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Balstoties uz pētījumu par uzņēmējdarbības vidi Latvijas reģionos1, kurā vienlaikus  

Atzīts, ka tautsaimniecībā Latvijā kopumā un arī reģionos pēdējos gados vērojama lēna, 
bet stabila izaugsme, bet ir vērojamas izteiktas atšķirības starp uzņēmējdarbības attīstību 
Latvijas reģionos, un  

Ņemta vērā Latvijas tautsaimniecības mēroga un līdzdalības globālajos procesos noteiktā 
nepieciešamība uz Latvijas reģionu attīstību lūkoties caur nacionāla līmeņa būtiskākajiem 
izaicinājumiem, kas, lai arī ir aktuāli dažādās izteiktības pakāpēs, tomēr ir līdzīgi visos 
Latvijas reģionos: demogrāfiskā attīstība, Latvijas tautsaimniecības starptautiskā 
konkurētspēja kopumā, starptautiskās politiski ekonomiskās situācijas attīstība un Latvijas 
eksporta iespējas un sekojoši arī Latvijas ekonomikas tālākās izaugsmes tempi, un  

Lai turpinātu veicināt stabilu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, attīstot reģionālā sociālā 
dialoga procesus,  

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir izstrādājusi šādas rekomendācijas 
rīcībpolititikas veidotājiem uzņēmējdarbības attīstībai Latvijas reģionos, kas atspoguļo 
būtiskākos uzņēmēju pieprasījumus savas darbības sekmēšanai:  

(1) Nodrošināt iespēju uzņēmējdarbību plānot ilgtermiņā. Lai strauji un 
neprognozējami nemainītos nodokļu politika, dažādu jomu uzraudzība u.tml., kā 
būtiskākā problēma un vienlaikus kā būtiskākais vēlamais uzlabojums tiek norādīta 
nepieciešamība nodrošināt iespēju uzņēmējdarbību plānot ilgtermiņā. Izaugsmes 
tendences šodien neliecina un nav korelācijā ar ilgtermiņa tendencēm, jo pēkšņas 
izmaiņas kādos no uzņēmējdarbības vides nosacījumiem liek pilnībā pārskatīt un 
pārplānot uzņēmējdarbību. Sekojoši – nepieciešams nodrošināt uzņēmējdarbību 
ietekmējošo tiesību aktu un nodokļu sistēmas prognozējamību vismaz vidējā termiņā, 
tai skaitā pilnvērtīgi iesaistot uzņēmējus politikas plānošanas dokumentu un tiesību 
aktu izmaiņu izstrādē un ieviešanā; 

(2) Lai panāktu straujāku Latvijas ekonomikas izaugsmi, konkurētspējas 
nodrošināšana jābalsta tehnoloģiju attīstīšanā, ražošanas efektivitātes 
uzlabošanā un inovācijās, nevis zemās tehnoloģijas nozarēs. Uzņēmēju vēlme un 
spēja īstenot šādu pārstrukturizāciju ir izšķiroša kā nacionālā, tā reģionālā un lokālā 
līmenī. Sekojoši – nepieciešams izstrādāt atbalsta pasākumus ekonomikas 
pārstrukturēšanai; 

                                                           
1 Pētījums „Uzņēmējdarbība reģionos Latvijā: aktivitāte, sadarbība, konkurētspēja” īstenots Latvijas Darba devēju 

konfederācijas īstenotā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (Nr. 
1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros (2014.gada novembris-2015.gada janvāris). 



 
 

 

(3) Nepieciešams attīstīt infrastruktūru, kas šobrīd būtisks šķērslis investīciju piesaistei 
un lielu uzņēmējdarbības ieceru īstenošanai. Proti, uzņēmējdarbības attīstībai 
reģionos ir nepieciešama tādas infrastruktūras kā transporta maģistrāles un mezgli, 
ūdens un kanalizācijas apgāde, elektrības pieslēgumi, IT infrastruktūra, e-pakalpojumi 
u.c. pieejamība. Infrastruktūras jautājumi ir jārisina solidāri vienojoties un 
sadarbojoties uzņēmējam vai investoram ar pašvaldības vai valsts institūcijām; 

(4) Sekmēt kvalificēta darbaspēka pieejamību. Kvalificēta darbaspēka pieejamība ir 
problēma jau šobrīd un sagaidāms būs vēl lielāka problēma vidējā un ilgtermiņā. 
Kvalificēta darbaspēka trūkumu īpaši reģionos rada iedzīvotāju emigrācija un izglītības 
sistēmas piedāvājuma un darba tirgus pieprasījuma neatbilstība – tiek gatavoti 
speciālisti, pieprasījuma pēc kuriem nav, savukārt nepietiekami sagatavoti tādi, 
pieprasījums pēc kuriem darba tirgū pastāv un pieaugs. Būtiska ir profesionālās 
izglītības sekmēšana un darba devēju iesaiste, kā arī izšķiroši būtiska ir izglītības 
jomas reformēšana; 

(5) Mainīt valsts pārvaldes attieksmi pret uzņēmējdarbību. Uzņēmēju vidū ir ļoti daudz 
sūdzību par kontrolējošo un uzraugošo institūciju darbību. Ilgtermiņā uzņēmēju vidū 
veidojas valsts kā represīva „partnera” tēls, sekojoši apgrūtinot pilnvērtīgas 
sadarbības iespējas. Ikdienas darbā uzraugošajām institūcijām un kontrolējošiem 
dienestiem ir jāpārorientējas no sodīšanas uz atbalstu, mazinot birokrātiju; 

(6) Stiprināt un attīstīt sociālo dialogu un partnerību reģionos, kas ir būtiski 
līdzsvarotai un mērķtiecīgai reģiona un vietējo pašvaldību ekonomiskai attīstībai. 
Vietējo dalībnieku līdzdalība palīdz pieņemt kvalitatīvākus lēmumus un ievērot 
dažādās vietējās intereses. Nepieciešams stiprināt partnerību reģionu un pašvaldību 
līmenī, atbalstot darba devēju un darba ņēmēju organizāciju iesaisti un ietekmi uz 
lēmumu pieņemšanas procesu vietējā līmeni, risinot vietējās sabiedrības attīstības 
jautājumus, ieskatot uzņēmējdarbības, nodarbinātības, izglītības un infrastruktūras 
jautājumus. Būtisks ir arī izstrādāt mehānismus, kas nodrošina pilnvērtīgas iespējas 
iesaistīties sociālā dialoga procesā arī mazajiem un mikro uzņēmumiem. 

 
 
Rekomendācijas iesniegtas Latvijas Republikas Valsts prezidentam, Latvijas Republikas 
Ministru kabineta locekļiem un Latvijas Republikas 12.Saeimas atbildīgajām komisijām, 
sadarbības partneriem – Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienībai, Latvijas Republikas lielajām pilsētām un Plānošanas reģioniem. 
 
 


