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LDDK
prezidenta uzruna

Latvijas valsts un uzņēmējdarbības gara 
atdzimšanas 20-gade!

Sasniedzot Latvijas atjaunotnes 20 gadus, esam 
sasnieguši robežu, kad jāpārvērtē sasniegtais un jāgūst 
spēks ‘’pārstartēt’’ sabiedrības vērtību sistēmu, sociāli 
ekonomisko un politisko modeli. Latvijas konkurētspējas 
atjaunošanai veicamās strukturālās reformas gan valsts 
pārvaldē, gan tautsaimniecībā ir krīzes radītā iespēja. 
Izmantot šo iespēju varam, ja esam vienoti apziņā par 
Latvijas Rītausmas stratēģiju un par Latvijas pienesumu 
Eiropas Savienības ilgtermiņa redzējumam ES 2020 
ietvaros.

Valsts pārvaldes reformu mērķis ir noteikts – efektīvāka, 
mazāka, lētāka un uz valsts iedzīvotājiem vērsta valsts 
pārvalde. Tāda valsts pārvalde, kurā novērsta funkciju 
dublēšanās, atteikšanās no neraksturīgām un 
nevajadzīgām funkcijām, kā arī panākta 
uzņēmējdarbības sloga samazināšana. 
Tautsaimniecības pārstrukturēšanās mērķi teorētiski ir 
iezīmējušies, tomēr tie nesniedz skaidru redzējumu par 
eksporta potenciāla attīstību un iekšējā tirgus 
atdzīvināšanu. Tas nav uzskatāms par praktisku atbalstu 
tautsaimniecības nozarēm. Tāpēc sociālajiem 
partneriem, darba devēju un arodbiedrību pārstāvjiem, 
kopīgi ar publisko pārvaldi panākot vienošanos par 
ilgtspējīgu tautsaimniecības struktūru, varēsim sniegt 
atbildes arī Latvijas iedzīvotājiem par kvalitatīvu un 
kvantitatīvu darba vietu pieejamību un dzīves līmeņa 
uzlabošanos.  

LDDK saredz iespējas īstenot strukturālās reformas ar 
skaidru rīcības plānu un starptautisko saistību izpildi. 
Tomēr, ņemot vērā ierobežotos finanšu resursus, 
saglabājas izaicinājums konsolidēt kopējos valsts 
budžeta izdevumus un pragmatiski modelēt nodokļu 
ieņēmumus. Varam identificēt piecus galvenos virzienus 
valsts budžeta konsolidācijai:

godīgas konkurences nodrošināšana un ēnu ekonomi-
kas samazināšana; 
publiskā sektora izdevumu samazināšana;
vienošanās par nodokļu politikas pamatnostādnēm, 
kuras vidējā termiņā ir valsts budžeta mugurkauls;
kāpināt investīciju atdevi no ES struktūrfondiem, kā arī 
citiem finanšu resursiem un piesaistīt ārvalstu 
investīcijas;
realizēt Latvijas ekonomiskās intereses starptautiskos 
tirgos un pārstāvēt ekonomiskās intereses Eiropas 
Savienības tirgū.

Ar LDDK atbalstu Ministru kabinets 2010.gada sākumā 
apstiprināja eiro ieviešanas termiņu – 2014.gads. Šāda 
valstiska apņemšanās, līdzīgi kā savulaik pievienošanās 
NATO un Eiropas Savienībai, vienos sabiedrību, kāpinās 
Latvijas starptautisko reputāciju, investoru uzticēšanos un 
ierobežos nesaimniecisku rīcību ar valsts budžetu. 

LDDK prioritātes 2010.gadā ir finanšu resursu 
pieejamības, godīgas konkurences nodrošināšana un 
strukturālo reformu īstenošana sadarbībā ar privāto un 
nevalstisko sektoru. Prioritāšu sasniegšana būs LDDK 
biedru ieguldījums ekonomiskās lejupslīdes pārvarēšanai 
un darba vietu radīšanai. Sociālo partneru rīcībā ir kā 
savstarpējo līgumu slēgšana, tā arī līgumu slēgšana ar 
pašvaldībām un valsts pārstāvjiem un citām 
nevalstiskajām organizācijām. Tas ir pienesums mūsu 
uzņēmumu konkurētspējai un valsts ekonomikas 
atveseļošanai. Izmantosim savas darba devēju tiesības! 

LDDK prezidents
Vitālijs Gavrilovs
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“LDDK prioritātes 2010.gadā 
ir finanšu resursu pieejamības,
godīgas konkurences nodrošināšana
un strukturālo reformu īstenošana
sadarbībā ar privāto un 
nevalstisko sektoru.”



Ģenerāldirektores
ziņojums

2009.gads pagājis un 2010.gads aizsācies ar politiķu 
lēmumiem, kas uzņēmējdarbības vidē nav atbalstīti un ir 
pretrunā ar ekonomikas krīzes pārvarēšanas loģiku. Arī 
2010.gadā LDDK biedri aktīvi strādājuši, lai sabalansētu 
uzņēmumu budžetus, kā arī uzlabotu finanšu un ekono-
miskos rādītājus. Publiskā pārvalde, neparedzot krīzes 
tuvošanos un nepiemērojoties pārmaiņām, uzņemas 
saistības pret starptautiskajiem aizdevējiem vairāk kā 4 
miljardu latu apmērā. Diemžēl, nespējot īstenot 
strukturālās reformas valsts pārvaldē un tautsaimniecībā, 
politiķi 2009.gada nogalē atkārtoti izvēlējās iet vieglāko 
ceļu – kāpināja nodokļu slogu darba devējiem un 
iedzīvotājiem. 

Neraugoties uz šīm pretrunām, LDDK 2009.gadā strādāja 
ar valdību un starptautiskajiem aizdevējiem, Saeimu un 
Valsts prezidentu, sniedzot darba devēju viedokli un argu-
mentus par to, kā pārvarēt ekonomisko lejupslīdi. Darbu 
uzsāk Ministru prezidenta veidotā Reformu vadības 
grupa un Valsts kancelejas Funkciju audita komisija, lai 
virzītu strukturālās reformas tautsaimniecības 
konkurētspējai. Darba devēju vienotība un spēja 
konsolidēt viedokli, pārliecinot partnerus par atbildīgiem 
tautsaimniecības lēmumiem, mijās ar neizpratni par 
politiķu un ierēdņu vidū pastāvošo viensētnieciskumu. 
2009.gadā IKP kritums sasniedz 18%.

Atalgojuma fonds publiskajā un privātajā sektorā strauji 
samazinās, radot negatīvu ietekmi uz pirktspēju, tomēr 
kāpinot elastīgumu darba tiesiskajās attiecībās un 
produktivitāti. LDDK īstenotais ESF projekts „Darba 
attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska 
piemērošana nozarēs un uzņēmumos” dod iespēju darba 
devējiem saņemt konsultācijas darba organizācijas 
uzlabošanai no darba tiesību un darba aizsardzības 
konsultantiem visā Latvijā, gūt praktisku atbalstu darba 
risku vērtēšanā, iesaistoties apmācībās un citās projekta 
aktivitātēs. Līdz ar to viena no pozitīvām ziņām biznesam 
2010.gadā ir tā, ka darba tirgus kļūs elastīgāks. Tas 
ļaus darba devējam izvēlēties kvalificētākus darbiniekus 
un uzlabot konkurētspēju. Darbiniekiem, kas zaudējuši 
darbu vai ir pakļauti bezdarba riskam, paveras iespējas 
mācīties, kļūt par pašnodarbinātu personu vai pat darba 
devēju. Par labu šim mērķim kalpos arī LDDK virzītās 
profesionālās izglītības koncepcijas apstiprināšana

sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Kopīgi ar 
Labklājības ministriju un Nodarbinātības valsts aģentūru 
strādāts pie nodarbinātības atbalsta pasākumiem. Publis-
kais un privātais sektors saglabā atbildību par esošo 
darba vietu uzlabošanu un jaunu darba vietu radīšanu, lai 
mazinātu bezdarbu un emigrācijas riskus.

2009.gads iezīmējās ne tikai ar finanšu resursu strauju 
samazināšanos, piemērošanos pašmāju un starptautiska-
jiem tirgiem, nodokļu sistēmas izmaiņām, atalgojuma 
sistēmas pārskatīšanu, bet arī nestabilitāti, kuru radīja 
grozījumi 2009.gada valsts budžetā un ilgstošā neziņa 
par 2010.gada valsts budžeta ietvaru. LDDK panāca, ka 
netiek paaugstināts ne pievienotās vērtības nodoklis, 
ne sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ņemot vērā 
strukturālo reformu gausumu un kāri solīt priekšvēlēšanu 
laikā, uzņēmējdarbības vidē saglabājas augsti, biznesam 
nelabvēlīgu lēmumu riski. Mazināt riskus varam, nostipri-
not LDDK argumentāciju, sociālo dialogu starp 
sociālajiem partneriem – darba devēju un arodbiedrību 
organizācijām, uzņēmumos, pašvaldībās un nacionālā 
līmenī, kā arī veidojot sociālo partnerību, kas balstīta uz 
līdzatbildību par pieņemtajiem lēmumiem starp publisko, 
privāto un nevalstisko sektoru, kā arī izglītības un 
pētniecības institūcijām.

Latvijas ēnu ekonomikas īpatsvars pret IKP pieaug, tādēļ 
LDDK vienojās ar Saeimu par pasākumiem godīgas 
konkurences nodrošināšanai un ēnu ekonomikas 
izskaušanai. 2009.gadā gūti pozitīvi rezultāti un atbalsts 
šiem uzdevumiem – sadarbībā ar Ekonomikas ministriju 
izstrādāti priekšlikumi izmaiņām nodokļu sistēmā, īpaši 
mazo (mikro) uzņēmumu atbalstam, grozījumu 
pieņemšana Darba likumā, Publisko iepirkumu likumā u.c. 
Pamudinājums šādiem ierosinājumiem LDDK būs 
2009.gadā izveidotā Mazo un vidējo uzņēmumu 
sadarbības platforma. LDDK aicinās lēmumu 
pieņēmējus vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem 
un realizēt Eiropas Komisijas izstrādāto Mazo uzņēmumu 
Eiropas hartu. LDDK aicina nodokļu maksātājus pildīt 
saistības pret valsti un valsts institūcijas atklāti informēt 
par šo līdzekļu izlietojumu.

Administratīvā reforma ir devusi iespēju pārskatīt un 
sniegt kvalitatīvākus pakalpojumus iedzīvotājiem, rast 
pragmatiskus risinājumus uzņēmējdarbības atbalstam un 
rosināt straujāku ES fondu investēšanu infrastruktūrā 
un darba vietu radīšanā. LDDK uzsākusi Eiropas 
Sociālā fonda projektu „LDDK administratīvās 
kapacitātes stiprināšana reģionos” sociālā dialoga 
attīstībai reģionos. Projekts vērsts uz reģionālo uzņēmēju 
organizāciju veidošanos un nostiprināšanos, kā arī
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trīspusējo sadarbības padomju izveidi un reģionālo 
koplīgumu slēgšanu. Tieši sociālā dialoga ietvaros veido-
jas stabils pamats pašvaldības attīstībai, ekonomiskās 
aktivitātes celšanai un iedzīvotāju vajadzību īstenošanai. 
Uzņēmēji savu sīkstumu un atbildību apliecināja, iegūstot 
Labākā darba devēja balvu Latvijas reģionos.

2009.gads LDDK darbā iezīmējās ar apziņu par papildus 
resursiem, kas pieejami ekonomikas atjaunotnei - Latvijas 
ekonomisko interešu identificēšanai un kvalitatīvai 
realizācijai. Arvien lielāka uzmanība pievērsta starptau-
tisko darba devēju organizāciju intelektuālo resursu un 
ietekmes stiprināšanai Baltijas, Eiropas un starptautiskā 
līmenī, piemēram, administratīvo šķēršļu un nodokļu 
politikas jomā. Apliecinājums starptautiskajai sadarbībai ir 
darba devēju uzvara tiesas procesā „Laval un partneri” 
pret Zviedrijas nozares arodbiedrībām, apliecinot ES 
iekšējā tirgus pamatvērtības. LDDK sagatavoja 
priekšlikumus ekonomisko interešu pārstāvībai un 
eksporta atbalsta pasākumiem Latvijā un tās 
pārstāvniecībās ārzemēs, organizējot padziļinātas 
diskusijas ar Latvijas Ārlietu ministriju un uzņēmējiem. 
Uzturēta uz abpusēju ieinteresētību balstīta informācijas 
apmaiņa ar ārvalstu diplomātiem Latvijā un Latvijas 
deputātiem Eiropas Parlamentā, kā arī ekspertiem citās 
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energoefektivitātei var radīt reālas darba vietas un atjau-
not ekonomikas ‘’asinsriti’’. Apzinoties politiskos un 
administratīvos procesus valsts pārvaldē, varam 
prognozēt izaugsmes pazīmes 2011.gadā. Tas 
iespējams, ja bizness būs organizēts un vienots savās 
prasībās, ka valdība strādās pie uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanas, lai Latvijā ražotā produkciju un pakalpo-
jumi būtu konkurētspējīgi ārējos tirgos. Birokrātijas 
mazināšana, ēnu ekonomikas apkarošana un strauja ES 
fondu apguve ir vienīgie instrumenti, kas ir palikuši, bez 
nodokļu politikas izmaiņām, kurām jāmazina nodokļu 
slogu darbaspēkam. Prognozējam, ka uzņēmēju starpā 
nostiprināsies sadarbība un konsolidācija. Bizness 
orientēsies uz ilgtermiņa attīstību, kam pierādījums ir 
aktīvais kopdarbs Korporatīvās sociālās atbildības 
platformas izveidē.

Turpmākajos gados mums ir jārēķinās gan ar pašu 
vēlmēm un iespējām, gan ar starptautisko aizdevēju 
izvirzītajām prasībām. Tādēļ Saeimas vēlēšanu gadā 
svarīgi panākt kopīgu redzējumu par stabilizāciju un 
izaugsmes atjaunošanu. Aizsākums šādai diskusijai bija 
LDDK un Valsts kancelejas Efektīvas pārvaldības un 
partnerības forumam, kas bija veltīts Rītausmas

stratēģijas mērķus, kurus publiskajam, privātajam un 
nevalstiskajam sektoram kopīgi sasniedzot, 
nostāsimies uz izaugsmes ceļa. 2010.gadā IKP kritums 
nedrīkst pārsniegt 3,4%, bezdarba rādītāji jāsaglabā 
robežās, nepārsniedzot 15%, un valsts budžeta 
deficītam - nepārsniedzot 8,5 %, kā arī valdībai ir 
jādara viss, lai pievienošanās eirozonai būtu iespējama 
2014.gadā.

Vēlos pateikties LDDK biedriem par patriotismu, 
politiķiem un ierēdņiem, kas atsaucās uz LDDK 
viedokļiem un iniciatīvām, LDDK sadarbības 
partneriem par atbalstu, kopīgi pārvarot 
pārbaudījumus ekonomikā. Ticu, ka, sasniedzot Latvi-
jas atjaunotnes divdesmitgadi, gūsim spēku 
atdzimšanai!

LDDK ģenerāldirektore
Elīna Egle
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“varam prognozēt  
izaugsmes pazīmes 
2011. gadā” 



Uzņēmējdarbības tiesiskās vides un publiskās 
pārvaldības pakalpojumu pilnveidošana.

Biedru interešu aizstāvība - izvērtējot LDDK direkcijas 
sniegtos atzinumus normatīvo aktu un politikas 
plānošanas dokumentu izstrādes procesā 2009.gadā, 
salīdzinot ar 2008.gadu:
LDDK par 27% uzlaboja biedriem aktuālo jautājumu 

identificēšanu politiskajā dienas kārtībā;
pieaugusi identificēto jautājumu un sniegto atzinumu 
rezultativitāte par 5%;
No visiem sniegtajiem atzinumiem vērā ņemtie ir 
62,4% atzinumu, kas ir tuvu LDDK izvirzītajam 
mērķim – 65%.

Biedru interešu pārstāvēšana - LDDK biedru 
līdzdalība sociālā dialoga lēmējinstitūcijās 2009. gadā 
sasniedza 64% (2008.gadā – 60%). Aicinām uzņēmējus 
vēl aktīvāk iesaistīties LDDK aktivitātēs!

Biedru piesaiste – neraugoties uz finanšu grūtībām, ar 
kurām saskārās vairāki LDDK biedri, biedru skaits pret 
2008.gadu ir pieaudzis. LDDK biedru skaits 2009.gadā 
palielinājies par 17 jauniem biedriem. Jāatzīmē, ka 
šobrīd LDDK biedri nodarbina 37% no valstī 
nodarbinātajiem iedzīvotājiem. 

Finansējuma nodrošināšana – LDDK ieņēmumi ir 
pieauguši par 30 % salīdzinot ar 2008.gadu. LDDK par 
92% izpildījis 2009.gada budžeta ieņēmumu prognozi. 
Budžeta neizpildi veido biedru naudas kavējumi un
neiekasētās biedru naudas, kā arī ārvalstu projektu 

aktivitāšu laika grafika izmaiņas. LDDK sociālā dialoga 
attīstībai reģionos un uzņēmējdarbības atbalstam darba 
tiesību un darba aizsardzības jomā tika piesaistīti Eiropas 
Sociālā fonda līdzekļi. 2009.gadā biznesa sabiedrība, 
neraugoties uz finanšu grūtībām, aktīvi atbalstījusi LDDK 
iniciatīvas. Ieņēmumi no iniciatīvām pārsniedz 2009.gada 
prognozes par 200%.

Efektīvu un kvalitatīvu procesu nodrošināšana 
organizācijā - LDDK biedru vērtējumā piederība 
organizācijai un atpazīstamība sabiedrībā ir vieni no 
svarīgākajiem organizācijas reputācijas faktoriem, kas 
liecina par pozitīviem un pamanāmiem LDDK darbības 
rezultātiem. Biedri, kas izmanto portālu www.lobijs.lv, ir 
apmierināti ar tā kvalitāti, kā arī personālu, kas sniedz 
atbalsta konsultācijas. Biedru aktivitāte un iesaiste 
jautājumu risināšanā ir pieaugusi, ko apliecina arī kopīgā 
darba rezultativitāte.

Pilnveidot sniedzamos pakalpojumus - interneta vietņu 
lietotāju kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji ir pieauguši - 
LDDK mājas lapas apmeklējumu skaits pieaudzis par 14 
816 un par 25% pieaudzis biedru portāla lietotāju skaits. 
Šobrīd 50% no visiem lietotājiem ir aktīvi lietotāji. LDDK 
konferences (3), semināri (44), pieredzes apmaiņas 
pasākumi (9), iniciatīvas (9).
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“LDDK biedri nodarbina 37% 
no valstī nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem.” 

LDDK padomes vairākums uzsākot 2009.gadu
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“LDDK biedri nodarbina 37% 
no valstī nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem.” 

LDDK padomes vairākums uzsākot 2009.gadu

Pēc 2008.gadā pasaulē piedzīvotās finanšu krīzes 
2009.gads pagāja, apzinot tās radīto zaudējumu 
apmērus. 2010.gada pirmajos divos ceturkšņos tiek 
prognozēts IKP kritums. Iepriekšējais valsts 
izaugsmes modelis vairs neder, ir jāmeklē jauns. Lai 
atgūtos no piedzīvotā IKP kritiena, ir neieciešama 
fiskālā ilgtspēja.

Savukārt ekonomikas atjaunošanas stratēģijai jābalstās uz 
stingru disciplīnu, reformām un investīcijām. Latvijas 
Stratēģiskās attīstības plāna primārajam uzdevumam ir 
jābūt – nodrošināt saskaņotu rīcību, lai balstītu fiskālo 
ilgtspēju, izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu vienlaicīgi. 
Tas nozīmē, ka jānodrošina investīcijas jaunām prasmēm, 
tehnoloģijām, infrastruktūrai un biznesa attīstīšanai.

Valdības izstrādātā Latvijas ekonomikas 
stabilizēšanas un izaugsmes atjaunošanas 
programma būs sekmīga, ja tiks novērsti strukturālie 
šķēršļi izaugsmei nacionālā līmenī. Tieši šis Latvijas 
potenciāls ir priekšnosacījums fiskālās ilgtspējas 
atjaunošanai. Tomēr tas prasīs stingru politikas 
veidotāju apņemšanos īstenot nepieciešamās refor-
mas un pārliecināt par tās ieguvumiem sabiedrību. 

LDDK kā sociālais partneris regulāri tiekas ar starptautis-
kajiem aizdevējiem, lai pārrunātu situāciju 
uzņēmējdarbībā. LDDK turpinās sarunas ar starptautis-
kajiem aizdevējiem arī 2010.gadā, balstoties uz 
starptautiskā aizdevuma sadarbības memorandā 
minētajām izmaiņām un rekomendācijām.

Apzinoties, ka valsts uzņemtās starptautiskā aizdevuma 
saistības paredz valsts budžeta konsolidāciju līdz 
2012.gadam vēl par 900 miljoniem latu, LDDK 
2010.gadā turpinās strādāt, lai nodrošinātu makroekono-
misko stabilitāti.

Makroekonomiskās stabilitātes 
nodrošināšanai ir nepieciešams 
veikt strukturālās reformas ar 
mērķi sabalansēt valsts budžeta 
izdevumus ar ieņēmumiem.
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PROGNOZĒJAMA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 
tautsaimniecības stabilizācijai un biznesa ilgtspējai
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Avots: Eiropas Biznesa konfederācija (BUSINESSEUROPE), 
atsaucoties uz Eiropas Komisijas Ilgtspējas ziņojumu 2009.gadam.

Avots: Starptautiskā Valūtas fonda un 
Latvijas Bankas dati 2009.gada nogalē

Avots: Ekonomikas ministrija 2009.gadā
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Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis A.Jaunsleinis, LDDK prezidents 
V.Gavrilovs, Latvijas Brīvo ardobiedrību savienības priekšsēdētājs P.Krīgers 
vienojas par koīgām prasībām Ministru kabinetam ātrai, aktīvai un atbildīgai 
rīcībai ekonomiskās aktivitātes uzlabošanai un darba vietu saglabāšanai

STRUKTURĀLĀS REFORMAS - 
instruments makroekonomiskai stabilitātei



Valdības izaicinājums ir iemācīties dzīvot saskaņā ar 
iespējām, samazinot izdevumus un veidojot mazu, 
profesionālu un efektīvu valsts pārvaldi, saglabājot 
sabiedrībai būtiskas funkcijas: dzīvības, veselības, 
sabiedriskās drošības un kārtības saglabāšana, bērnu un 
jauniešu izglītība, minimālais nepieciešamais tirgus 
regulējums un uzraudzība, ekonomikas attīstības 
stimulēšana, ekonomiskās konkurētspējas veicināšana 
(LDDK vēstule Valsts prezidentam 2009.gadā).

2009.gadā strukturālās reformas tiek saprastas kā 
mehāniska atalgojuma un izmaksu griešana valsts 
pārvaldes iestādēs. Tādēļ ierēdniecībā pastāv 
pretestība pārmaiņām. Valda pašsaglabāšanās 
tendence, mākslīga funkciju nozīmīguma “uzpūšana”, 
politiķi savukārt nespēj atteikties no valstij neraksturīgām 
funkcijām. Rezultātā valsts budžeta līdzekļi izmantoti 
nesaimnieciski un valsts pārvalde turpina darboties 
neefektīvi.

SASNIEGTIE REZULTĀTI 2009.GADĀ

Dalība Funkcionālā audita komisijā un tās darba 
grupās, lai rastu iespēju valstij saimnieciski veikt savas 
funkcijas un izmantot privātā sektora atbalstu gan 
veicot iepirkumus, gan deleģējot funkcijas vai izmanto-
jot ārpakalpojumus. 
Lielākās nacionālā līmeņa organizācijas un nodokļu 
maksātāju grupas – sociālie partneri: LDDK un LBAS 
ar sadarbības partneriem LPS un LTRK sniedza 
priekšlikumus turpmākam darbam strukturālo reformu 
uzsākšanai un vienojās par priekšlikumiem 2009.gada 
valsts budžeta grozījumiem.
LDDK kopā ar tās sadarbības partneriem nāca klajā ar 
principiem, kā veidot makroekonomisko ietvaru 
2010.-2012.gadam un 2010.gada budžetu Ministru
prezidenta izveidotajā Reformu vadības grupā, 
uzsverot, ka tas jāsaista ar Nacionālo attīstības plānu 
un Latvija 2030 stratēģijas īstenošanu.
LDDK aicināja sabiedrību aktīvi iesaistīties 
sabiedriskajā aptaujā „Velti 1/2h Latvijai”. Pateicoties 
aktīvam mediju un sadarbības partneru atbalstam, 
LDDK izstrādātā anketa guva sabiedrības atsaucību, 
piesaistot 5091 interesentu, kas pilnībā vai daļēji 
vērtējuši valsts pārvaldes funkcijas. Valsts kanceleja, 
pēc LDDK piemēra, veica sabiedrības viedokļa 
uzklausīšanu īpašā reformu dienasgrāmatā un 
uzsāka funkciju izvērtēšanas tehnoloģisko risinājumu 
attīstību.

Aptaujā izteikti dominēja divi viedokļi, piedāvājums funkci-
jas turpināt īstenot valsts pārvaldei, samazinot to apjomu, 
vai arī funkcijas īstenošanu nodod privātajam vai nevals-
tiskajam sektoram.

Rudenī LDDK neatbalstīja otrajam lasījumam 
sagatavoto 2010.gada valsts budžeta paketi, kurā 
bija paredzēti daudzi ekonomikai nelabvēlīgi 
pasākumi.

UZDEVUMI 2010.GADAM

Ņemot vērā, ka 2010.gadā Latvijas ekonomika var 
atgriezties 2004.gada līmenī, ir nepieciešama aktīva 
rīcība, kuras rezultātā nepieciešams samazināt valsts 
pārvaldes izdevumus, vienlaicīgi nodrošinot sabiedrībai 
svarīgākās funkcijas.

Uzsākt darbu pie ēnu ekonomikas ierobežošanas un 
mazināšanas pasākumiem. 
LDDK sniegs priekšlikumus 2010.gada valsts budžeta 
kontroles un uzraudzības procedūras pārskata un 
2011.gada valsts budžeta sagatavošanā.
Gada otrajā un trešajā ceturksnī ir plānots intensīvs 
darbs pie turpmākas valsts funkciju izvērtēšanas, uz 
kuru pamatojoties Finanšu ministrija līdz oktobrim 
sagatavo priekšlikumus 2011.un 2012.gadā veicama-
jai fiskālajai konsolidācijai. 
Valsts iestāžu funkciju un sniegto pakalpojumu, un 
atbilstošo izmaksu analīze – vai attiecīgo publisko 
pakalpojumu sniegšana jāturpina, jāpārveido, 
jāpārtrauc vai jānodod ārpakalpojuma sniedzējam.
Līdz trešajam ceturksnim jānodrošina publiskās 
pārvaldes turpmāku reformu īstenošana. 
Darbs pie Fiskālās atbildības likuma, kur mērķis ir 
izveidot saistošu vidējā termiņa budžeta ietvaru, nosa-
kot budžeta grozījumu skaitu gada laikā, definējot 
fiskālos noteikumus, lai uzlabotu budžeta ieviešanu.
Turpināt darbu pie banku sektora stabilizācijas 
pasākumiem.
Pārskatīt parādu restrukturizācijas un izsniegto garan-
tiju procesus.
Vienlaicīgi pirmajā pusgadā jāpabeidz darbs pie 
Maksātnespējas likuma.
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LDDK rīkotajā sabiedriskajā 
aptaujā "Velti 1/2 Latvijai" 
piedalījās 5091 interesents

LR Valsts prezidents V.Zatlers un Valsts prezidenta kancelejas vadība 
tiekas ar LDDK prezidentu, viceprezidentiem un ģenerāldirektori

“Valdības izaicinājums ir 
iemācīties dzīvot 
saskaņā ar iespējām”

Valsts budžeta konsolidācijas labā pieņemti lēmumi, kuru 
rezultātā strauji tika mainīti nodokļi un nodevas, radīja ne 
tikai riskus, bet arī nopietnu impulsu ēnu ekonomikas 
pieaugumam. Šobrīd ēnu ekonomika mūsu valstij nodara 
5,127 miljardu eiro (3,6 miljardu latu) lielu kaitējumu (A.T. 
Kearney jaunākais pētījums).

Ņemot vērā, ka arī veidojot 2011.un 2012.gada budžetu 
būs nepieciešama tā konsolidācija turpat 500 miljonu latu 
apmērā, ir jāsaprot, ka nodokļu sloga turpmāka 
palielināšana vai nu būtiski palielinās ēnu ekonomikas 
īpatsvaru, tam 2010.gadā pārsniedzot 40% robežu, vai 
arī izspiedīs no ekonomikas saimnieciski aktīvos 
iedzīvotājos, tiem savu darbību pārnesot uz valstīm ar 
stabilāku ekonomiku.

Esošajā ekonomiskajā situācijā palielinot nodokļu slogu 
un samazinot izmaksas, no budžeta viedokļa 
iedzīvotājiem samazina motivāciju maksāt nodokļus. 
Situāciju vēl vairāk pasliktina pieaugošā negodīgā 
konkurence, kad godprātīgie nodokļu maksātāji ir spiesti 
konkurēt ar nodokļu nemaksātājiem.

LDDK ir panākusi vienprātību jautājumā par to, ka ēnu 
ekonomika ir nopietns šķērslis valsts ekonomikas 
atveseļošanai, tomēr ir pamatotas bažas, ka atšķiras 
redzējums par to, kā šo šķērsli pārvarēt. Lai ēnu 
ekonomiku ne tikai noturētu kontrolējamā apjomā, bet 
varētu to arī samazināt, valstij ir jāmotivē brīvprātīga 
nodokļu nomaksa. To iespējams panākt:

1. nosakot skaidras un saprotamas prasības un 
nodokļu piemērošanas nosacījumus, vienojoties par 
prognozējamu nodokļu politiku;
2. nodrošinot pozitīvu sadarbību ar nodokļu 
administrāciju, nodokļu caurspīdīgumu, godīgu un 
lietderīgu to nodokļu izmantošanu.

SASNIEGTIE REZULTĀTI 2009.GADĀ
2009.gada 14.decembrī LDDK sadarbībā ar tabakas un 
alkohola tirdzniecības, atkritumu apsaimniekošanas,
uzkopšanas servisa, būvniecības un piensaimniecības 
nozaru pārstāvjiem rīkoja izglītojošu semināru Saeimas
deputātiem. 21.decembrī LDDK un Saeima parakstīja 
noslēguma dokumentu „Godīga uzņēmējdarbība pret ēnu   
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“nodokļu sloga turpmāka
palielināšana būtiski palielinās 
ēnu ekonomikas īpatsvaru”

Saeimas priekšsēdētāja biedre S.Āboltiņa un LDDK ģenerāldirektore E.Egle 
paraksta noslēguma dokumentu par turpmāko sadarbību „Godīga 
uzņēmējdarbība pret ēnu ekonomiku – nodokļu politikas loma godīgas 
konkurences nodrošināšanā”

ekonomiku – nodokļu politikas loma godīgas konkurences 
nodrošināšanā”, kurā vienojās par turpmāko rīcību ēnu 
ekonomikas mazināšanai:

publisko iepirkumu procedūras pilnveidošana - 
LDDK ir sagatavojusi priekšlikumus par grozījumiem 
Publisko iepirkumu likumā, kas paredz, ka turpmāk 
tikts atbalstīti tie uzņēmumi, kuri veic paredzētos 
maksājumus budžetā no darba ņēmējiem aprēķinātās 
darba samaksas; 
normatīvo aktu bāzes pilnveidošana koplīgumu 
izmantošanai, lai aizsargātu godīgos tirgus 
dalībniekus – LDDK panāca, ka Darba likuma jaunie 
grozījumi paredz būtiskas izmaiņas nosacījumos, kad 
nozares drīkst slēgt ģenerālvienošanās.
veicot nodokļu politikas izmaiņas, izvērtēt to ietekmi 
uz uzņēmējdarbību - LDDK ir vienojusies ar Latvijas 
Banku un citiem partneriem par nepieciešamību veikt 
nodokļu modelēšanu, lai izstrādātu alternatīvu 
matemātisko un dinamisko nodokļu modelēšanas 
sistēmu.

UZDEVUMI 2010.GADAM

Ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumiem jābūt 
virzītiem, balstoties uz nodokļu politikas un sistēmas 
sakārtošanu, tā, lai uzņēmumiem būtu izdevīgāk 
maksāt nodokļus, nevis atrasties ēnu ekonomikas 
zonā.

Lai nodrošinātu valsts budžetā ieņēmumus, būtiski 
jāsamazina ēnu ekonomikas īpatsvars. LDDK turpinās 
ieviest noslēgto vienošanos ar Saeimu, paredzot strādāt 
pie sekojošiem jautājumiem:

sniegt priekšlikumus Finanšu ministrijas darba grupai 
par ēnu ekonomikas samazināšanu, pamatojoties uz 
nozaru asociāciju piedāvātajiem risinājumiem;
turpināt darbu pie LDDK un Saeimas noslēgtās 
vienošanās izpildes par ēnu ekonomikas 
samazināšanu, ņemot vērā arī starptautisko aizdevēju. 
rekomendācijas par publisko iepirkumu efektivitātes un 
pārklājuma reformu nepieciešamību.

LDDK prezidents V.Gavrilovs un Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze seminārā
„Godīga uzņēmējdarbība pret ēnu ekonomiku - nodokļu politikas loma godīgas 
konkurences nodrošināšanā"
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Nodokļu izmaiņu rezultātā tiek līdzsvarota visu 
ienākumu veidu aplikšana ar nodokli. Pieņemtie lēmumi 
nodokļu un nodevu jomā 2009.gadā uzņēmumiem ar 
2010.gadu radīs virkni papildus izmaksas. 

Nodokļu politikai jābūt vērstai no darbaspēka 
aplikšanas ar nodokļi uz patēriņa un īpašuma 
aplikšanu ar nodokli.

IZMAIŅAS NODOKĻU POLITIKĀ 2009.GADĀ

Praktiski visu nodokļu likmes tiek palielinātas, vienlaicīgi 
paplašinot apliekamo bāzi. Paralēli tam tiek samazināti 
iepriekš spēkā esošie atvieglojumi. Attiecībā uz UIN tas 
skar koeficentus ar saimniecisko darbību nesaistītiem 
izdevumiem, reprezentācijas izdevumu neatskaitāmās 
daļas palielinājumu.

Izmaiņas, kas palielināja uzņēmuma izdevumus:
 
darbaspēka izmaksas: Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa likme paaugstināta no 23% uz 26% 
(pašnodarbinātajiem no 15% uz 26%);
kapitāla aplikšana ar nodokli: ar nodokli tiek aplikts 
arī kapitāla pieaugums ar likmi 15%, vienlaicīgi arī 
ieviešot nodokli ienākumam no kapitāla, kas nav 
kapitāla pieaugums, ar likmi 10%;
izmaiņas PVN piemērošanā: ņemot vērā straujās 
izmaiņas PVN likumdošanā attiecībā uz PVN 
piemērošanu starpvalstu pakalpojumiem, 
sagaidāmas neskaidrības nodokļa piemērošanā, 
likmes izvēlē, nodokļa deklarēšanā un sadarbībā ar 
citu valstu nodokļu maksātājiem; 
ieviesti jauni nodokļi un nodevas, vienlaicīgi 
paplašinot esošo bāzes, tai skaitā dienesta 
automašīnām. Nekustamā īpašuma nodokļa likmju 
pieaugums, būvju aplikšana ar nodokli. Būtisks likmes 
pieaugums automobiļu nodevām. Palielinās akcīzes 
nodokļu likmes dabasgāzei, cigaretēm, alkoholam. 
tiek samazināti attaisnoto izdevumu apjomi, tai 
skaitā atskaitāmā priekšnodokļa samazinājums par 
reprezentācijas izdevumiem, kas attiecas uz PVN.

Izmaiņas, kas atviegloja uzņēmumu darbību:

izmaiņas PVN piemērošanā: pozitīvas izmaiņas ir 
notikušas attiecībā uz PVN piemērošanu. Vairāku gadu 
garumā ilgusī diskusija par izvēles normu ieviešanas 
nepieciešamību un solījumiem tās ieviest jau 2007.gadā 
ir noslēgusies ar attiecīga lēmuma pieņemšanu un to 
spēkā stāšanos ar 2009.gada 1.decembri. Līdz ar to 
darba devējiem ar normas spēkā stāšanās brīdi ir 
iespēja izvēlēties PVN grupu veidošanu gan speciālo 
režīmu importa PVN maksāšanai, gan arī 
priekšnodokļa korekcijai slikto parādu atgūšanas 
jomā, tā rezultātā būtiski ekonomējot līdzekļus, samazi-
not budžetā maksājamo nodokļu apjomu un uzlabojot 
naudas plūsmu;
PVN administratīvo procedūru atvieglojumi: PVN 
deklarāciju iesniegšanas termiņš un nodokļa 
maksāšanas laiks ir pagarināts par piecām dienām. 
Savukārt mazajiem uzņēmumiem būs iespēja piemērot 
kases principu PVN maksāšanā;
kopumā pozitīvi vērtējami būtu arī atvieglojumi 
attiecībā uz darījumu apliecinošo dokumentu 
prasībām, atceļot prasību lietot stingrās uzskaites 
pavadzīmes ar VID izdotiem numuriem. Tomēr prasību 
atcelšana nenozīmē, ka turpmāk pavadzīmes netiks 
prasītas. Ir jau sagatavoti grozījumi MK noteikumos, kas 
regulē grāmatvedības dokumentu noformēšanu un 
lietošanu un nosaka jaunas prasības attiecībā uz attais-
nojuma dokumentiem.

UZDEVUMI 2010.GADAM
2008.gadā, Latvijas valstij noslēdzot sadarbības memo-
randu ar starptautiskajiem aizdevējiem, tika pieņemts 
lēmums, ka visi Ministru kabineta lēmumi vai citi lēmumi ar 
fiskālo ietekmi, tostarp par sociālās drošības vai jebkuru 
garantiju shēmu, pirms izziņošanas jāsaskaņo ar NTSP. 
LDDK 2010.gadā turpinās darbu, sniedzot priekšlikumus 
par finanšu stabilitātes nodrošināšanu, balstoties uz LR un 
starptautisko aizdevēju sadarbības memorandā 
paredzētajiem uzdevumiem:

noslēdzot 2010.gada pirmo pusgadu, jāsagatavo 
priekšlikumi nodokļu politikas ilgtermiņa reformai, 
izstrādājot uzņēmējdarbībai labvēlīgas nodokļu politikas 
pamatnostādnes un radot prognozējamu nodokļu politi-
kas vidi;
turpināt nekustamā īpašuma nodokļa reformu;
ieviest skaidrību par auto nodokļa piemērošanas 
kārtību, nodrošinot nodokļa iekasēšanu.

Lai stabilizētu Latvijas tautsaimniecību, 2010.gadā IKP 
kritums nedrīkst pārsniegt 3,4%, bezdarba rādītāji 
jāsaglabā robežās līdz 15% un valsts budžeta deficītam - 
nepārsniedzot 8,5 %, kā arī valdībai ir jādara viss, lai 
pievienošanās eirozonai notiktu pēc iespējas ātrāk. 
Maksājot nodokļus, tiek pildītas saistības pret valsti, kas 
ļauj pieprasīt no valsts caurspīdīgumu un atklātu 
komunikāciju par šo līdzekļu izlietojumu. 
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Nodokļu politikai jāsniedz redzējums par Latvijas 
konkurētspējas priekšrocībām
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“LDDK panāca, ka netiek paaugstināts 
ne pievienotās vērtības nodoklis, 
ne sociālās apdrošināšanas iemaksas”

MVU sadarbības memorandu aicina parkastīt LDDK viceprezidente Aiva Vīksna.

2009.gadā LDDK guva atbalstu no 23 mazos un vidējos, 
kā arī mikrouzņēmumus pārstāvošām biedrībām no 
visas Latvijas par kopīgas rīcības nepieciešamību MVU 
attīstībai un finanšu resursu pieejamības veicināšanai, 
parakstot Sadarbības memorandu. Memoranda mērķa 
sasniegšanai ir noteikti šādi kvantitatīvie kritēriji:

jāpalielina uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 
2010. gadā līdz 40;
jāveicina jaundibināto uzņēmumu skaita pieaugums 
attiecībā pret iepriekšējā periodā reģistrētajiem 
uzņēmumiem 2010. gadā par 10%;
jāsamazina likvidēto uzņēmumu skaits procentuāli no 
reģistrētajiem uzņēmumiem 2010. gadā par 30%.

MVU platformas īstenotie rīcības virzieni Eiropas 
Uzņēmējdarbības hartas ieviešanai Latvijā:

Koncepcijas par mikrouzņēmumu atbalsta 
pasākumiem izstrāde un ieviešana;
uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu 
plāna 2010.gada izstrāde un ieviešana;
līdzdalība mikrofinansēšanas instrumentu ieviešanā.

SASNIEGTIE REZULTĀTI 2009.GADĀ
Ņemot vērā, ka Nacionālajā trīspusējās sadarbības 
sēdē pagājušā gada rudenī tika panākta vienošanās, 
ka jau ar 2010. gada aprīli būtu jāstājas spēkā 
Finanšu ministrijas sagatavotajam likumprojektam 
„Par mikrouzņēmuma nodokli”, MVU platformā 
notiek intensīvs darbs pie priekšlikumu izstrādes.
Mazināti administratīvie šķēršļi un izmaksas 
mikrouzņēmumiem – veiktas vairākas nozīmīgas 
izmaiņas normatīvajos aktos, kā, piemēram, patent-
maksu ieviešana noteiktam profesiju lokam; atvieglo-
jumi PVN administrēšanā (PVN sliekšņa 
paaugstināšana) un gada pārskatu iesniegšanā 
noteiktai uzņēmumu kategorijai; samazināta valsts 
nodeva par reģistrāciju UR un paraksta apliecināšanu 
mikrouzņēmumiem; grozījumi Mazo un vidējo komer-
santu mikrokreditēšanas programmā.
Atbalsts finanšu resursu pieejamībai - MVU 
platforma ar LDDK atbalstu strādā pie Šveices 
finanšu instrumenta ieviešanas sadarbībā ar Finanšu 
Ministriju un Latvijas Hipotēku un zemes banku, kā 
arī ar Labklājības ministriju Eiropas 
mikrofinansēšanas instrumenta „Progress” ietvaros.

11

MVU sadarbības platforma apvieno
„Mazās uzņēmējdarbības hartas” ieviešanai

“mazināti administratīvie 
šķēršļi un izmaksas”

UZDEVUMI 2010.GADAM
Nodrošināt likumprojekta „Par mikrouzņēmuma 
nodokli” stāšanos spēkā 2010.gada otrajā ceturksnī.
Veicināt Koncepcijas par mikrouzņēmumu atbalsta 
pasākumiem ietverto pasākumu un citu atbilstošu 

normatīvo aktu ātrāku īstenošanu:
grozījumi Komerclikumā, samazinot SIA 
pamatkapitāla prasības un reģistrācijas izdevumus;
mikrouzņēmumu fiksētā nodokļa ieviešana;
reģistrācijas, uzskaites un nodokļu deklarēšanas 
prasību viekāršošana.

Nodrošināt lielāku un efektīvāku MVU platformas 
dalīborganizāciju iesaisti uzņēmējdarbības tiesiskās 
vides uzlabošanā, kā arī piesaistīt platformai jaunas 
organizācijas.
Sekmēt labās prakses pārņemšanu un sadarbības 
veicināšanu MVU darbības uzlabošanā sadarbībā ar 
LDDK ārvalstu partnera organizācijām.

Visiem valsts atbalsta instrumentiem ir jābūt balstītiem 
uz izstrādāto nozaru politiku, tai skaitā arī nodokļu 
atvieglojumiem vai samazinātajām nodokļu likmēm.

SASNIEGTIE REZULTĀTI 2009.GADĀ
LDDK padome 2009. gada sākumā lēma, ka valstī, 
ņemot vērā krīzes dziļumu un ierobežoti pieejamos 
finanšu resursus, ir nepieciešams noteikt prioritārās 
nozares. Šis lēmums sasaucas ar Latvijas Bankas 2008. 
gada martā veikto pētījumu par prioritārajām nozarēm. 
Latvijas Bankas pētījumā,  lai noteiktu nozares, kas 
sekmētu valsts virzību uz augstākās pievienotās 
vērtības produktu ražošanu, tika noteikti tādi kritēriji, kā 
eksporta potenciāls, prioritāro nozaru būtiskāks 
ieguldījums līdzšinējā pievienotās vērtības līmeņa 
kāpināšanā valstī un neliela industriālās bāzes 
klātbūtne, lai nebūtu nepieciešami pārlieku lieli resursi 
vai ilgs laiks zināšanu attīstīšanai kādā fundamentāli 
jaunā nozarē.

Kā atbilde uz LDDK padomes lēmumu sekoja Ekonomikas 
ministrijas darbs pie informatīvā ziņojuma par Ekonomikas 
atveseļošanu vidējā termiņā, kuru Ministru kabinets 
pieņēma 2009. gada septembrī. Ziņojumā tika identificēti 
tādi prioritārie segmenti, kā konkurētspējīgi uzņēmumi ar 
augstu izaugsmes un eksporta potenciālu un apstrādes 
rūpniecības nozares ar nozīmīgu ieguldījumu pievienotās 
vērtības un eksporta pieaugumā, kā arī augstas 
izaugsmes un eksporta potenciālu nākotnē. 

UZDEVUMI 2010.GADAM
Apzinoties ierobežotās valsts budžeta iespējas sniegt 
valsts atbalstu plašam nozaru lokam, ir jāspēj vienoties 
par valstiski stratēģiski svarīgajām nozarēm, kurām 
valsts plāno sniegt atbalstu ar mērķi atjaunot 
konkurētspēju un izaugsmi.

Nozaru politika tautsaimniecības 
pārstrukturēšanai

Tautsaimniecības padomes priekšēdētājs, LDDK viceprezidents J.Biķis, Finanšu 
ministrs E.Repše un Eknomikas ministrs A.Kampars paraksta sadarbības 
memorandu par nodokļu politikas izmaiņu ietekmes modelēšanu



MVU sadarbības memorandu aicina parkastīt LDDK viceprezidente Aiva Vīksna.
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Eiropas Savienības (ES) fondu naudas 
mērķtiecīgi un savlaicīgi jāinvestē 
tautsaimniecībā, vienkāršojot un paātrinot 
ES fondu apguvi un likvidējot šķēršļus 
uzņēmējdarbības attīstībai.

ES paredz programmu finanšu krīzes apstākļos 
dalībvalstīm piešķirt lielāku elastīgumu 
struktūrfondu izmantošanā no 2% līdz 10%. ES 
rosinātās izmaiņas attiecas arī uz termiņu pagarinājumu, 
kurā ES valstīm jāizmanto piešķīrumi par 2000.-
2006.gada finansējuma periodu, un nodrošina, lai visi 
pieejamie līdzekļi tiktu izmantoti maksimāli efektīvi.

Elastīgums dalībvalstīm un reģioniem dos iespēju 
īstenot un pabeigt vairāk aktuālu projektu. EK rosina 
dalībvalstis pievērsties īpaši rentablām nozarēm un 
pasākumiem, piemēram, ieguldījumiem 
energoefektivitātē, lai radītu “zaļas” darba vietas un 
taupītu enerģiju, kā arī atbalstīt tīru tehnoloģiju, lai 
stimulētu, piemēram, celtniecības un automobiļu 
rūpniecības nozares.

SASNIEGTIE REZULTĀTI 2009.GADĀ

LDDK 2009.gadā strādāja ES struktūrfondu 
pārskatīšanas darba grupā, kuras uzdevums bija 
izvērtēt programmu atbilstību ekonomikas situācijai un 
to pienesumu tautsaimniecībai. 
ES fondu ieviešanas administratīvā sloga 
samazināšana, piemēram, maksājumu pieprasījumu 
izskatīšanas termiņa samazināšana no 60 uz 20 
dienām, ziņojumu iesniegšanas biežums no ceturkšņa 
uz pusgadu. 
Darba grupās tika pieņemti vairāki nozīmīgi lēmumi 
par finansējuma pārdali, kā arī izveidoti papildus 
finanšu instrumenti uzņēmējdarbības atbalstam. 
Tomēr visi šie lēmumi pēc to pieņemšanas Finanšu 
ministrijā ir ar būtisku laika nobīdi līdz to ieviešanai. 
Laika nobīdi vēl pastiprina nozaru ministriju atšķirīgās 
interpretācijas. Un tieši šajā starpposmā, nozaru 
ministrijās iztrūkstot vienotai pieejai, ir sastopami 
lielākie šķēršļi līdzekļu apguvē.

UZDEVUMI 2010.GADAM

Turpinās darbs pie ES struktūrfondu apguves 
vienkāršošanas pasākumiem: vienkāršot projektu 
grozījumu veikšanas kārtību, piemērot netiešo 
izmaksu nemainīgo likmi, komersantiem avansu 
pārskaitīšanai dot iespēju izmantot arī norēķinu kontu 
komercbankā, vienkāršot un paātrināt izdevumu 
deklarāciju sagatavošanas kārtību, vienādot izdevumu 
pamatojošo dokumentu pārbaudi, līgumu slēgšanu par 
projektu īstenošanu u.c.
Lai privātais sektors apgūtu ES struktūrfondu projektos 
paredzētos finanšu līdzekļus, turpinās darbs pie 
jautājumu risināšanas par līdzfinansējuma daļas 
piesaisti.
LDDK sniegs priekšlikumus par samērīguma principa 
neievērošanu, kontrolējot projektu ieviesējus.
Jāapstiprina noteikumi par ERAF finansējumu 

Uzņēmējdarbības un inovācijas darbības programmas 
ietvaros. 
Starptautiskie aizdevēji norāda, ka ES un citu starptau-
tisko partneru pieejamais finansējums jāapgūst 
straujāk.

2007.-2013.gada plānošanas periodā ES fondu atbalsts 
primāri ir virzīts uz iedzīvotāju izglītību, uzņēmumu 
tehnoloģisko izcilību un elastību, kā arī zinātnes un 
pētniecības attīstību, lai veicinātu zināšanu ietilpīgas 
ekonomikas veidošanos valstī un stiprinātu citus 
nepieciešamos priekšnoteikumus ilgtspējīgai ekonomis-
kai attīstībai un cilvēku dzīvei Latvijā kopumā. ES fondu 
apguvi 2009.gada laikā apgrūtināja finanšu resursu 
ierobežotā pieejamība un valsts līdzfinansējuma 
nodrošināšana, veicot 2009. gada valsts budžeta 
konsolidāciju 2009. gada vidū. 

Ņemot vērā ekonomikas lejupslīdi un būvniecības 
izmaksu samazinājumu, kas turpinājās 2009.gadā, viens 
no būtiskākajiem ekonomiskās aktivitātes pamatvirzien-
iem ir nepieciešamās valsts infrastruktūras uzlabošana un 
būvniecība, izmantojot Eiropas strukturālo fondu 
līdzfinansējumu. Svarīgākais 2009.gada uzdevums bija 
nodrošināt valsts budžeta līdzfinansējuma saglabāšanu 
esošajā apjomā un tiesiskās vides uzlabošanu 
būvniecības nozarē.

UZDEVUMI 2010.GADAM

Nodrošināt uzņēmējdarbību veicinošu ES fondu 
apguvi, kas vērsti uz infrastruktūras uzlabošanu, 
energoefektivitātes paaugstināšanu un jaunu darba 
vietu radīšanu.
Latvijas autoceļu uzlabošanai paredzēto ES fondu 
apguves mērķu izpilde, ņemot vērā 2009.gadā 
ietaupīto līdzekļu pieejamību.
Būvniecības sektoru reglamentējošā likumprojekta 
izstrāde, lai vienkāršotu un paātrinātu būvniecības 
projektu attīstību, sekojoši uzlabojot pasaules bankas 
pētījuma „Doing Business” būvniecības rādītāju Latvi-
jai no 78 vietas 2009 un 2010 gadā uz 73 vietu 
2011.gadā.
Vienas pieturas aģentūras principu un e-pakalpojumu 
ieviešana valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā 
uzņēmējdarbības veicējiem.
LDDK turpinās darbu pie starptautisko partneru un 
lēmumu pieņēmēju Latvijā pārliecināšanas par 
publiskās un privātās partnerības būtisko lomu 
strukturālo reformu īstenošanā un tautsaimniecības 
atjaunošanā.
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Eiropas Savienības struktūrfondi

“finansējums
jāapgūst straujāk”
Uzņēmējdarbību veicinoša infrastruktūra

“vienas pieturas aģentūras principu 
un e-pakalpojumu ieviešana”



SASNIEGTIE REZULTĀTI 2009.GADĀ
2009.gadā apstiprinātie Eiropas enerģētikas politikas 
mērķi līdz 2020.gadam par 20% samazināt siltumnīcas 
efekta gāzu emisijas nosaka, ka enerģijas galapatēriņa 
bilancē 20% jāsastāda atjaunojamai enerģijai un par 20% 
jāsamazina gaidāmo enerģijas pieprasījumu jeb 
energoefektivitāte uzliek pienākumus Latvijai veikt 
nacionālajā likumdošanā attiecīgas izmaiņas.
Latvijā 2009.gadā enerģētikas sektorā galvenie darbības 
virzieni bija saistīti ar Ministru kabineta pieņemto notei-
kumu par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas 
apmaksas konkursu saskaņošanu ar Eiropas Komisiju un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas tiesiskā 
regulējuma izmaiņām.
Latvijai kā ES dalībvalstij uzņemtās saistības, kas izriet no 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/28/EK 
par atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
veicināšanu ar mērķi sasniegt 40% no atjaunojamajiem 
energoresursiem saražotas enerģijas īpatsvaru bruto 
enerģijas galapatēriņā 2020.gadā, norāda uz tiesiskās 
vides uzlabošanu. Šāda obligātā rādītāja sasniegšana 
prasīs no enerģētikas politikas veidotājiem un uzņēmējiem 
papildus enerģiju un kopīgu izpratni par enerģētikas politi-
kas attīstību Latvijā, kas var ietekmēt arī energoresursu 
izmaksas tuvākajā nākotnē.
Tajā pašā laikā valsts un uzņēmumu līmenī jāturpina 
darbs pie tehnoloģiju un ēku energoefektivitātes 
uzlabošanas, izmantojot pieejamo līdzfinansējumu no ES 
struktūrfondiem. LDDK sadarbojas ar Ekonomikas un 
Vides ministrijām, lai pieejamais struktūrfondu 
finansējums, kas iegūts, pārdodot valsts īpašumā esošās 
emisiju kvotas, tiktu novirzīts ne tikai enerģijas ražošanas 
un pārvades objektu būvniecībai vai uzlabošanai, bet arī 
gala patērētāju – ražošanas objektu energoefektivitātes 
uzlabošanai. 
2009.gads iezīmēja gaidāmās izmaiņas atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, Vides ministrijai sagatavojot 
Atkritumu apsaimniekošanas likumprojektu, kas veicinātu 
konkurenci pakalpojumu sniedzēju starpā.

UZDEVUMI 2010.GADAM
Atbalstīt nepieciešamo tiesību aktu izstrādi enerģētikā un 
atjaunojamo energoresursu jomā.
Nodrošināt Atkritumu apsaimniekošanas likumprojekta 
ietvaros konkurences palielinājumu pakalpojumu 
sniedzēju vidū.
Nepieļaut neefektīvu iepakojuma apsaimniekošanas 
regulējuma izveidi.
Veicināt dialogu ar uzņēmējiem par depozīta sistēmas 
izveidi. 
Veicināt līdzfinansējuma pieejamību no Eiropas 
struktūrfondiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
ražošanas uzņēmumos.

Lai īstenotu ilgtspējīgu enerģētikas politiku, nodrošinot 
Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un uzlabojot 
energoefektivitāti, LDDK 2010.gadā sadarbībā ar nozaru 
asociācijām aicina vadošo uzņēmumu pārstāvjus un 
nozaru ekspertus iesaistīties Enerģētikas un vides 
platformā.
 

LDDK gatavos rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem 
par šādiem jautājumiem:

Latvijas enerģētikas attīstības vīzijas ietekme uz 
uzņēmējdarbību ilgtermiņā (dokumentu analīze): Latvijas 
enerģētikas pamatnostādnes 2007-2016 gadiem un 
Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija;
elektroenerģijas ražošanas bāzes jaudu attīstība 
reģionā;
elektroenerģijas tirgus analīze – ieguvumi un šķēršļi no 
kopēja elektroenerģijas tirgus izveides Baltijas valstīs;
atjaunojamie energoresursi – rekomendācijas Latvijas 
nacionālā mērķa - 40% atjaunojamo energoresursu 
primārajā energoresursu bilancē - sasniegšanas 
iespējām 2020.gadā, kā arī tiks pārskatītas Atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006-
2013.gadam;
„Energoefektivitāte” – rekomendācijas par investīcijām 
šodien, panākot konkurētspēju ilgtermiņā, piemēram, 
investīcijas ražošanas ēku energoefektivitātē, lai panāktu 
siltuma un elektroenerģijas ietaupījumu;
ņemot vērā, ka degviela autotransportam veido aptuveni 
30% no kopējās Latvijā patērētās enerģijas, notiks ES 
obligāto prasību izpildes vērtēšana par biopiedevu (rapša 
eļļas un etalona) 5% apmērā degvielai. 
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Enerģētika un vide

LDDK Enerģētikas un vides platforma

“jāīsteno ilgtspējīga 
enerģētikas politika”



Labvēlīga uzņēmējdarbības vide, konkurētspējas 
atjaunošana un investīciju drošība nevar pastāvēt bez 
sociālā miera, darbinieku lojalitātes darba devējiem un 
sabiedrības atbalsta gan materiālo, gan nemateriālo 
vērtību radīšanai.

Pieaugošais bezdarbs rada nabadzības riskus un 
sociālo nestabilitāti. Vienlaicīgi tā ir cilvēku iespēja 
paaugstināt kvalifikāciju un kļūt konkurēt- 
spējīgākiem darba tirgū nākotnē, kā arī realizēt savas 
biznesa idejas.

Ekonomikas lejupslīdes apstākļi rosina sociālos 
partnerus pārskatīt darba tiesisko attiecību drošības un 
elastīguma rādītāju samērojamību. Latvija darba 
tiesisko attiecību elastībā Pasaules Bankas pētījuma 
„Doing Business” valstu reitingā ieņem investoru piesais-
tei un uzņēmumu konkurētspējai nelabvēlīgu pozīciju. 
Jāturpina sociālais dialogs darba attiecību 
pilnveidošanai, kas balstās uz savstarpējo izpratni un 
līdzatbildību. Elastīguma kāpināšana ne tikai piesaistīs 
investorus un radīs darba vietas, bet arī mazinās 
nedeklarētās nodarbinātības rādītājus un uzlabos 
sociālo drošību. Darbaspēka pieprasījums un 
nodarbinātības rādītāju uzlabošanās vistiešākajā veidā 
ir saistīta ar ekonomisko situāciju pasaules tirgos un 
uzņēmējdarbības vidi valstī. Esošā situācija Latvijas 
darba tirgum nav labvēlīga.
 

Izsvērti un savlaicīgi pieņemti lēmumi par sociālo politiku 
valstī, kā arī to īstenošana ļaus nodrošināt sociālās 
drošības sistēmas atbalstu tiem, kam tas visvairāk 
nepieciešams, un sociālā budžeta ilgtspēju un 
prognozējamību tiem, kuri iegulda šajā sistēmā, veicot 
nodokļu iemaksu.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
(OECD) ieteiktie pamatprincipi sociālās krīzes 
pārvarēšanai ir sekojoši: pievērsties nodarbinātībai, 
pievērsties visvairāk neaizsargātajiem, atbalsts izglītībai 
un apmācībai, nodrošināt mobilitāti un labvēlīgu 
migrācijas plūsmu, veicināt uzņēmējdarbību, ilgtspējīga 
izpratne par nodarbinātību un vides aizsardzību – zaļās 

darba vietas, sociālais dialogs, atklātība un atbildīgums, 
pretoties ikvienai darba tirgus protekcionisma formai, 
jādominē ilgtermiņa redzējumam.

SASNIEGTIE REZULTĀTI 2009.GADĀ

LDDK strādājusi sadarbībā ar LM un NVA pie aktīvo 
nodarbinātības pasākumu ieviešanā dzīvē, tā 
nodrošinot iespēju bezdarba riskam pakļautiem 
darbiniekiem un bezdarbniekiem saņemt karjeras 
paaugstināšanas konsultācijas, iesaistīties 
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos.
Lai mazinātu bezdarba nelabvēlīgo ietekmi sabiedrībā 
un radītu priekšnoteikumus nodarbinātības rādītāju 
uzlabošanai, LDDK sniedza savu redzējumu Sociālās 
drošības tīkla stratēģiju un Nedeklarētās 
nodarbinātības samazināšanas plānu izstrādē; 

Jāvelta visas pūles darba vietu saglabāšanai un jaunu 
radīšanai. Apzinoties populācijas samazināšanās 
riskus, ir jāizstrādā migrācijas politika, kas paredz 
pasākumus emigrācijas cēloņu samazināšanai, radītu 
priekšnoteikumus reemigrācijai un piesaistītu Latvi-
jas darba tirgum tos speciālistus, kas ir nepieciešami.

2009.gadā LDDK izstrādāja grozījumus Imigrācijas 
likumā, kuru mērķis bija vienkāršot uzturēšanās atļauju 
izsniegšanu ārvalstniekiem, kuri vēlas investēt un 
veicināt uzņēmējdarbību Latvijā. Līdz šim šie grozījumi 
ir izraisījuši asas debates Saeimas deputātu un 
sabiedrības vidū. Imigrācijas likuma grozījumi nerisinātu 
visas samilzušās tautsaimniecības problēmas, tomēr 
apliecinātu Latvijas ieinteresētību ārvalstu investīciju 
piesaistē un uzņēmējdarbības aktivitātes celšanā.

UZDEVUMI 2010.GADAM

Bezdarba risku samazināšana un darba vietu 
saglabāšana – NVA piedāvāto programmu (daļēji 
nodarbinātajiem, bezdarba riskam pakļautajiem, 
bezdarbniekiem un tml.) aktīva izmantošana un 
pilnveide.
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta 
ilgtspējas un finanšu resursu efektīvākas pārvaldīšanas 
veicināšana.
Valsts fondēto pensiju shēmas darbības pilnveide 
virzībai uz pietiekamām pensijām.
Maternitātes un slimības apdrošināšanas, valsts 
sociālās apdrošināšanas bezdarba gadījumam un valsts 
sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem 
darbā un arodslimībām uzraudzība.
Iesaistīšanās sociālās palīdzības (materiālā palīdzība 
un sociālās palīdzības pakalpojumi) attīstībā.
NTSP Sociālās drošības apakšpadomes funkciju 
paplašināšana bērnu un ģimenes lietu, kā arī 
integrācijas jautājumu saskaņotai risināšanai.
Sociālās sistēmas un politikas pielāgošana atbilstoši 
demogrāfiskajām tendencēm.
Jāturpina darbs pie darba tirgus stīvuma 
samazināšanas un elastīgās drošības pieejas.
Jānodrošina sociālā drošība, kas veicinātu 
nodarbinātību un vēlmi strādāt.
Panākt imigrācijas politikas atvieglojumus investoru, 
studentu un kvalificētu speciālistu piesaistei 
uzņēmējdarbībai (uzturēšanās atļauju izsniegšana uz 5 
gadiem).
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NODARBINĀTĪBA

Sociālā drošība
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Nodokļu sistēma Latvijā nav nodarbinātību veicinoša (2008.gada dati). 
Avots: Eiropas Biznesa konfederācija (BUSINESSEUROPE), balstoties uz Eurostat datiem.

“tā ir cilvēku iespēja paaugstināt 
kvalifikāciju un kļūt konkurētspējīgākiem

darba tirgū nākotnē”

Latvijas uzņēmumu konkurētspēja un tautsaimniecības 
atjaunotne un attīstība ir atkarīga no cilvēkresursu 
kvalitātes, kas savukārt ir jānodrošina prasmīgai 
izglītības politikai. Indivīda konkurētspēja darba tirgū lielā 
mērā ir atkarīga no cilvēku iespējām iegūt labu izglītību 
un darba tirgum nepieciešamo kvalifikāciju. 

SASNIEGUMI 2009.GADĀ
Profesionālā izglītība:

LDDK pēc vairāku gadu darba ir sasniegusi pirmos 
rezultātus Profesionālās izglītības iestāžu tīkla 
optimizācijas programmā, pie kuras strādāja nozaru 
asociāciju pārstāvji un NTSP Profesionālās izglītības 
un nodarbinātības trīspusējās sadarbības 
apakšpadome (PINTSA). Optimizācijas mērķis ir 
veicināt izglītības iestāžu caurspīdīgumu un 
sabiedrībai saprotamu profesionālās izglītības 
iestāžu finansēšanas kārtību, kā arī profesionālo 
izglītības programmu atbilstību darba tirgus 
vajadzībām;
2009.gadā apstiprināta LDDK rosinātā un saskaņotā 
koncepcija "Profesionālās izglītības pievilcības 
paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība 
profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā". 
Koncepcija ietver LDDK priekslikumus, kas raksturo 
mehānismu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu darba devēju 
iesaistīšanos profesionālās izglītības procesos;
LDDK turpinās darbu pie priekšlikumiem par mācību 
un kvalifikācijas prakšu nodrošināšanu, veicinot 
izglītības iestāžu un nozaru darba devēju organizāciju 
un profesionālo asociāciju, kā arī lielo uzņēmēju 
sadarbību;
turpinās darbs pie standartu izstrādes vairākām 
licencētām profesionālās izglītības programmām;
pilnveidoti MK noteikumi 1.2.1.1.1.apakšaktivitātei 
"Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un 
profesionālās izglītības pārstrukturizācija”.

Augstākā izglītība un inovācija

Inovatīvs bizness balstās uz trim vaļiem: kvalificētu 
darbaspēku, prasmi zināšanas un idejas konvertēt 
inovatīvos risinājumos, kā arī spēju aizsargāt un gūt 
peļņu no šīm inovācijām.

Turpinājās darbs pie Augststākās izglīītbas likuma, lai 
augstākās izglītība kļūtu starptautiski konkurētspējīga.
2009.gadā turpinājās darbs Ekonomikas ministrijas 
vadītājā augstākā izglītība un zinātnes reformu darba 
grupā pie informatīvā ziņojuma par nepieciešamajām 
strukturālajām pārmaiņām augstākajā izglītībā un 
zinātnē.

Atbalsts apmācībām:
atbalsts nozaru asociācijām 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes 
“Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 
konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās 
organizētām apmācībām” izstrādē’’ kritēriju saskaņošanā;
atbalsts uzņēmumiem 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes “Atbalsta 
nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 
veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli 

organizētām apmācībām” kritēriju saskaņošanā.

UZDEVUMI 2010.GADAM

Uzsākt ESF finansēta projekta ietvaros nozaru izpētes, 
cilvēkresursu attīstības un kompetenču prasmju 
analīzes procesu, lai izstrādātu nozaru kvalifikācijas 
struktūras.
Nozaru ekspertu padomju darbības nodrošināšana 
jaunajā Profesionālās izglītības likumā.
Nodrošināt darba devēju iesaistīšanos augstākās 
izglītības un profesionālās izglītības studiju 
programmu rezultātu atbilstības izvērtēšanā, palielinot 
darba devēju deleģēto ekspertu skaitu akreditācijas un 
kvalitātes vērtēšanas procesā.
Nodrošināt valsts budžeta finansēto augstākās 
izglītības studiju vietu finansēšanas mehānisma 
ieviešanu, sadarbībā ar Augstākās izglītības padomi, 
Rektoru padomi un IZM.
Panākt ātrāku Augstākās izglītības likuma 
pieņemšanu, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti 
un starptautisko konkurētspēju.
Rosināt nodokļu atvieglojumus uzņēmēju 
ieguldījumiem inovācijām, investīcijām nodarbināto 
izglītībā, tālākizglītībā un kvalifikācijas celšanā.
Piedalīties profesionālās izglītības iestāžu tīkla 
optimizēšanā un pilnveidē.
Līdzdarboties profesionālās izglītības un augstākās 
izglītības programmu kvalitātes paaugstināšanā.
Nodrošināt augstākminēto projektu izstrādi un 
ieviešanu, lai sasniegtu kvalitatīvos profesionālās 
izglītības uzlabošanas mērķus.
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Kvalitatīva profesionālā un augstākā izglītība partnerība inovācijā un pētniecībā

Avots: Eiropas Biznesa konfederācija (BUSINESSEUROPE) balstoties uz Eurostat datiem.

Latvijai ir viens no zemākajiem reģistrēto patentu skaitiem ES
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LDDK ir ilggadēja Junior Achievement of Latvia Ēnu dienu sadarbības partnere

“konkurētspēja darba tirgū 
atkarīga no iespējām iegūt 
labu izglītību”



Latvijas uzņēmumu konkurētspēja un tautsaimniecības 
atjaunotne un attīstība ir atkarīga no cilvēkresursu 
kvalitātes, kas savukārt ir jānodrošina prasmīgai 
izglītības politikai. Indivīda konkurētspēja darba tirgū lielā 
mērā ir atkarīga no cilvēku iespējām iegūt labu izglītību 
un darba tirgum nepieciešamo kvalifikāciju. 

SASNIEGUMI 2009.GADĀ
Profesionālā izglītība:

LDDK pēc vairāku gadu darba ir sasniegusi pirmos 
rezultātus Profesionālās izglītības iestāžu tīkla 
optimizācijas programmā, pie kuras strādāja nozaru 
asociāciju pārstāvji un NTSP Profesionālās izglītības 
un nodarbinātības trīspusējās sadarbības 
apakšpadome (PINTSA). Optimizācijas mērķis ir 
veicināt izglītības iestāžu caurspīdīgumu un 
sabiedrībai saprotamu profesionālās izglītības 
iestāžu finansēšanas kārtību, kā arī profesionālo 
izglītības programmu atbilstību darba tirgus 
vajadzībām;
2009.gadā apstiprināta LDDK rosinātā un saskaņotā 
koncepcija "Profesionālās izglītības pievilcības 
paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība 
profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā". 
Koncepcija ietver LDDK priekslikumus, kas raksturo 
mehānismu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu darba devēju 
iesaistīšanos profesionālās izglītības procesos;
LDDK turpinās darbu pie priekšlikumiem par mācību 
un kvalifikācijas prakšu nodrošināšanu, veicinot 
izglītības iestāžu un nozaru darba devēju organizāciju 
un profesionālo asociāciju, kā arī lielo uzņēmēju 
sadarbību;
turpinās darbs pie standartu izstrādes vairākām 
licencētām profesionālās izglītības programmām;
pilnveidoti MK noteikumi 1.2.1.1.1.apakšaktivitātei 
"Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un 
profesionālās izglītības pārstrukturizācija”.

Augstākā izglītība un inovācija

Inovatīvs bizness balstās uz trim vaļiem: kvalificētu 
darbaspēku, prasmi zināšanas un idejas konvertēt 
inovatīvos risinājumos, kā arī spēju aizsargāt un gūt 
peļņu no šīm inovācijām.

Turpinājās darbs pie Augststākās izglīītbas likuma, lai 
augstākās izglītība kļūtu starptautiski konkurētspējīga.
2009.gadā turpinājās darbs Ekonomikas ministrijas 
vadītājā augstākā izglītība un zinātnes reformu darba 
grupā pie informatīvā ziņojuma par nepieciešamajām 
strukturālajām pārmaiņām augstākajā izglītībā un 
zinātnē.

Atbalsts apmācībām:
atbalsts nozaru asociācijām 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes 
“Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 
konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās 
organizētām apmācībām” izstrādē’’ kritēriju saskaņošanā;
atbalsts uzņēmumiem 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes “Atbalsta 
nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 
veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli 

organizētām apmācībām” kritēriju saskaņošanā.

UZDEVUMI 2010.GADAM

Uzsākt ESF finansēta projekta ietvaros nozaru izpētes, 
cilvēkresursu attīstības un kompetenču prasmju 
analīzes procesu, lai izstrādātu nozaru kvalifikācijas 
struktūras.
Nozaru ekspertu padomju darbības nodrošināšana 
jaunajā Profesionālās izglītības likumā.
Nodrošināt darba devēju iesaistīšanos augstākās 
izglītības un profesionālās izglītības studiju 
programmu rezultātu atbilstības izvērtēšanā, palielinot 
darba devēju deleģēto ekspertu skaitu akreditācijas un 
kvalitātes vērtēšanas procesā.
Nodrošināt valsts budžeta finansēto augstākās 
izglītības studiju vietu finansēšanas mehānisma 
ieviešanu, sadarbībā ar Augstākās izglītības padomi, 
Rektoru padomi un IZM.
Panākt ātrāku Augstākās izglītības likuma 
pieņemšanu, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti 
un starptautisko konkurētspēju.
Rosināt nodokļu atvieglojumus uzņēmēju 
ieguldījumiem inovācijām, investīcijām nodarbināto 
izglītībā, tālākizglītībā un kvalifikācijas celšanā.
Piedalīties profesionālās izglītības iestāžu tīkla 
optimizēšanā un pilnveidē.
Līdzdarboties profesionālās izglītības un augstākās 
izglītības programmu kvalitātes paaugstināšanā.
Nodrošināt augstākminēto projektu izstrādi un 
ieviešanu, lai sasniegtu kvalitatīvos profesionālās 
izglītības uzlabošanas mērķus.
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Kvalitatīva profesionālā un augstākā izglītība partnerība inovācijā un pētniecībā

Avots: Eiropas Biznesa konfederācija (BUSINESSEUROPE) balstoties uz Eurostat datiem.

Latvijai ir viens no zemākajiem reģistrēto patentu skaitiem ES
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LDDK ir ilggadēja Junior Achievement of Latvia Ēnu dienu sadarbības partnere

“konkurētspēja darba tirgū 
atkarīga no iespējām iegūt 
labu izglītību”



Atalgojuma fonds publiskajā un privātajā sektorā 
samazinās, mazinot pirktspēju.

Privātajā sektorā algu fonds ir samazināts par 22% 
pamatā uz nodarbināto skaita samazināšanas rēķina, 
tomēr konkurētspēja ir uzlabojusies, jo uzņēmumi ir 
pārskatījuši darba organizāciju, orientējoties uz 
izmaiņām tirgū un patērētāju pieprasījumu. 

Publiskajā sektorā reformas veiktas, optimizējot izmak-
sas un nepievēršot pietiekamu uzmanību iedzīvotāju 
vajadzībām, kas rada risku, ka valsts pārvaldē 
samazinās kvalificētu speciālistu pieejamība.

Ir svarīgi nošķirt publiskās administrācijas un 
publiskā sektora kapitālsabiedrību atalgojuma 
sistēmas, jo publiskās administrācijas mērķis ir veikt 
politikas izstrādes un uzraudzības funkcijas, savukārt 
publiskā sektora kapitālsabiedrības sniedz stratēģiskus 
pakalpojumus vai ražo produktus ar ievērojamu piene-
sumu valsts budžetam vai arī nodrošina būtiskas 
sociālās funkcijas. Tādēļ atalgojumam publiskā sektora 
kapitālsabiedrībās, kas atbilst iepriekš minētajiem 
kritērijiem, jāveido atalgojuma sistēma, kas ir taisnīga, 
samērojama ar darba tirgus piedāvājumu un 
konkurētspējīga starptautiskajā vidē.

LDDK strādā pie tiesību aktiem, lai netiktu radīti šķēršļi, 
privātajam sektoram pārņemot valsts funkcijas un 
sniedzot ārpakalpojumus, kā arī iesaistoties publisko 
kapitālsabiedrību restrukturizācijā.
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Produktivitātes kāpināšana 
pretstatā konkurētspējīgam atalgojumam

Nominālo darbaspēka izmaksu gada pārmaiņu temps un tā sastāvdaļas
(devums; procentu punktos)
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“svarīgi nošķirt publiskās 
administrācijas un publiskā 
sektora kapitālsabiedrību 
atalgojuma sistēmas”

Labākais darba devējs reģionā

Šogad konkurss "Labākais darba devējs reģionā" notika 
sadarbībā ar LPDDA, Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts 
darba inspekciju, nozaru un reģionālajām darba devēju 
organizācijām, godinot uzņēmīgākos un sociāli 
atbildīgākos darba devējus Latvijā, izceļot darba devēju 
nozīmi un ieguldījumu reģionu attīstībā un 
nodarbinātības veicināšanā.

Par labāko darba devēju 2009.gadā Rīgas reģionā tika 
atzīts A/S „Latvijas Finieris”, par labāko darba devēju 
Vidzemē tika atzīts metāla izstrādājumu projektēšanas 
un ražošanas uzņēmums SIA „Valpro”, Kurzemes 
reģionā – SIA „Ventamonjak serviss”, Latgales 
reģionā par labāko atzīts SIA „Daugavpils autobusu 
parks”,, bet  Zemgalē - būvniecības uzņēmums SIA
„Šlokenbeka”.

LDDK sveic Labākos darba devējus Zemgalē un Latgalē

LDDK sveic Labāko dara devēju Kurzemē SIA "Ventamonjaks serviss"

"novērtēts darba devēju ieguldījums 
nodarbinātības veicināšanā"

Darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu 
prasību vienkāršošana un mazināšana atvieglos 
darba devējiem ikdienas darbu. 

SASNIEGTIE REZULTĀTI 2009.GADĀ

Pēc četru gadu intensīva darba pie Darba likuma 
grozījumiem, LDDK sadarbībā ar LBAS ir panākusi 
būtiskus atvieglojumus darba devējiem un 
darbiniekiem. 

Mazinās ēnu ekonomiku
Lai mazinātu nereģistrēto nodarbinātību, grozījumi 
paredz precizēt normu par darba līguma noslēgšanu, 
nosakot, ka darba līgums jānoslēdz rakstveidā 
pirms darba uzsākšanas. Un konstatējot situāciju, 
kurā darba devējs nenodrošina darba līguma 
rakstveidā noslēgšanu un darbinieks nevar pierādīt 
darba attiecības, kontrolējošās iestādes pieņems, ka 
viņam ir nolīgts normālais darba laiks un minimālā 
mēneša darba alga. Atbilšāstoi situcijai spēkā stāsies 
soda sankcijas. 
Lai novērstu situāciju, kad negodprātīgi darbinieki, 
kas ir izdarījuši pārkāpumus, turpina veikt darbu un 
darba devējam nav tiesību uzteikt darba līgumu, 
likumā paredzētais termiņš, kad darba devējs var 
uzteikt darba līgumu, tiek pagarināts līdz divpadsmit 
mēnešiem no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

Palielinās darba devēju aizsardzību pret negodīgiem 
darbiniekiem

Lai risinātu problēmu, kas saistīta ar 
negodprātīgiem darbiniekiem, kas ilgstoši neveic 
darbu pārejošas darbnespējas dēļ, tiek izdarīti 
grozījumi vairākos pantos, kas paredz darba 
devējam tiesības uzteikt darba līgumu. Šie 
grozījumi neskar grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, kā arī, ja darbnespējas iemesls ir 
nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.
Pēdējo pāris gadu laikā diezgan regulāri darba 
devēji sūdzējās par gadījumiem, kad darbinieki 
izmantoja atvaļinājumus bez darba samaksas 
saglabāšanas un devās peļņas nolūkos ārpus Latvi-
jas. Pēc atgriešanās darbinieks ieradās pie darba 
devēja un lūdza piešķirt ikgadējo apmaksāto 
atvaļinājumu, kas, nenoliedzami, viņam arī 
pienācās. Šādā gadījumā darba devējs ir zaudētāja 
lomā – darbinieks nav veicis darbu, bet vēlas saņemt 
garantijas. Lai izvairītos no šādas negodīgas prak-
ses, ir veikti grozījumi - atvaļinājuma laiks bez 
darba samaksas saglabāšanas, kas ilgāks par 
četrām nedēļām viena gada laikā, netiks turpmāk 
skaitīts tajā laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu. 

Samazinās darba devēju administratīvo slogu un izmaksas
Turpmāk darba devējam pienākums informēt NVA par 
atlaižamo darbinieku skaitu un profesiju būs tikai tad, 
kad darba tiesiskās attiecības 30 dienu laikā tiks 
izbeigtas ar vismaz trīs darbiniekiem. Šie grozījumi
atvieglos darbinieku skaita samazināšanas 
procedūras, lai sekmīgāk koordinētu darbinieku 
atgriešanos darba tirgū.
Darba devējam par darbinieka nosūtīšanu uz Latviju 
būs jāinformē tikai viena iestāde – Valsts darba 
inspekcija (VDI), nevis Valsts robežsardze un 
VDI.
Lai samazinātu slogu darba devējiem, turpmāk darba 
devējs, piešķirot mācību atvaļinājumu, izvērtēs savu 
situāciju un varēs piešķirt mācību atvaļinājumu ar 
darba samaksas saglabāšanu vai bez tās.

Uzlabos darba tiesiskās attiecības – darba līgumi un 
koplīgumi

Būtiskākie grozījumi paredz, ka tiks atvieglota 
koplīgumu apstiprināšanas procedūra un iespēja 
nodarbināt personas, kas iegūst profesionālo vai 
augstāko izglītību. Jaunie grozījumi paredz, ka 
vienu mēnesi pēc darba līguma grozījumiem 
izmaksā iepriekšējo darba samaksu, nevis vidējo 
izpeļņu, bet, ja darbiniekam noteikta akorda alga – 
vidējo izpeļņu, kas būtiski samazina darba devēju 
izmaksas gadījumā, ja tiek grozīts darba līgums.
Lai veicinātu darba koplīgumu nozarē vai teritorijā 
(ģenerālvienošanās) noslēgšanu apjomu, grozījumi 
paredz, ka turpmāk ne tikai gadījumos, kad darba 
devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju 
apvienības biedri kādā nozarē nodarbina vairāk 
nekā 50% darbinieku, bet arī gadījumā, kad tie veic 
vairāk kā 60% no nozares preču apgrozījuma vai 
pakalpojumu darba apjoma valstī, 
ģenerālvienošanās būs saistoša visiem 
attiecīgās nozares darba devējiem un attieksies 
uz visiem darbiniekiem, kurus nodarbina šie 
darba devēji. Palielinot noslēgto ģenerālvienošanos 
skaitu, tiktu izlīdzinātas sociālo garantiju atšķirības 
nozares ietvaros, kas nereti šobrīd ir sastopamas.
Uzsākts darbs pie Pasākumu plāna nereģistrētās 
nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam – 
darba devēju pozīcijas aizstāvība, lai netiktu uzlikts 
papildus administratīvais slogs
 
UZDEVUMI 2010.GADAM

Turpmāk būs jāstrādā pie priekšlikumiem Darba 
likumam, par kuriem neizdevās vienoties laikā, kad 
tirgū valdīja liels darbaspēka trūkums un darba 
devēji daudzos jautājumos, tai skaitā par 
pieņemšanu un atlaišanu no darba, bija pielaidīgāki 
un darba attiecībās nebija vairs tik prasīgi. 

Jāturpina darbs pie Pasākumu plāna nereģistrētās 
nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam.
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Darba tiesības un darba aizsardzība produktivitātei

“panākti būtiski atvieglojumi 
darba devējiem un darbiniekiem” 

Darba tiesības
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darbu pārejošas darbnespējas dēļ, tiek izdarīti 
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ses, ir veikti grozījumi - atvaļinājuma laiks bez 
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skaitīts tajā laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu. 

Samazinās darba devēju administratīvo slogu un izmaksas
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nozares ietvaros, kas nereti šobrīd ir sastopamas.
Uzsākts darbs pie Pasākumu plāna nereģistrētās 
nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam – 
darba devēju pozīcijas aizstāvība, lai netiktu uzlikts 
papildus administratīvais slogs
 
UZDEVUMI 2010.GADAM

Turpmāk būs jāstrādā pie priekšlikumiem Darba 
likumam, par kuriem neizdevās vienoties laikā, kad 
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“panākti būtiski atvieglojumi 
darba devējiem un darbiniekiem” 

Darba tiesības



SASNIEGTIE REZULTĀTI 2009.GADĀ

Samazināts administratīvais slogs darba 
devējiem un optimizēts obligāto veselības pārbaužu 
veikšanas biežums atbilstoši reālajam darba vides 
riskam.
Strādāts pie Grozījumiem Darba aizsardzības 
likumā, kuru mērķis ir samazināt administratīvo 
slogu darba aizsardzības sistēmas organizēšanā. 
Noteiktas precīzas prasības darba vietu mikroklima-
tam un apgaismojumam atbilstoši darba vietas un 
darbības veidam, kā arī panākts, ka šīs prasības 
netiek tieši attiecinātas uz vecajām darba vietām.
Pārņemtas ES direktīvas prasības un noteikti 
optiskā starojuma ekspozīcijas maksimāli 
pieļaujamie līmeņi un darba aizsardzības pasākumi 
aizsardzībai pret optiskā starojuma radīto risku. 
Panākts, ka saules starojums nav iekļauts.
Vienkāršota nelaimes gadījumu uzskaites un 
reģistrēšanas kārtība un samazināts 
dokumentācijas apjoms, kas jāaizpilda darba 
devējiem.
Samazināts dokumentācijas apjoms, ko 
nepieciešams izstrādāt sakarā ar individuālo 
aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību.
Samazināts noformējamās dokumentācijas apjoms 
tiem uzņēmumiem, kas izvēlas neiesaistīt kompe-
tento institūciju darba aizsardzības jomā, kā arī 
aktualizēts komercdarbības veidu saraksts, kuros 
darba devējam jāiesaista kompetenta institūcija.
Pabeigts darbs darba grupā pie grozījumu izstrādes, 
kas paredz noteikt arodekspozīcijas robežvērtības 
jaunām ķīmiskajām vielām, nodrošināt LR 
normatīvo aktu atbilstību ES attiecīgo direktīvu 
prasībām un atvieglot prasības tām ķīmiskajām 
vielām, kas nav iekļautas direktīvā. 
Darbs pie Informatīvā ziņojuma nereģistrētās 
nodarbinātības mazināšanai. Darba devēju viedokļa 
pārstāvēšana, lai tiktu iekļauti darba devējiem
pieņemami risinājuma varianti.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likums – kapitālsabiedrību 
darbinieki un valdes izslēgti no likuma subjektu loka.
MK kārtības rullis – uzlabots regulējums par darba 
devēju organizāciju iespēju piedalīties lēmumu 
pieņemšanas procesā.

UZDEVUMI 2010.GADAM

Turpināt darbu pie Grozījumiem Darba aizsardzības 
likumā, kuri paredz samazināt administratīvo slogu 
darba aizsardzības sistēmas organizēšanā un noteikt 
darba aizsardzības prakses standartu tiesisko pamatu.
Vienkāršot darba aizsardzības prasību uztveri 
attiecībā uz darba aprīkojuma lietošanu, prasības 
darbam augstumā nosakot atsevišķā tiesību aktā.
Darbs pie jaunām darba aizsardzības prasībām, 
strādājot augstumā.
Noteikt mehānismu darba aizsardzības speciālistu 
regulārai zināšanu pārbaudei, kā arī pilnveidot 
prasības nodarbināto apmācībai darba aizsardzībā un 
panākt to, ka prasības nav apgrūtinošas darba 
devējiem.
Paplašināt piekļuvi pirmreizējās OVP veikšanai un 
samazināt ar to saistītos izdevumus darba devējiem 
(MK noteikumi Nr.219).
Noteikt juridiski saistošus darba aizsardzības 
pasākumus nodarbināto aizsardzībai pret 
elektrotraumām, neparedzot darba devējiem pārāk 
lielu slogu.
Panākt, ka tiek noteikti samērīgi administratīvie sodi 
par darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem 
atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī, samazinot 
administratīvos sodus par mazāk būtiskiem 
pārkāpumiem. Darbs pie grozījumiem likumā "Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodekss".

Lai veicinātu darba tiesisko attiecību un darba drošības 
normatīvo aktu prasību praktisku ieviešanu, sniegtu 
atbalstu darba devējiem darba tiesisko attiecību 
pārkāpumu un nelaimes gadījumu skaita 
samazināšanai uzņēmumos, veidotu sociāli atbildīgu 
uzņēmējdarbību, tādejādi mazinot arī nelegālo 
nodarbinātību, kā arī panāktu pilnīgāku darba tiesību 
subjektu izpratni par prasībām darba tiesisko attiecību, 
darba drošības un arodveselības jomā, 2008.gada 
nogalē LDDK ar Latvijas valsts un Eiropas Sociālā 
fonda atbalstu uzsākusi projekta „Darba attiecību un 
darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana 
nozarēs un uzņēmumos” (id.Nr. 
1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) īstenošanu.
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Darba aizsardzība “samazināts administratīvais 
slogs darba devējiem”

ESF projekts „Darba attiecību
un darba drošības normatīvo
aktu praktiska piemērošana
nozarēs un uzņēmumos”

Valsts Darba inspekcijas direktore R.Elce, Latviajs Būvniecības asociācijas 
prezidents V.Puriņš prese konferencē par "Darba līgums - drošāka rītdiena"



SASNIEGTIE REZULTĀTI 2009.GADĀ

5 plānošanas reģionos izveidoti un darbojas 
konsultatīvie centri darba devējiem Rīgā, 
Ventspilī, Jelgavā, Valmierā un Daugavpilī, kuros 
darba devējiem klātienē, kā arī elektroniski un pa 
telefonu tiek sniegtas bezmaksas konsultācijas par 
darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības 
jautājumiem, jo īpaši darba koplīgumu, darba līguma 
noteikumiem, darba tiesisko attiecību nodibināšanu, 
izbeigšanu, darba samaksu, darba un atpūtas laika 
noteikumiem, darba vides risku vērtēšanu, darba 
aizsardzības instrukciju izstrādi, darba aizsardzības 
sistēmu izstrādāšanu un darbību, nodarbināto 
pārstāvju tiesībām un pienākumiem darba 
aizsardzības, darba kaitīgo faktoru indikatīvo 
mērījumu veikšanā, kā arī par darba tiesību un darba 
aizsardzības pārkāpumu novēršanā darba vietā.
Uzņēmumiem, kas darbojas bīstamajās nozarēs, 
pieejams de minimis atbalsts bezmaksas darba 
vides risku vērtēšanai, darba aizsardzības plāna 
izstrādei un nodarbināto informēšanai par darba 
aizsardzības jautājumiem katrā uzņēmumā līdz 340 
darba vietām jeb 7000 LVL apmērā, ko veic 6 
kompetentās institūcijas. 
Izstrādātas apmācību programmas darba devējiem 
un darba devēju organizāciju vadītājiem par darba 
aizsardzības jautājumiem un darba devēju 
organizāciju lomu darba drošības un darba 
aizsardzības jautājumu aktualizēšanā nozares 
uzņēmumos.
Izstrādāti informatīvie materiāli - materiāls „Jaunā 
komersanta pakete” ar CD pielikumu, kas informē 
par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem, 
kas jāzina uzsākot komercdarbību un piedāvā prak-
tisku informāciju par darba aizsardzības prasībām 18 
nozarēs, kā arī atbilstoši spēkā esošiem normatīviem 
aktiem darba tiesībās aktualizēta Darba devēja 
rokasgrāmata un papildināta ar sadaļu par darba 
aizsardzības jautājumiem.
Veikti publicitātes un informēšanas pasākumi, lai 
informētu tiešo mērķa grupu un Latvijas 
iedzīvotājuspar projekta aktivitāšu īstenošanu, 
sasniegtajiem rezultātiem un piedāvātajām iespējam.

Mērķauditorijas iesaiste (rezultatīvie rādītāji):
2009.gadā 623 uzņēmumiem sniegtas 810 
konsultācijas darba tiesībās, savukārt 752 
konsultācijās darba aizsardzībā konsultēti 605 
uzņēmumi visos 5 plānošanas reģionos. 

459 uzņēmumiem piešķirts de minimis atbalsts 31 759 
darba vietu darba vides risku vērtēšanai, kopā 652 965 
LVL apmērā.
Notikušas apmācības par darba aizsardzības 
jautājumiem 855 darba devējiem un darba 
aizsardzības speciālistiem 45 semināros visā 
Latvijā.
Organizēts pirmais seminārs ar 20 darba devēju 
organizāciju pārstāvju dalību par darba devēju 
organizāciju lomu darba drošības uzlabošanā nozares 
uzņēmumos.

2010.GADA UZDEVUMI

Sniegt atbalstu uzņēmumiem, darba devējiem un darba 
devēju organizāciju pārstāvjiem visā Latvijā bezmaksas 
konsultāciju veidā par darba tiesisko attiecību un darba 
aizsardzības jautājumiem (sasniedzamais rezultāts – 
1472 ekspertdienas).
Sniegt iespēju uzņēmumiem, kuri darbojas bīstamajās 
nozarēs, ar de minimis atbalstu samazināt izmaksas 
darba vides risku vērtēšanā, darba aizsardzības 
pasākumu plāna izstrādē, nodarbināto informēšanā par 
preventīvo kultūru darba vietā (sasniedzamais rezultāts 
– 20 000 darba vietas un nodarbinātās personas).
Apkopot pētījuma rezultātus par darba apstākļiem un 
riskiem Latvijā. 
Piedāvāt interneta vidē pieejamu un elektronizētu darba 
vides risku novērtēšanas sistēmu.
Izstrādāt interaktīvu datorspēli jauniešiem par darba 
aizsardzības jautājumiem.
Organizēt bezmaksas seminārus darba devējiem, 
darba devēju organizāciju pārstāvjiem un darba 
aizsardzības speciālistiem kvalifikācijas celšanai par 
darba aizsardzības jautājumiem, darba devēju 
organizāciju lomu nozares darba drošības un 
uzņēmumu darba aizsardzības sistēmu uzlabošanā 
(sasniedzamais rezultāts- 39 semināri ar 780 darba 
devēju un darba devēju organizāciju pārstāvju dalību).
Jaunajiem uzņēmējiem, kas uzsākuši komercdarbību, 
sniegt atbalstu un informāciju par darba aizsardzības 
prasībām nozarē ar „Jaunā komersanta pakete” 
izplatīšanu 12  000 eksemplāros visā Latvijā un 
nodrošināt praktisku atbalstu cilvēkresursu vadībā 
visiem darba devējiem ar Darba devēja rokasgrāmatas 
publikāciju www.lddk.lv. 
Turpināt informēšanas kampaņu par darba tiesiskajām 
attiecībām, darba drošību, sociāli atbildīgu 
uzņēmējdarbību un nelegālās nodarbinātības 
mazināšanu.
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“623 uzņēmumiem sniegtas 810 
konsultācijas darba tiesībās”
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Administratīvā reforma ir iespēja sniegt 
kvalitatīvākus pakalpojumus iedzīvotājiem un rast 
pragmatiskus risinājumus uzņēmējdarbības atbal-
stam.

2009.gadā noslēdzās pašvaldību administratīvi 
teritoriālā reforma. Turpmākie gadi parādīs vai reformas 
mērķis – izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas 
administratīvās teritorijas (novadus) ar vietējām 
pašvaldībām, kas nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem augstākā kvalitatīvā līmenī nekā tas bija 
iespējams līdz šim, tiks piepildīts.

LDDK uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību arī pie samazināta finanšu 
resursu apjoma no galvenajiem pašvaldību ienākuma 
avotiem – valsts dotācijām, ienākumiem no nodokļu 
iekasēšanas

LDDK, piedaloties forumos un darba grupās, aktīvi 
iesaistījās nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam 
aktualizēšanā, izstrādājot priekšlikumus Latvijas 
Stratēģiskās attīstības plānam 2010.-2013.gadam un 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (LIAS). LIAS 
nosaka valsts ilgtermiņa attīstības prioritātes un 
telpiskās attīstības perspektīvu, un pēc apstiprināšanas 
Saeimā šī stratēģija kļūs par valsts galveno plānošanas 
instrumentu. Visi tuvākās un tālākās nākotnes 
stratēģiskās plānošanas un attīstības dokumenti tiks 
veidoti saskaņā ar šīs stratēģijas noteiktajiem virzieniem 
un prioritātēm, tāpēc minētais dokuments būs īpaši 
nozīmīgs darba devējiem, plānojot biznesa attīstības 
perspektīvas.

LDDK kā partneris piedalījās Latvijas Pašvaldību darba 
devēju asociācijas (LPDDA) rīkotajā projektā 
"Iedzīvotāju un institūciju izglītošana darba tiesisko 
attiecību jomā pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un 
līdzsvarotas ekonomikas attīstībai Latvijas reģionos", 
uzstājoties konferencēs Latvijas reģionos par tēmu 
„Sociālās atbildības un sociālā dialoga veidošana 
ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības nodrošināšanai 
reģionā”.

SASNIEGUMI 2009. GADĀ

LDDK turpināja sadarbību ar Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministriju par galvenajiem valsts un 
reģionālās attīstības politikas dokumentiem: Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Latvijas 
stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam.
LDDK iesaistījās vienas pieturas aģentūras principu 
izstrādē, lai atvieglotu valsts un pašvaldības pakalpo-
jumu saņemšanu uzņēmējiem un iedzīvotājiem, 
izmantojot arī e-pakalpojumus.
LDDK līdzdarbojās Elektronisko identifikācijas karšu 
koncepcijas izstrādē.

2010. GADA UZDEVUMI

Turpināt līdzdalību Latvijas Stratēģiskās attīstības 
plāna 2010.-2013.gadam izstrādē un Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanā un 
ieviešanas uzsākšanā.
Piedalīties priekšlikumu izstrādē, izvērtējot 
pašvaldību funkcijas un pakalpojumus, lai sekmētu 
optimizāciju un vienas pieturas aģentūras principa 
ieviešanu.

Reģionālā attīstība

“svarīgi nodrošināt 
pakalpojumu kvalitāti”

ESF projekts „LDDK administratīvās 

kapacitātes stiprināšana reģionos”

Lai veicinātu reģionālā sociālā dialoga attīstību un 
paaugstinātu sociālo partneru līdzdalības iespējas 
rīcības politikas izstrādē un īstenošanā, 2009.gadā 
LDDK ar Latvijas valsts un Eiropas Sociālā fonda atbal-
stu uzsākusi projekta „LDDK administratīvās 
kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 
1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) īstenošanu.

SASNIEGTIE REZULTĀTI 2009.GADĀ

Plānošanas reģionos izveidotas LDDK reģionālās 
struktūrvienības Rīgā, Liepājā, Jēkabpilī, Cēsīs un 
Rēzeknē, kurās darba devējiem sniegtas bezmaksas 
konsultācijas par sociālā dialoga iespējām un 
aktuālajiem darba, profesionālās izglītības, 
nodarbinātības, sociālās drošības un zinātnes un 
inovāciju jomas jautājumiem, iespējām šos jautājumus 
ietekmēt.
Izstrādātas apmācību programmas darba devēju 
organizāciju vadītājiem un speciālistiem, lai 2010.gadā 
uzsāktu apmācības plānošanas reģionos.

“sniegtas 655 konsultācijas 
393 darba devējiem un darba 
devēju organizāciju pārstāvjiem”

2009.gadā LDDK sadarbībā ar LR Ārlietu ministirju rīkoja Eiropas Parlamenta
deputātu kandidātu diskusijas reģionos „Latvijas dalības ES piecu gadu bilance – darba 
devēju un pašvaldību perspektīva”. Attēlā: iskusija ar Jēkabpils darba devējiem
un pašvaldību.
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Uzsākta ES un Latvijas normatīvo aktu un 
Starptautiskās darba devēju organizācijas konvenciju 
ekspertīze reģionālās nodarbinātības, zinātnes un 
inovāciju jomās.

Veikti publicitātes un informēšanas pasākumi, lai 
informētu tiešo mērķa grupu un Latvijas iedzīvotājus 
par projekta aktivitāšu īstenošanu, sasniegtajiem 
rezultātiem un piedāvātajām iespējam.

2009.gadā sniegtas 655 konsultācijas 393 darba 
devējiem un darba devēju organizāciju pārstāvjiem.
Notikuši pieredzes apmaiņas braucieni ar darba 
devēju organizācijas pārstāvju dalību, lai 
nodrošinātu informācijas apmaiņu un pieredzes gūšanu 
sociālā dialoga un reģionu attīstības jautājumos.
Organizēti semināri ar 75 darba devēju un darba 
devēju organizāciju pārstāvju dalību par sociālā
dialoga nozīmi lēmumu pieņemšanas un īstenošanas 
procedūrās reģionālā, nacionālā un starptautiskā 
līmenī un darba kvalitātes uzlabošanu uzņēmumos.

2010.GADA UZDEVUMI

Darba devējiem un darba devēju organizāciju 
pārstāvjiem iespējas saņemt bezmaksas 
konsultācijas par sociālā dialoga iespējām un 
aktuālajiem darba, profesionālās izglītības, 
nodarbinātības, sociālās drošības un zinātnes un 
inovāciju jomas jautājumiem, iespējām šos 
jautājumus ietekmēt.
Darba devēju organizāciju vadītājiem un 
speciālistiem iespēja saņemt bezmaksas 
apmācības par pašvaldību attīstības vadību, kā arī 
publiskās un privātās partnerības veicināšanu, 
uzņēmuma attīstību un korporatīvo sociālo 
atbildību, kā arī par divpusējo, trīspusējo sociālo 
dialogu un cilvēkresursu vadību.
Organizēti darba devēju organizāciju pārstāvju 
pieredzes apmaiņas braucieni sadarbības 
veidošanai un labās prakses pārņemšanai.
Veikta ES un Latvijas normatīvo aktu un 
Starptautiskā Darba devēju organizācijas konvenciju 
ekspertīze reģionālās nodarbinātības, zinātnes 
un inovāciju jomās.
Organizēti bezmaksas semināri darba devēju un 
darba devēju organizāciju pārstāvjiem par sociālā 
dialoga nozīmi lēmumu pieņemšanas un 
īstenošanas procedūrās reģiona, nacionālā un 
starptautiskā līmenī un darba kvalitātes uzlabošanu 
uzņēmumos.
Izdoti drukātie materiāli par cilvēkresursu 
Plānošanas un novērtēšanas metodēm mazam un 
vidējam uzņēmumam, ziņojums par sociālo 
partnerību Latvijā, kā arī labas pārvaldības 
rokasgrāmata.
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Mērķauditorijas iesaiste (rezultatīvie rādītāji): 

LDDK eksperti tiekas ar Eiropas Parlamenta deputātiem Briselē.



Ekonomikas lejupslīdes pārvarēšanai ir ārkārtīgi svarīgi 
saglabāt ārvalstu investoru vēlmi turpināt investēt Latvi-
jas ekonomikā un atjaunot Latvijas starptautisko 
reputāciju ārvalstīs. Tieši Latvijas reputācija šobrīd un 
turpmākos gados būs izšķiroša Latvijas uzņēmēju 
izredzēm ārvalstu tirgos.

Latvijas uzņēmēju eksportspējas priekšnoteikums ir arī 
sekmīgi paveiktie mājas darbi Latvijā. To ir iespējams 
panākt, visām iesaistītajām pusēm – gan valsts 
institūcijām, gan uzņēmējiem un to pārstāvošajām 
organizācijām turpinot strādāt pie Latvijas eksporta 
potenciāla attīstīšanas, nodrošinot:

labvēlīgas uzņēmējdarbības vides radīšanu un 
uzturēšanu; 
uzņēmēju ekonomisko interešu aizstāvību; 
sistemātiskus uzlabojumus informācijas apritē un 
valsts iestāžu sadarbības loka paplašināšanā; 
interneta tehnoloģiju izmantošanu esošās 
informācijas par eksporta iespējām popularizēšanā un 
tās optimizēšanā.

Uzņēmējdarbības perspektīvas šajā ekonomiskajā un 
finanšu krīzē gan Latvijā, gan citviet ES un pasaulē lielā 
mērā būs atkarīgas no spējas identificēt prioritātes un 
atrast sadarbības partnerus gan nacionālā, gan 
starptautiskā līmenī. Tāpat noteicošais faktors mūsu 
ekonomikai un uzņēmējiem būs vienādu spēles notei-
kumu panākšana gan reģionā un ES, gan starptautiskā 
mērogā. Tieši valstu valdībām ir būtiska loma ekono-
misko izaugsmi veicinošo pasākumu ieviešanā, protek-
cionisma apkarošanā, nodrošinot, ka valdību politikas-
tiek saskaņotas ar konkurētspējas mērķiem.

LDDK uzskata, ka Latvijas valdībai un Saeimai ir 
jānodrošina valsts konkurētspēja Baltijas jūras reģionā 
un Māstrihtas kritēriju izpilde, nosakot konkrētu Latvijas 
pievienošanās eiro zonai datumu.  

cionisma apkarošanā, nodrošinot, ka valdību politikas 
tiek saskaņotas ar konkurētspējas mērķiem.

LDDK uzskata, ka Latvijas valdībai un Saeimai ir 
jānodrošina valsts konkurētspēja Baltijas jūras reģionā 
un Māstrihtas kritēriju izpilde, nosakot konkrētu Latvijas 
pievienošanās eiro zonai datumu. 

“ietekmēt spēles noteikumus ir tikai 
mūsu – uzņēmēju rokās.”
Noteikumus nevar mainīt par labu atsevišķa spēlētāja 
interesēm – ir nepieciešams sociālais dialogs un 
daudzpusīga nozaru interešu pārstāvniecība. 

Uzņēmējiem jāprot izmantot jau tādi esošās 
pārstāvniecības mehānismi kā, piemēram, LDDK dalība 
Eiropas Biznesa konfederācijā (BUSINESSEUROPE), 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, Eiropas 
Komisijas konsultatīvajās padomēs, sadarbības 
padomēs ar NVS valstīm, kā arī nacionālajā līmenī kā 
LDDK biedram, gatavojot pozīcijas.

LDDK arī 2010.gadā turpinās pārstāvēt Latvijas 
uzņēmēju intereses dažādos formātos, darbojoties gan 
reģionālā, gan nacionālā, gan Eiropas un starptautiskā 
līmenī. 

SASNIEGUMI 2009.GADĀ

LDDK 2009.gadā panāca sava kā sociālā partnera 
statusa nostiprināšanu. Tā ir līdzdalība darba devējiem 
būtisko jautājumu pārstāvēšanā ES jautājumos un 
sistemātisku priekšnoteikumu iestrāde Latvijas 
normatīvajos aktos. Saskaņā ar LDDK priekšlikumiem, 
kas iesniegti jau 2008.gadā, ir veikta virkne izmaiņu, kas 
nostiprina LDDK sociālā partnera lomu. 

Izmaiņas tiesību aktos paredz efektīvu Latvijas līdzdalību 
visos ES lēmumu pieņemšanas posmos – Eiropas
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“svarīgi saglabāt ārvalstu investoru 
vēlmi turpināt investēt 
Latvijas ekonomikā”

Sociālo partneru darbības nostiprināšana

LDDK pasniedz pateicības rakstus LR vēstniekam Lietuvas Republikā Hardijam 
Baumanim, vēstniekam Ukrainā Atim Sjanītim un bijušajam (no 2005.gada 5. aprīļa 
līdz 2008.gada 30.novembrim) vēstniekam Krievijas Federācijā Andrim Teikmanim 
par izcilu darbu uzņēmējdarbības veicināšanā un starpvalstu ekonomiskās 
sadarbības stiprināšanā. Attēlā: H.Baumanis, LDDK viceprezidents V.Meļņiks, 
A.Teikmanis, LDDK ģenerāldirektore E.Egle un A.Sjanītis.
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“svarīgi saglabāt ārvalstu investoru 
vēlmi turpināt investēt 
Latvijas ekonomikā”

Sociālo partneru darbības nostiprināšana

LDDK pasniedz pateicības rakstus LR vēstniekam Lietuvas Republikā Hardijam 
Baumanim, vēstniekam Ukrainā Atim Sjanītim un bijušajam (no 2005.gada 5. aprīļa 
līdz 2008.gada 30.novembrim) vēstniekam Krievijas Federācijā Andrim Teikmanim 
par izcilu darbu uzņēmējdarbības veicināšanā un starpvalstu ekonomiskās 
sadarbības stiprināšanā. Attēlā: H.Baumanis, LDDK viceprezidents V.Meļņiks, 
A.Teikmanis, LDDK ģenerāldirektore E.Egle un A.Sjanītis.

Komisijas un Padomes darba grupās, Pastāvīgo 
pārstāvju komitejā jeb COREPER, Ministru padomē un 
Eiropadomē, kur akcents likts uz savlaicīgu visu 
ieinteresēto pušu un, kas īpaši būtiski, sociālo partneru 
agrīnu iesaisti Latvijas interešu formulēšanā. 

LDDK kā sociālais partneris ir ieguvis padomdevēja 
tiesības Vecāko amatpersonu sanāksmē ES 
jautājumos (turpmāk - VAS). VAS nodrošina valsts 
pārvaldes iestāžu un citu institūciju, tai skaitā sociālo 
partneru, sadarbību jautājumos, kas saistīti ar Latvijas 
dalību ES lēmumu ierosināšanas, sagatavošanas un 
pieņemšanas procesā. LDDK ir ieguvis tiesības kā 
padomdevējs piedalīties Ministru kabineta slēgtajās 
sēdēs, kurās izskata LR nacionālo pozīciju ES 
jautājumos. Tas ļauj LDDK kā uzņēmēju un darba devēju 
pārstāvim iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesa 
noslēguma fāzē. 

2009.gadā turpinājās darbs pie ES līmeņa iniciatīvu un 
tiesību aktu projektu ietekmes uz Latvijas uzņēmējiem 
analīzes un LDDK pozīciju izstrādes un pārstāvēšanas 
jautājumos, kas ir stratēģiski svarīgi uzņēmējiem un Latvi-
jai kopumā un par kuriem debates ES līmenī turpināsies 
vēl turpmākajos gados.

ES budžets pēc 2013.gada. LDDK uzskata, ka ES 
budžetam ir jātiek veidotam tā, lai tiktu panākta 
ekonomiskā izlīdzināšanās ar vecajām dalībvalstīm. 
Prioritātes ES budžeta pārskatīšanas kontekstā ir: 

kohēzijas politika – tai jāsaglabā tās sākotnējais 
mērķis – attīstības atšķirību izlīdzināšana starp 
mazāk attīstītajām teritorijām un pārējo ES 
(kohēzijas politikas 1.mērķis – konverģence); 
kopējā lauksaimniecības politika – tiešo maksājumu 
sistēmai jātiek būtiski reformētai ES līmenī, 
nodrošinot vienlīdzīgus un godīgus tiešos 
maksājumus visu dalībvalstu lauksaimniekiem; 
enerģētika un klimats – būtiska ir tādu enerģētikas 
projektu īstenošana, kas sekmē energoapgādes 
avotu diversifikāciju un mazina Baltijas tirgus 
izolāciju. 

ES stratēģija Baltijas jūras reģionam. LDDK pozīcija, 
pie kuras jau strādāts kopš 2008.gada maija kopā ar 
reģiona un ES darba devējiem, tika pilnīgi ņemta vērā 
izstrādājot Latvijas Nacionālo pozīciju. Ir
izveidota nacionāla līmeņa darba grupa stratēģijas 
ieviešanā Latvijā, iekļaujot LDDK grupas sastāvā. 
Būtiskais sasniegumus ir, ka stratēģijā, līdztekus
sākotnēji dominējošiem vides aizsardzības 
jautājumiem, uzmanība pievērsta tautsaimniecības un 
konkurētspējas jautājumiem reģionā. Stratēģijā definēti 
galvenie investīciju virzieni, kuriem pārskatāmā laika 
periodā jātiek atspoguļotiem arī ES un dalībvalstu 
budžetos. Līdzdalība stratēģijas un atsevišķu projektu 
īstenošanā vai jaunu radīšanā, ir iespēja arī Latvijas 
uzņēmējiem attīstīt savu biznesu, meklēt jaunus 
sadarbības partnerus.

ES Stratēģija 2020 jeb Lisabonas stratēģijas nākotne 
pēc 2010.gada. LDDK uzskata, ka prioritātēm „ES-
2020” sakarā ir jābūt tiešā saistībā ar tām ilgtermiņa 
prioritātēm, kuras valstī jau ir noteiktas vai kuras būs 
jāmaina „ES-2020” izstrādes rezultātā. LDDK pievieno-
jas Eiropas uzņēmēju pārstāvja BUSINESSEUROPE 
viedoklim, ka „ES - 2020” prioritātēm jābūt 
konkurētspējas veicināšanai, videi draudzīgai (zaļai) 
ekonomikai un izaugsmei, kas balstās uz vērtību 
radīšanu. 

Latvijas uzņēmums uzvar Zviedrijas Darba tiesā. 
2009.gada decembrī noslēdzās vairākus gadus ilgušais 
Zviedrijas arodbiedrību un Latvijas uzņēmuma SIA 
„Laval un partneri” konflikts, kas risinājumu rada Zviedri-
jas Darba tiesā un Eiropas Kopienas Tiesā. Zviedrijas 
Darba tiesa 2.decembrī nolēma, ka Zviedrijas 
Celtniecības darbinieku savienībai un Zviedrijas 
Elektriķu arodbiedrībai Latvijas celtniecības 
uzņēmumam "Laval un partneri” ir jāizmaksā 
kompensācija 2,5 miljoni zviedru kronu apmērā par 
zaudējumiem un par tiesvedības izmaksām Zviedrijas 
arodbiedrību pieteikto boikotu pret Latvijas uzņēmumu 
dēļ.

LDDK ir apmierināta ar nolēmumu, kas skaidri nosaka, 
ka ikvienam ir jāievēro Eiropas Kopienas tiesību akti. 
Šis gadījums apliecina, ka uzņēmumam, kas vēlas 
Eiropas līmenī aizstāvēt savu pozīciju, ir 
nepieciešams spēcīgs darba devēju interešu 
pārstāvošas organizācijas un arī pašas valsts 
atbalsts. 

LDDK ir pateicīga savam sadarbības partnerim - 
Zviedrijas Darba devēju konfederācijai par atbalstu, 
finansējot juridiskos pakalpojumus Latvijas uzņēmuma 
”Laval un partneri” aizstāvībai un apliecinot izpratni par 
vienotā tirgus ideju un godīgu konkurenci ES tirgū. 

LDDK pārstāvniecība Briselē. Ar 2010.gada 1.janvāri 
darbu Briselē uzsāka LDDK pastāvīgais pārstāvis ES 
institūcijās un Eiropas Biznesa konfederācijas 
BUSINESS-EUROPE darbā.
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“LDDK kā sociālais partneris ir 
ieguvis padomdevēja tiesības 
Vecāko amatpersonu sanāksmē 

ES jautājumos”

“iespēja arī Latvijas uzņēmējiem 
attīstīt savu biznesu”

ES Komisāra Ekonomikas un Monitārās politikas lietās Dz. Almunia tikšanās ar 
Latvijas darba devējiem un ekspertiem



Uzņēmēju un Eiropas Parlamenta deputātu 
kandidātu debates. LDDK aicināja iedzīvotājus un arī 
uzņēmējus piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Lai 
vienotos par Latvijas uzņēmēju un pašvaldību interesēm 
ES jautājumos un izvērtētu Latvijas dalības ES pirmo 5 
gadu rezultātus, LDDK sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju 
un Eiropas Komisijas pārstāvniecību
Latvijā aprīlī un maijā rīkoja piecas reģionālās debates 
„Latvijas dalības ES piecu gadu bilance – darba devēju un 
pašvaldību perspektīva”.

Debašu galvenie secinājumi: nepieciešama sadarbība un 
dialogs, Latvijas uzņēmēju interešu aizstāvībai ir 
nepieciešama iniciatīva no pašu uzņēmēju puses, Latvija 
ir līdztiesīga ES dalībvalsts un ir atbildīga par lēmumiem, 
ko pieņem, un sekmīgas dalības ES priekšnoteikums un 
vienlaikus Latvijas prioritāte dalībai ES ir savas 
konkurētspējas stiprināšana – investīcijas izglītībā un 
inovācijās, jaunu tehnoloģiju radīšana, nodarbinātības 
sekmēšana – jaunu darbavietu radīšana un esošo 
saglabāšana u.c., galvenajai prioritātei esot enerģētikai, 
veselības aprūpei un izglītības sektoram.

     EESK bijušo locekļu sanāksme Rīgā 
Latvijas darba devējiem ārkārtīgi nozīmīgi ir skaidrot 
Eiropas un starptautiskajiem partneriem Latvijas biznesa 
intereses, parādot reālā biznesa darbību un izaugsmes 
potenciālu. Tāpēc septembrī Rīgā viesojoties Ekonomi-
kas un sociālo lietu komitejas bijušo locekļu asociācijas 
(European Economic and Social Committee Association 
of Former Members) pārstāvjiem, tika organizēts divu 
Latvijas vadošo uzņēmumu apmeklējums.

     Latvijas – Zviedrijas uzņēmēju tikšanās 
2009.gada maijā LDDK un Zviedrijas uzņēmēju 
konfederācija (Svenskt Näringsliv) rīkoja kopīgu apaļā 
galda diskusiju Latvijas un Zviedrijas uzņēmēju 
pārstāvjiem un lielāko Zviedrijas banku pārstāvjiem. 
Vizītes ietvaros pie Zviedrijas Premjerministra Fredrika 
Reinfelda (Fredrik Reinfeldt) šajā diskusijā piedalījās arī 
Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Latvijas 
un Zviedrijas uzņēmēji vienojās, ka nepieciešams novērst 
jebkāda veida protekcionismu ES iekšējā tirgū, jāpalielina 
reģionālā sadarbība enerģētikas jomā un ES stratēģijas 
Baltijas jūras reģionā ietvaros, īpašu uzmanību veltot 
uzņēmējdarbībai, turklāt jāsaglabā savstarpējā 
uzticēšanās, kas būs ienesīgu biznesa attiecību un 
ilgtermiņa biznesa iespēju pamats nākotnē.

     BV DDO Prezidentu tikšanās ar BV Ministru prezi-
dentiem
2010.gada 22.janvārī notika pirmā Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas ministru prezidentu un Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas darba devēju konfederāciju prezidentu un 
ģenerāldirektoru tikšanās. Tajā tika pārrunāta sadarbība 
starp valstīm ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ietva-
ros – to viedokļu un nostādņu saskaņošana. Ministru 
prezidenti un darba devēju konfederāciju pārstāvji 
vienojās, ka ir nepieciešams stiprināt kopīgu sadarbību, 
kas nodrošinātu, ka visu triju Baltijas valstu uzņēmumi un 
valdība spētu darboties vienoti. Tikšanās laikā starp 
Igaunijas Darba devēju konfederāciju (ETTK), Latvijas 
Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Lietuvas Rūpnieku 
konfederāciju (LPK) tika parakstīta vienošanās par 
sadarbību.

Ziemeļu Ministru padomes diskusija par ES 
stratēģiju Baltijas jūras reģionā  
LDDK piedalījās Ziemeļu Ministru padomes biroja Rīgā 
rīkotajā seminārā par ES Stratēģiju Baltijas jūras 
reģionam. Tā bija iespēja uzzināt, ko mūsu skandināvu 
kolēģi ir iecerējuši Baltijas jūras reģionā un kādi ir EK un 
citu dalībvalstu plāni attiecībā uz Stratēģijas ieviešanu. 
Arī Latvijas uzņēmēji rada idejas darbībai reģionā un 
sava uzņēmuma izaugsmei.

LDDK pauda nostāju jautājumos, kuri šobrīd rada 
šķēršļus stratēģijas īstenošanai un kuriem jārod 
risinājums – EK vadošās lomas pastiprināšana, 
koordinējot darbības un lēmumus reģiona valstu un citu 
partneru starpā; finanšu mehānismu meklēšana 
stratēģijas projektu īstenošanai; informācijas pieejamība 
un skaidrība par jautājumiem, kas saistīti kā ar stratēģijas 
mērķiem, tā ar to īstenošanas procesiem.
    
     Ziemeļvalstu – Baltijas valstu tirdzniecības politika 
LDDK sadarbībā ar Baltijas jūras valstu darba devēju un 
ražotāju organizācijām 2009.gada janvārī rīkoja 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tikšanos par tirdzniecības 
politikas jautājumiem. Sanāksmē piedalījās Ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu darba devēju un industriju konfederāciju 
pārstāvji.  

   Starptautiskās darba devēju organizācijas (IOE) 
sanāksme Rīgā 
LDDK izmantoja unikālu iespēja organizēt Starptautiskās 
darba devēju organizācijas (IOE) Eiropas biedru 
sanāksmi Rīgā. Tā bija lieliska izdevība skaidrot Latvijas 
ekonomisko situāciju, tās potenciālu, kā arī ietekmēt 
organizācijas viedokli par dienaskārtības jautājumiem, 
kas risināmi IOE un Starptautiskās Darba organizācijas 
(ILO) ietvaros ekonomiskās recesijas laikā un pēc tās 
pārvarēšanas. 
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Starptautiskā sadarbība

Sadarbība Eiropas Savienībā un 
Baltijas jūras reģionā

Starptautiskās darba devēju organizācijas Eiropas biedru tikšanās Rīgā. Labklājības 
ministrs U.Augulis, LDDK ģenerāldirektore E.Egle, Valsts prezidenta Stratēģiskās 
komisijas priekšsēdētājs prof. R.Ķīlis.

Tikšanās laikā starp Igaunijas Darba devēju konfederāciju (ETTK), LDDK un Lietuvas Rūpnieku 
konfederāciju (LPK) tika parakstīta Vienošanās par sadarbību. Attēlā: LPK prezidents Lubys 
Bronislovas, LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs, ETTK prezidents Enn Veskimägi.

Tieši darba devēju organizācija visās valstīs ir tās, kas 
spēj sniegt atbalstu valstu valdībām un aizstāvēt biznesa 
intereses. Vienīgā iespēja valstīm izkļūt no recesijas, 
risinot gan ekonomikas, gan nodarbinātības jautājumus, ir 
uzņēmējdarbības veicināšana.

     Uzņēmēju un Latvijas vēstnieku ārvalstīs tikšanās 
cikls “Ārlietu dienests Latvijas eksportam”
LDDK sadarbība ar Ārlietu ministriju 2009.gada rudenī 
uzsāka apaļā galda diskusiju ciklu „Ārlietu dienests Latvi-
jas eksportam. Uzņēmēju tikšanās ar Latvijas 
vēstniekiem“. Debatēs piedalījās 400 uzņēmumu 
pārstāvji, no 200 uzņēmumiem.

Primāri risināmie jautājumi Latvijas ārējo ekonomisko 
interešu nodrošināšanai – valsts un uzņēmēju sadarbība 
regulārai biznesa interešu aktualizācijai un aizstāvība ES 
un starptautiskajā līmenī, biznesa kontaktu dibināšanai, 
veidojot sistemātiskus uzlabojumus informācijas apritē un 
valsts iestāžu sadarbības loka paplašināšanā eksporta 
atbalstam. Latvijas ārējās ekonomiskās interesēs 
jākonsolidē resursi gan uzņēmējiem un to 
pārstāvošajām organizācijām, gan valsts institūcijām.

    Ekonomiskās sadarbības padomes ar NVS valstīm
Viena no LDDK prioritātēm ir Latvijas ārējo ekonomisko 
attiecību stiprināšana ar citām valstīm, veidojot 
ekonomiskās sadarbības padomes. LDDK pēdējo divu 
gadu laikā ir bijusi iniciators apvienoto ekonomisko 
sadarbības padomju veidošanai ar Krievijas Darba devēju 
organizācijām, Ukrainas Darba devēju organizācijām un 
Baltkrievijas Darba devēju organizācijām. LDDK aicina 
ikvienu uzņēmēju aktīvi paust priekšlikumus sadarbības 
padomju darba uzlabošanai un iesaistīties jaunu 
partnerību veidošanā. 

   Apvienotās Latvijas – Krievijas sadarbības padomes 
sēde Rīgā 
Latvijas uzņēmējiem ir būtiski jautājumi, kas saistīti ar 
nodokļu dubulto neaplikšanu un izvairīšanos no nodokļu 
nemaksāšanas, kā arī par Krievijā veikto investīciju 
aizsardzību un tālāku šo investīciju attīstību. 

Jūlijā Rīgā notikušās Latvijas un Krievijas ekonomiskās 
sadarbības padomes (LKSP) apvienotās sanāksmes 
laikā Latvijas uzņēmēji aicināja valdību raitāk virzīt 
līgumu parakstīšanu starp abām valstīm saistībā ar 
minētām jomām  un saskaņotu redakciju nekavējošu 
parakstīšanu partnervalstu valdību līmenī. 

Šobrīd līguma par izvairīšanos no nodokļu dubultās 
uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanu saskaņotie teksti 
atrodas Krievijas pusē, no kuras ir atkarīga tā tālāka 
virzība. Savukārt, līguma par investīciju savstarpēju 
aizsardzību saskaņoto tekstu Krievijas puse pēc 
atkārtotām konsultācijām ar Latviju piedāvā mainīt. Tas 
nozīmē, ka šī līguma tālāka virzībā šobrīd ir radušās 
grūtības. 

LKSP sanāksmes laikā partneri vienojās par ciešākas 
sadarbības veidošanu ar reģionu gubernatoriem un 
pašvaldību vadītājiem, apzinot pierobežu iespējas. 

      Latvijas – Ukrainas ekonomiskās sadarbības padomes 
izveide
2009.gadā ir izveidota Latvijas – Ukrainas sadarbības 
padome. No Latvijas puses padomi veido LDDK Vicepre-
zidents un Latvijas kooperatīvās sabiedrības „Centrālā 
savienība „Turība”” padomes priekšsēdētājs I.Strautiņš. 
No Ukrainas puses padomi veido Ukrainas darba devēju 
federācija. 2010.gada janvārī notika Latvijas puses darba 
grupas sanāksme, kurā tikās uzņēmēji, kas ir ieinteresēti 
veidot ilgtermiņa ekonomisko sadarbību ar Ukrainas 
Republiku. 

Padome vienojās par šādiem priekšlikumiem 2010.gada 
otrajā pusē plānotajai Latvijas un Ukrainas Starpvaldību 
komisijas 3.sēdes darba kārtībai: nepieciešamību 
aktualizēt tiesiskās aizsardzības jautājumu risināšanu 
starpvaldību līmenī (investīciju aizsardzība), dzelzceļa 
satiksmes atjaunošanu starp Latviju un Ukrainu tūrisma 
un biznesa kontaktu sekmēšanai un rosināt LDDK 
sadarbību ar Ārlietu ministriju, lai attīstības sadarbības 
ietvaros paredzētu pieredzes apmaiņu starp uzņēmējiem. 

  Sadarbība ar trešajām valstīm un darba devēju 
organizācijām 
2009.gadā LDDK direkcija aktīvi strādāja pie tā, lai 
biedriem aktuālie jautājumi ar tādām valstīm kā Krievija, 
Baltkrievija, Ukraina, Kazahstāna un  Turkmenistāna tiktu 
iekļauti Latvijas un šo valstu Starpvaldību komisiju dienas 
kārtībā. 

2009.gadā LDDK ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 
Armēnijas Republikas Uzņēmēju asociāciju un Gruzijas 
Darba devēju asociāciju. Tas ir pamats tālākas 
sadarbības attīstībai ar Gruzijas un Armēnijas valstu 
uzņēmējiem.

“Latvijas ārējās ekonomiskās interesēs
jākonsolidē resursi”

LDDK un Ārlietu ministrijas rīkotā apaļā galda diskusiju cikla „Ārlietu dienests Latvijas 
eksportam. Uzņēmēju tikšanās ar Latvijas vēstniekiem.“atklāšana. Piedalās LDDK 
prezidents V.Gavrilovs un LR Ārlietu ministrs M.Riekstiņš.
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Latvijas – Krievijas Sadarbības padomju tikšanās Rīgā. Krievijas Rūpnieku un 
darba devēju savienības prezidents A.Šohins, Latvijas – Krievijas Sadarbības
padomes priekšsēdētājs, LDDK viceprezidents V.Meļņiks un LDDK prezidents 
V.Gavrilovs



Uzņēmēju un Eiropas Parlamenta deputātu 
kandidātu debates. LDDK aicināja iedzīvotājus un arī 
uzņēmējus piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Lai 
vienotos par Latvijas uzņēmēju un pašvaldību interesēm 
ES jautājumos un izvērtētu Latvijas dalības ES pirmo 5 
gadu rezultātus, LDDK sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju 
un Eiropas Komisijas pārstāvniecību
Latvijā aprīlī un maijā rīkoja piecas reģionālās debates 
„Latvijas dalības ES piecu gadu bilance – darba devēju un 
pašvaldību perspektīva”.

Debašu galvenie secinājumi: nepieciešama sadarbība un 
dialogs, Latvijas uzņēmēju interešu aizstāvībai ir 
nepieciešama iniciatīva no pašu uzņēmēju puses, Latvija 
ir līdztiesīga ES dalībvalsts un ir atbildīga par lēmumiem, 
ko pieņem, un sekmīgas dalības ES priekšnoteikums un 
vienlaikus Latvijas prioritāte dalībai ES ir savas 
konkurētspējas stiprināšana – investīcijas izglītībā un 
inovācijās, jaunu tehnoloģiju radīšana, nodarbinātības 
sekmēšana – jaunu darbavietu radīšana un esošo 
saglabāšana u.c., galvenajai prioritātei esot enerģētikai, 
veselības aprūpei un izglītības sektoram.

     EESK bijušo locekļu sanāksme Rīgā 
Latvijas darba devējiem ārkārtīgi nozīmīgi ir skaidrot 
Eiropas un starptautiskajiem partneriem Latvijas biznesa 
intereses, parādot reālā biznesa darbību un izaugsmes 
potenciālu. Tāpēc septembrī Rīgā viesojoties Ekonomi-
kas un sociālo lietu komitejas bijušo locekļu asociācijas 
(European Economic and Social Committee Association 
of Former Members) pārstāvjiem, tika organizēts divu 
Latvijas vadošo uzņēmumu apmeklējums.

     Latvijas – Zviedrijas uzņēmēju tikšanās 
2009.gada maijā LDDK un Zviedrijas uzņēmēju 
konfederācija (Svenskt Näringsliv) rīkoja kopīgu apaļā 
galda diskusiju Latvijas un Zviedrijas uzņēmēju 
pārstāvjiem un lielāko Zviedrijas banku pārstāvjiem. 
Vizītes ietvaros pie Zviedrijas Premjerministra Fredrika 
Reinfelda (Fredrik Reinfeldt) šajā diskusijā piedalījās arī 
Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Latvijas 
un Zviedrijas uzņēmēji vienojās, ka nepieciešams novērst 
jebkāda veida protekcionismu ES iekšējā tirgū, jāpalielina 
reģionālā sadarbība enerģētikas jomā un ES stratēģijas 
Baltijas jūras reģionā ietvaros, īpašu uzmanību veltot 
uzņēmējdarbībai, turklāt jāsaglabā savstarpējā 
uzticēšanās, kas būs ienesīgu biznesa attiecību un 
ilgtermiņa biznesa iespēju pamats nākotnē.

     BV DDO Prezidentu tikšanās ar BV Ministru prezi-
dentiem
2010.gada 22.janvārī notika pirmā Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas ministru prezidentu un Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas darba devēju konfederāciju prezidentu un 
ģenerāldirektoru tikšanās. Tajā tika pārrunāta sadarbība 
starp valstīm ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ietva-
ros – to viedokļu un nostādņu saskaņošana. Ministru 
prezidenti un darba devēju konfederāciju pārstāvji 
vienojās, ka ir nepieciešams stiprināt kopīgu sadarbību, 
kas nodrošinātu, ka visu triju Baltijas valstu uzņēmumi un 
valdība spētu darboties vienoti. Tikšanās laikā starp 
Igaunijas Darba devēju konfederāciju (ETTK), Latvijas 
Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Lietuvas Rūpnieku 
konfederāciju (LPK) tika parakstīta vienošanās par 
sadarbību.

Ziemeļu Ministru padomes diskusija par ES 
stratēģiju Baltijas jūras reģionā  
LDDK piedalījās Ziemeļu Ministru padomes biroja Rīgā 
rīkotajā seminārā par ES Stratēģiju Baltijas jūras 
reģionam. Tā bija iespēja uzzināt, ko mūsu skandināvu 
kolēģi ir iecerējuši Baltijas jūras reģionā un kādi ir EK un 
citu dalībvalstu plāni attiecībā uz Stratēģijas ieviešanu. 
Arī Latvijas uzņēmēji rada idejas darbībai reģionā un 
sava uzņēmuma izaugsmei.

LDDK pauda nostāju jautājumos, kuri šobrīd rada 
šķēršļus stratēģijas īstenošanai un kuriem jārod 
risinājums – EK vadošās lomas pastiprināšana, 
koordinējot darbības un lēmumus reģiona valstu un citu 
partneru starpā; finanšu mehānismu meklēšana 
stratēģijas projektu īstenošanai; informācijas pieejamība 
un skaidrība par jautājumiem, kas saistīti kā ar stratēģijas 
mērķiem, tā ar to īstenošanas procesiem.
    
     Ziemeļvalstu – Baltijas valstu tirdzniecības politika 
LDDK sadarbībā ar Baltijas jūras valstu darba devēju un 
ražotāju organizācijām 2009.gada janvārī rīkoja 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tikšanos par tirdzniecības 
politikas jautājumiem. Sanāksmē piedalījās Ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu darba devēju un industriju konfederāciju 
pārstāvji.  

   Starptautiskās darba devēju organizācijas (IOE) 
sanāksme Rīgā 
LDDK izmantoja unikālu iespēja organizēt Starptautiskās 
darba devēju organizācijas (IOE) Eiropas biedru 
sanāksmi Rīgā. Tā bija lieliska izdevība skaidrot Latvijas 
ekonomisko situāciju, tās potenciālu, kā arī ietekmēt 
organizācijas viedokli par dienaskārtības jautājumiem, 
kas risināmi IOE un Starptautiskās Darba organizācijas 
(ILO) ietvaros ekonomiskās recesijas laikā un pēc tās 
pārvarēšanas. 
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Starptautiskā sadarbība

Sadarbība Eiropas Savienībā un 
Baltijas jūras reģionā

Starptautiskās darba devēju organizācijas Eiropas biedru tikšanās Rīgā. Labklājības 
ministrs U.Augulis, LDDK ģenerāldirektore E.Egle, Valsts prezidenta Stratēģiskās 
komisijas priekšsēdētājs prof. R.Ķīlis.

Tikšanās laikā starp Igaunijas Darba devēju konfederāciju (ETTK), LDDK un Lietuvas Rūpnieku 
konfederāciju (LPK) tika parakstīta Vienošanās par sadarbību. Attēlā: LPK prezidents Lubys 
Bronislovas, LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs, ETTK prezidents Enn Veskimägi.

Tieši darba devēju organizācija visās valstīs ir tās, kas 
spēj sniegt atbalstu valstu valdībām un aizstāvēt biznesa 
intereses. Vienīgā iespēja valstīm izkļūt no recesijas, 
risinot gan ekonomikas, gan nodarbinātības jautājumus, ir 
uzņēmējdarbības veicināšana.

     Uzņēmēju un Latvijas vēstnieku ārvalstīs tikšanās 
cikls “Ārlietu dienests Latvijas eksportam”
LDDK sadarbība ar Ārlietu ministriju 2009.gada rudenī 
uzsāka apaļā galda diskusiju ciklu „Ārlietu dienests Latvi-
jas eksportam. Uzņēmēju tikšanās ar Latvijas 
vēstniekiem“. Debatēs piedalījās 400 uzņēmumu 
pārstāvji, no 200 uzņēmumiem.

Primāri risināmie jautājumi Latvijas ārējo ekonomisko 
interešu nodrošināšanai – valsts un uzņēmēju sadarbība 
regulārai biznesa interešu aktualizācijai un aizstāvība ES 
un starptautiskajā līmenī, biznesa kontaktu dibināšanai, 
veidojot sistemātiskus uzlabojumus informācijas apritē un 
valsts iestāžu sadarbības loka paplašināšanā eksporta 
atbalstam. Latvijas ārējās ekonomiskās interesēs 
jākonsolidē resursi gan uzņēmējiem un to 
pārstāvošajām organizācijām, gan valsts institūcijām.

    Ekonomiskās sadarbības padomes ar NVS valstīm
Viena no LDDK prioritātēm ir Latvijas ārējo ekonomisko 
attiecību stiprināšana ar citām valstīm, veidojot 
ekonomiskās sadarbības padomes. LDDK pēdējo divu 
gadu laikā ir bijusi iniciators apvienoto ekonomisko 
sadarbības padomju veidošanai ar Krievijas Darba devēju 
organizācijām, Ukrainas Darba devēju organizācijām un 
Baltkrievijas Darba devēju organizācijām. LDDK aicina 
ikvienu uzņēmēju aktīvi paust priekšlikumus sadarbības 
padomju darba uzlabošanai un iesaistīties jaunu 
partnerību veidošanā. 

   Apvienotās Latvijas – Krievijas sadarbības padomes 
sēde Rīgā 
Latvijas uzņēmējiem ir būtiski jautājumi, kas saistīti ar 
nodokļu dubulto neaplikšanu un izvairīšanos no nodokļu 
nemaksāšanas, kā arī par Krievijā veikto investīciju 
aizsardzību un tālāku šo investīciju attīstību. 

Jūlijā Rīgā notikušās Latvijas un Krievijas ekonomiskās 
sadarbības padomes (LKSP) apvienotās sanāksmes 
laikā Latvijas uzņēmēji aicināja valdību raitāk virzīt 
līgumu parakstīšanu starp abām valstīm saistībā ar 
minētām jomām  un saskaņotu redakciju nekavējošu 
parakstīšanu partnervalstu valdību līmenī. 

Šobrīd līguma par izvairīšanos no nodokļu dubultās 
uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanu saskaņotie teksti 
atrodas Krievijas pusē, no kuras ir atkarīga tā tālāka 
virzība. Savukārt, līguma par investīciju savstarpēju 
aizsardzību saskaņoto tekstu Krievijas puse pēc 
atkārtotām konsultācijām ar Latviju piedāvā mainīt. Tas 
nozīmē, ka šī līguma tālāka virzībā šobrīd ir radušās 
grūtības. 

LKSP sanāksmes laikā partneri vienojās par ciešākas 
sadarbības veidošanu ar reģionu gubernatoriem un 
pašvaldību vadītājiem, apzinot pierobežu iespējas. 

      Latvijas – Ukrainas ekonomiskās sadarbības padomes 
izveide
2009.gadā ir izveidota Latvijas – Ukrainas sadarbības 
padome. No Latvijas puses padomi veido LDDK Vicepre-
zidents un Latvijas kooperatīvās sabiedrības „Centrālā 
savienība „Turība”” padomes priekšsēdētājs I.Strautiņš. 
No Ukrainas puses padomi veido Ukrainas darba devēju 
federācija. 2010.gada janvārī notika Latvijas puses darba 
grupas sanāksme, kurā tikās uzņēmēji, kas ir ieinteresēti 
veidot ilgtermiņa ekonomisko sadarbību ar Ukrainas 
Republiku. 

Padome vienojās par šādiem priekšlikumiem 2010.gada 
otrajā pusē plānotajai Latvijas un Ukrainas Starpvaldību 
komisijas 3.sēdes darba kārtībai: nepieciešamību 
aktualizēt tiesiskās aizsardzības jautājumu risināšanu 
starpvaldību līmenī (investīciju aizsardzība), dzelzceļa 
satiksmes atjaunošanu starp Latviju un Ukrainu tūrisma 
un biznesa kontaktu sekmēšanai un rosināt LDDK 
sadarbību ar Ārlietu ministriju, lai attīstības sadarbības 
ietvaros paredzētu pieredzes apmaiņu starp uzņēmējiem. 

  Sadarbība ar trešajām valstīm un darba devēju 
organizācijām 
2009.gadā LDDK direkcija aktīvi strādāja pie tā, lai 
biedriem aktuālie jautājumi ar tādām valstīm kā Krievija, 
Baltkrievija, Ukraina, Kazahstāna un  Turkmenistāna tiktu 
iekļauti Latvijas un šo valstu Starpvaldību komisiju dienas 
kārtībā. 

2009.gadā LDDK ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 
Armēnijas Republikas Uzņēmēju asociāciju un Gruzijas 
Darba devēju asociāciju. Tas ir pamats tālākas 
sadarbības attīstībai ar Gruzijas un Armēnijas valstu 
uzņēmējiem.

“Latvijas ārējās ekonomiskās interesēs
jākonsolidē resursi”

LDDK un Ārlietu ministrijas rīkotā apaļā galda diskusiju cikla „Ārlietu dienests Latvijas 
eksportam. Uzņēmēju tikšanās ar Latvijas vēstniekiem.“atklāšana. Piedalās LDDK 
prezidents V.Gavrilovs un LR Ārlietu ministrs M.Riekstiņš.
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Latvijas – Krievijas Sadarbības padomju tikšanās Rīgā. Krievijas Rūpnieku un 
darba devēju savienības prezidents A.Šohins, Latvijas – Krievijas Sadarbības
padomes priekšsēdētājs, LDDK viceprezidents V.Meļņiks un LDDK prezidents 
V.Gavrilovs



Projekts PATRON fokusējās uz efektīvu modeļu 
identificēšanu, kas veicinātu mācīšanos galvenokārt 
jauno uzņēmēju vidū, izmantojot vecāka gadagājuma 
cilvēku potenciālu un pieredzi. Projekta ilgums: no 01-12-
2007 līdz 31-01-2010; projekta partneri: projekts tika 
realizēts, sadarbojoties 8 organizācijām no 7 ES 
dalībvalstīm.

Projekta ietvaros tika izstrādāta atbilstoša uzņēmēju 
starppaaudžu apmācības un kompetenču nodošanas 
metodoloģija programma. Metodoloģijas programma ir 
izstrādāta nākamo mentoru apmācības programmas 
ietvaros, lai nodrošinātu mentorus ar metožu klāstu jauno 
uzņēmēju kompetenču attīstīšanai. Šādas kompetences 
nesušas veiksmi pašiem mentoriem. Ir izstrādāts plāns, 
kas iepazīstina ar programmu vecāko uzņēmēju 
apmācību, lai viņi varētu nodot galvenās kompetences 
jaunajiem uzņēmējiem vai sava darba pēctečiem ģimenē. 
Lai apmācību padarītu specifisku, nolemts koncentrēt 
uzmanību uz tādu kompetenču apguvi un attīstīšanu, 
kuras ir cēloniski saistītas ar veiksmīgu uzņēmēja lomas 
realizāciju.

Projekts "BALTIC SEA LABOUR NETWORK" (BSLN)
Eiropas modelis starpreģionālās nodarbinātības politikas 
uzlabošanai tiek koncentrēts uz darbaspēka mobilitāti 
Baltijas jūras reģionā. Šajā projektā piedalās 26 partneri 
no 9 valstīm, pārstāvot strādājošos, darba devējus un 
valdību.

Lai neitralizētu darba tirgus negatīvo attīstību un 
politiku, ar ko līdz šim strādā katra valsts nacionālā 
līmenī, šis jautājums ir jārisina transnacionālā līmenī. 
Pūloties sasniegt šo mērķi, projekts BSLN radīs tīklu, 
kas identificēs uzlabojumus esošajā darba tirgus 
politikā. BSLN veicinās mijiedarbību starp nevalstiskām 
organizācijām, politiķiem, valsts ierēdņiem un eksper-
tiem. Jo īpaši projekts tiek vērsts uz demogrāfiskajām 
pārmaiņām un migrācijas procesu. Tiks izvērtēta 
darbaspēka politikas stratēģija reģionālos un 
nacionālos līmeņos un veicināta zināšanu apmaiņa 
reģionu ietvaros.

Projekta partnerība ir kombinēta no arodbiedrībām, 
arodbiedrību konfederācijām (LBAS no Latvijas), darba 
devēju asociācijām (LDDK no Latvijas), izglītības 
institūcijām un valsts ierēdņiem no Baltijas jūras reģiona 
un ārpus tā.

Būtiskākā un nozīmīgākā projekta aktivitāte bija 
trīspusējās projekta vadības komitejas sanāksme Rīgā 
2009.gada 9.oktobrī. Sanāksmes rezultātā tika izstrādāts 
kopīgs paziņojums (www.bslabour.net).
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2010.GADA UZDEVUMI

Prioritātes LDDK pārstāvniecībā: 

LDDK biedru iesaiste ES pozīciju izstrādē par ES 
tiesību aktu projektiem un politikas iniciatīvām 
(ministrijas, VAS);
LDDK ekspertu sadarbības stiprināšana Latvijas 
pozīciju par ES jautājumiem izstrādē;
NTSP sekretariāta tehniskā atbalsta un ministriju 
darba rutīnas pilnveidošana Latvijas pozīcijas par 
ES jautājumiem izstrādes un saskaņošanas gaitā;
darbs pie ES pārstāvniecības Briselē izveides.

Prioritātes ES jautājumos:

ES budžeta pārskats (pēc 2013.gada, 2013-2020);
Lisabonas stratēģija pēc 2010.gada – izaugsmei un 
nodarbinātībai (ES 2020);
kohēzijas politika pēc 2010.gada (2013-2020);
kopējā lauksaimniecības politika pēc 2010.gada;
klimata izmaiņas un enerģētikas politika;
ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam;
nodarbinātības un sociālās politikas jautājumi;
Eiropas un Latvijas ekonomikas atveseļošanās.

Prioritātes starptautiskajos jautājumos:

sadarbības padomju darbība – Krievija, Ukraina, 
Baltkrievija, jaunu veidošana ar Gruziju, Armēniju;
dalība ES Austrumu partnerības iniciatīvā un 
attiecību veidošana ar trešajām valstīm (Ukraina, 
Baltkrievija, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, 
Moldova);
attīstīt sadarbību ar Civil Society Forum ES 
Austrumu partnerības iniciatīvas ietvaros.

2010.GADA STARPTAUTISKIE PROJEKTI   

Projekts "Baltic Sea Labour Network” (BSLN)  turpinās 
līdz 2011.gadam.

Projekts TOBEQU 3 aptver darbinieku finanšu 
līdzdalības jautājumus. Šī projekta ietvaros LDDK turpina 
iepriekšējos TOBEQU un TOBEQU 2 projektos iesākto 
darbu. Sadarbībā ar arodbiedrību un darba devēju 
partnerorganizācijām no Ungārijas, Slovākijas, 
Slovēnijas, Rumānijas un Bulgārijas LDDK ir 
iesaistījusies šajā projektā, lai popularizētu darbinieku 
finansiālās līdzdalības programmas darbinieku un darba 
devēju vidū, kā arī lai sniegtu ieteikumus lēmumu 
pieņēmējiem. Papildus informācija - http://www.tobequ.eu

Starptautiskie projekti
2009. gadā

“jāizvērtē darbspēka politikas 
stratēģija reģionos”
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Starptautiskie projekti
2009. gadā

“jāizvērtē darbspēka politikas 
stratēģija reģionos”

EFEKTĪVAS PĀRVALDĪBAS GADA BALVA 

Efektīvas pārvaldības un partnerības foruma ietvaros 
notika balvas pasniegšana efektīvākajām biznesa, 
valsts pārvaldes un pašvaldības organizācijām 
2009.gadā. Šis gads tika veltīts efektivitātes 
novērtēšanai, vadot organizācijas pārmaiņas un 
finanses. Labās prakses piemērus katrā gada balvas 
kategorijā izvirzīja sadarbības partneri, attiecīgi valsts 
pārvaldē – Valsts kanceleja, pašvaldībām – Latvijas 
Pašvaldību savienība un biznesam – LDDK sadarbībā 
ar Lursoft. 

Efektīvas pārvaldības gada balvas ieguva SIA 
Dziedniecība, Valsts zemes dienests un Līvānu 
novada dome. Specbalvas izvirzītajiem kandidātiem 
piešķīra Microsoft Latvija, izvēloties Jēkabpils 
pilsētas domi, Žurnāla Lietišķā Diena redakcija sveica 
A/S Grindeks uzņēmuma vadību un biznesa laikraksts 
Dienas Bizness - A/S Agrofirma Tērvete.
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Uzņēmumu ilgtspēja sakņojas korporatīvajā sociālajā atbildībā 

“Tā ir mūsu kopīgā atbildība - aizstāvēt 
godīgu biznesu un atbalstīt ilgtspējīgu 

uzņēmuma rīcību.”
KSA platforma

SASNIEGTIE REZULTĀTI 2009.GADĀ

2009.gadā LDDK izveidoja ekspertu forumu – 
Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) 
platforma. KSA platforma nodrošina KSA politikas 
ieviešanu vietējā, reģionālajā, nacionālajā un 
starptautiskajā līmenī.
KSA platformas eksperti ir izstrādājuši Memorandu 
par korporatīvās sociālās atbildības principiem 
Latvijā. Memorands skaidro korporatīvās sociālās 
atbildības definīciju un principus, apraksta lielākās 
uzņēmuma ietekmes auditorijas, nosaka turpmākos 
izaicinājumus KSA jomā Latvijas sabiedrībai.
KSA platformas eksperti ir izstrādājuši 
rekomendācijas publiskajam sektoram par ēnu 
ekonomikas mazināšanu. Rekomendācijas paredz, 
ka publiskajam sektoram, izvēloties atbilstošu 
sadarbības partneri publiskajos iepirkumos, privātās 
un publiskās partnerības projektos un citās 
sadarbības formās, vērtēšanā jāņem vērā KSA 
principus.

UZDEVUMI 2010.GADAM

Noslēgts memorands par KSA principiem Latvijā ar 
organizācijām, kas pārstāv publisko, privāto un neval-
stisko sektoru. 
LDDK sadarbībā ar LBAS, Latvijas Sabiedrisko 
attiecību kompāniju un ekspertiem izstrādā 
uzņēmumu „Ilgtspējas indeksu”, kas vērtēs reālās 
aktivitātes un uzņēmuma atvērtību komunikācijai 
ar dažādām ietekmes auditorijām. Indeksa princips 
akcentē uzņēmuma progresu nevis sacensību ar 
citiem uzņēmumiem. Izstrādātais indekss aptver 
piecus būtiskākos atbildīga biznesa faktorus: darba 
vide, apkārtējā vide, sabiedrība, tirgus attiecības, 
stratēģija. Sīkāk: www.ilgtspejasindekss.lv.
Izstrādāt rekomendācijas publiskajam sektoram par 
to, kā atpazīt korporatīvi sociāli atbildīgus 
uzņēmumus, vērtējot sadarbības iespējas.
 

 EFEKTĪVA PĀRVALDĪBA UN PARTNERĪBA

Efektīvas pārvaldības un partnerības forumā izgaismo-
jas Rītausmas stratēģijas mērķi.

2009.gada 8.oktobrī LDDK sadarbībā ar Valsts 
kanceleju organizēja Efektīvas pārvaldības un 
partnerības forumu par atbildīgu pārmaiņu vadību 
valsts un pašvaldību pārvaldes reformu veikšanas un 
tautsaimniecības pārstrukturizācijas procesā. Foruma 
mērķis bija vienoties par Rītausmas stratēģijas mērķiem 

– skaidra un vienota vīzija, īstermiņa un vidēja termiņa
mērķi, kas spētu konsolidēt sabiedrību un gūt tās atbal-
stu šo mērķu un reformu īstenošanā. 

Efektīvas pārvaldības un partnerības forums. Rītausmas stratēģijas 
mērķu apspriešana

Efektīvas pārvaldības gada balvas 2010 laureāti



LDDK pateicas biedriem un sadarbības partneriem 
par aktīvu līdzdalību interešu pārstāvniecībā
Latvijas izaugsmei un labklājībai!
LDDK sadarbības iniciatīvas un to partneri 2009.gadā:

Pateicamies par atbalstu Efektīvas pārvaldības un partnerības foruma un Efektvīas pārvaldības gada 
balvas organizēšanā: 

LDDK pateicas par atsaucību EESK sanāksmes organizēšanā:

Īpašs paldies                    par dalību interešu pārstāvniecības nodrošināšanā Eiropas Savienības un 
starptautiskajās institūcijās, īpaši Intai Šustai.

Pateicamies LDDK biedriem un sadarbības partneriem par sniegto atbalstu IOE Eiropas biedru sanāksmes
norisei Rīgā:

MVU platformas atbalstītājiem -                         īpaši Aivai Vīksnai un Anetei Baltiņai, KSA projekta „Bizness 

pret ēnu ekonomiku – par godīgu konkurenci” sadarbības partnerim 

LDDK direkcija, eksperti un konsultanti 2009.gadā
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Agris Derkevics, Skaidrīte Baltace, Laima Beroza, Ilze Nagle, Inta Šusta, Sanita Linde, Linda Jansone,
Egils Gribačenoks, Andrejs Šnepsts, Eduards Filippovs, Ansis Teteris, Uldis Karlsons, Mārcis Dzelme,
Liene Vancāne, Vija Sebre, Zanda Lamba, Elīna Egle, Agnese Alksne, Lāsma Pīlēģe, Māris Cīrulis.
Fotogrāfijā klāt neesošas personas: Dagnija Lukstraupa, Inese Stepiņa un Ilona Kiukucāne.

Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija, Daugavpils uzņēmējdarbības attīstības asociācija, Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija,
Valmieras privātuzņēmēju apvienība “Ozols”, Latvijas Dzelzceļa nozares darba devēju organizācija, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādājumu asociācija,
Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācija, Latvijas sīkuzņēmēju asociācija “Kalve”, Liepājas Direktoru padome.
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Alvos SIA, Darba aizsardzības SIA, Darba aizsardzības institūts SIA, Jūrmalas ātrā palīdzība PSIA, Latvijas Neatkarīgā inspekcija SIA, 
Daugavkrasts SIA,  „Bēnes patērētāju biedrība” SIA, Alvos SIA, Daugavkrasts SIA, RaRo-centrs SIA, Rizen Tech SIA.

30







Izaugsmei un labklājībai!
www.lddk.lv

Pievienojies līderiem!
Portāls darba devējiem: www.lobijs.lv


