīgās institūcijas un vēršoties pie uzņēmumiem;
! LDDK mērķis ir būtiski atvieglot šādu
sadarbības projektu uzsākšanu un realizēšanu, aicinot atbildīgās institūcijas definēt
prioritātes, izstrādāt ilgtermiņa politiku valsts
attīstībai, integrējot svarīgākās nozares un to
prioritātes, paredzot atbilstošu finansējumu.
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Biznesam
Inovācijas procesa stiprināšana
Arvien vairāk veiksmīgi uzņēmumi apliecina
savas spējas integrēt zinātnes sasniegumus
biznesā, kas prasa papildus un regulāras
ilgtermiņa investīcijas nozaru attīstībā.
Inovācijas ir uzņēmējdarbības dzinējspēks un
konkurētspējas priekšnoteikums, kas veicina
produktivitāti,
paaugstina
produktu
un
pakalpojumu pievienoto vērtību. Problēmas, kas
ietekmē biznesu ne tikai Latvijā, bet arī citās ES
valstīs, liedzot iespēju aizpildīt vakantās darba
vietas, ir darbinieku neatbilstošā izglītība un
kvalifikācija. Daudzās nozarēs trūkst kvalificētu
speciālistu, jo izglītības sistēmā ir nepilnības un
tās uzlabošanai tiek piešķirti ierobežoti līdzekļi.

Microsoft Latvija atbalsts inovācijai

2006. gada sasniegumi
! LDDK šogad īstenoja programmas «Izglītība
un inovācijas Latvijas konkurētspējai» ietvaros
pasākumu «Inovāciju diena 2006», kuras laikā
notika Biznesa līderu forums «Izglīto. Aizsargā.
Pelni.» un studentu teletilts septiņās Latvijas
pilsētās. LDDK iniciatīva palīdzēja stiprināt un
popularizēt inovāciju procesu un sadarbību starp

biznesu un mācību iestādēm, sadarbībā ar SIA
Microsoft Latvija, SIA Siemens pārstāvniecību un
Baltijas Starptautisko akadēmiju;
! 2006. gadā LDDK gada balvu par labāko
izglītības un darba devēju organizāciju un/vai
uzņēmuma sadarbības piemēru tika atzīta A/S
Lauma Lingerie un Liepājas 48. arodvidusskolas sadarbība;
! Pirmo reizi biznesa līderi diskutēja par uzņēmumu un mācību iestāžu sadarbību, izstrādājot
aicinājumu jaunajai valdībai, kurā piedāvāti risinājumi biznesa sasaistei ar zināšanām, kas kopumā veicina uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību Latvijā un pievērš pastiprinātu uzmanību izglītības jautājumiem;
! LDDK kļūst par starpnieku un procesu
koordinatoru starp valsts pārvaldes institūcijām

Inovāciju diena 2006 – Teletilts 7 Latvijas pilsētās
(Rīga)

AS “Lauma Lingerie” un Liepājas 48. arodvidusskola –
LDDK Gada balvas laureāti

Latvijas situācijā uzņēmēju viedoklis izglītības
jautājumos ne vienmēr tiek uzklausīts, jo ir sarautas saites starp izglītības sistēmu un darba
tirgu, kā rezultātā uzņēmēji ar grūtībām ievieš
tirgū inovācijas un kāpina produktivitāti.

14

B2B + R&D =

Vide un enerģētika

LDDK Gada balvas žūrija darbā

un sociālajiem partneriem, lai veicinātu
kvalifikācijas paaugstināšanas un mūžizglītības
iespējas
uzņēmējiem
un
darbiniekiem
tehnoloģiju nozarēs.
2007. gada prioritātes
! LDDK vērsīs uzmanību uz inovāciju politikas
plānošanu un ieviešanu, aicinot to izvirzīt kā
prioritāti, uzlabojot iesaistīto institūciju
koordināciju;
! Galvenās aktivitātes un tuvākie nākotnes
izaicinājumi ir saistīti ar ES strukturālo fondu
apgūšanu nākamajā plānošanas periodā un
jaunu programmu inovāciju veicināšanai
ieviešanu;
! Jāvelta pastiprināta uzmanība uzņēmēju un
jauniešu izglītošanai par inovāciju jautājumiem,
kā arī jāiegulda lielāks darbs pie inovāciju
procesā iesaistīto pušu izpratnes sekmēšanas
par inovāciju lomu uzņēmumu attīstībā, valsts
konkurētspējas celšanā un sociālās labklājības
pieauguma nodrošināšanā.

Darba devēji arvien biežāk izjūt tādas globālās
ietekmes svārstības kā klimata pārmaiņas un ar
to saistītas stingrākas vides prasības darba
devējiem, atkarību no importa un pieaugošajām
enerģijas izmaksām. Pieaugot ES dalībvalstu
savstarpējai atkarībai no enerģētikas nozares,
ienākot tirgū jauniem spēlētajiem, kas iegulda
uzņēmuma attīstība, investori vēlas būt
pārliecināti par savām investīcijām un to
drošību. Uzņēmuma ilgtspēja un sekmīga
attīstība arvien vairāk kļūst atkarīga no spējas
ievērot paaugstinātās pieaugošās vides aizsardzības prasības un izturēt pieaugošo atkarību no energoresursiem.
2006. gada sasniegumi
! Uzsāktas sarunas ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (SPRK), lai nodrošinātu savlaicīgu iesaistīšanos un informētību
par energoresursu izmaksām;
! Aizvadīts pirmais darba gads kopš Vides
aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības
apakšpadomes (VALTSA) izveidošanas, skatot
uzņēmējiem aktuālus Veselības ministrijas
pārziņā esošus jautājumus;
! Sniegti atzinumi par atjaunojamo energoresursu, biodegvielas un fosilas degvielas
izmantošanu;
! Izteikts viedoklis par ilgtspējīgu, drošu un
konkurētspējīgu enerģētikas politiku.
2007. gada prioritātes
! Ilgtspējīga, droša un konkurētspējīga enerģētikas politika;
! Viedokļa formulēšana par atjaunojamo
energoresursu un biodegvielas izmantošanu;
! CO2 emisiju kvotas un to aprēķināšanas
kārtības maiņa Latvijas ražotāju interesēs.
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Some Latvians Wanted*
*Vajadzīgi Latvijas iedzīvotāji

Sociālais dialogs
LDDK kā sociālā dialoga ieviešanas un stiprināšanas līderis nacionālajā līmenī, iestājas par sociālā
dialoga principu ieviešanu uzņēmuma korporatīvajā pārvaldē, reģionu līmenī un nozaru trīspusējā sociālā dialoga sarunās. Veidojot trīspusējo sociālo
dialogu, slēdzot koplīgumus un ģenerālvienošanās
ar sadarbības partneriem, tiek izskausta negodīgā
konkurence, kas ar katru gadu rada lielākas problēmas tieši publisko iepirkumu konkursos.
Darba devēji ir ieinteresēti veidot organizētu pilsonisko sabiedrību un veicināt produktivitāti uzņēmumos, paaugstinot darbinieku kvalifikāciju
un garantējot sociālo drošību, sākot ar algas
paaugstināšanu un darba apstākļu uzlabošanu.
LDDK aicina celt Latvijas labklājību un produktivitāti, strādājot vietējā un starptautiskajā līmenī,
izmantojot arī ārvalstīs gūto pieredzi, aizbraucējiem atgriežoties Latvijā. LDDK uzskata, ka darbaspēka brīvas kustības apstākļos ir jāveicina
vietējā darbaspēka efektīva izmantošana un
darbaspējīgo iedzīvotāju reemigrācija, bet nepieciešamības gadījumā darbaspēka trūkuma
problēmu risināšanai ir svarīgi izstrādāt ilgtermiņa un vidējā termiņa plānu, lai novērstu krīzi
darba tirgū.

Jauna ģenerālvienošanās
LDDK un LBAS pirmo ģenerālvienošanos noslēdza
2004. gadā – dienu pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. 2006. gadā LDDK un LBAS aizsāka
darbu pie jaunas vienošanās izstrādes sadarbībā
ar nozaru darba devēju organizācijām un arodbiedrībām. Diskusiju laikā puses vienojās par ģenerālvienošanās prioritātēm. LDDK prioritātes skar
Latvijas sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanu
ES, iesaistoties izglītības, nodarbinātības, sociālās
drošības un veselības aprūpes jautājumu risināšanā, atbilstošas fiskālās un nodokļu politikas veidošanā, lai paaugstinātu iedzīvotāju labklājību un veicinātu uzņēmumu izaugsmi un jaunu darba devēju
rašanos. Jaunā ģenerālvienošanās atbild šodienas
izaicinājumiem – izglītības kvalitātes paaugstināšanai, nodarbinātības veicināšanai, migrācijas jau-

Nozaru darba devēji un arodbiedrības tiekas Valmierā

tājumu sakārtošanai, nodokļu sloga optimizācijai
un publiskās pārvaldes izmaksu samazināšanai.
Ņemot vērā tendenci, ka ar katru gadu ar vien
vairāk uzņēmumi, darba devēju organizācijas un
sociālie partneri iesaistās organizētas pilsoniskās
sabiedrības veicināšanā, ir palielinājies kopējais
noslēgto vienošanos skaits visos sociālā dialoga
līmeņos.
LDDK turpina darbu pie organizētas pilsoniskās
sabiedrības izveides, stiprinot trīspusējā sociālā
dialoga praksi Latvijā.

Nacionālā Trīspusējās
sadarbības padome (NTSP)
LDDK aktīvi darbojas NTSP un tās apakšpadomēs
jau vairāk kā 10 gadus. 2006. gadā NTSP paaugstināja savu nozīmību un prestižu, kad pie viena
galda valsts LR Ministru prezidenta pārraudzībā
regulāri sēdās sociālie partneri – darba devēji,
darba ņēmēji un pašvaldības. Šajā gadā tika atjaunota sadarbība ar Satiksmes, Vides un Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijām, izveidojot
starpnozaru apakšpadomes.
Augstu vērtējot veikumu NTSP statusa paaugstināšanā, jākonstatē, ka vēl ir daudz darāmā, lai
uzlabotu atsevišķu NTSP apakšpadomju darbu.
Liela loma šī darba sekmīgai norisei ir Valsts kancelejai, kas veicina sociālo partneru līdzdalības
iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā.
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Reģionos
Diemžēl lielākajā daļā Latvijas reģionos nav
attīstīts trīspusējais sociālais dialogs tā
klasiskajā izpratnē. Iespējams, ka iemesls tam ir
apstāklis, ka mūsu valstī ir ļoti vāja un
nelīdzsvarota reģionālā attīstīta, līdz ar to vāji
organizēta pilsoniskā sabiedrība kopumā. Tas
var apgrūtināt mūsu ieguldījumu Latvijas
izaugsmē un Lisabonas stratēģijas īstenošanā
ES konkurētspējas paaugstināšanai.
Infrastruktūras attīstības izvērtējums ar Satiksmes
ministriju

Nozarēs
ES struktūrfondu Nacionālās programmas projekta «Latvijas Darba devēju konfederācijas kapacitātes stiprināšana» laikā tika uzsākts darbs
pie nozaru sociālā dialoga aktivizēšana un konsultāciju sniegšanas darba devēju organizācijām, kā rezultātā 2006. gada laikā LDDK pievienojās 13 nozaru asociācijas.
Projekta ietvaros 2007. gadā nozaru darba devēju organizāciju koordinatoru uzdevums ir noskaidrot situāciju, iespējas un iespējamos argumentus koplīguma slēgšanai starp nozares uzņēmumiem. Tas ļaus izvairīties no negodīgas konkurences, kas balstīta uz nelegālu nodarbinātību. LDDK
atbalstīs nozaru darba devēju organizācijas
sadarbības veidošanu ar nozaru arodbiedrībām.
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2006. gadā liels darbs tika veltīts reģionālās
sadarbības stiprināšanā pārstāvniecības izveidei
un izpratnes veicināšanai reģionos starp pašvaldībām un uzņēmējiem. Par apliecinājumu gatavībai uzsākt konstruktīvu dialogu, Latvijas Lielo pilsētu asociācija parakstīja vienošanos par sadarbību, risinot trīspusējā sociālā dialoga jautājumus. Tikšanās notika lielākajās Latvijas pilsētās – Liepājā, Daugavpilī, Valmierā, Jelgavā,
Ventspilī. Šīs sadarbības rezultātā LDDK izdevās
piesaistīt reģionālo pārstāvniecību koordinatorus, kas aktīvu darbu uzsāks 2007. gadā.

Uzņēmumos
Sociāli atbildīgā uzņēmumā ir svarīgas sakārtotas
attiecības starp darba devēju un darbinieku.
Arodbiedrības izveidošana uzņēmumā ir viens no
pirmajiem soļiem ceļā uz kvalitatīvu komunikācijas veidošanu uzņēmumā, kur atbildība tiek

Some Latvians Wanted*
*Vajadzīgi Latvijas iedzīvotāji

Līguma parakstīšana ar LLPA

Darba devēji tiekas ar Ventspils domi

dalīta starp darba devēju un darbinieku. Uzņēmējam ir svarīgi sarunāties ar organizētu darbinieku
pārstāvi, lai konstruktīvi risinātu abpusēji svarīgus
jautājumus. Risināmo jautājumu loks var būt ļoti
plašs – gan algas, sociālās garantijas, izglītība,
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, gan
arī darba vide, darba tiesības, darba aizsardzība,
pārkāpumi un citi jautājumi.

Lai realizētu izvirzītos mērķus, LDDK projekta
ietvaros turpinās:
! Nozaru ekspertu darbu;
! Korporatīvo komunikāciju plāna īstenošanu;
! Darbu pie sociālās partnerības veidošanas
nozarēs ar 12 nozaru sociālā dialoga koordinatoru atbalstu;
! Reģionālā sociālā dialoga stiprināšanu ar
5 reģionālo sociālā dialoga koordinatoru (Rīga,
Valmiera, Daugavpils, Jelgava, Liepāja) atbalstu.

Ar koplīguma noslēgšanu ir iespējams risināt
cilvēkresursu jautājumus gan privātajā, gan
valsts un pašvaldību sektorā. Slēdzot šīs
vienošanās uzņēmēji spētu izvairīties no
sociālā dempinga, spētu dot nopietnas
garantijas darbiniekiem, sakārtot darba vidi,
veicināt darba aizsardzību, izglītības un
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.
Uzņēmēji ir ieinteresēti veidot dialogu ar arodbiedrībām, veicināt godīgu konkurenci un veidot labvēlīgu biznesa vidi.

Sociālā dialoga uzlabošana
2007. gadā
2007. gadā LDDK koncentrēs savu uzmanību uz
darba devēju motivēšanu reģionos, aicinot stiprināt
darba devēju organizācijas ar mērķi apvienot savu
kapacitāti līdzdalībai reģionālajā sociālajā dialogā
ar pašvaldībām un arodbiedrībām, konsolidējot
darba devēju intereses un viedokli. Ir svarīgi, lai
reģionālie darba devēji iesaistītos nacionālā līmeņa
jautājumu risināšanā, pārstāvot reģionālo
uzņēmēju intereses ar LDDK starpniecību.

Atbalsts darba devēju
organizācijām
ES struktūrfondu Nacionālās programmas
projekta «Latvijas Darba devēju konfederācijas
kapacitātes stiprināšana» ietvaros LDDK eksperti izstrādāja vadlīnijas par Latvijas situācijai
atbilstošāko darba devēju apvienošanas modeli,
apmācību programmas un īstenoja tām atbilstošus seminārus par šādām tēmām:
! Darba devēju organizāciju finansēšanas aspekti;
! Darba devēju organizāciju vadība;
! Darba devēju organizāciju misijas un
stratēģijas izstrāde;
! Darba devēju organizāciju stratēģija biedru
piesaistē;
! Efektīvas informācijas aprites sistēmas
nodrošināšana darba devēju organizācijā.
Pabeigtas deviņu darba devēju organizāciju
pārstāvju apmācības profesionālās augstākās
izglītības maģistra studiju programmā «Darba

19

Cilvēkiem
aizsardzība». Veiktas angļu un franču valodas
apmācības darba devēju organizāciju pārstāvjiem, kā arī organizētas apmācības darba devēju organizāciju darbiniekiem IT inovācijās,
biznesa, finanšu un kvalitātes vadībā, sabiedriskajās attiecībās. Notikuši 7 semināri
jauniešiem sadarbības veidošanai starp LDDK
un jauniešu interešu organizācijām (Rīga,
Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltene,
Liepāja, Ventspils).
Balstoties uz pakalpojumu tirgus potenciāla novērtējumu, tika veikta 10 jaunu LDDK biedriem
sniedzamo pakalpojumu izstrāde:
! Interešu pārstāvēšana;
! Konsultācijas darba tiesībās un darba
aizsardzības jautājumos;
! WEB pakalpojumi. Portāls www.lobijs.lv;
! Informatīvo ziņojumu/materiālu izstrāde un
piegāde;
! Pētījumu organizēšana;
! Sabiedrisko attiecību vadība;
! Konferenču organizēšana;

20

! Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana;
! Palīdzība projektu sagatavošanā un vadībā;
! Apmācību organizēšana.
2006.gada maijā LDDK atklāj biedru portālu
www.lobijs.lv, kurā līdz šim brīdim ir
pieslēgušies vidēji 100 lietotāji mēnesi, kopā
2960 pieslēgumi. LDDK biedru nominēto
pārstāvju sadarbbai ar LDDK reģistrēto lietotāju
skaits ir 210. Šī gada laikā portālā publicēti 2482
jautājumi (likumdošanas projekti, koncepcijas,
pozīcijas, u.c.) viedokļu saskaņošanai.

Nodarbinātība un
cilvēkresursu kvalitāte
Zinoši, prasmīgi un strādīgi cilvēki ne tikai
padara slavenus mūsu uzņēmumus, bet ir
garants Latvijas nākotnei. LDDK pievērš lielu
uzmanību izglītības politikas attīstībai un sistēmas uzlabošanai, lai veicinātu katra indivīda
mobilitāti, paaugstinās tā konkurētspēju darba

Some Latvians Wanted*
*Vajadzīgi Latvijas iedzīvotāji

un vietējā darbaspēka mērķtiecīgai un efektīvai
izmantošanai. Piedaloties Migrācijas politikas
nodarbinātības kontekstā koncepcijas projekta
izstrādāšanā, LDDK uzskata, ka valstī kopumā
jārisina ekonomiskās migrācijas un darbaspēka
mobilitātes jautājums un valdībai ir skaidri jāparāda pozīcija, izstrādājot migrācijas politikas
stratēģiju tuvākajam laikam un arī ilgtermiņā,
plānojot tautsaimniecības nozaru attīstību un
analizējot darba tirgus vajadzības. LDDK iebildumu rezultātā tiks samazināti administratīvie
šķēršļi un izmaksas darbaspēka piesaistīšanai.
Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministriju

tirgū un nodrošinās izglītības pieejamību katram
Latvijas iedzīvotājam mūža garumā.
2006. gada sasniegumi
! LDDK mērķis Nacionālajā līmenī ir darbaspēka resursu pieejamības un atbilstošas kvalitātes
nodrošināšana. LDDK piedalījās un aizstāvēja
darba devēju intereses vairākās darba grupās par
izglītības sistēmas tuvināšanos darba tirgum.
Tajās LDDK risināja jautājumus par profesionālās
orientācijas un karjeras atbalsta sistēmas un
darba
tirgus
attīstības
prognozēšanas
pilnveidošanu. LDDK turpinās darbu pie šiem
jautājumiem arī 2007. gadā;
! LDDK sevišķi aktīvi strādāja pie ES fondu
2007.–2013. gada plānošanas perioda finansējuma izlietojuma plānošanas, lai nodrošinātu cilvēkresursu un nodarbinātības attīstībai paredzēto līdzekļu efektīvu izmantošanu Latvijas izglītības sistēmas pilnveidei un kvalitātes nodrošināšanai un veicinātu Latvijas darba tirgus
pozitīvu attīstību;
! Ar LDDK iniciatīvu un atbalstu jaunajā
Augstākās izglītības likuma projektā tika
iestrādātas prasības, lai panāktu, ka augstākās
izglītības procesā un mācību programmās tiek
atspoguļotas tautsaimniecības un darba tirgus
attīstības aktuālās tendences un darba devēju
intereses;
! Lai nodrošinātu Latvijas ekonomikas konkurētspēju un līdz ar to samazinātu darbaspēka izbraukšanu no valsts, LDDK uzskata, ka jānodrošina daudz lielāks valsts atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, pašnodarbinātības veicināšanai

2007. gada prioritātes
! Paaugstināt NTSP Profesionālās izglītības un
nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes lomu un atbildību konceptuālu
izglītības jautājumu risināšanā jaunā Izglītības
un nodarbinātības apakšpadomes statusā ar
paplašinātiem uzdevumiem;
! Izstrādāt īstermiņa, vidējā un ilgtermiņa migrācijas politikas stratēģiju, kurā būtu ietverti visi
darbaspēka mobilitātes un integrācijas aspekti;
! Piedalīties jaunā Profesionālās izglītības likuma projekta izstrādāšanā, lai nodrošinātu, ka
tas atspoguļo tautsaimniecības un darba tirgus
attīstības aktuālās tendences un darba devēju
intereses, tāpat darba devējiem tiek dotas
iespējas iesaistīties izglītības procesa kvalitātes
nodrošināšanā;
! Aktīvi iesaistīties nodarbinātības un profesionālas izglītības jautājumu risināšanā Latvijas
reģionos, izmantojot reģionālas profesionālās
izglītības un nodarbinātības padomēs un
sadarbojoties ar pašvaldībām;
! Aizstāvēt un popularizēt elastīgāka darba
laika un attālinātā darba jeb strādāšanas no
mājām (teledarba) priekšrocības, kas var
palīdzēt risināt darbaroku trūkuma radītās problēmas un efektīvāk izmantot informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju attīstību, līdz ar to
ceļot darba produktivitāti;
! Piedalīties Mūžizglītības politikas pamatnostādņu ieviešanas procesa pārraudzībā, lai
ikvienam nodrošinātu izglītības un profesionālās
pašrealizācijas un izaugsmes iespējas;
! Iesaistīties
Mūžizglītības
politikas
īstenošanas Rīcības plāna izstrādāšanā, lai
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nodrošinātu cilvēkiem visa mūža garumā tādu
izglītības pakalpojumu pieejamību, kas attīstīs
viņu profesionālās kompetences un palīdzēs
celt nodarbinātības līdzdalību;
! Aktīvi iesaistīties profesionālas izglītības
standartu, profesionālās un augstākās
izglītības mācību programmu un profesiju
standartu izstrādes sistēmas pilnveidē, lai
nodrošinātu darba tirgus interešu ievērošanu
izglītības procesos;
! Iesaistīties nodarbinātību regulējošo normatīvo aktu izstrādāšanā, kā arī to atbilstības aktuālajai darba tirgus situācijai izvērtēšanā;
! Sadarbībā ar profesionālās izglītības institūcijām uzsākt darbu pie profesionālas izglītības nacionālās kvalifikācijas sistēmas pilnveides un neformālā ceļā, kā arī darba dzīvē
iegūto prasmju atzīšanas procesa;
! Iesaistīties pasākumos par nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības samazināšanos (t.sk.
panākot Valsts darba inspekcijas konsultatīvās
funkcijas palielināšanos).

Darba tiesības
2006. gada sasniegumi
! Grozījumi Darba likumā noslēdza divu gadu
intensīvu darbu. Izmaiņas pārtraukumu darbā
piešķiršanas kārtībā un darba līgumu uz noteiktu
laiku maksimālā termiņa pagarināšana ir būtiski
soļi darba attiecību elastības paaugstināšanai;
! Nozīmīgas ir arī izmaiņas atlīdzības izmaksas kārtībā darbiniekam attaisnotas

Sadarbības stiprināšana ar NVA
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prombūtnes gadījumā, aizstājot pienākumu
aprēķināt un izmaksāt vidējo izpeļņu ar darba
samaksas saglabāšanu;
! Ar grozījumiem tiek arī samazināts uzteikuma periods darbiniekam, kam ar ārsta atzinumu ir konstatēta veselības stāvokļa
neatbilstība veicamajam darbam, no desmit
dienām līdz vienam mēnesim. Vienlaikus ar
grozījumu apspriešanu ir uzsākta arī diskusija
par iespēju valstij no darba devējiem pārņemt
darbinieku mācību atvaļinājumu apmaksu,
kas varētu novērst būtisku nepamatotu izdevumu rašanos darba devējiem;
! Turpinot jau iepriekšējā gadā uzsāktās aktivitātes darba attiecību elastības veicināšanai, pēc
LDDK iniciatīvas tika izstrādāts un MK pieņemts
informatīvais ziņojums «Par nepieciešamajiem
priekšlikumiem, lai nodrošinātu elastību un drošību darba tiesiskajās attiecībās», saskaņā ar
kuru ir paredzēts veikt grozījumus virknē tiesību
aktu darba tiesību jomā, tai skaitā sezonas darbu un terminēto darba līgumu noteikumos un
viesstrādnieku uzaicināšanas kārtībā;
! Novērsta izmaiņu veikšana likumā «Par
svētku, atceres un atzīmējamām dienām», kas
paredzēja noteikt, ka svētku dienai iekrītot
sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu
nosaka par brīvdienu. Šādas izmaiņas nozīmētu
būtisku zaudējumu rašanos gan darba devējiem un darbiniekiem, gan arī valsts budžetam;
! LDDK un LBAS noslēdz vienošanos, ar kuru
pārņēma Eiropas sociālo partneru noslēgto
pamatnolīgumu par teledarbu. Sociālo partneru
noslēgts pamatnolīgums ir Eiropas Kopienas

Some Latvians Wanted*
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sardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret
elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē»;
! Piedaloties ES struktūrfondu finanšu
perspektīvas 2007.–2013. gadam izstrādāšanā,
tika nodrošināta iespēja uzņēmumiem šajā
periodā piesaistīt līdzekļus no ESF darba vides
risku novērtēšanas veikšanai, kas uzņēmumiem
ietaupīs ievērojamus izdevumus;
! LDDK un LBAS noslēdz vienošanos, ar kuru
pārņēma Eiropas sociālo partneru noslēgto
pamatnolīgumu par stresu darbā.
Sociālo partneru nolīguma parakstīšana

dibināšanas līgumā noteikta alternatīva
direktīvai darba tiesisko attiecību regulēšanai.
Proti, arī Latvijā kā ES dalībvalstī šie jautājumi
tiks risināti, pieņemot papildus nosacījumus,
kas palīdzēs regulēt darba devēju un darbinieku
tiesiskās attiecības, darba devējiem un arodbiedrībām pašiem nosakot piemērotākos
risinājumus un abpusēji vienojoties.

Darba aizsardzība
2006. gada sasniegumi
! Veikti grozījumi kārtībā, kādā tiek veikta uzraudzība pār cilvēkiem ar ilgstošu darba nespēju. Tie
paredz ģimenes ārstam pienākumu pēc 60 dienu
darba nespējas nosūtīt pacientu pie ārsta speciālista, kuram būtu jāizvērtē, vai pacientam darba
nespēja ir jāpārtrauc vai jāturpina, un pienākumu
ģimenes ārstam nosūtīt pacientu uz Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju, kura lems
par invaliditātes noteikšanu cilvēkam, ja darba
nespēja ilgst sešus mēnešus. Šis ir pirmais solis,
lai ierobežotu iespējas darbiniekiem darbnespējas lapas izmantot negodprātīgi un, pamatojoties
uz nepamatoti izsniegtām darbnespējas lapām,
izvairīties no darba;
! Tika nodrošināta pilnvērtīga darba devēju interešu ievērošana, pārņemot EP un Padomes
2004. gada 29. aprīļa direktīvas 2004/40/EK par
obligātajām drošības un veselības aizsardzības
prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie
lauki) Ministru kabineta noteikumos «Darba aiz-

2007. gada prioritātes Darba tiesībās un
darba aizsardzībā
! 2007. gads būs iezīmīgs ar to, ka tiks likti pamati gan darba tiesību, gan darba aizsardzības
politiku turpmākai attīstībai ES. Darba aizsardzības politika 2007.–2012. gadam un Eiropas
Darba tiesību zaļā grāmata ir dokumenti, kuri
šogad būs intensīvu diskusiju epicentrā kā
Latvijas tā arī ES līmenī. Tāpēc LDDK pievērsīs
būtisku uzmanību darba devēju interešu
apzināšanai, konsolidēšanai un pārstāvēšanai;
! Otra būtiska prioritāte būs jaunās ES struktūrfondu finansēšanas perspektīvas 2007.–2013. gadam ietvaros LDDK un LBAS kopīgi īstenojamās
programmas darba tiesību un darba aizsardzības
normatīvo aktu ieviešanas veicināšanai uzsākšana. Programmas ietvaros ir paredzēts sniegt
būtisku atbalstu darba devējiem darba vides risku
vērtēšanā, veikt cilvēkresursu plānu izstrādi virknē
nozaru, sniegt konsultācijas normatīvo aktu
prasību ieviešanā, veikt metodisko materiālu un
vadlīniju izdošanu un daudzas citas aktivitātes.

Forums par darba aizsardzību ar VDI
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2006. gads Eiropā tika pasludināts par mobilitātes
gadu, kura laikā ES prezidentūru secīgi dalīja
Austrija un Somija, bet 2007. gadā turpināja
Vācija. Somija par savām prioritātēm izvirzīja ES
konkurētspēju, ārējās attiecības, brīvības,
drošības un tiesiskuma jomas nostiprināšanu,
institūciju darbības pārskatāmību un lēmumu
pieņemšanas efektivitāti. Īpaša uzmanība tika
pievērsta ES iekšējā tirgus attīstībai, inovāciju politikai, darbaspēka produktivitātes paaugstināšanai
un spējai īstenot vienotu enerģētikas politiku un
mazināt birokrātisko slogu uzņēmumiem.
Vācija, pārņemot prezidentūru gada nogalē,
iezīmēja izaicinājumus nākamajam gadam,
nosaucot 2007. gadu par Līdztiesību gadu. Lai
nodrošinātu ilgstošu un stabilu izaugsmi un
nodarbinātību, Vācijas savas prezidentūras laikā
lielu uzmanību pievērsīs Eiropas vienotā tirgus
nostiprināšanai jaunās vienotā tirgus stratēģijas
ietvaros. Papildus tiks pievērsta uzmanība
ražošanas un pakalpojumu sektora attīstības
sekmēšanai, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu
konkurētspējai. Svarīgs šī gada jautājums ir arī
enerģētikas politikas izveide.

LDDK Eiropā
Lai veicinātu konfederācijas starptautisko atpazīstamību un partnerattiecību paplašināšanos,
2006. gada laikā LDDK pārstāvji un biedri
piedalījās dažādos starptautiskos pasākumos
un konferencēs. Kā nozīmīgākie jāmin šādi
pasākumi: Uzņēmējdarbības un rūpniecības

UNICE konkurētspējas diena Briselē

kosultatīvās padomes komitejas (BIAC) ģenerālā
asambleja un OECD forums «Līdzsvarojot
globalizāciju» (Parīze), ikgadējās Starptautiskās
darba konferences 94. sesija (Ženēva),
Starptautiskās Darba devēju organizācijas (IOE)
Eiropas biedru sanāksme (Bukareste).
2006.
gada
nozīmīgākās
aktivitātes
starptautiskajā līmenī
! ES Konstitucionālais līgums – ziņojums ES
samitam;
! PTO Dohas sarunu raunds, ES/Krievija,
ES/ASV, ES/Ķīnas attiecību uzlabošana;
! ES sociālā modeļa nākotne un modernizēšana;
! Finanšu perspektīva 2007.–2013. gadam;
! Iekšējais
tirgus
(REACH/pakalpojumu
direktīvas);
! UNICEF komunikāciju stratēģijas uzlabošana;
! LDDK pirmo reizi piedalījās Eiropas Rūpnieku
federāciju direktoru konferencē;
! LDDK lielu uzmanību veltīja sadarbībai ar
mūsu tuvāko kaimiņu – Krieviju. Pagājuša gada
februārī LDDK piedalījās pirmajā oficiālajā
BUSINESSEUROPE organizācijas (UNICE)
delegācijas vizītē Krievijā, kuras laikā pauda
atbalstu Krievijas pievienošanas procesam PTO;
! LDDK parakstīja līgumu ar Viskrievijas darba
devēju apvienību «Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienība» par ekonomiskās sadarbības
veicināšanu un vienošanos ar Krievijas
Apvienoto darba devēju koordinācijas padomi
par sadarbību sociālā dialoga veicināšanai;

Tikšnās ar Latvijas interešu pārstāvjiem ES
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Līgumattiecību izveidošana ar Krievijas darba devējiem

Sadarbības stiprināšana ar Maltas darba devējiem

! LDDK noslēdza sadarbības līgumus ar
Izraēlas, Maltas darba devējiem un Ukrainas
Tirdzniecības kameru Baltijā;
! LDDK pateicību pauž Latvijas diplomātiskajās
pārstāvniecībās strādājošiem darbiniekiem par
ekonomsikās sadarbības veicināšanu.

! ES pārvaldes reformas pabeigšana;
! Nacionālā protekcionisma apkarošana;
! Sociālo garantiju sistēmas uzlabošana.

2007. gada BUSINES S E U R O P E p r i o r i t ā t e s
LDDK vērsīs valdības, sadarbības partneru un
biedru uzmanību uz aktīvāku Latvijas darba
devēju viedokļu apzināšanu, konsolidēšanai un
pārstāvēšanai BUSINESSEUROPE organizācijas
Ekonomikas un finanšu lietu, Iekšējā tirgus lietu,
Industriālo lietu, Sociālo lietu, Sociālā dialoga
komitejās, kā arī tautsaimniecības nozaru darba
grupās šādu prioritāšu realizācijai:
! Nodarbinātības līmeņa paaugstināšana;
! Iekšējā tirgus pilnveidošana;

Sociālās atbildības pase –
Globālais līgums
Apzināta sekošana Globālā līguma desmit
principiem aiztaupīs katram uzņēmējam daudz
laika, kurš tiek patērēts to neievērošanas seku
likvidēšanai, un ļaus strādāt daudz ražīgāk.
LDDK aicina uzņēmējus kļūt par Globālā līguma
sadarbības partneriem, kas apliecina uzņēmuma gatavību risināt korporatīvās pārvaldības
jautājumus savā uzņēmumā.
Eiropas Komisija uzskata – kamēr paši
uzņēmumi ir līderi korporatīvās sociālās
atbildības (KSA) ieviešanā, tie visspēcīgāk ietekmē KSA attīstību sadarbībā ar darba devēju
organizācijām, arodbiedrībām, NVO, pašvaldībām un valdību, kā arī ar akadēmiskajām
institūcijām. KSA veicināšana atspoguļo
vajadzību aizstāvēt kopīgās vērtības un
palielināt solidaritātes un kohēzijas izjūtu.
Zīmīgi, ka 2006. gadā Globālā līguma kustībai
pievienojās izglītības iestādes, paužot atbalstu
izvirzītajiem principiem un apstiprinot to

V. V. Freibergas un uzņēmēju vizīte Izraēlā
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ievērošanu. Globālais līgums šajā gadā ir ieguvis arī ISO ievērību un ir uzskatāms par labu
praksi, ieviešot uzņēmumā kvalitātes vadību.
Tas, protams, nemazina Globālā līguma
brīvprātības principu un nepieciešamību pēc
uzņēmuma iniciatīvas.
2006. gadā Latvijā notika Globālā līguma desmitā
pretkorupcijas principa ieviešanas aktivitātes
sadarbībā ar Sabiedrību par atklātību – Delna,

kas iezīmēja ceļu sabiedriskās domas veidošanā un godīgas konkurences veicināšanā
(www.globalcompact.lv), paužot atbalstu Globālā
līguma labās prakses ieviešanai uzņēmējdarbībā.
LDDK izsaka pateicību tām 14 organizācijām,
kas aktīvi ir iesaistījušās Globālā līguma kustībā.
Aicinām ikvienu biznesa līderi pievienoties
Globālā līguma kustībai!

______________________
(uzņēmuma nosaukums)
Vēlamies atbalstīt Globālā līguma
desmit principus attiecībā uz

cilvēktiesībām, darba tiesībām, vidi
Dalībnieki ir atbalstījuši GL sadarbības tīklu
un pret korupciju. Apņemamies iekļau
Ir GL dalībnieki, bet nav attīstīts sadarbības tīkls
Globālā līguma principus sava
Pagaidām vēl nav GL dalībnieki
uzņēmuma stratēģijā, kultūrā un
ikdienas darbībā un skaidri apliecināt to
savos ziņojumos darbiniekiem, partneriem, klientiem un plašākai sabiedrībai. Mēs atbalstām sabiedrisko pārraudzību
un caurspīdīgumu, un esam gatavi sagatavot publiskās atskaites par sasniegumiem.
Klāt ir pievienota kontaktinformācija sadarbībai ar Globālā līguma biroju.

Paraksts _______________________________
Vārds, uzvārds __________________________
Ieņemtais amats ________________________
Datums ________________________________

Nosūtīt uz:
Vīlandes iela 12-1
Rīga, LV-1010, Latvija
Fakss: +(371) 67224469
lddk@lddk.lv
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LDDK biedri
Latvijas Profesionālās izglītības
mācību iestāžu asociācija

Latvijas Zemnieku federācija

Veselības aprūpes
darba devēju asociācija
Latvijas Mašīnbūves un
metālapstrādes Rūpniecības
uzņēmēju asociācija

Latvijas Pašvaldību
darba devēju asociācija

Latvijas Energobūvniecības
asociācija

Pieaugušo un profesionālās
izglītības asociācija

Latvijas Ceļinieku asociācija
Latvijas logu un durvju
ražotāju asociācija

Latvijas koledžu asociācija

Latvijas Elektrotehnikas un
elektronikas rūpniecības
asociācija

SIA «Ladeko», Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvā biedrība, AS «Augstsprieguma tīkls», Rīgas Centrālais Termināls,
SIA «Dako», SIA «Latvijā audzētu dārzeņu loģistika», SIA «Bēnes Patērētāju biedrība», Tehnisko ekspertu asociācija,
SIA «Alvos», Daugavpils uzņēmējdarbības attīstības asociācija, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija,
Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija, Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija, SIA «Raro centrs»,
SIA «Darba aizsardzība», SIA «Strēlnieks B», SIA «Kuģu remonta sabiedrība».

LDDK direkcija pateicas

LDDK direkcija pateicas biedriem par aktīvu
darbu darba devēju viedokļa un interešu
pārstāvību:
Guntim Tomsonam (Pieaugušo un
profesionālās izglītības asociācija)
Dacei Šaiterei (AS «Grindex»)
Arlitai Sedmalei (Latvijas Pārtikas uzņēmumu
federācija)
Aldim Baumanim (Biznesa augstskola «Turība»)
Ingai Kolai (AS «Latvenergo»)
Lindai Matisānei (AS «Inspecta Latvia»)
A g n e s e i Ko l i g i n a i (SIA «Latvijas Mobilais
telefons»)
Zigmāram Brunavam (Latvijas ceļu būvētājs)
Gaidai Lācei (Latvijas Pašvaldību darba devēju
asociācija)
Edgaram Dārzniekam (Mašīnbūves un
metālapstrādes uzņēmēju asociācija)
Andai Būmanei (AS «Latvijas Finieris»)
Aleksandram Grigorjevam (SIA «GRIF»)

Ingai Kolai (PVAS «Latvenergo»)
Pēterim Druķim (AS «Inspecta Latvia»)
Artūram Neimanim (SIA «Rimi Latvija»)
Irēnai Upzarei (PVAS «Latvenergo»)
Intai Brālēnai ( SIA «Latvijas Mobilais telefons»)
Jānim Sproģim (Mašīnbūves un
metālapstrādes uzņēmēju asociācija)
Baibai Siksnei (PVAS «Latvenergo»)
Gundaram Prolim (Latvijas Slimnīcu biedrība)
Mārim Rēvaldam (Veselības aprūpes
darba devēju asociācija)
Andrim Uzuleņam (AS «Ventspils Nafta»)
Lindai Baltiņai (AS «Pasažieru vilciens»)
Ievai Rozenbergai (VAS «Latvijas Pasts»)
Lailai Odiņai (AS «airBaltic Corporation»)
Uldim Pētersonam (VAS «Latvijas Dzelzceļš»)
Vladimiram Cudečkim (Latvijas Atkritumu
saimniecības uzņēmumu asociācija)
Kārlim Kadiķim (Latvijas ceļinieku asociācija)
Jānim Mārciņam (Latvijas Kokrūpniecības
federācija)

Pirmajā rindā pirmais no kreisās SIA “Darba tirgus pētījumu, izglītības un konsultāciju centrs” izpilddirektors Eduards Filippovs, korporatīvās pārvaldes eksperte
Agnese Alksne, ģenerāldirektora vietnieks Edgars Korčagins, ģenerāldirektore Elīna Egle, grāmatvede Vija Sebre, ģenerāldirektores sekretāre Linda Jansone.
Otrajā rindā pirmais no kreisās Tautsaimniecības un finanšu jautājumu eksperts Mārcis Dzelme, Biedru attiecību un biroja vadītāja Ilze Nagle, Izglītības un
nodarbinātības eksperte Ilona Kiukucāne, Starptautisko lietu eksperte Kristīne Dolgiha, Sociālā dialoga koordinators reģionos Andrejs Šnepsts.
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