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LDDK vadības ziņojums
2011. gads aizsākās ar politiskajām nesaskaņām, kā rezultātā ar Valsts prezidenta rīkojumu
Nr. 2 tika sasaukts referendums par Saeimas atlaišanu un organizētas jaunas parlamenta
vēlēšanas. Tādējādi daļa strīdīgu un nepopulāru, bet valsts attīstībai un tautsaimniecības
izaugsmei būtisku jautājumu risināšana tika atlikta, dodot vietu populistiskām diskusijām un
vēlētāju uzmanības un uzticības iegūšanai gaidāmo vēlēšanu gaisotnē.
Tomēr LDDK stratēģiskie mērķi paliek nemainīgi un 2011. gadā darbs tika organizēts to
sasniegšanai, lai līdz 2015. gadam Latvija Doing Business reitingā sasniegtu 18. vietu,
Globālās konkurētspējas indeksā kļūtu par vienu no 30 konkurētspējīgākajām valstīm
pasaulē un no 2015. gada Latvija sasniegtu A līmeņa valsts kredītreitingu.
2011. gada notikumi lielā mērā ietekmēja LDDK darbību, liekot pievērst pastiprinātu
uzmanību ilgtermiņa stratēģiskās politikas plānošanas jautājumiem, kas ļāva paust izvērstu
un argumentētu Latvijas darba devēju viedokli par nepieciešamo rīcību kopīgi izvirzīto
stratēģisko mērķu sasniegšanai. LDDK sagatavoja un savas pozīcijas balstīja uz aicinājumu
11. Saeimai, kurā apkopoti galvenie uzstādījumi visās uzņēmējdarbībai būtiskajās jomās. Uz
aicinājuma pamata tika sniegti komentāri un aizstāvētas darba devēju intereses deklarācijas
par trešā V. Dombrovska Ministru kabineta darbības deklarāciju un rīcības plāna tās
ieviešanai ietvaros. Būtisks panākums ir vienošanās ar V. Dombrovski par regulāru regulārām
tikšanām Ministru kabineta deklarācijas ieviešanas izvērtēšanai un nepieciešamo
papildinājumu veikšanai deklarācijas rīcības plāna ietvaros, lai to pielāgotu atbilstoši
aktuālajai situācijai. LDDK arī aktīvi iestājās par nepieciešamību sagatavot Nacionālo
attīstības plānu 2014. – 2020. gadam un atbalstīja Pārresoru koordinācijas centra izveidi.
Uzņēmējiem ir skaidri jāzina, ko ražot, kādus pakalpojumus sniegt un kā attīstīties, lai
sasniegtu valsts, uzņēmuma un katra personīgos mērķus.
Kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas
Pašvaldību savienību – izstrādātas un aprakstītas strukturālo reformu vadlīnijas. 2011. gada
pavasarī bija paredzēts pārskatīt valsts pārvaldes strukturālo reformu plānu, tačču nekādas
tālākas darbības nav sekojušas. Tomēr 2011. gada nogalē LDDK apturēja nepārdomātu un
sasteigtu valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijas virzību, lai valsts izsvērti veiktu esošo
kapitāla daļu analīzi un nepieciešamības izvērtējumu, kā arī virzītos uz stratēģiski valsts
attīstībai nozīmīgo kapitāla daļu efektīvu pārvaldību.
Strukturālo reformu vadlīniju kontekstā politiķi pieņem sadarbības partneru kopīgi virzīto ideju
par nepieciešamību uzsākt valsts vidēja termiņa budžeta izstrādi, kas ir darba devējiem īpaši
aktuāls jautājums vidēja termiņa biznesa attīstības plānošanai. Kā katru gadu, LDDK ieguldīja
lielu darbu 2012. gada valsts budžeta izveidē, lai nepalielinātu kopējo darba devēju nodokļu
masu. Lai pēc iespējas mazinātu Ministru kabineta vēlmi iekasēt arvien lielākus nodokļus
nepieciešamās konsolidācijas nodrošināšanai, 2011. gadā tika parakstīta Nodokļu politikas
stratēģija 2011. – 2014. gadam, lai īstenotu LDDK stratēģisko mērķi – nodokļu jomā Latvijai
kļūt par konkurētspējīgāko valsti Baltijas jūras reģionā. LDDK biedru nostāja par
nepieciešamību ieviest euro ar 2014. gada 1. janvāri tika atbalstīta, paužot nostājas par
fiskālās disciplīnas likumu, kas vienprātības trūkuma dēļ 2011. gadā netika pieņemts. Tāpat
2011. gadā tika noslēgta pirmā pēckrīzes perioda ģenerālvienošanās ar Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienību par sadarbību nodokļu maksātāju interešu pārstāvībā, kas
ekonomiskās recesijas laikā deva pamatu sociālā miera nodrošināšanai valstī.
Liela uzmanība 2011. gadā tika pievērsta ēnu ekonomikas mazināšanas jautājumiem, lai
LDDK biedriem tiktu radīta godīga un vienlīdzīga konkurence tirgū ar mērķi apkarot
kontrabandu, izskaust nelegālo nodarbinātību, ievērot darba tiesības un atbalstīt godīgu
uzņēmējdarbību, t.sk. publisko iepirkumu ietvaros, tāpēc LDDK ir izstrādājusi priekšlikumus
ēnu ekonomikas apkarošanas un godīgas konkurences nodrošināšanas plānam. Papildus
LDDK īstenoja vērienīgu pasākumu kopumu – komunikāciju plašsaziņas līdzekļos un izvērsa
plašu sadarbību ar iesaistītajām valsts pārvaldes institūcijām – kampaņas „Pret ēnu
ekonomiku – par godīgu konkurenci” ietvaros, kā rezultātā tika parakstīta vienošanās ar
Saeimas priekšsēdētāju S. Āboltiņu par sagatavoto konkrēto rekomendāciju ieviešanu.

Lai nodrošinātu Latvijas darba devējus ar kvalitatīvu darbaspēku, LDDK cenšas nosegt visas
Latvijas uzņēmēju vajadzības – gan augstākās izglītības, gan profesionālās izglītības ietvaros.
LDDK 2011. gadā noslēdza vienošanos ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Rektoru
padomi, Augstākās izglītības padomi, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas
Studentu apvienību par sadarbību studiju vietu struktūras pakāpeniskai pārveidošanai
atbilstoši darba tirgus prasībām. Sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību strauji
virzījās uz priekšu projekta profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai
īstenošana, lai izveidotu uzņēmējdarbības nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu izglītības
saturu.
2011. gada ietvaros LDDK turpināja sniegt plašu atbalstu darba devējiem būtiskajos
jautājumos. Visos Latvijas reģionos tika nodrošinātas bezmaksas konsultācijas uzņēmējiem
svarīgās darba attiecību ar darba ņēmējiem jomās – darba tiesībās un darba aizsardzībā. Lai
apvienotu uzņēmējus interešu pārstāvniecībai pašvaldību līmenī un sekmētu prognozējamu
uzņēmējdarbības vides attīstību reģionos, visā valstī tika nodrošinātas bezmaksas
konsultācijas reģionālā sociālā dialoga jautājumos. Mikro, mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem tika nodrošināta iespēja veidot partnerības apmācību nodrošināšanai saviem
darbiniekiem. Turpinājās aktīvs darbs Mazo un vidējo uzņēmumu, Korporatīvās sociālās
atbildības un Enerģētikas un vides platformu ietvaros, lai nodrošinātu uzņēmumiem
profesionālu vidi būtisko jautājumu risināšanai.
Ņemot vērā to, ka Latvijas tautsaimniecības atjaunotnes un izaugsmes pamatā liekama
eksporta palielināšana un investīciju piesaiste, LDDK 2011. gadā kopā ar Ārlietu ministriju,
Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru parakstīja memorandu par sadarbību ārējo ekonomisko attiecību
veicināšanai, kas kalpos par ietvaru vienotas ārējās ekonomiskās politikas izstrādei.
2012. gada ietvaros, lai sasniegtu organizācijas biedru izvirzītos stratēģiskos mērķus
uzņēmējdarbības vides, konkurētspējas un kredītreitinga līmeņa jomā, lielākā uzmanība tiks
pievērsta:
1) makroekonomikas stabilizācijas nodrošināšanai, veidojot sabalansētu ikgadējo un
vidējā termiņa valsts budžetu un pārdomātu fiskālās disciplīnas politiku;
2) prognozējamas nodokļu politikas veidošanai, īpašu uzmanību pievēršot darba
nodokļu pārskatīšanai un nodokļu sistēmas konkurētspējas nodrošināšanai Baltijas
jūras reģiona ietvaros;
3) godīgas konkurences sekmēšanai un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, strādājot
pie aktuālajiem likumdošanas priekšlikumiem un sniedzot konkrētas rekomendācijas;
4) cilvēkkapitāla pieejamības un tā kvalitātes nodrošināšanai, turpinot aizstāvēt darba
devēju vajadzības un redzējumu izglītības, nodarbinātības, demogrāfijas un sociālās
drošības jomās;
5) strukturālo reformu veicināšanai un efektīvas publiskās pārvaldes veidošanai, t.sk.
uzsāktu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu privātajam sektoram, veicinātu
tālāku valsts atbalsta funkciju centralizāciju, samazinātu normatīvā regulējuma
apjomu un administratīvos šķēršļus;
6) ārējās sadarbības stiprināšanai, strādājot pie vienotas ārējās ekonomikas politikas
izstrādes eksporta atbalstam un investīciju piesaistei un sekmējot uzņēmēju darbību
ārvalstu tirgos.
Vēlos pateikties par man izteikto uzticību turpināt LDDK ģenerāldirektore Elīnas Egles
iesākto darbu LDDK prezidenta un padomes vadībā, lai virzītu organizāciju stratēģisko
mērķu izpildei. Pateicos arī biedriem, kas neatlaidīgi ir snieguši savu viedokli par dažādiem
tautsaimniecībai aktuāliem jautājumiem, lai padarītu LDDK viedokli spēcīgu, nodrošinot
kvalitatīvu pārstāvniecību un diskusijas viedokļu saskaņošanai. Tā pat vēlos izteikt atzinību
tiem politiķiem un valdības pārstāvjiem, kas ir ieklausījušies LDDK argumentācijā par labu
tautsaimniecības izaugsmei un valsts labklājībai. Es ceru, ka nākamo gadu laikā mums
pievienosies vēl daudz jaunu darba devēju un nozaru asociācijas, lai stiprinātu organizēto
pilsonisko sabiedrību un sociālo dialogu darba devēju, nozaru, reģionālajā, nacionālajā un
starptautiskajā līmenī!

Līga Menģelsone
LDDK ģenerāldirektore

LDDK ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā
LDDK ir sociāli ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienībai.

LDDK biedri
LDDK apvieno:
• 96 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku;
• 67 Latvijas tautsaimniecībā ievērojamas nozaru un reģionālās asociācijas un
federācijas, apvienojot vairāk nekā 5000 uzņēmumu.
Kopumā LDDK biedri nodarbina 37% Latvijas darba ņēmēju.

Vērtības
Līderisms + Kompetence + Atbildība + Pārstāvniecība + Atvērtība + Vienotība

LDDK misija
Pārstāvēt Latvijas darba devēju intereses uzņēmumu konkurētspējai, darba un dzīves
kvalitātei.

LDDK vīzija
LDDK ir ietekmīgākā Latvijas darba devēju interešu pārstāve.

LDDK darbības virzieni
Uzņēmēju interešu aizstāvība un darba devēju pārstāvība sociālajā dialogā visos līmeņos.

LDDK mērķi
1. Pārstāvēt darba devējus nozaru un reģionālajā, nacionālajā, Eiropas un starptautiskajā
līmenī.
2. Uzņēmējdarbības tiesiskās vides un publiskās pārvaldības pakalpojumu pilnveidošana
3. Efektīvu un kvalitatīvu procesu nodrošināšana organizācijā.
4. Nodrošināt organizācijas darbībai nepieciešamo finansējumu.
5. Pilnveidot sniedzamos pakalpojumus.
6. Piesaistīt jaunus biedrus pārstāvības paplašināšanai un darba devēju apvienošanai.

LDDK stratēģisko mērķu izpilde 2011.gadā
Uzņēmējdarbības tiesiskās vides un publiskās pārvaldības pakalpojumu pilnveidošana – šajā
pārskatā esam apkopojuši galvenos LDDK sasniegumus, Latvijas izaugsmes un labklājības,
kā arī uzņēmējdarbības ilgtspējīgas attīstības veidošanā.
Biedru interešu aizstāvība – izvērtējot LDDK direkcijas sniegtos atzinumus normatīvo aktu un
politikas plānošanas dokumentu izstrādes procesā 2011.gadā:
• LDDK direkcija kopumā ir izskatījusi gandrīz 700 tiesību aktu projektus, tai skaitā ap 570
normatīvos aktus.
• LDDK ir sniegusi iebildumus par 20% jautājumu, kas skar uzņēmējdarbības vidi.
• Identificēto jautājumu un sniegto atzinumu rezultativitāte šobrīd vērtējama kā pozitīva.
Ap 80. tautsaimniecībai aktuālu jautājumu joprojām turpina virzību saskaņošanas un
apspriešanas procesā.
• No visiem sniegtajiem atzinumiem vērā ņemti 55% atzinumu, bet 2012.gadā tiek plānots
sasniegt 58% rezultativitāti.
Biedru interešu pārstāvēšana – LDDK direkcija ir novērtējusi biedru līdzdalību sociālā dialoga
lēmējinstitūcijās 2011.gadā, kas kopumā sasniedza 58% (2008.gadā - 60%, 2009.gadā 64%, 2010.gadā 54%, 2011.gadā – 54%). Aicinām darba devējus vēl aktīvāk iesaistīties
LDDK aktivitātēs un sociālā dialoga platformās!
Biedru piesaiste – neraugoties uz finanšu grūtībām, ar kurām saskārās vairāki LDDK biedri,
biedru skaits, salīdzinājumā ar 2010.gadu, ir pieaudzis par 9 biedriem. Jāatzīmē, ka šobrīd
LDDK biedri nodarbina 37% no valstī nodarbinātajiem iedzīvotājiem.
Finansējuma nodrošināšana – LDDK plānotie ieņēmumi ir samazinājušies par 11% Budžeta
neizpildi veido biedru naudas kavējumi un neiekasētās biedru naudas, kā arī nelielais biedru
skaita pieaugums. 2011.gadā tika uzsākts projekts nozaru profesionālās izglītības standartu
atbilstības uzlabošanai saskaņā ar reālo darba tirgus pieprasījumu.
Efektīvu un kvalitatīvu procesu nodrošināšana organizācijā – 2012.gadā tiks ieviesta biedru
attiecību vadības sistēma.
Sniedzamo pakalpojumu pilnveidošana – interneta vietņu kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji ir
pieauguši – LDDK mājas lapas apmeklējumu skaits pieaudzis par 48,4%. Biedru portālu
www.lobijs.lv lieto 65% aktivizēto lietotāju, kas sastāda 30% no visiem reģistrētajiem. LDDK
2011.gadā rīkoja konferences (3), seminārus (29), apmācības (9), pieredzes apmaiņas
pasākumus (4), iniciatīvas (3).

LDDK biedru skaita pieaugums (2004 – P2012)

Sociālais dialogs
Sociālais dialogs
Konsultāciju mehānisms un interešu līdzsvarošanas modelis, kas ir tiesiskas valsts un
demokrātiskas sabiedrības pamats. Latvijā sociālā dialoga mehānisms sāka veidoties
1998.gadā, laikā, kad LR Saeima ratificēja ANO Starptautiskās darba organizācijas
konvencijas Par trīspusējām konsultācijām starptautisko darba normu pielietošanas
sekmēšanu un Par kolektīvo pārrunu atbalstīšanu. 2004.gadā, pievienojoties Eiropas
Savienībai, Latvijai kļuva saistošs Eiropas dibināšanas līgums, kurš paredz konsultācijas ar
sociālajiem partneriem un tiesības slēgt nolīgumus, kas tiek ieviesti kā Direktīvas kuras
realizē sociālie partneri. Pašlaik Latvijā attīstās sociālais dialogs, lai nodrošinātu sociālo
mieru valstī un iesaistītu darba devēju un darbinieku pārstāvjus rīcībpolitikas ieviešanā.

Sociālie partneri
Latvijā sociālie partneri ir divas organizācijas - LDDK, kas darbojas saskaņā ar Darba devēju
organizāciju likumu, un LBAS, kas darbojas saskaņā ar likumu par Arodbiedrībām. Likumi
paredz ne tikai tiesības saņemt informāciju par aktuālajiem tiesību aktiem, bet arī obligātu
pienākumu sniegt darba devēju un darba ņēmēju viedokli.
LDDK, lielākajai darba devēju organizācijai Latvijā, ir jākonsolidē darba devēju viedoklis un
jānodrošina darba devēju pārstāvība sociālajā dialogā ar LBAS, valsti un pašvaldībām,
veicinot saskaņotu darbu un līdzatbildību tautsaimniecības un nodarbinātības jautājumu
risināšanā.
LDDK pārstāv darba devēju intereses visos sociālā dialoga līmeņos:
• Starptautiski LDDK ir pārstāvēta Starptautiskajā darba devēju organizācijā (IOE),
Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvajā padomē (BIAC) un Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), sniedzot saskaņotu viedokli par
uzņēmējdarbībai aktuāliem tematiem labas pārvaldības, cilvēktiesību, darba tiesību un
citos jautājumos. LDDK darbojas Starptautiskajā ražotāju un uzņēmēju kongresā (МКПП/
ICIE) un Starptautiskajā Eiropas darba devēju koordinējošā padomē (МКСОР/ ICCEU) ar
mērķi stiprināt sadarbību starp darba devēju pārstāvošām organizācijām starptautiskā
līmenī.
• Lai aizstāvētu Latvijas uzņēmēju ārējās ekonomiskās intereses, LDDK attīsta
starptautisko divpusējo sadarbību ar dažādu valstu darba devēju organizācijām. LDDK ir
noslēgusi divpusējos līgumus ar dažādu valstu nacionālām un reģionālām darba devējus
apvienojošām uzņēmēju organizācijām, sekmējot Latvijas sociālekonomisko sadarbību un
uzņēmējdarbības attīstību ar citām valstīm. LDDK ir nodibinājusi vairākas Lietišķās
sadarbības padomes (LSP), kas ļauj uzņēmējiem būtiskus jautājumus risināt valdību
līmenī.
• LDDK ir pārstāvēta Eiropas Biznesa konfederācijā (BUSINESSEUROPE), kas ir
nozīmīgākais Eiropas uzņēmēju interešu pārstāvis ES institūcijās, Eiropas Ekonomiskajā
un Sociālajā komitejā, kā arī astoņās Eiropas Komisijas konsultatīvajās komitejās un
padomēs, un trijās ES aģentūrās.
• Nacionālais līmenis - LDDK slēdz ģenerālvienošanos (pēdējā tika noslēgta 2011.gadā) ar
LBAS, kas paredz kopīgi sadarboties, lai pārstāvētu nodokļu maksātāju intereses.
Sociālie partneri iesaistās dialogā ar valdību, tādējādi nodrošinot publiskās varas
pieņemto lēmumu leģitimitāti ekonomiskajos un sociālajos jautājumos. Tiek attīstīta
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome (NTSP) un tās apakšpadomes.

Avots: www.lddk.lv

• Reģionālais līmenis - Sociālais dialogs reģionos ir konsultāciju mehānisms, kurā iesaistās
reģionālās darba devēju organizācijas un vietējās arodbiedrības, lai kopīgi vestu sarunas
ar pašvaldību, nodrošinot pieņemto lēmumu saskaņošanu ar nodokļu maksātājiem
reģiona attīstībai.
• Darba devēju organizāciju - nozaru līmenis - sociālajā dialogā piedalās darba devēju
organizācijas, kuras pārstāv attiecīgās nozares darba devējus un arodbiedrības, kas,
savukārt, pārstāv atbilstošās nozares darbiniekus. Darba devēju organizācijas, kas
apvieno vairāk kā 50% no tirgus dalībniekiem vai kuru biedru kopējais apgrozījums tirgū ir
vairāk kā 60%, ir tiesīgas slēgt visiem tirgus dalībniekiem saistošas vienošanās,
piemēram, vienojoties par minimālo darbinieka stundas likmi vai nozares speciālistu
vidējo algu, vai apakšuzņēmēju uzraudzības politiku u.tml.
• Darba devēja un darbinieka līmenis – sociālā dialoga rezultātā notiek vienošanās par
darba līgumiem, tiek slēgti koplīgumi, veidotas arodbiedrības vai izvēlēti darbinieku
pārstāvji.

Iesaisties sociālajā dialogā!

Gudra ekonomika Latvijas izaugsmei
Valsts ilgtspējīgas attīstības un katra iedzīvotāja labklājības pieauguma pamatā šodien ir
gudra, uz zināšanām un inovācijām balstīta ekonomika. Savukārt tā nav iespējama bez
mērķtiecīga atbalsta tautsaimniecības izaugsmei, virzot finansējumu ekonomikas
pašpietiekamības nodrošināšanai, prečču un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību
radīšanai un produktivitātes pieaugumam, līdzsvarotai attīstībai un cilvēkdrošībai. Iesaistot
valsts attīstībai nozīmīgu jautājumu risināšanā pilsonisko sabiedrību, tai skaitā sociālā dialoga
partnerus, iespējams panākt sabalansētāku lēmumu pieņemšanu ekonomikas pārmaiņu un
izaugsmes nodrošināšanas laikā.
LDDK aktīvi līdzdarbojas visos sociālā dialoga līmeņos, lai atjaunotu Latvijas izaugsmi.

Prioritātes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Makroekonomikas stabilizācija nacionālā līmenī
Prognozējama nodokļu politika
Konkurētspējas veicināšana, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi
Cilvēkkapitāla pieejamības un kvalitātes nodrošināšana
Efektīva publiskā pārvalde, mazinot administratīvos šķēršļus un efektīvi pārvaldot
publiskos aktīvus
Ilgtspējīga sociālā sistēma
Ēnu ekonomikas mazināšana – godīgas konkurences nodrošināšana
Strukturālās reformas
Ārējo ekonomisko attiecību stiprināšana

Mērķi
•
•
•

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas novērtējums - Doing Business* reitingā pakāpties
līdz 2015.gadam no 21. uz 18. vietu 183 valstu konkurencē;
Globālās konkurētspējas indeksā**, kurā Latvija patlaban ir 65.vietā, kļūt par vienu no
30 konkurētspējīgākajām valstīm 142 pasaules valstu ekonomiku konkurencē;
Valsts kredītreitingam*** no 2015. gada jābūt vienam no labākajam starp Baltijas valstīm
(no B līmeņa kategorijām jānokļūst A līmenī).

*Doing Business – www.doingbusiness.org
**Globālās konkurētspējas indekss – www.weforum.org
***Valsts kredītreitingi – www.kase.gov.lv/?object_id=58

Prognozējama uzņēmējdarbības vide biznesa konkurētspējai
Makroekonomika
Par tautsaimniecības stabilizāciju pēc dramatiskā krituma liecina salīdzinoši straujais IKP
pieaugums 2011.gadā, tekošais konts ir sabalansēts, tomēr 2012.gadu par sekmīgu
varēsim saukt tikai tad, ja tas atnesīs arī būtisku vietējā tirgus aktivizēšanos pēc ieilgušās
stagnācijas. Fiskālās disciplīnas likums 2011.gadā netika pieņemts, jo vēl nav panākta
vienprātība jautājumā vai tik stingra fiskālās disciplīnas politika valstī spēs nodrošināt
pietiekamu izaugsmi.
Vēl arvien saglabājas tādi ilgtermiņa riski kā prasmju neatbilstība darba tirgu pieprasījumam,
kā arī sociālā budžeta ilgtspējas jautājums, ko ietekmē gan demogrāfiskie jautājumi, gan arī
darbaspēka migrācija uz citām ES dalībvalstīm.
2011.gadā ir ieviesti vairāki būtiski LDDK atbalstīti priekšlikumi, kas ļaus sekmīgāk plānot
tautsaimniecības attīstību:
• ēnu ekonomikas ierobežošana;
• pāreja uz vidēja termiņa budžetēšanu;
• sākusies virzība uz Fiskālās disciplīnas likuma pieņemšanu.
2012.gadā Latvijai jāturpina fiskālās situācijas stabilizācija valstī, to balstot uz pasākumiem,
kas nav pretrunā ar uzņēmējdarbības attīstības principiem. Nodokļu kopējā sloga
paaugstināšana jānomaina ar sekmīgāku ēnu ekonomikas apkarošanu, kā arī
uzņēmējdarbības vides uzlabojumiem. Atzinīgi vērtējama arī Pārresoru koordinācijas centra
izveide, kuram būtu jākļūst par saskaņotas valsts institūciju īstenotās politikas nodrošinātāju
NAP kontekstā.
2011.gada rezultāti
• Sagatavots LDDK aicinājums 11. Saeimai.
• Kopā ar LBAS un LPS sagatavotas strukturālo reformu vadlīnijas, kā rezultātā tiek
pieņemta ideja/izpildīta vidējā termiņa valsts budžeta plānošana.
• Darbs pie valsts budžeta - vidējā termiņa budžeta plānošana - tika paaugstināts
Azartspēļu nodoklis , bet atcelts IIN no azartspēļu laimestiem. Palielināts apjoms, kas
tiks iekasēts no ēnu ekonomikas, attiecīgi mazāks valsts budžeta konsolidācijas
apjoms.
• Sniegti komentāri par Latvijas Konkurētspējas ziņojumu, kurā ņemts vērā LDDK
ieteikums - nodrošināt regulāru konkurētspējas monitoringu.
• Darbs pie valdības deklarācijas un tās rīcības plāna izstrādes.
• Regulāri uzrunāts jautājums par Strukturālo reformu plāna sagatavošanas gaitu un
ieviešanu, par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu privātajam sektoram, par funkciju
auditu rezultātiem un to ieviešanu, par valsts pārvaldīto fondu finansēšanu.
• Apturēta nesaskaņota valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeļa apstiprināšana un
uzsākts jēgpilns darbs pie veiksmīgākā modeļa izstrādes.
• Atbalstīta Nacionālā attīstības plāna 2014 – 2020 izstrādes nepieciešamība.
• LDDK pozīcija ņemta vērā, gatavojot Latvijas nostāju par Eiropas Savienības daudzgadu
finanšu ietvaru 2014. – 2020. gadam.
2012.gada uzdevumi
• LDDK aicinājums 11. Saeimai tiks izmantots LDDK turpmāko pozīciju aizstāvēšanai.
• Strukturālo reformu vadlīnijas kalpos kopīgas sociālo un sadarbības partneru pozīcijas
aizstāvēšanai.
• Latvijas Konkurētspējas ziņojumu LDDK izmantos kā pamatu aicinājumiem izstrādāt
konkrētus rīcībpolitikas priekšlikumus.
• Reizi ceturksnī notiks tikšanās ar ministru prezidentu par valdības deklarācijā izvirzīto
mērķu un rīcības plānā norādīto aktivitāšu izpildi.
• Strukturālo reformu virzīšana, LDDK turpinās sarunas ar valdību par rīcības plāna
izstrādi to ieviešanai.
• LDDK iesaistīties Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeļa izstrādē, uzstājot uz
valsts kapitālsabiedrību grupēšanu pirms jaunas pārvaldības institūcijas izveides.

•

•

LDDK piedalīties Nacionālā attīstības plāna 2014 – 2020 izstrādē. Ik pa diviem
mēnešiem NTSP tiks sniegts ziņojums par NAP sagatavošanas virzību, lai panāktu
LDDK prioritātēm atbilstošu NAP izstrādi - NAP mērķu sasaistīšana ar valsts budžetu un
starptautiskajiem instrumentiem, t.sk. ES budžetu.
Tiks turpināts darbs pie SEPA (Single Euro Payment Area - Vienotā eiro maksājumu
zona) aktivitātēs Eiro ieviešanai 2014.gadā.

Atbalsts investīciju piesaistei
2011.gada rezultāti
• Ārvalstu tiešo investīciju stratēģijai tika sniegti priekšlikumi, komentāri par stratēģiju, bet
2011.gadā tās izstrāde tika apturēta un pieņemts lēmums veidot „Uzņēmējdarbības
konkurētspējas, prečču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju
piesaistes pamatnostādnēm 2012.-2018.gadam”.
• Lai veicinātu ekonomikas ātrāku atveseļošanu, piesaistot Latvijai lielās investīcijas,
2011.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā, kas paredz papildināt likumu ar
jaunu 172.pantu „Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem
sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem”, tādējādi atjaunojot uzņēmumu ienākuma nodokļa
atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa
ieguldījumiem.
• Lai izvērtētu nodokļa maksātāju veicamo ieguldījumu atbilstību atbalstāmo investīciju
statusam uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides saņemšanai, ir izstrādāti Ministru
kabineta 2011.gada 12. aprīļa noteikumi Nr.287, kas nosaka kārtību, kādā iesniedzams
un vērtējams investīciju projekta pieteikums atbalstāmā investīciju projekta statusa
iegūšanai.
2012.gada uzdevumi
• Aktīvi sadarboties ar Valsts prezidenta Augsta līmeņa grupu stratēģisko investīciju
piesaistei
• Pārējās aktivitātes aprakstītas sadaļā - „ES un starptautiskā sadarbība”.

Strukturālās reformas
LDDK stratēģiskais mērķis: Panākt strukturālo reformu ieviešanu, veidojot efektīvu publisko
pārvaldi, t.sk. valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana privātajam sektoram, valsts atbalsta
funkciju centralizācija, samazinot normatīvā regulējuma apjomu un administratīvos šķēršļus,
lai sabalansētu valsts budžeta izdevumus ar ieņēmumiem.
2011.gada rezultāti
• Uzsāktais darbs pie strukturālajām reformām 2011.gadā tika pārtraukts, kaut arī LDDK
uzskata, ka paveiktais ir tikai maza daļa no plānotajām reformām. Tādēļ 2011.gada
23.augustā LDDK, LBAS un Latvijas Pašvaldību savienība vienojās par Strukturālo
reformu vadlīnijām, izvirzot vīziju - Divu Eiropas Savienības (ES) programmēšanas
periodu laikā (ne vēlāk kā 2027.gadā) Latvija sasniedz vidējo ES līmeni pēc
ekonomiskajiem un sociālajiem rādītājiem. Mērķi turpmākajam darbam, lai to sasniegtu:
1. Atjaunot sabiedrības uzticību varai.
2. Novērst disproporcijas starp sociālo sistēmu, nodarbinātību un nodokļu
maksāšanu.
3. Novērst strukturālās disproporcijas publiskajā pārvaldē.
4. Novērst strukturālās disproporcijas ilgtspējīgas attīstības un valsts investīciju
politikā.
5. Izveidot vienotu politikas plānošanas, ieviešanas un finansēšanas sistēmu.
• LDDK turpina paust biedru viedokli par 2012.-2013.gada budžeta konsolidāciju,
balstoties uz Valsts kancelejas veiktajiem pētījumiem par funkciju centralizēšanu,
nodošanu privātajam sektoram un dublēšanās izskaušanu. Pētījums pierādīja, ka LDDK
biedru sniegtās pozīcijas pēdējo piecu gadu laikā ir atbilstošas valsts pārvaldes reformu
nepieciešamībai.
• Reformu vadības grupā tika sniegti priekšlikumi par strukturālajām reformām – kvalitātes
un procesu vadības principiem, balstoties uz panākto vienošanos par strukturālo

•

•

reformu galvenajiem virzieniem – t.i. veicināt valsts konkurētspēju, attīstīt valsts
pārvaldības sistēmas, kā arī novērst nesabalansētības sociālajā sistēmā.
Konference „labāks regulējums efektīvai pārvaldībai un partnerībai” notika 1.un
2.decembrī, pulcējot vairāk kā 300 valsts institūciju, pašvaldību un uzņēmumu
pārstāvjus. Tajā diskutēs par Latvijas un kaimiņvalstu (Lietuvas un Igaunijas)
sasniegumiem un izaicinājumiem administratīvā sloga mazināšanai un par publisko
pakalpojumu pārvaldību un pieejamību. Padziļinātas diskusijas tika izvērsta par izglītības
un veselības nozari, kā arī prezentētas galvenās problēmas valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrību pārvaldībā. Kā ik gadu tika pasniegtas Efektīvas pārvaldības gada
balvas labākajiem piemēriem privātajā, valsts un pašvaldību sektorā par izcilu
organizāciju vadību. Galveno balvu – Gošas Huskivadzes darināto bronzas lauvas
statuju ieguva – A/S Latvijas Valsts meži, Valsts kase un Siguldas novada dome.
2011.gada nogalē tika uzsākts darbs pie valsts kapitālsabiedrību pārvaldības
koncepcijas pilnveidošanas, uzsverot nepieciešamību grupēt valsts kapitālsabiedrības
un diskutēt par jaunu pārvaldības modeli. Kapitālsabiedrību valdes locekļu atalgojuma
politikas izveides tiek plānota līdz ar jaunā kapitālsabiedrību pārvaldes modeļa
izveidošanu.

2012.gada uzdevumi
• Turpināt sniegt priekšlikumus, lai veidotu sabalansētu valsts budžetu, izvērtējot iespējas
samazināt izdevumus, veicot reālas strukturālas reformas.
• LDDK sniegs priekšlikumus Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām par valsts
kapitālsabiedrību investīciju atdevi. Kapitālsabiedrību produktivitātes kāpināšana būtu
jāvērtē kopskatā - ne tikai ar konkurētspējīga atalgojuma noteikšanu, bet arī saistībā ar
kvalitatīvas uzraudzības institūcijas darbu un tās noteikto kapitālsabiedrību mērķu
sasniegšanu. Līdz ar valsts kapitālsabiedrību pārvaldes modeļa izveidošanu, plānots
nodrošināt arī valsts kapitālsabiedrību kvalitatīva uzraudzība un arī centrālās pārvaldības
institūcijas izveidošana varētu nodrošināt atsevišķu uzņēmumu, kuru mērķis ir peļņas
gūšana, stratēģisko mērķu sasniegšanu.
• Turpināt darbu pie kapitālsabiedrību valdes locekļu atalgojuma konkurētspējas
paaugstināšanas, izmantojot darba samaksas pētījumus un ņemot vērā līdzīgu
uzņēmumu vadītāju atalgojumu līmeni Baltijas valstīs.

Nodokļu politika
Svarīgākais LDDK panākums nodokļu politikas jomā ir 2011.gada 7.septembrī parakstītā
Nodokļu politikas stratēģija 2011.-2014.gadam. Šis dokuments ir svarīgs solis ceļā uz
prognozējamas nodokļu sistēmas izveidi, vienlaikus ietverot arī virzību uz starptautiskās
konkurētspējas principu ievērošanu. LDDK atbalsta stratēģijā ietverto virzību uz darba
nodokļu samazināšanu, vienlaicīgi saglabājot atbildīgas budžeta veidošanas principus,
virzoties uz Māstrihtas kritēriju izpildi.
2011.gadā tiks veikta ievērojama budžeta konsolidācija. Pozitīvi, ka, atšķirībā no
iepriekšējiem gadiem, 2012.gada budžeta pieņemšanas procesā vairs netika uzsvērta
nepieciešamība paaugstināt nodokļus. Tika sperti būtiski soļi vidēja termiņa budžeta
veidošanas iedzīvināšanā. LDDK jau ilgstoši atbalstījusi virzību uz budžeta prognozējamību,
kas radītu skaidrāku priekšstatu uzņēmējiem par valsts attīstības virzienu un izdevumu
prioritātēm.
2012.gada prioritātes
Lai vērtētu virzību uz Nodokļu politikas stratēģijas mērķu sasniegšanu, 2012.gadā jādiskutē
par neapliekamā minimuma, kā arī atvieglojuma par apgādībā esošas personas
paaugstināšanu. Ja valsts budžeta izpilde ir sekmīga, jāanalizē iespējas samazināt darba
nodokļu likmes, iespējams, izskatot iespēju daļu no nodokļu sloga pārnest uz patēriņa un
īpašuma nodokļiem.
2012.gada uzdevumi
• Sadarbība ar FM un citiem partneriem Nodokļu politikas stratēģijas īstenošanā,
balstoties uz galvenajiem principiem.

•
•

Fiskālās disciplīnas likuma galīgā formulējuma saskaņošana un līdzdalība diskusijā par
likumprojekta būtību.
Sekot normatīvo aktu izmaiņām, aizstāvot godīgo nodokļu maksātāju intereses.

Pret ēnu ekonomiku – par godīgu konkurenci!
LDDK stratēģiskais mērķis: Rosināt izmaiņas tiesību aktos, lai mazinātu ēnu ekonomiku un
radītu vidi, kas labvēlīga godīgai uzņēmējdarbībai.
LDDK jau no 2009.gada ir aktīvi strādājusi, lai panāktu politiķu, valdības un sabiedrības
uzmanību pieaugošai ēnu ekonomikai (Pēc Rīgas ekonomikas augstskolas veiktā pētījuma
datiem ēnu ekonomika Latvijā sasniedz 40%, apmēram 3 miljardi latu katru gadu netiek
iekasēti). Pēc SKDS datiem tikai 38% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka ir nepieciešams
nodokļus maksāt. Ar vien biežāk nozares – LDDK biedri norādīja, ka ekonomiskās krīzes
rezultātā, ne tikai uzņēmumi izvēlas būt pelēkajā zonā, bet arī iedzīvotāji – patērētāji,
izvēloties preces un pakalpojumus, nemaksājot nodokļus vai vienojoties ar darba devēju par
nodokļu nemaksāšanu vispār vai pilnā apjomā par padarīto darbu.
Atsaucoties biedru aicinājumam, LDDK sagatavoja kampaņu „Pret ēnu ekonomiku – par
godīgu konkurenci”, kuras laikā notika provokatīva reklāmas kampaņa vidē, televīzijā,
internetā un presē, aicinot iedzīvotājus aizdomāties par ēnu ekonomikas ietekmi uz viņu
ikdienu. 16 000 cilvēku izmantoja iespēju novērtēt savu ēnu, aizpildot testu www.manena.lv,
kā arī aktīvi debatēja sociālajos tīklos. Tika rīkoti ččetri apaļie galdi par ēnu ekonomikas
ietekmei – „Pirkumi bez ččeka”, „Alga aploksnē”, „Publiskie iepirkumi – atbalsts ēnu
ekonomikai?”, „Kontrabanda”, kas radīja plašu rezonansi medijos nākamos ččetrus mēnešus.
LDDK sagatavoja rekomendācijas Saeimai par ēnu ekonomikas mazināšanu un godīgas
uzņēmējdarbības atbalstu, kā arī parakstīja vienošanos ar Saeimas priekšsēdētāju Solvitu
Āboltiņu par turpmāko darbu, lai novērstu septiņus identificētos ēnu ekonomikas cēloņus.

Kampaņa tika veikta ar biznesa un Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

2011.gada rezultāti
• Sniegti priekšlikumi papildus pasākumu iekļaušanai ēnu ekonomikas apkarošanas un
godīgas konkurences nodrošināšanas plānā, balsoties uz ierosinājumiem un
rekomendācijām pēc kampaņas „Pret ēnu ekonomiku – par godīgu konkurenci”:
a. Nereģistrētās nodarbinātības izskaušanai un darba tiesību ievērošanai;
b. Kontrabandas apkarošanai;
c. Godīgas uzņēmējdarbības atbalstam, piemēram, publiskajos iepirkumos.

•
•

•

•

Lai arī novēloti, tomēr tika pieņemts likumprojekts „Par fizisko personu mantiskā
stāvokļa deklarēšanu”, lai mazinātu nelegālos ienākumus un
korupcijas riskus
sadarbībā ar publisko sektoru.
Sadarbojoties ar Finanšu ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu un Ekonomikas ministriju,
tika realizēts pilotprojekts, kura laikā tiks izstrādāti kritēriji un mehānisms uzticamo
uzņēmēju saraksta izveidošanai. LDDK iestājās „Par padziļinātās sadarbības
programma” pieejamību visām juridiskajām personām.
2011.gadā tika atcelts Publisko iepirkumu likuma piegādātāju kvalifikācijas kritērijs 70% algas sliekšņa no nozares vidējā atalgojuma, tādēļ LDDK sniedza alternatīvus
priekšlikumus gan Publisko iepirkumu likuma, gan MK 65. noteikumu uzlabošanai.
LDDK panāca, ka Publisko iepirkumu likumā turpmāk tiek paaugstināta
ģenerāluzņēmēja atbildību par apakšuzņēmēja pārkāpumiem.

2012.gada uzdevumi
• 2012.gadā LDDK turpinās virzīt kampaņas laikā radītās rekomendācijas nozaru
griezumā.
• Sniegt priekšlikumus par uzņēmēju kontrolējošo iestāžu iekšējām vadlīnijām un
principiem, piemērojot administratīvās soda sankcijas.
• LDDK turpinās darbu pie „Padziļinātās sadarbības programmas” pieejamības
nodrošināšanu jebkurai juridiskai personai, kā arī sniegs priekšlikumus papildus atbalsta
pasākumiem, lai motivētu uzņēmējus iesaistīties programmā.
• Lai veicinātu sociālo dialogu un nozaru asociāciju lomu tautsaimniecībā, tiks meklēta
iespēja realizēt Darba likumā ietvertā regulējuma īstenošanu attiecībā uz iespēju slēgt
paplašināto ģenerālvienošanos nozares ietvaros.
• LDDK kopīgi ar nozarēm turpinās meklēt alternatīvus priekšlikumus gan Publisko
iepirkumu likuma, piemēram, ka nozaru izstrādātajām vadlīnijām publisko iepirkumu
pasūtītājam jābūt saistošām un MK 65 noteikumos kritērijam jābūt nevis „zemākā cena”,
bet „saimnieciski izdevīgākā cena”.

Mazo un vidējo uzņēmumu sadarbības platforma
LDDK stratēģiskais mērķi: Pieņemto tiesību aktus, kas ietekmē uzņēmējus, jādomā, kā to
realizēts MVU (Think small first). Lai palielinātu uzņēmumu skaitu līdz 40 uz 1000
iedzīvotājiem, jāatvieglo administratīvie šķēršļi uzņēmuma saistību izpildei ar valsts
kontrolējošām institūcijām.
2011.gada rezultāti
• Vairākas MVU platformas organizācijas ir piedalījušās Inovāciju portāla satura izstrādē
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta ietvaros, kas šobrīd ir pieejams
http://www.innovativelatvia.lv/. Šajā mājas lapā ir pieejama informācija par inovācijām
un atbalsta aktivitātēm to ieviešanā, par uzņēmējdarbības uzsākšanu un pieejamo
finanšu un nefinanšu atbalstu, kā arī par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām
uzņēmumiem to attīstībai.
• MVU platforma ir uzsākusi sarunas par iespējamo sadarbību ar Tamperes biznesa
inkubatoru (Tampere Business Region), lai sekmētu Latvijas mikro un mazo uzņēmumu
ieiešanu Somijas un arī citu Skandināvijas valstu tirgos. Ir plānots organizēt pieredzes
apmaiņas braucienu uz Tamperi 2012.gadā.
• Mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties apmācībās
LDDK īstenotā projekta „Partnerība biznesa konkurētspējai” ietvaros šādās jomās:
Kvalitātes nodrošināšana un vadība IKT uzņēmumiem, Iestāžu un organizāciju ārējie
sakari, Mazā un vidējā biznesa vadība, Projektu vadība IKT uzņēmumiem, Eiropas
ekonomika un bizness, Mājturība un Datorika. 2011.gadā projekta ietvaros apmācībās ir
piedalījušies 144 darbinieki no 55 uzņēmumiem.
• LDDK MVU platforma aktīvi iesaistās Valsts kancelejas izveidotajā darba grupā par
nepieciešamajiem uzlabojumiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu
izstrādes procesu. Pēc LDDK iniciatīvas Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par
esoši regulējumu, kas nosaka šo procesu, kā arī LDDK ir inicējusi šajā procesā ietvert
arī „MVU testu” - procedūru, kas mēra jaunas likumdošanas vai citu politikas
priekšlikumu ietekmi uz maziem un vidējiem uzņēmumiem.

•

•

•

•

Ir saņemts konceptuāls atbalsts no Eiropas Komisijas Latvijas pārstāvniecības foruma
organizēšanai par sekmīgu Eiropas Mazo uzņēmējdarbības akta ieviešanu Latvijā
2012.gada pirmajā pusgadā. Foruma galvenā ideja ir pievērst uzmanību Mazās
uzņēmējdarbības akta nozīmei, plānojot un īstenojot sistemātisku uzņēmējdarbības
politiku. Foruma ietvaros tiktu piesaistīti lektori no Eiropas Komisijas un eksperti no
dalībvalstīm, kas informētu par labās prakses piemēriem šī akta ieviešanā, kā arī vadītu
darba grupas par akta principu ieviešanu Latvijā.
MVU platformas organizācijas ir iesaistījušās grozījumu izstrādē likumā „Par
mikrouzņēmumu nodokli”, kas paredz ierobežot šī nodokļu režīma neatbilstošu
piemērošanu, kā arī ir tikušās ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem par „Par Koncepciju par
mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu” izstrādi,
kuras mērķis ir esošo nodokļu režīmi efektivitātes paaugstināšana un ēnu ekonomikas
samazināšanās īpaši mikro un mazo uzņēmumu segmentā. LDDK aktīvi iesaistās minēto
jomu regulējuma uzlabošanā, jo tie būtiski ietekmē uzņēmējdarbības aktivitātes
rādītājus, samazinot atdministratīvo slogu uzņēmējiem.
Attiecībā uz finansēšanu mikro un mazo uzņēmumu segmentā kopā ar Latvijas
Lauksaimniecības universitāti ir izstrādāts un prezentēts pētījums „Mikrofinansēšana
Latvijā: ierobežojumi un iespējas”. Tāpat ir uzsākts darbs pie mikrokreditēšanas finanšu
instrumenta „Progress” ieviešanas Latvijā kopā ar EIF pārstāvniecību Latvijā;
2011.gadā ir panākts valdības atbalsts Latvijas mazo un vidējo komersantu un
amatniecības padomes reorganizācijai un šobrīd tiek turpinātas sarunas ar Ekonomikas
ministriju par altenratīvu mehānisnu ieviešanu mikro, mazo un vidējo uzņēmumu
pārstāvniecības nodrošināšanā lēmumu pieņemšanas procesā.

2012.gada uzdevumi
• Attīstīt un nostiprināt MVU platformu kā nozīmīgu MVU interešu pārstāvi Latvijā,
nodrošinot tās finansiālo neatkarību;
• Pilnveidot MVU platformas aktivitātes un stiprināt tās darbības kapacitāti, piesaistot
jaunas organizācijas un uzņēmumus;
• Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un citām uzņēmēju organizācijām izstrādāt
priekšlikumus MVU pārstāvniecības nodrošināšanai lēmumu pieņemšanas procesā;
• Sadarbībā ar Eiropas Komisijas Latvijas pārstāvniecību organizēt forumu par sekmīgu
Eiropas Mazo uzņēmējdarbības akta ieviešanu Latvijā;
• Sekmīgai mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) politikas īstenošanai izstrādāt pasākumu
plānu MVU atbalstam, kas tiktu salāgots ar citiem plānošanas dokumentem nacionālā
līmenī, lai tiktu nodrošināts sistemātisks un atbilstošs atbalsts MVU tiem svarīgās jomās;
• Ieviest Latvijā MVU testu kā nozīmīgu procedūru, kas mēra jaunas likumdošanas vai citu
politikas priekšlikumu ietekmi uz maziem un vidējiem uzņēmumiem;
• Turpināt darbu pie uzņēmējdarbības atbalsta programmu izvērtējuma un plānošanas
nākamajam periodam Finanšu ministrijas izveidotās Valsts atbalsta programmu
koordinācijas un pilnveidošanas konsultatīvās padomes ietvaros.
Dati par atbalsta pasākumiem mikro un maziem uzņēmumiem, kas pozitīvi ietekmējuši
uzņēmējdarbības aktivitāti Latvijā*:
• Salīdzinot ar 2010.gadu, 2011.gadā jaunreģistrēto uzņēmumu skaits palielinājies par
34,42%, savukārt likvidēto uzņēmumu skaits sarucis par 55,69%;
• Komercreģistrā reģistrētas 15011 SIA ar samazinātu pamatkapitālu, kas ir 64% no
kopējā reģistrēto SIA skaita (laika periods 01.05.2010.-01.11.2011.);
• Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statuss piešķirts 15627 personām (laika periods
01.09.2010.-04.11.2011);
• Ienākumi budžetā no Mikrouzņēmuma nodokļa 2011.gadā (janvāris – oktobris) ir 7.76
milj. Ls.
*Lursoft, EM un FM dati

Nozaru politika
LDDK stratēģiskais mērķis: Lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un sniegtu atbalstu
tautsaimniecības attīstībai, LDDK mērķis ir mazināt administratīvos šķēršļus un veicināt
godīgas konkurences apstākļu veidošanos Latvijas biznesa vidē.
2011.gada rezultāti
• LDDK piedalījās komerclikuma grozījumu izstrādē, kuri nodrošina precīzāku regulējumu
attiecībā uz iegūstošās, pievienojamās un sadalāmās uzņēmējdarbības reorganizāciju.
• Tāpat LDDK piedalījās Komerclikuma grozījumu izstrādē, kas nosaka nepieciešamību
norādīt patiesā labuma guvēju, kurš ir kapitālsabiedrības dalībnieks vai akcionārs
atbilstoši „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas
likumam”. Līdz ar to uzņēmumam informācija par patiesā labuma guvēju būs jāiesniedz
Uzņēmumu reģistram un šīs ziņas nepieciešamības gadījumā būs pieejamas
tiesībaizsardzības iestādēm un kontroles iestādēm nodokļu administrēšanas un publiskā
iepirkuma, kā arī publiskās un privātās partnerības jomā, tādējādi tiks nodrošināta
caurspīdīgāka uzņēmējdarbības vide un atklāti ofšoru uzņēmumu īpašnieki. Grozījumi
pieņemti, līdz ar to netika Latvijai piemērota pārkāpumu procedūra.
• LDDK vērsās pie atbildīgajām institūcijām, lai vērstu uzmanību uz nepamatotu valsts
institūciju iejaukšanos komercdarbībā, konkurences kropļošanu ar šķērssubsīdiju
palīdzību. Piemēram, „Latvijas Vēstneša” gadījumā.
• Nebanku kredītiestāžu tirgus sakārtošanā tika pieņemti LDDK labvēlīgi lēmumi, tajā
pašā laikā tika piemērota nesamērīga licences maksa, kas radīja negodīgu konkurenci
nozarē.
• LDDK piedalījās konceptuālo problēmjautājumu risināšanā Tieslietu ministrijas darba
grupā, lai grozījumos maksātnespējas likumā iestrādātu iespēju maksātnespējas
procesu veikt īsākā laikā un atsevišķos procedūru jautājumos tiktu nodrošināta tiesiskā
noteiktība.
• 2011.gadā LDDK Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2012.gadam
rosināja iekļaut sekojošus jautājumus: samazināt uzņēmuma reģistrācijai nepieciešamo
dokumentu skaitu Uzņēmumu reģistram līdz vienam elektroniskam dokumentam,
samazināt reģistrācijas nodevu; ieviest 1 latu kā pamatkapitāla normu visām SIA,
vienkāršot EDS sistēmu, Uzņēmumu reģistra mājas lapā izsludinātos valsts notāru
lēmumu par ierakstiem Komercreģistrā noteikt par oficiālu publikāciju u.c. Pasākumi ir
iekļauti plānā 2012.gadam.
• Būvniecības likuma izstrādes gaitā LDDK ir sniegusi priekšlikumus LR Saeimas
komisijas darba grupai, Ekonomikas ministrijai, atbalstot būvnieku intereses, lai
nodrošinātu konkurētspēju Latvijas būvniecības uzņēmumiem, samazinot īpašās
prasības Latvijas uzņēmumiem.
• Dalība Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma
izstrādē, kurš paredz fizisko personu vienreizēju mantiskā stāvokļa deklarēšanu VID no
2012.gada 1.marta līdz 1.jūnijam, līdz ar to tiks mazināti korupcijas riski un tiks
mazināta nelegālo ienākumu legalizācijas iespēja. Likums ir pieņemts.
• Likumprojekta „Oficiālo publikāciju likums” izstrāde. LDDK ciešā sadarbībā ar
uzņēmējiem Saeimas komisijai sniedza virkni priekšlikumu un iebildumu. Tika kavēta
likumprojekta nekvalitatīvās
redakcijas virzība. Nepieciešams būtiski mainīt un
sašaurināt likuma regulējumu, nodrošināt mazākus maksājumus uzņēmējiem par
obligātajiem sludinājumiem, novērst šķērssubsīdiju iespējamību u.c. Likumu plānots
pieņemt 2012.gadā.
• Koncepcijas "Par Padziļinātās sadarbības programmu" izstrādes gaitā LDDK uzstāja, ka
pretendēt uz iekļūšanu „Baltajā sarakstā” varēs ikviens uzņēmums, neatkarīgi no tā
lieluma. LDDK priekšlikums tika ņemts vērā, bet ņemot vērā VID kapacitāti, pirmo gadu
pretendenti iekļūšanai sarakstā būs tikai lielie uzņēmumi. Ieviešana plānota no
2012.gada.
• Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna
projekts 2012.-2014.gadam. Aizstāvētas biedru intereses, lai rīcības plānā ietvertie
pasākumi būtu samērīgi ar biznesa interesēm. Rīcības plāns tiks pieņemts 2012.gadā.
• Ministru kabineta Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu
gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu
izvietošana. LDDK panāca, ka atsevišķu jautājumu regulējums ir labvēlīgāks
uzņēmējiem, bet būtiskākie problēmjautājumi netika atrisināti.

• LDDK piedalījās Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumu izstrādē, kas
nodrošina elektroenerģijas brīvā tirgus izveidi. LDDK panāca regulējumu, ka patērētāji
(mājsaimniecības) varēs mainīt statusu no saistītā lietotāja uz elektroenerģijas tirgus
dalībnieku un arī atpakaļ, nodrošinot patērētājiem drošību un mazinot riskus.
2012.gada uzdevumi
• Izskaust nepamatotu valsts institūciju iejaukšanos komercdarbībā, konkurences
kropļošanu ar šķērssubsīdiju palīdzību. Piemēram, Oficiālo publikāciju likumprojekta
gadījumā, kurš regulēs „Latvijas Vēstneša” komercdarbību - LDDK turpinās darbu, lai
panāktu, ka valsts nenodarbojas ar biznesu, bet nodrošina oficiālās publikācijas
pieejamību sabiedrībai.
• 2012.gadā LDDK, piedaloties kapitālsabiedrību pārvaldības modeļa izstrādē, aktualizēt
jautājumu par šķērssubsīdiju pārtraukšanu kapitālsabiedrībās, lai nodrošinātu godīgu
konkurenci.
• Turpināt darbu pie to kapitālsabiedrību tiesiskā regulējuma izstrādes, kuras nodarbojas
ar patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu, lai nozares uzņēmumiem
nodrošinātu godīgu konkurenci tirgū.
• Turpināt darbu pie Publisko iepirkumu likuma uzlabošanas. Sadarbībā ar atbildīgajām
valsts institūcijām un uzņēmēju pārstāvošajām organizācijām tiks pārskatīta un uzlabota
normatīvā akta ietekmes uz godīgu uzņēmējdarbību praksē. Tiks meklēts alternatīvs
regulējums atceltajai normai, kas uzņēmumiem noteica kritēriju dalībai publiskajos
iepirkumos - 70% no nozares vidējās algas. Apstrīdētā norma zaudē spēku 2012.gada
1.martā. Tāpat piedalīties priekšlikumu izstrādāšanā grozījumiem Publisko iepirkumu
likumā, paredzot, ka iepirkumos nedrīkst prasīt pretendentam izziņu iesniegšanu par
nodokļu nomaksu vai citu informāciju, kas atrodas valsts pārvaldes institūciju rīcībā.
• Piedalīties tiesiskā regulējuma izstrādē, lai varētu izveidot Latvijā iestādi - Kredītbiroju,
kas uzkrās un uzturēs informācijas bāzi par fizisku personu parādsaistībām.
• Turpināt darbu pie Komerclikuma grozījumiem, kas skars tādas jomas, kā
uzņēmējsabiedrības dalībnieku un akcionāru reģistrācija, kapitāla daļu pārreģistrācija,
aizliegums izmantot sev piederošās balsstiesības, piespiedu uzņēmējdarbības
likvidācija, aizliegums nodarboties ar komercdarbību u.c.
• Turpināt darbu pie Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma
ierobežošanas rīcības plāna projekta 2012.-2014.gadam , lai tajā netiktu iekļauti
pasākumi, kuri nenodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu un traucē legālajam biznesam.
• Turpināt darbu pie Autortiesību likuma grozījumiem, lai panāktu biznesa videi
nepieciešamos grozījumus Autortiesību likumā, tādējādi samazinot biznesa izmaksas
uzņēmējiem.

Eiropas Savienības struktūrfondi
LDDK stratēģiskais mērķis: sekmēt mērķtiecīgu Eiropas Savienības līdzekļu novirzīšanu
Latvijas tautsaimniecības izaugsmes prioritāšu un būtiskās infrastruktūras izveides
finansēšanai ar mērķi nodrošināt valsts ilgtspējīgu attīstību
2011.gada rezultāti
• LDDK piedalīsies Nacionālā attīstības plāna izstrādē 2014.-2020.gadam, kur tiks ielikts
pamats prioritāšu noteikšanai Eiropas Savienības Kohēzijas un struktūrfondu līdzekļu
sadalei nākamajā plānošanas periodā.
• Aktīva iesaiste darba grupā Latvijas interesēm atbilstošas un saskaņotas valsts nostājas
sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu ietvaru pēc 2013. gada izstrādei,
aizstāvot nepieciešamību nodrošināt vismaz līdzvērtīga esošajam periodam finansējuma
apjoma piešķiršanu laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam.
2012.gada uzdevumi
• Iesaistīties, izstrādāt priekšlikumus Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020. gadam
Vadības grupas un plāna izstrādes darba grupu ietvaros ar mērķi aizstāvēt darba devēju
vīziju par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un
tautsaimniecības attīstībai ar mērķi panākt gudru ekonomikas izaugsmi valstī un to
sasaisti ar vidēja termiņa valsts budžetu un pieejamajiem starptautiskajiem finanšu
līdzekļiem.

•
•

Aizstāvēt LDDK nostāju sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžeta ietvaru
2014. – 2020. gadam ar mērķi panākt pēc iespējas apjomīgāka finansējuma piešķiršanu
nākamajā plānošanas periodā.
Sadarboties ar Finanšu ministriju Partnerības līguma par 2014. – 2020. gada plānošanas
perioda līdzekļu izmantošanu Latvija ar mērķi aizstāvēt un pamatot Latvijas darba devēju
vajadzības.

Avots: Finanšu ministrija.

Infrastruktūra
LDDK stratēģiskais mērķis: Attīstīt un sakārtot infrastruktūru par prioritāti izvirzot
infrastruktūru, kas atbalsta uzņēmējdarbība vides attīstīšanu un pielāgošanu darba devēju
vajadzībām.
2011.gada rezultāti
• LDDK sagatavoja priekšlikumus grozījumiem ‘’Teritorijas plānošanas likumā’’, kuri
balstīti uz pieeju, ka jebkurai teritoriālās plānošanas sistēmai ir jāparedz kā var tikt
uzlabota situācija, lai teritorijām tiktu piesaistītas lielākas investīcijas. Sagatavotie
priekšlikumi ir ņemti vērā un iestrādāti grozījumos.
• LDDK pārstāvji piedalījušies Būvniecības likumdošanas jautājumu sakārtošanā, kam
par pamatu ir bijuši jautājumi, kuri saistīti ar pārvaldības un decentralizētu procesu
uzraudzību. Darbs pie Būvniecības likumdošanas turpinās, priekšlikumi tiek apkopti
un saskaņoti arī turpmāk, strādājot Saeimas komisijā
2012.gada uzdevumi
• Lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem, jāveicina efektīvas valsts un pašvaldību
e-pārvaldes izveide, nodrošinot publiskās informācijas atkalizmantošanu un „vienas
pieturas aģentūras” principu ievērošanu. Notiks darbs pie priekšlikumu izstrādes, lai
pilnveidotu e-iepirkumu sistēmu.
• LDDK iesaistīsies „Atkritumu apsaimniekošanas plāna” izstrādē.
• Nākamajā gadā plānots uzsākt darbu pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas „Informācijas sabiedrības attīstīšanas” plāniem, kas paredz strukturētas
izmaiņām valsts pārvaldes informāciju tehnoloģiju (IT) sektorā, kas cieši saistītas ar IT
jomas uzņēmumu sadarbību un pilotprojektu attīstīšanu.
• LDDK sniegs savu vērtējumu Nacionālā attīstības plāna darba grupās, uzsverot
nepieciešamību attīstīt infrastruktūru vietās, kuras ir vitāli svarīgas uzņēmējiem (vietējiem
un ārvalstu investoriem t.sk.), lai attīstītu uzņēmējdarbību.
• Tiks turpināts darbs pie ES Struktūrfondu fondu 2007. – 2013. gadam, lai nodrošinātu
līdzsvarotu pārplānošanu infrastruktūrai ar mērķi ieguldījumus plānot ilgtermiņā uzņēmējdarbībai atbilstošas infrastruktūras attīstīšanai.
• LDDK sniegs redzējumu par ES Struktūrfondu fondu plānošanas dokumentiem 2014 –
2020 gadam, lai gan tieši , gan pastarpināti veicināt uzņēmējdarbības attīstību,
akcentējot gan metropoles un Pierīgas reģiona uzņēmējdarbības specifiku, gan
reģionālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas.

Enerģētika un vide
LDDK stratēģiskais mērķis: Valdībai ir jārisina energoapgādes drošības jautājumi Nacionālās
enerģētikas politikas nodrošināšanā ievērojot Eiropas Savienības līmenī saistošos
likumdošanas aktus, tajā pašā laikā LDDK mērķis ir sabalansēt patērētājam nozīmīgo
enerģijas izmaksu posteni, lai nodrošinātu Latvijā saražoto pakalpojumu un prečču
konkurētspēju globālajā tirgū.
2011.gada rezultāti
• Enerģētikas un vides platformas ietvaros notika darbs pie Latvijas enerģētikas attīstības
pamatdokumenta Enerģētikas stratēģijas 2030. LDDK sniedza komentārus par
stratēģijas ietekmi uz kopējo tautsaimniecības attīstību.
• LDDK sagatavoja priekšlikumu tiesību aktiem, kuros bija saistība ar dabas resursu
efektīvāku un sabalansētu izmantošanu.
• LDDK sadarbībā ar uzņēmēju pārstāvjiem ir turpinājis darbu pie Depozītu sistēmas
ieviešanas dzērienu iepakojumam ietekmes uz tautsaimniecību.
2012.gada uzdevumi
• Enerģētikas un vides platformas ietvaros turpināsies darbs pie Latvijas enerģētikas
attīstības pamatdokumenta Enerģētikas stratēģijas 2030.
• LDDK sadarbībā ar biedriem tiks turpināts darbu pie „Atkritumu apsaimniekošanas
plāna” izstrādes un Depozītu sistēmas ieviešanas dzērienu iepakojumam likumdošanas
salāgošanu ar šī brīža tautsaimniecības situāciju.
• LDDK turpinās darbu pie jautājumiem, ka skar Latvijas dabas resursu saimniecisku un
ilgtspējīgu izmantošanu.

Nodarbinātība
LDDK stratēģiskais mērķis: Darbaspēka resursu pieejamības nodrošināšana un cilvēku
nodarbinātībai labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošana, tādējādi nodrošinot pamatu
uzņēmumu attīstībai un konkurētspējas palielināšanai.
2011.gada rezultāti
• Darbs Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Konsultatīvajā padomē, labklājības,
ekonomikas ministrijas un NVA darba grupās par darba tirgus prognozēm un aktīvās
nodarbinātības pasākumu pilnveidi. Darba devēju organizāciju prasību prioritizēšana
bezdarbnieku apmācību organizēšanā.
• Sadarbībā ar nozaru ekspertu padomēm saskaņots bezdarbnieku apmācību saraksts.
• Sadarbībā ar labklājības un ekonomikas ministrijām un nozaru asociācijām izstrādāta
bezdarbnieku apmācību programma pēc nozaru asociāciju pieprasījuma. Programmu
labklājības ministrija vēl nav uzsākusi īstenot.
• Sniegti priekšlikumu Darba likuma grozījumiem.
• Ēnu ekonomikas kampaņas ietvaros aktualizēts jautājums par nelegālo nodarbinātību,
sniegti priekšlikumi tās mazināšanai.
• Atbalstot jauniešu karjeras attīstību, sadarbībā ar prakse.lv portālu īstenots projekts par
darba devēju ieteiktām profesijām un izglītības iestādēm – lai jaunieši varētu pieņemt
apzinātu un informētu izvēli par savu turpmāko izglītību un karjeras attīstību un lai
nodrošinātu nepastarpināta darba devēju viedokļa pieejamību jauniešiem.
• Noslēgts sadarbības līgums ar biedrību „Jauniešu konsultācijas” par sadarbību jauniešu
karjeras attīstībā.
• Rīkota diskusija ar uzņēmējiem par starpnozaru nodarbinātības politikas izstrādi.
• Tika aktīvi aizstāvēta pozīcija par nepieciešamību veicināt praktiskās pieredzes
pieejamību jauniešiem, īpaši ņemot vērā augsto jauniešu bezdarbu.
• LDDK atbalstīja un pauda gatavību iesaistīties valdības iniciētajā starpnozaru
nodarbinātības politikas izstrādē, sadarbojoties labklājības, ekonomikas un izglītības un
zinātnes ministrijām.

2012.gada uzdevumi
• Sociālā dialoga nostiprināšana nodarbinātības politikā, darbaspēka pieejamības un
tautsaimniecības konkurētspējas nodrošināšanā.
• Darba tirgus īstermiņa un vidējā termiņa prognozēšanā iesaistīt nozaru ekspertu
padomes.
• Atbalstīt labklājības, ekonomikas un izglītības un zinātnes ministrijas starpnozaru
nodarbinātības politikas izstrādē, nodrošinot darba devēju iesaisti tajā. Nodarbinātības
politikas ietvaros aktualizēt darba vietu radīšanas, darba ražīguma veicināšanas,
mūžizglītības, darbaspēka migrācijas jautājumu risināšanu.
• Attiecībā uz aktīvās nodarbinātības politikas pasākumiem, nodrošināt tautsaimniecības
un darba devēju vajadzību ievērošana bezdarbnieku apmācību īstenošanā; krīzes
negatīvo seku ietekmes mazināšanu uz nodarbinātību (strukturālais bezdarbs, jauniešu
un senioru konkurētspēja darba tirgū).
• Meklēt veidus, kā veicināt praktiskās pieredzes pieejamību jauniešiem, lai celtu jauniešu
konkurētspēju darba tirgū, tostarp sniedzot priekšlikumus mācību prakses iespēju un
kvalitātes veicināšanai, kā arī stimuliem darba devējiem nodrošināt vairāk kvalitatīvas
prakses vietas.
• Strādāt pie darbaspēka nodokļu samazinājuma.
• Cīnīties pret negodīgu konkurenci uzņēmēju starpā, mazinot nelegālo nodarbinātību.
• Formulēt LDDK pozīciju par darbaspēka migrācijas jautājumu un iesaistīties migrācijas
politikas izstrādes apspriešanā.
Nodarbinātība Latvijā 2010.g. (15-64 g.v.) – 59.3%. ES-27 vidējais - 64.1%. ES 2020 mērķis
– 75%.

Avots: EUROSTAT.

Sociālās drošība un veselības aizsardzība
LDDK stratēģiskais mērķis: Veicināt sociālā budžeta ilgtspēju, lai darba devēju veiktās
sociālās iemaksas sasniegtu mērķi, lai darbinieki būtu sociālā drošības tīkla dalībnieki un
saņemtu atbilstošas sociālās garantijas no valsts. Veicināt sociālās apdrošināšanas budžeta
sabalansēšanu (novērst izdevumu pārsvaru pār ieņēmumiem).

Sociālā drošība
2011.gada rezultāti
• Sniegti priekšlikumus Labklājības ministrijas Sociālā budžeta ilgtspējas koncepcijai, lai
nodrošinātu Sociālā budžeta ilgtspēju. Daļa no sniegtajiem priekšlikumiem ir ņemta
vērā, piemēram, vispārējā pensionēšanās vecuma paaugstināšana līdz 65.gadiem,
saglabājot priekšlaicīgas pensionēšanās iespēju.
• LDDK aktualizēja apdrošināšanas sistēmu bezdarba gadījumiem pārskatīšanu un
izdienas pensiju sistēmu pakāpenisku aizstāšanu ar pārkvalifikācijas programmām.
• LDDK izstrādāja Ministru kabineta Demogrāfisko lietu padomei priekšlikumus
demogrāfiskās situācijas stabilizācijai.

2012.gada uzdevumi
• Turpināsim aizstāvēt darba devēju pozīciju, ka ir nepieciešams pārskatīt sistēmu, kādā
tiek veiktas piemaksas vecuma pensijām (atgriezties pie piemaksu sākotnējā uzdevuma
- nepamatoti zemu novērtēta sākumkapitāla daļēja kompensēšana).
• Lai veicinātu sociālās drošības sistēmas efektivitāti un mazinātu ēnu ekonomiku, LDDK
turpinās sniegt priekšlikumus par atteikšanos no regresīviem pabalstiem, kas neatbilst
sociālajām iemaksām.
• LDDK turpinās diskusijas par iespējām izvērtēt iespēju veidot regresīvu valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, kā arī par minimālo pensiju sistēmu un pensiju
kapitāla aktualizācijas sistēmu pārskatīšanu.
• Piedalīties demogrāfiskās situācijas stabilizācijas programmā.

Veselības aizsardzība
2011.gada rezultāti
• Izstrādāti priekšlikumi Veselības ministrijas politikas plānošanas dokumenta projektam
„Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam”, kuri aptver aktuālās
problēmas. Priekšlikumi daļēji ņemti vērā, piemēram, sociāli jutīgo produktu jautājumu
skatīšanas laikā tika izvērtēti ēnu ekonomikas riski un draudi veselībai.
2012.gada uzdevumi
• Veselības aprūpei paredzēto finanšu līdzekļu novirzīšana vienlīdzīgu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no
dzīves vietas.
• Samazināt tēriņus veselības aprūpes infrastruktūras celtniecībā un medicīnas
tehnoloģiju iepirkumos.
• Sniegt priekšlikumus Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju kvalitātes un
efektivitātes mērījumu kritēriju izstrādei un ieviešanai.
• Piedāvāt priekšlikumus medicīnas iestāžu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un
paredzēto resursu racionālai izlietošanai.
• Rosināt veselības aprūpes attīstības stratēģijas izstrādi, lai nodrošinātu finanšu resursu
pieejamību un nozares efektīvu pārvaldību.
• Veicināt pakalpojumu kvalitātes atbilstību pacientu vajadzībām, pieejamajiem
publiskajiem un privātajiem resursiem.
• Ēnu ekonomikas aktualizēšana veselības aprūpē.

Izglītība, zinātne un inovācijas
LDDK stratēģiskais mērķis: LDDK pievērš lielu uzmanību izglītības politikas attīstībai, jo
kvalitatīvi cilvēkresursi ir Latvijas tautsaimniecības attīstības pamats. Latvija nav izejvielām un
energoresursiem bagāta valsts, tāpēc tautsaimniecības turpmākai augšupejas
nodrošināšanai ir jāsekmē pāreja no zemas pievienotās vērtības produktu ražošanas uz
zinātņu ietilpīgu ekonomiku. Sauvukārt indivīda konkurētspēja darba tirgū lielākajā mērā
atkarīga no viņa vai viņas iespējām iegūt labu izglītību un darba tirgum nepieciešamo
kvalifikāciju.

Profesionālā izglītība
Profesionālai izglītības sistēmai ir liela nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā, jo tā
nodrošina Latvijas lielākās ražojošās un uz eksportu orientētās nozares ar kvalificētu
darbaspēku. Profesionālajā izglītībā jau trešo gadu norit profesionālās izglītības iestāžu tīkla
reforma, tiek veiktas investīcijas infrastruktūras attīstībā. Vienlaikus 2011.gadā projekta
ietvaros, kurā LDDK ir nozīmīgs partneris, uzsākta profesionālās izglītības satura reforma,
kuras pamatā – pāreja no pašpietiekamas uz atvērtu un elastīgu profesionālās izglītības
sistēmu, kura veicinātu darba tirgus konkurētspēju.

2011.gada rezultāti
• Uzsākta projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošana. Projekta mērķis ir – izveidot
patstāvīgi strādājošu, kvalitatīvu un nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu
profesionālās izglītības satura nodrošināšanas sistēmu. Tā ietvaros:
– Darboties uzsākušas 12 trīspusējas nozaru ekspertu padomes (NEP) ar mēķi
nodrošināt strukturētu sadarbību ar sociālajiem partneriem izglītības kvalitātes
veicināšanai;
– Uzsākta 12 nozaru izpēte izglītības vajadzībām ar mērķi rast saikni starp nozari
un profesionālo izglītību, lai pilnveidotu izglītības saturu, atbilstību nozares
vajadzībām pēc cilvēkresursiem;
– Definēti starnozaru profesionālās izglītības satura reformas horizontālie jautājumi
- NEP pienākumi un tiesības; profesionālās izglītības iestāžu tīkls un to
finansēšanas modelis, darba tirgus prognozēšana, prakšu atbalsta sistēma
darba devējiem, profesionālās izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma un
kvalifikācijas celšana.
• Sagatavots ziņojums par profesionālo izglītību, apkopojot darba devēju pozīcijas un
rekomendācijas reformām un normatīvās bāzes pilnveidei.
• Tika apkopota informācija par nozarēm svarīgākajām profesionālās izglītības iestādēm,
tādējādi atbalstot IZM centienus objektīvi un, ņemot vērā nozaru attīstības vajadzības,
izvērtēt un prioritizēt tuvākajā laikā īstenojamos profesionālās izglītības infrastruktūras
attīstības projektus.
• Līdzdalība projektā “Droša skola – drošs darbs”, atbalstot darba drošības un tās
izglītības pilnveidošanu profesionālajā izglītībā.
• Uzsākta regulāra sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministru, pirmo tikšanos veltot tieši
nozarēm svarīgu koledžu attīstības jautājumam.
2012.gada uzdevumi
• Partnerībā ar LBAS, VISC, IKVD un VIAA turpināt īstenot projektu „Nozaru kvalifikācijas
sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”,
nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu saskaņā ar darba devēju prasībām. Konkrētas
aktivitātes:
– Nodrošināt NEP sekmīgu darbību, caur tām organizēt profesionālās izglītības
attīstībā ieinteresēto institūciju, darba devēju un darba ņēmēju savstarpējo
sadarbību.
– Pabeigt nozaru izpēti un tās rezultātus saskaņot ar NEP.
– Balstoties uz nozaru izpētes rezultātiem, noteikt nozaru pamatprofesijas,
saistītās profesijas un specializācijas, sākt izstrādāt nozaru kvalifikāciju struktūru
atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 8 līmeņiem.
– Sākt izstrādāt un pilnveidot profesiju standartus.
– Pārstrukturēt profesionālās izglītības un tālākizglītības programmas, pielietojot
moduļu pieeju.
– Pilnveidot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norisi.
– Piedalīties e-datu bāzes izstrādes procesā.
• Sadarbībā ar IZM Ministra biroju uzsākt un koordinēt NEP starpnozaru darba grupas
darbu, kuras mērķis ir risināt horizontālos profesionālās izglītības satura reformas
jautājumus un attiecīgi izstrādāt priekšlikumus jaunā Profesionālās izglītības likuma
projektam.
• Sociālo partneru iesaistes nostiprināšana profesionālās izglītības kvalitātes veicināšanā,
veicinot Profesionālās izglītības un nodarbinātības (PINTSA) ietekmi lēmumu
pieņemšanā, kā arī iesaistot nozaru ekspertu padomes izglītības un nodarbinātības
jautājumu risināšanā nacionālā līmenī.
• Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu
atbilstoši nozaru noteiktām prioritātēm. Tā kā līdzšinējais investīciju apjoms
profesionālajā izglītībā nav bijis pietiekams, atbalstīt papildu ES fondu finansējuma
piesaisti profesionālajai izglītībai.
• Panākt, ka vismaz viena nozarei prioritārā profesionālās izglītības iestāde iegūst
profesionālās izglītības kompetences centra statusu, lai nodrošinātu metodisko funkciju
īstenošanu ikvienā valstij prioritārajā nozarē.
• Kvalitātes veicināšana, nodrošinot pedagogu profesionālo pilnveidi un veicinot audzēkņu
profesionālo orientāciju un praktisko iemaņu apguvi.

Izglītojamo skaits vispārējā vidējā izglītībā un profesionālajā izglītībā

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija

Augstākā izglītība, inovācijas un zinātne
Inovatīvs bizness un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu ražošana
balstās uz trim vaļiem: augsti kvalificētu darbaspēku, prasmi zināšanas un idejas konvertēt
inovatīvos risinājumos, kā arī spēju gūt peļņu no inovācijām. Augstākai izglītībai ir liela
ietekme uz darbaspēka konkurētspējas celšanu – saskaņā ar ekonometriskiem
novērtējumiem, katrs papildus izglītības gads paaugstina darba ražīgumu un darbinieka
atalgojumu vidēji par 6-10% 1.
2011.gada rezultāti
• Noslēgta Vienošanās ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Rektoru padomi,
Augstākās izglītības padomi, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Studentu
apvienību par sadarbību studiju vietu struktūras pakāpeniskai pārveidošanai atbilstoši
darba tirgus prasībām un uzsākta sadarbība ar Vienošanās partneriem mērķu
īstenošanai.
• Iesaiste projektā “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi
kvalitātes paaugstināšanai” – nodrošināta darba devēju pārstāvju dalība augstākās
izglītības studiju virzienu vērtēšanā, darbs projekta Uzraudzības padomē.
• Iesaiste likumdošanas izmaiņu un normatīvo aktu grozījumu veikšanā: sniegti
priekšlikumi augstākās izglītības finansēšanas modeļa pilnveidei, priekšlikumu
sniegšana un dalība FM koncepcijas par augstskolām piemērojamiem tiešajiem
nodokļiem saskaņošanā, dalība Augstskolu likuma grozījumu veikšanas procesā.
• Pozīcijas paušana dažādos pasākumos un darba grupās, tostarp Reformu vadības
grupas izglītības apakšgrupā par izglītības sasaisti ar darba tirgus pieprasījumu.
• Sadarbībā ar portālu prakse.lv tika īstenots projekts par darba devēju ieteiktām studiju
darbu tēmām – labākai augstākās izglītības un darba tirgus sasaistei.
• Sniegts atbalsts tādu uzņēmumu un zinātnieku sadarbību veicinošu programmu
izstrādē un īstenošanā kā Klasteru programma un Kompetences centru programma.
• Sagatavots inovācijas portāla www.innovativelatvia.lv saturs.
• Darba devēju pozīciju paušana par zinātnes politikas attīstību, piedaloties Latvijas
Zinātnes padomes darbā.
2012.gada uzdevumi
• Nostiprināt darba devēju sadarbību ar augstskolām kvalitatīvākai speciālistu
sagatavošanai un veicināt studiju vietu tuvināšanu darba tirgus prasībām. Turpināt
sadarbību ar Vienošanās partneriem šo mērķu sasniegšanai.
• Turpināt darbu studiju virzienu vērtēšanas projektā, nodrošinot darba devēju līdzdalību,
apspriežot izvērtējuma rezultātus un sniedzot darba devēju viedokli par augstākās
izglītības kvalitāti un priekšlikumus tās uzlabošanai. Iesaistīt NEP augstākās izglītības
kvalitātes nodrošināšanas procesos.
1	
  Avots:	
  www.makroekonomika.lv

•
•
•

Veicināt augstskolu darbības efektivitāti un rezultativitāti. Sniegt priekšlikumus jauna
augstākās izglītības finansēšanas modeļa izstrādē.
Atbalstīt uzņēmēju un zinātnes institūciju sadarbību
un inovācijas, it īpaši – ES
programmas, kas nodrošina finansiālu atbalstu attiecīgu sadarbību īstenošanai un
augstas pievienotās vērtības ražošanas veicināšanu.
Turpināt darbu Latvijas Zinātnes padomē, aktualizējot darba devēju intereses turpmākā
zinātnes attīstībā.

Globālās konkurētspējas indekss 2011-2012. Latvijas vieta kopvērtējumā – 64. Lietuva ir
44., Igaunija – 33.vietā.

Inovatīvo uzņēmumu apgrozījums Latvijā un salīdzināmajās valstīs

Avots: EUROSTAT.

Rādītājā par inovatīvo uzņēmumu apgrozījumu Latvija ar 5.9% (no kopējā apgrozījuma)
ierindojas pēdējā vietā starp ES valstīm, lai arī ir novērojams pieaugums, salīdzinot ar
iepriekšējo mērīšanas periodu 2006.gadā. Tajā pašā laikā Latvija šajā rādītājā ir tikai nedaudz
virs 2004.gada līmeņa – 5.1%. Igaunija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kas vismaz 2006.gadā
pārsniedza ES-27 vidējo rādītāju (NAP prioritāšu pamatojuma ziņojums, 2012)

Mūžizglītība
Lai zināšanu ekonomika būtu konkurētspējīga, izšķirīga nozīme ir mūžizglītībai. Mūžizglītība
jeb izglītība visas dzīves garumā paver iespējas ikvienam sabiedrības loceklim paaugstināt
savu kvalifikāciju vai iegūt citu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm
un vajadzībām.
Dati: Latvijā 2010.gadā mūžizglītībā piedalījās 6.5% sieviešu un 3.4% vīriešu vecumā no 25
līdz 64 g. vecumam. Augstākais rādītājs ES ir Dānijā – attiecīgi 39.3% un 26.3%. ES mērķis
– vismaz 15% līdz 2020.gadam. Avots: EUROSTAT.
LDDK stratēģiskais mērķis ir veicināt mūžizglītības iespēju pieejamību un nostiprināt
mūžizglītības pozīcijas kā neatņemamu darba dzīves sastāvdaļu. Lai veicinātu privātas
investīcijas mūžizglītībā, nepieciešams noteikt nodokļu stimulus darba devējiem par
ieguldījumu izglītībā. Īstenojot ES finansētus projektus, LDDK arī pati veiksmīgi nodrošina
kvalifikācijas celšanas pasākumus biedru darbiniekiem.
2011.gada rezultāti
• Nodrošināta biedru darbinieku kvalifikācijas celšana, tādējādi sekmējot darba ražīgumu,
veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot ekonomikas konkurētspēju.
Aktivitātes īstenotas projekta „Partnerība biznesa konkurētspējai” ietvaros.
• Sadarbībā ar biznesa augstskolu „Turība” uzsākta projekta „IT express studies for
SMEs” īstenošana, kas nodrošinās uzņēmumiem iespēju apmācīt darbiniekus IKT
piemērošanā.
• Īstenota sadarbība ar biedrību „Junior Achievement Latvia”, atbalstot biedrības
centienus veicināt uzņēmējspēju veicināšanu skolās, kā arī kopīgi iesniedzot projekta
pieteikumu.
• Aktualizēts jautājums par kvalitātes problēmām profesionālās pilnveidē un neformālajā
izglītībā, attiecībā uz bezdarbnieku apmācību. Uzsāktas sarunas par iespējamiem
risinājumiem.
2012.gada uzdevumi
• Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas iespēju veicināšana, īstenojot projektus, kas
paredz biedru darbinieku apmācības, kā arī sniedzot priekšlikumus stimulu izveidei
darba devējiem, lai veicinātu to ieinteresētību pašiem ieguldīt finanšu līdzekļus darbinieku
kvalifikācijas celšanā.
• Turpināt atbalstīt uzņēmējspēju attīstību. Stiprināt sadarbību ar biedrību „Junior
Achievement Latvia”, noslēdzot sadarbības līgumu.
• Risināt kvalitātes problēmas profesionālajā pilnveidē un neformālajā izglītībā, īpaši
bezdarbnieku apmācībās. Veicināt dialogu starp valsts pārvaldes institūcijām par
kvalitātes prasībām izglītības pakalpojumu sniedzējiem, lai novērstu cenu dempingu un
samazinātu ēnu ekonomiku.
• Turpināt projekta „IT experss studies for SMEs” īstenošanu, piedāvājot uzņēmumiem IKT
apmācības.

Darba tiesības un darba aizsardzība
Kopš 2009.gada LDDK realizē projektu „Darba
attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (turpmāk –
Projekts) ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts
atbalstu. Projekta mērķis, samazināt darba tiesību un darba aizsardzības
pārkāpumus uzņēmumos.

Darba tiesības
LDDK stratēģiskais mērķis: Darba tiesību regulējošajiem tiesību aktiem jāietver elastrdošības
principi. Gan uzņēmējiem, gan valstij ir svarīgi iesaistīt vienlīdzīgās iespējās gan sievietes,
gan bezdarbniekus, gan cilvēkus ar īpašajām vajadzībām, piemērojot elastīgas darba
formas, veicināt tālāk izglītību un paaugstināt kvalifikāciju atbilstoši darbinieka spējām un
vajadzībām, veicinot to produktivitāti . Izšķirošā loma elastīgu darba organizācijas formu
ieviešanai ir darba devēja un darbinieka savstarpējam dialogam, jo darba nosacījumus nav
vienmēr iespējams un nepieciešams noteikt ar normatīvo aktu palīdzību.
2011.gada rezultāti
• 2011.gadā 20.jūlijā ir stājušies spēkā grozījumi un papildinājumi Darba likumā, kas ir saistīti
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra direktīvas 2008/104/EK par
pagaidu darba aģentūrām pārņemšanu Latvijas tiesību aktos. Darba likumā ir noteikti
saprotami darbinieku nomas nosacījumi, kā arī darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma
sniedzēja, darbinieka un darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja savstarpējās
tiesības un pienākumi. Šāds regulējums nākotnē varētu sekmēt pieprasījumu pēc
darbaspēka nomas pakalpojumiem, kad uzņēmumā īslaicīgi jeb uz noteiktu laiku ir
nepieciešami jauni darbinieki.
• Pilnveidots tiesiskais regulējums attiecībā uz darbinieku informēšanas un konsultēšanas
kārtību Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībās vai Eiropas Savienības mēroga
komercsabiedrību grupā. Attiecīgais likums ir stājies spēkā 2011.gada 6.jūnijā.
• Tika sagatavoti priekšlikumi Darba likuma grozījumiem, lai vienkāršotu pieņemšanas un
atlaišanas kārtību, kā arī Darba likumā pastāvošajām prasībām pret darba devējiem. LDDK
ir deleģējusi pārstāvjus Labklājības ministrijas darba grupā par grozījumu Darba likumā
izstrādi.
Projekta rezultāti
• Nodrošinātas konsultācijas darba tiesībās visos Latvijas reģionos (992)
• Sabiedrības informēšanas kampaņas „Pret ēnu ekonomiku – par godīgu konkurenci” laikā,
daļa no kampaņas tika veltīta par normatīvo aktu ievērošanu darba tiesisko attiecību jomā.
2012.gada uzdevumi
• Pārstāvēt LDDK viedokli Eiropas trīspusējā sociālā dialogā par Darba laika direktīvas
pārskatīšanu attiecībā uz dežūrlaika un ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma tiesisko
regulējumu. Tiks noteikti gadījumi, kad darba devējam būs/nebūs jāapmaksā par pasīvais
dežūrlaiks, t.i. gadījumiem, kad darbinieks faktiski nestrādā, bet nepieciešamības gadījumā
atrodas darba devēja rīcībā. Paredzēts reglamentēt, kādos gadījumos ilgstošu darbnespēju
neieskaita ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma periodā. Līdz ar to samazināsies izmaksas
darba devējiem.
• Elastdrošības principu stiprināšana darba tiesiskajās attiecībās, tautsaimniecības
konkurētspējas paaugstināšanai un labvēlīgas investīciju vides attīstīšanai.
• Pilnveidot tiesisko regulējumu attiecībā uz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu
sniegšanu pagaidu darba aģentūru gadījumā. Rezultātā kļūs saprotamāks darbinieku
nomas pakalpojumu regulējums.
Projekta uzdevumi
• Tiks nodrošinātas konsultācijas darba tiesībās visos Latvijas reģionos.

Darba aizsardzība
LDDK stratēģiskais mērķis: Viens no galvenajiem uzdevumiem ir veicināt sabiedrībā izpratni par
to, ka paaugstinot darba dzīves kvalitāti, tiek veicināta arī cilvēku labklājība un uzņēmumu
konkurētspēja, jo sakārtotā, drošā un veselībai nekaitīgā darba vidē, strādājošo darba efektivitāte
un kvalitāte pieaug. Darba devēji, kas savos uzņēmumos ievēro darba aizsardzības normatīvo
aktu prasības ir sapratuši, ka darba aizsardzības pasākumos ieguldītie līdzekļi atmaksājas.
2011.gada rezultāti
• LDDK sniedza 9 atzinumus, kā arī 15.notiekumu projektu grozījumu izvērtēšana, lai
vienkāršotu darba aizsardzības prasības uzņēmumiem. Piemēram:
– Par Starptautiskās darba organizācijas rekomendāciju Nr.200 „HIV/AIDS un darba
pasaule”;
– Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību“;
– Par „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”,
samazinot prasības darba devējiem darba aizsardzības dokumentācijā
– u.c.
Projekta rezultāti:
• Tika izstrādāta un turpmāk jebkuram darba devējam būs pieejama Darba risku vērtēšanas
sistēma - www.darbariski.lv. Projekta konsultanti nodrošinās sistēmas komunikāciju
atbalstu un konsultācijas darba devējiem par tās lietošanu.
• Tik nodrošinātas konsultācijas darba aizsardzībā visos Latvijas reģionos (1034), 37
apmācības norisinājās 24 Latvijas pilsētās.
• Projekta ietvaros tika izdots materiāls “Darba aizsardzība uzņēmumā” 12 000 eksemplāros,
kas bija pieejams Uzņēmumu reģistra filiālēs un LDDK birojā, kā arī elektroniskā formātā.
• Tika veikti darba vietu riska novērtējumi 5703 DARBA VIETĀM 363 uzņēmumos, bet
projektā kopumā līdz šim 1485 uzņēmumu 99 568 darbavietas.
2012.gada uzdevumi
• Turpināt darbu pie Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektiem un likumiem, kas
ietekmē darba devēju intereses darba aizsardzības jomā.
• LDDK sniegs priekšlikumus par direktīvas projektu, ar ko nosaka drošības pamatstandartus
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem
• Tiks sniegti priekšlikums direktīvas grozījumiem par minimālajām drošības un veselības
prasībām darba ņēmējiem, kas pakļauti fizikāliem faktoriem.
• LDDK iestāsies par Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumu Nr.745 „Darba
aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku
darba vidē” atcelšanu.
Projekta uzdevumi
• Tiks nodrošinātas konsultācijas darba aizsardzībā visos Latvijas reģionos.
• Sadarbībā ar biedrību „Jauniešu konsultācijas”, tiks turpināta darba aizsardzības datorspēles
jauniešiem attīstīšana un komunikācija mērķauditorijām, tai skaitā darba devējiem.
• LDDK turpinās attīstīt elektronisko Darba risku vērtēšanas sistēmu - www.darbariski.lv, kā arī
nodrošinās komunikāciju darba devējiem un konsultāciju atbalstu tās lietošanai.
• Plānotas 39 apmācības par darba aizsardzības jautājumiem 24 pilsētās.
• Tiks apmācīti 20 darba devēju organizāciju vadītāji un speciālisti par darba aizsardzības
jautājumiem.
• Tiks veikti darba vietu riska novērtējumi 432 darba vietām.
• LDDK, sadarbībā ar Valsts darba inspekciju plāno izvērst kampaņu skaidrojot darba
aizsardzības tiesību aktu ievērošanas nozīmi darba vides uzlabošanā un darba devēja
ilgtspējas nodrošināšanā.

Reģionālā attīstība
LDDK stratēģiskais mērķis: LDDK iestājas par uzņēmējdarbības attīstību ar sociālā dialoga
palīdzību lielajās pilsētās, kā arī reģionos. Sociālais dialogs pašvaldību līmenī ir nozīmīgs
faktors vienmērīgai Latvijas reģionu un pašvaldību attīstības nodrošināšanai, sekmējot
prognozējamu uzņēmējdarbības vides attīstību reģionos.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķos no
2009.gada LDDK realizē ar Eiropas
Sociālā fonda un valsts atbalstu
projektu „Administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos”.
2011.gada rezultāti
• Reģionālie eksperti snieguši 1601 bezmaksas konsultācijas sociālā dialoga jautājumos
vairāk aptuveni 1000 uzņēmumiem, apvienībām un pašvaldību institūcijām visā Latvijā.

Sniegtas konsultācijas
•

•
•
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2011.gadā projekta ietvaros veikti 15 pieredzes apmaiņas braucieni, kuros kopā
piedalījušās 21 personas. LDDK pārstāvji piedalījušies tādos Ekonomiskās sadarbības
un attīstības organizācijas (OECD) rīkotos pasākumos kā forumā „Doing more with less:
local partnerships' role in the recovery". Kā vienu no nozīmīgākajiem pieredzes
apmaiņas braucieniem var minēt LDDK pārstāvju un reģionālo uzņēmu biedrību
pārstāvju dalību Business Europe organizētā samitā „European Business Summit”.
Bezmaksas mācību kursos par tēmām – uzņēmuma attīstība, publiskā un privātā
partnerība un sociālais dialogs tika apmācīti 352 uzņēmumu pārstāvji, kā arī semināra
„Ir sarunas, ir rezultāts – 2” ietvaros tika apmācīti 474 uzņēmumu pārstāvji.
Projekta ietvaros veikta normatīvo aktu ekspertīze profesionālās izglītības jomā un
sociālās drošības un veselības aizsardzības jomā.

Zemgale – rezultāti
•

•
•

•

Jēkabpils pilsētā tika stiprināta Jēkabpils Uzņēmēju biedrības kapacitāte un tika
sasniegts izvirzītais mērķis – 2011. gada novembrī Jēkabpils Uzņēmēju biedrība, LDDK,
LBAS un Jēkabpils pilsētas pašvaldība parakstīja Līdzdarbības līgumu, kurš paredz
izveidot pilsētas Attīstības konsultatīvo komisiju, kuras darbības mērķis ir saskaņota un
Jēkabpils pilsētas interesēm atbilstoša problēmu risināšana sociālajos, nodarbinātības,
teritoriālās plānošanas, infrastruktūras uzlabošanas un ekonomiskajos jautājumos, kas
veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa
paaugstināšanu.
Veiksmīgi darbu uzsāka 2010. gada nogalē izveidotā Jelgavas pilsētas Trīspusējā
konsultatīvā padome, kur tika skatīti tādi jautājumi kā ES struktūrfondu apguve pilsētā,
Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2011. gadam u.c.
Bauskas novadā visa gada garumā tika strādāts pie sociālā dialoga attīstības. Kā
rezultātā, 2011. gada 29. decembrī tika izveidota Bauskas novada pašvaldības
uzņēmējdarbības konsultatīvā padome. Padomes darbības mērķis - sekmēt
uzņēmējdarbības attīstību novadā un aktivizēt sadarbību starp pašvaldību un vietējiem
uzņēmējiem, tādējādi pozitīvi tiks ietekmēta uzņēmējdarbības vide novadā un veicināta
viedokļu apmaiņa.
Lai veicinātu savstarpējo informācijas un pieredzes apmaiņu starp uzņēmējiem, veidotu
ciešāku sadarbību starp reģionālajām darba devēju organizācijām 2011. gadā tika
aizsākta veiksmīga sadarbības veidošana starp Latvijas darba devēju organizācijām.
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija sadarbībā ar LDDK Zemgales reģiona sociālā
dialoga koordinatoru centru 2011.gada sākumā Jelgavā organizēja pirmo šāda veida
tikšanos Zemgales un Vidzemes uzņēmēju biedrībām.

Vidzeme – rezultāti
•

•

Atjaunota Alūksnes tautsaimnieku apvienības „ALTA” regulāra darbība, kam par pamatu
ir sociālā dialoga nozīmības skaidrošana un sadarbības – regulāru tikšanā reižu starp
uzņēmējiem un pašvaldību viedā ar Alūksnes un Apes novada domi atjaunošana.
Izstrādāta sadarbības līguma forma starp Alūksnes tautsaimnieku apvienību „ALTA” un
Alūksnes novada domi.
Atjaunota regulāra Madonas uzņēmēju kluba darbība, izveidojot sadarbību ar Madonas
biznesa inkubatoru un attīstot jaunu uzņēmēju sadarbību mentoringa viedā ar jau
strādājošiem uzņēmumiem. Izstrādāta koncepcija sadarbības līgumam starp Madonas
uzņēmēju klubu un Madonas novada domi.

•

Izstrādāta koncepcija un aktivitāšu plāns Vidzemes darba devēju organizāciju
sadarbībai ar citu Latvijas reģionu darba devēju organizācijām.

Latgale –rezultāti
•
•
•

•
•

Stiprināta Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējās konsultatīvās padomes un
Daugavpils Trīspusējās konsultatīvās padomes darbība, radot pušu iesaisti reģionam
svarīgu lēmumu pieņemšanā;
pilnveidojusies uzņēmēju sadarbība uzņēmēju konsultatīvajās padomēs Balvos, Ludzā,
Kārsavā, Līvānos, Daugavpils novadā un Rēzeknes novadā;
nostiprināta lielākās reģionālās darba devēju organizācijas Latgales reģionā – Rēzeknes
Uzņēmēju biedrības darbība, palielinājies biedru skaits (pārstāv liekākos darba devējus,
nodokļu makstātājus un eksportētājus), īstenoti sociālās partnerības projekti sadarbībā
ar Balvu un Ludzas uzņēmējiem, organizētas izstādes “Rēzeknes Uzņēmējs”, “Izglītība
un karjera”, diskusijas par biznesam aktuāliem jautājumiem, uzņēmēji iesaistījušies
Latgales attīstības programmas izstrādē;
izveidota jauna darba devēju organizācija – biedrība “Daugavpils novada uzņēmēju
padome”;
pilnveidota darba devēju sadarbība ar Latgales plānošanas reģionu un Rēzeknes
Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, Rēzeknes Augstskolu uzņēmēju interešu
pārstāvībā.

Kurzeme – rezultāti
•

•

2011. gada oktobrī Kurzemes reģionā nodibināta uzņēmēju biedrība „Grobiņas novada
uzņēmēju klubs”, apvienojot 51 biedru. Biedrība plāno uzsākt sarunas par savstarpējas
sadarbības padomes izveidi novadā, lai darba devējiem būtu iespēja līdzdarboties
lēmumu izstrādes gaitā un pieņemšanā novadā
Uzsākta Nīcas novada un Saldus novada uzņēmēju biedrību veidošana

2012.gada uzdevumi
• Reģionālie koordinatori turpinās strādāt pie uzņēmēju apvienošanas reģionālajās darba
devēju organizācijās, kā arī stiprinās jau esošo reģionālo uzņēmēju apvienību kapacitāti.
• Projekta ietvaros tiks veikta normatīvo aktu ekspertīze un to ietekmes uz reģionālo
izaugsmi izvērtēšana nodarbinātības un reģionālajā attīstībā, profesionālās izglītībā, kā
arī sociālās drošības un veselības aizsardzībā. Tiks turpināta ekspertīze arī profesionālās
izglītības jomā.
• Darba devējiem un darba devēju organizāciju pārstāvjiem tiks piedāvātas bezmaksas
apmācību programmas (kursi) 3 dienu garumā kompetentu un profesionālu pasniedzēju
vadībā par aktuālām tēmām – uzņēmuma attīstība, publiskā un privātā partnerība un
sociālais dialogs.
• Darba devējiem un darba devēju organizāciju pārstāvjiem tiks piedāvāts bezmaksas
seminārs „Ir sarunas, ir rezultāts – 2”, kas ir virzīts uz praktisku darbību savu
saskarsmes prasmju pilnveidošanai, lai veiksmīgāk vadītu sarunas un pārrunas
organizācijās un risinātu konfliktsituācijas.
• 2012.gadā projekta ietvaros plānots pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju, aicinot
piedalīties reģionu uzņēmēju biedrību pārstāvjus, lai iepazītos ar Vācijas darba devēju
organizāciju struktūru, uzdevumiem un to sniegtajiem pakalpojumiem, īpašu uzmanību
vēršot uz reģionālās attīstības jautājumiem – kā izveidot sadarbības tīklu sociālā dialoga
ietvaros. Kā arī tiek plānota dalība vairākās Eiropas Biznesa konfederācijas
BUSINESSEUROPE organizētajās sanāksmēs.

Sadarbība ES un starptautiskajos jautājumos
LDDK stratēģiskais mērķis: pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru ekonomiskās, sociālās un
profesionālās intereses starptautiskā arēnā

Eksporta veicināšana
LDDK stratēģiskais mērķis: veicināt uzņēmēju sociāli ekonomisko sadarbību ar ārvalstīm un
stiprināt sadarbību ar citu valstu darba devēju organizācijām, paplašinot starptautiskos
kontaktus uzņēmējdarbības veikšanai.
2011.gada rezultāti
• Parakstīts Ārlietu ministrijas , Ekonomikas ministrijas, Latvijas investīciju un attīstības
aģentūras, LDDK un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras memorands par
Latvijas ekonomisko interešu ārvalstīs aizstāvēšanu.
• Atjaunota tradīcija apbalvot diplomātiskā korpusa pārstāvi, kurš veicinājis ārējās
ekonomiskās attiecības
• Dalība valsts oficiālo vizīšu plānošanā, atbilstoši darba devēju ekonomiskajām interesēm.
• LDDK biedriem izplatīta informācija par tirdzniecības misijām, sniegti kontakti un
informācija par attiecīgās valsts darba devēju organizācijām un potenciālajiem
sadarbības uzņēmumiem.
2012.gada uzdevumi
Piedalīties Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padomes darbības ietvara
•
izstrādē, ar sadarbības partneriem vienoties par prioritārajām valsts ārējās ekonomikas
veicināšanas un investīciju piesaistes aktivitātēm, uzsākot aktīvu darbību
LDDK biedru aptaujas organizēšana par 2012. gada atsaucīgākajiem un
•
atbalstošākajiem diplomātiskā korpusa pārstāvjiem, balvas pasniegšana.
Turpināt informēt LDDK biedrus par aktuālāko informāciju par iespējām veidot un
•
paplašināt ārējo ekonomisko sadarbību.

Baltijas jūras reģions
LDDK stratēģiskais mērķis: stiprināt sadarbību reģionālā mērogā ar mērķi veidot plašu
koalīciju kopīgu interešu aizstāvībai Eiropas Savienībā un ciešākai ekonomiskajai integrācijai
reģiona ietvaros
2011.gada rezultāti
• Latvijas un Zviedrijas uzņēmēju apaļā galda diskusija par divpusējās ekonomiskās
sadarbības uzlabošanu ar abu valstu premjerministru dalību.
• Kopdarbā organizēts seminārs par uzņēmumu iespējām attīstīt inovācijas stratēģijas
Baltijas jūras reģionam ietvaros un iniciēta diskusija par stratēģijas nozīmi Latvijā.
• Baltijas jūras valstu sadarbības projekts "Baltic sea labotu network – BSLN”. 2011.gadā
notika informācijas apmaiņa un partneru sadarbība darba tirgus ilgtspējīgai attīstībai.
• Projekts F.A.R. Research – Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbība programmas ietvaros.
2011.gadā notika franšīzes un ar to saistīto jautājumu izpēte, popularizēšana pierobežu
reģionos.
2012.gada uzdevumi
• Baltijas Ekonomikas foruma ietvaros organizēt Baltijas valstu darba devēju konfederāciju
tikšanos ar mērķi uzrunāt jautājumu par vienotas Baltijas valstu valsts institūciju un darba
devēju konfederāciju platformas izveidi kopīgai ārējās ekonomiskās sadarbības un
investīciju piesaistes veicināšanai.
• Nostājas sagatavošana un paušana par stratēģijas Baltijas jūras reģionam Rīcības plānu.

Darba devēju interešu pārstāvniecība Eiropas Savienībā
LDDK stratēģiskais mērķis: nodrošināt Latvijas uzņēmēju viedokļa pārstāvēšanu ārvalstīs un
Latvijā par starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības likumdošanas jautājumiem
politikas plānošanas, likumdošanas izstrādes un pilnveidošanas jomās
2011.gada rezultāti
• LDDK kļūst no asociētā biedra par biedru Eiropas biznesa konfederācijā
BUSINESSEUROPE
• Viedokļa veidošana un pozīciju ietekmēšana nacionālā un ES mērogā par ES daudzgadu
finanšu ietvaru 2014. – 2020. gadam, t.sk. par nepieciešamību atvēlēt vismaz esošā
perioda apmērā finansējumu Kohēzijas politikai.
• Darbs pie Nacionālās reformu programmas “ES 2020” mērķu īstenošanai kvalitātes
uzlabošanas, t.sk. iesaistot Eiropas Komisiju.
• Ikdienas atzinumu sniegšana par ES tiesību aktu projektiem uzņēmējdarbības,
konkurences un starptautiskās tirdzniecības jomās.
2012.gada uzdevumi
• Aizstāvēt LDDK nostāju sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžeta ietvaru
2014. – 2020. gadam ar mērķi panākt pēc iespējas apjomīgāka finansējuma piešķiršanu
nākamajā plānošanas periodā.
• Paust LDDK nostāju Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā
sagatavošanas sekretariātam, pārstāvot darba devēju viedokli par prezidentūras satura
un valsts tēla veidošanu, organizatorisko plānošanu un iepirkumu organizēšanu
• Dalība Nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas ziņojuma sagatavošanā,
aicinot pēc būtības pārskatīt programmas saturu.
• Aktīva līdzdalība ES mēroga trīspusējā dialogā par Darba laika direktīvas pārskatīšanu

Starptautiskā sadarbība
LDDK stratēģiskais mērķis: veidot Latvijas darba devējiem uzņēmējdarbības vidi prioritārajos
tirgos un sniegt ievērojamu atbalstu uzņēmumu konkurētspējas nostiprināšanā starptautiskā
vidē, stiprinot lietišķās attiecības ar dažādu valstu darba devēju organizācijām un
uzņēmējiem.
2011.gada rezultāti
• Latvijā notiek Latvijas – Krievijas, Latvijas – Baltkrievijas Lietisķās sadarbības padomju
sēdes valstu Starpvaldību komisiju ietvaros
• Minskā un Kijevā notiek Latvijas – Baltkrievijas un Latvijas – Ukrainas Lietišķās
sadarbības padomes tikšanās
• Izveidota Latvijas – Kazahstānas LSP. Panākta vienošanās par Latvijas – Izraēlas LSP
veidošanu, parakstīts sadarbības līgums ar Azerbaidžānas Nacionālo uzņēmēju
konfederāciju.
• Iestāšanās Starptautiskajā rūpnieku un uzņēmēju kongresā (Международный Конгресс
промышленников и предпринимателей (МКПП)/The International Congress of
Industrialists and Entrepreneurs (ICIE)
• Aktīva darba devēju interešu aizstāvība Latvijā un Eiropas Savienības mērogā, iestājoties
pret Eiropas Savienības sankciju pret Baltkrieviju paplašināšanu.
2012.gada uzdevumi
• Aktīva izveidoto Lietišķo sadarbības padomju ar Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju,
Kazahstānu darbība valstu Starpvaldību komiteju ietvaros, sekmējot LDDK biedru ārējo
ekonomisko interešu aizstāvību.
• LDDK iesaistīšanās ES Attīstības sadarbības politikas un Kaimiņattiecību politikas
īstenošanā.
• Sadarbības uzsākšana ar Starptautisko Eiropas darba devēju koordinējošā padomi
(МКСОР/ICCEUМеждународный Координационный Совет Объединений
Работодателей).
• Sadarbības uzsākšana ar Starptautiskos ražotāju un uzņēmēju kongresu (МКПП)/ICIE)..

•
•
•

Turpināt aizstāvēt darba devēju ekonomiskās intereses, iestājoties pret sankciju
paplašināšanu pret Baltkrieviju un panākot pēc iespējas labvēlīgāku risinājumu.
Lietišķo sadarbības padomju izveide ar Azerbaidžānu un Izraēlu.
LDDK biedru interešu aizstāvība un sadarbības veicināšana ar Ķīnu, Izraēlu, Turciju,
Gruziju u.c. ES trešajām valstīm.

Uzņēmumu ilgtspējas pamats - korporatīvā
sociālā atbildība
LDDK stratēģiskais mērķis: Veicināt korporatīvās sociālās atbildības (KSA) praksi
uzņēmumos un sniegt atbalstu tās novērtēšanai valsts, pašvaldību un uzņēmumu vidū.
KSA ir uzņēmums, kurš ievēro tiesību aktus tajā reģionā, kur tas atrodas, uzņēmumam ir
biznesa stratēģija un uzņēmums ievieš brīvprātīgas iniciatīvas, lai sekmīgi komunicētu ar
savām ietekmes auditorijām darba vidē, tirgus attiecībās un sabiedrībā.
LDDK, izveidojot KSA platformu, sniedz atbalstu darba devējiem un partneriem, uzņēmumu
ilgtspējas nodrošināšanā.
Rezultāti 2011.gadā
• 2011.gadā Memorandam par korporatīvās sociālās atbildības principiem Latvijā
pievienojās divas organizācijas, šobrīd memorandu ir parakstījušas 24 organizācijas.
• KSA platforma darbojās trīs virzienos:
o KSA uzņēmumos (apvienojas LDDK biedri un KSA eksperti)
o Ilgtspējas indekss (sadarbībā ar LBAS)
o ANO Globālā līguma kustības nacionālais kontaktpunkts Latvijā (Globālā
līguma kustības biedri).
• Sniegtas rekomendācijas par KSA labās prakses uzņēmumu aizstāvību un
priekšrocībām - publisko iepirkumu likuma grozījumiem, nereģistrētās nodarbinātības
mazināšanas plānam, Finanšu ministrijas gatavotajiem grozījumiem „Padziļinātas
sadarbības programma ar Valsts ieņēmumu dienestu”, ēnu ekonomikas mazināšanas
plānam, kā arī “baltajiem sarakstiem” u.c.
• Realizēta kampaņa „Pret ēnu ekonomiku – par godīgu konkurenci”.
• Tika izsludināts otrais Ilgtspējas indekss (www.ilgtspejasindekss.lv), kurā tika novērtēti
50 uzņēmumi, no kuriem 34% ir LDDK biedri, un publicēta to labā prakse. Pirmo reizi
zelta kategorijā nokļuva trīs uzņēmumi – A/S SEB.
• ANO Globālā līguma kustībai pievienojušies vēl 2 dalībnieki. Šobrīd kustības biedri ir:
Lietišķās informācijas dienests, SIA „CEMEX Latvia”, SIA „GM Helicopters”, A/S
„Grindeks”, SIA „Komin”, Latvijas Personāla vadīšanas asociācija, Ņūportas
starptautiskā universitāte (Izglītības attīstības centrs), SIA „PriBalt”, Biznesa augstskola
„Turība”, SIA „Zygon Baltic Consulting”, Coca – Cola HBC Latvia, SIA Renesco. Tā pat
tika atjaunota padome, par kuras priekšsēdētāju kļuva Aldis Baumanis, Biznesa
augstskola „Turība”, kā arī sagatavots darbības plāns.
• 2011.gada nogalē Eiropas Komisija publicēja atjaunoto Korporatīvās sociālās atbildības
stratēģiju 2014.gadam. LDDK piedalījās BUSINESSEUROPE, KSA darba grupā,
izstrādājot vienotu redzējumu par KSA kā brīvprātīgu biznesa iniciatīvu, stratēģijā daļēji
viedoklis ņemts vērā.
• Ar ESF fondu atbalstu notikušas KSA apmācības darba devējiem visos Latvijas
reģionos.
Uzdevumi 2012.gadam
• Gatavot ziņojumu Eiropas Komisijai sadarbībā ar ekonomikas ministriju par KSA
veicināšanas pasākumiem.
• Turpināt darbu pie rekomendācijām publiskajam sektoram par godīgu konkurenci,
atbalstošu iepirkumu veikšanu, kā arī sniegt izglītības iestādēm rekomendācijas ieviest
biznesa vadības studijās KSA lekciju kursu.
• 2012.gadā tiks izsludināts Ilgtspējas indekss 2011, sadarbībā ar LBAS, kā arī
sagatavots ziņojums par rezultātiem.
• Arī šogad notiks ESF fondu atbalstītie trīs dienu KSA kursi darba devējiem visos Latvijas
reģionos.
• LDDK turpinās darbu BUSINESSEUROPE un citās starptautiskajās institūcijās, lai
skaidrotu KSA principu un biznesa labo praksi.
• Tiks realizēt ANO Globālā līguma kustības kontaktpunkta padomes izstrādātais rīcības
plāns.

Pateicības
LDDK pateicas par atbalstu kampaņas „Pret ēnu ekonomiku – par godīgu
konkurenci” norises nodrošināšanai:

LDDK pateicas par ilggadēju atbalstu LDDK un Valsts kancelejas Efektīvas
pārvaldības gada balvas norisei:

LDDK pateicas par ilggadēju atbalstu Korporatīvās sociālās atbildības un MVU
sadarbības platformām:

Biedri

