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Latvijas Darba devēju konfederācija pēdējos gados ir daudz runājusi, pierādījusi politiķiem 
un lēmumu pieņēmējiem un skaidrojusi publiskajā telpā, cik nozīmīgi ir veicināt reģionu 
attīstību, nodrošinot ilgtspējīgas uzņēmējdarbības iespējas, cik svarīgi valstij ir pārdomāti 
plānot izglītības politiku saskaņā ar darba tirgu, cik izšķiroši ir veicināt klientorientāciju valsts institūcijās, 
cik būtiski ir plānot nodokļu politiku un citus stratēģiskus jautājumus ne gada, bet vismaz trīs vai piecu gadu 
perspektīvā. 

Tie ir jautājumi, kuriem esam meklējuši un piedāvājuši risinājumus, tiekoties ar pašvaldību, ministriju, 
valdības un Saeimas pārstāvjiem. Par tiem esam runājuši arī Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. 

Tie ir jautājumi, par kuriem esam nenogurstoši runājuši, balstoties uz LDDK biedru teikto, uz viņu pieredzi 
un konstatētajām problēmām. 

Turot rokās izdevumu „Uzņēmējdarbība reģionos Latvijā: aktivitāte, sadarbība, konkurētspēja”, pārliecinos, 
ka šīs ir ikviena Latvijas uzņēmuma rūpes – to pierāda aptauja, kurā kā galvenie izaicinājumi norādīti: 

- Ilgtermiņa plānošanas nepieciešamība valsts pusē (prognozējama nodokļu politika, nozaru attīstības 
politika, sociālekonomiskie risinājumi, infrastruktūras plānošana un ar to saistīto procesu atvieglošana 
u.c.). Pretējā gadījumā arī uzņēmumiem nav iespēju plānot darbību ilgtermiņā, bet nākas izšķiest savu 
laiku ārkārtas un šodienas risinājumu meklēšanai; 

- Valsts attieksmes maiņa pret uzņēmējdarbību un darba devējiem, galveno akcentu liekot nevis 
uz sodīšanu, bet prevenciju un konsultācijām, kā strādāt un plānot savu darbu pareizi un atbilstoši 
prasībām; 

- Kvalificēta darbaspēka nodrošināšana ilgtermiņā, plānojot karjeras orientācijas atbalstu un izglītības 
programmas tā, lai jebkura izglītības līmeņa absolventi spētu vienkārši un ātri iekļauties darba tirgū, 
bet darba devējs – saņemt speciālistu, kura iegūtās zināšanas ir pietiekams un adekvāts pamats 
karjeras uzsākšanai konkrētajā jomā; 

- Attīstībai nepieciešamo līdzekļu pieejamība kreditēšanas veicināšanas, ES fondu pieejamības u.c. 
formā. 

Ikviens no šiem jautājumiem ir būtisks tiklab nacionāla un pat starptautiska, kā reģionāla mēroga uzņēmumam. 
Kaut arī esam ieraduši nodalīt reģionālās attīstības jautājumus, būtībā problēmas ir tās pašas un, ņemot vērā 
Latvijas mērogu un līdzdalību globālajos procesos, kļūst arvien neadekvātāk runāt par atsevišķu Latvijas 
reģionu attīstību atrauti no nacionālā līmeņa. 

Būtiskākais ir – radīt labvēlīgus apstākļus un netraucēt darba devējiem strādāt, tādējādi veicinot to izaugsmi 
un efektivitāti. To arī LDDK tiecas veicināt, veidojot sadarbību gan ar valdību, gan ikvienu reģionālo pašvaldību 
un meklējot risinājumus ekonomiskās aktivitātes veicināšanai. Tad nebūs nepieciešamības domāt par 
atpalikušāku vai nabadzīgāku reģionu atbalsta un izlīdzināšanas mehānismiem, bet gan reģionu sadarbību, 
vienam otru papildinot un attīstoties kopā.

Līga Meņģelsone 
Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore



IEVADS
Laika periodā no 2009. gada līdz 2015. gadam Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk tekstā - 
LDDK) īstenoja Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda projektu 
„LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02), 
kura mērķis bija veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru 
līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā.

Projekta ietvaros tika izveidotas un sekmīgi darbojas piecas LDDK reģionālās struktūrvienības 
(Rīgā, Liepājā, Rēzeknē, Cēsīs un Jēkabpilī), kuru darbību organizē pieci reģionālie sociālā dialoga 
koordinatori un kuras nodrošina darba devēju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā 
valsts un Eiropas Savienības (turpmāk tekstā - ES) līmenī. Tāpat projekta gaitā izstrādātas mācību 
programmas par divpusējo un trīspusējo reģionālo sociālo dialogu, īstenotas darba devēju un to 
organizāciju apmācības par sarunu vešanu, konfliktu risināšanu un meditāciju sociālā dialoga 
ietvaros, izdoti informatīvi izglītojošie materiāli par cilvēkresursu plānošanu un novērtēšanu, labu 
pārvaldību un sociālo partnerību reģionos, organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz citām ES 
dalībvalstīm, veikta informatīvā kampaņa par reģionālā sociālā dialoga attīstības priekšrocībām.

Šo un vēl citu īstenoto aktivitāšu1 virsmērķis bija veicināt stabilu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, 
attīstot reģionālā sociālā dialoga procesu. Apmācītie darba devēji un to organizāciju pārstāvji un 
speciālisti nodrošināja iegūto zināšanu pārnesi praksē, apmācot savu organizāciju un uzņēmumu 
darbiniekus sociālā dialoga jautājumos. Darba devēji un to organizācijas izmantoja apmācībās 
iegūtās zināšanas un prasmes, lai aktīvi iesaistītos LDDK reģionālo struktūru darbā un reģionālajā 
sociālajā dialogā, tai skaitā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām. Balstoties normatīvo aktu ekspertīžu 
rezultātos, darba devēju pārstāvji izstrādāja savas pozīcijas nodarbinātības un sociālās politikas 
jomā nepieciešamo uzlabojumu veikšanai.

Projekta noslēguma fāzē tika īstenots pārskata pētījums, lai novērtētu projekta aktivitāšu rezultātus, 
tai skaitā ietekmi uz reģionālās uzņēmējdarbības vides izmaiņām Latvijā. Pētījuma ietvaros ar 
individuālo un ekspertu padziļināto interviju metodi tika apzinātas projekta tiešās un netiešās mērķa 
grupas (darba devēji, darba devēju organizācijas, darba ņēmēju organizācijas (arodbiedrības), 
pašvaldības, uzņēmējdarbības eksperti), izzinot to viedokļus, novērtējumus un ieteikumus par 
reģionālā sociālā dialoga sekmīgumu un efektivitāti reģionālās uzņēmējdarbības konkurētspējas 
veicināšanā. Tāpat tika apkopoti un analizēti statistikas dati par uzņēmējdarbības vidi reģionos un 
tās reģionālajām atšķirībām, veikta sekundārā datu analīze agrāk īstenoto pētījumu un pārskatu 
datu masīvos, organizēta kvantitatīva socioloģiska aptauja LDDK apmācībās iesaistīto personu vidū, 
lai novērtētu semināros iegūto zināšanu un prasmju ilgtspēju.

Balstoties pētījuma rezultātos, dotajā izdevumā apkopoti dati un informācija par uzņēmējdarbības 
vidi reģionos, sniegts reģionos strādājošo uzņēmumu statistisks un socioloģisks raksturojums, 
analizētas konkurētspējīgu teritoriju attīstības iespējas reģionos, kā arī izvērtēti LDDK projekta 
ietvaros īstenoto reģionālā sociālā dialoga stiprināšanas aktivitāšu rezultāti. Kontekstuālam 
reģionālās uzņēmējdarbības un sociālā dialoga analīzes ietvaram izdevumā sniegts arī vispārīgs 
pārskats par tautsaimniecības un darba tirgus, kā arī izglītības un apmācību jomas attīstību Latvijā 
kopumā. Savukārt izdevuma noslēgumā sniegts būtiskāko secinājumu kopsavilkums un no tiem 
izrietošo ierosinājumu apkopojums.

1 Plašāku aprakstu par projekta aktivitātēm skatīt LDDK mājas lapā: 
http://www.lddk.lv/projekts/lddk-administrativas-kapacitates-stiprinasana-regionos-2/ 
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2 Šeit un turpmāk šajā nodaļā (ja vien nav norādīts citādi) dati un informācija no Ekonomikas ministrijas sagatavotā Ziņojuma par Latvijas 
tautsaimniecības attīstību (2014. gada jūnijs): https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin_2014_1.pdf 
* Šīs un nākamās nodaļas saturs ir balstīts Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” 
(Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ietvaros sagatavotajā materiālā.

p - prognoze

Jau vairāku gadu periodā Latvijā novērojama ekonomikas atlabšana un tautsaimniecības neliela, bet 
stabila izaugsme (kura bijusi viena no straujākajām ES ietvaros). 2011. gadā un 2012. gadā Latvijas 
iekšzemes kopprodukts (turpmāk tekstā - IKP) pieauga par vairāk nekā 5%, bet 2013. gadā – par 
4,1%2.  Arī 2014. gadā izaugsme turpinās. 2014. gada 1. ceturksnī IKP pieauga par 2,8%, salīdzinot 
ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Būtiski norādīt, ka Latvijas tautsaimniecības izaugsme notiek 
laikā, kad ES ekonomika kopumā stagnē. Tai pat laikā jāuzsver, ka, neskatoties uz ekonomiskās 
izaugsmes tendencēm, IKP Latvijā joprojām ir par gandrīz 1/10 mazāks nekā tas bija pirms krīzes.

Pēdējo četru gadu laikā galvenais tautsaimniecības attīstības determinants bijis Latvijas preču un 
pakalpojumu eksports, kura pieaugums bijis ļoti straujš, pārsniedzot pirmskrīzes līmeni par vairāk 
nekā 1/5. Tomēr jāuzsver - pēdējo divu gadu laikā pieprasījums eksporta tirgos ir mazinājies un 
sekojoši arī Latvijas eksporta izaugsmes dinamika ir lēnāka. 2013. gadā kopējo preču eksporta 
attīstību pozitīvi ietekmēja lielākoties mašīnbūves produkcijas, koksnes un tās izstrādājumu, kā arī 
lauksaimniecības un pārtikas produktu eksporta apjomu pieaugumi. Tai pat laikā atsevišķi notikumi 
uzņēmējdarbības sfērā Latvijā būtiski ietekmē arī eksporta struktūru un apjomus - piemēram, 
saistībā ar AS „Liepājas metalurgs” darbības apturēšanu ievērojami samazinājās metālu un to 
izstrādājumu eksports (-24%).

1. LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TENDENCES: 
      VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

1.1. TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TENDENČU RAKSTUROJUMS*

Latvijas ekonomiskās attīstības pamatrādītāji
Datu avots: „Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. 2014. gada jūnijs.” Ekonomikas ministrija.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015p
Iekšzemes kopprodukts (faktiskajās cenās, miljardos eiro) 22,9 18,6 18,2 20,3 22,1 23,3 24,5 26,0

Pieaugums pret iepriekšējo gadu, procentos:

Iekšzemes kopprodukts -2,8 -17,7 -1,3 5,3 5,2 4,1 3,5 4,0
Privātais patēriņš -5,8 -22,6 2,3 4,8 5,8 5,4 3,2 4,2
Eksports 2,4 -13,1 12,5 12,4 9,4 1,0 3,3 3,9
Imports -10,2 -31,7 11,8 22,3 4,5 -1,7 2,0 3,5
Patēriņa cenas 15,4 3,5 -1,1 4,4 2,3 0,0 1,0 2,5

Nodarbināto skaita izmaiņas 
(15-74 gadi, % pret iepriekšējo gadu) -0,2 -13,9 -6,4 1,3 1,6 2,1 1,1 1,0

Bezdarba līmenis (darba meklētāji % no 
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, 15-74 gadi) 7,7 17,5 19,5 16,2 15,0 11,9 10,1 8,9

UZŅĒMĒJDARBĪBA REĢIONOS LATVIJĀ
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Būtiska pozitīva pēdējo gadu Latvijas eksporta tendence ir tā diversifikācija. Ja vēl pirms dažiem 
gadiem Latvijas eksportā dominēja dažas lielākās eksporta preču grupas (koksne un tās izstrādājumi, 
metāls), tad tagad eksporta struktūra ir līdzsvarotāka un tajā vienlīdz nozīmīgi ir kā lauksaimniecības 
un pārtikas produkti, tā koksne, metāli un to izstrādājumi, arī mašīnbūves produkcija u.c.. Pēdējos 
gados Latvijas eksporta diversifikācijas rādītājs atbilst ES-15 valstu vidējam līmenim un ir ievērojami 
labāks nekā kaimiņvalstīs.

Tāpat kā eksportā, arī iekšzemes pieprasījumā Latvijā novērojamas pieaugošas attīstības tendences. 
Privātā patēriņa pieaugums (ko sekmē darba samaksas un nodarbinātības kāpums) determinē 
tirdzniecības nozarē sniegto pakalpojumu apjoma pieaugumu (2013. gadā par 4,4%). Attīstība 
novērojama arī būvniecības jomā - 2014. gada 1. ceturksnī apjomi būvniecībā pieauga par 24,6% 
un pieaugumu lielā mērā nosaka dzīvojamo māju un inženierbūvju celtniecības pieaugums. Tāpat 
pozitīvas attīstības tendences vērojamas komercpakalpojumu, finanšu un apdrošināšanas, IKT 
pakalpojumu, kā arī sabiedrisko pakalpojumu jomās.

Arī investīcijas Latvijā pēdējo gadu laikā ir pieaugušas (visstraujāk 2010.-2011. gados, kad investīciju 
apjoms pieauga par 27,9% gada laikā). 2013. gadā investīcijas veidoja kopumā 21,1% no Latvijas IKP. 
Pēdējos divus gadus gan investīciju pieauguma temps ir neliels. Viens no investīcijas ierobežojošiem 
apstākļiem ir zems banku kreditēšanas līmenis, un šādos apstākļos ļoti būtisks ir valsts atbalsts 
privātajām investīcijām.

Tai pat laikā - lai gan ekonomikā vērojama stabila izaugsme, iespējams identificēt arī būtiskus 
potenciālus izaugsmes riskus. Līdz šim Latvijas konkurētspēju galvenokārt noteica darbaspēka 
izmaksu samazināšana, kas nevar nodrošināt tautsaimniecības izaugsmi ilgtermiņā. Konkurētspējas 
ilgtspēja tiešā veidā saistīta ar produktivitātes pieauguma iespējām, tādēļ Latvijas uzņēmēju 
konkurētspēja vidējā un ilgtermiņā lielā mērā saistīta ar izaicinājumu pārorientēties no zemu 
izmaksu nodrošināšanas uz augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu.

Vērtējot uzņēmējdarbības un tautsaimniecības izaugsmes iespējas tuvākā un vidējā termiņā, kā 
riska faktors jāņem vērā arī starptautiskās politiski ekonomiskās situācijas attīstības tendences, 
kas var būtiski ietekmēt Latvijas eksporta iespējas un sekojoši arī Latvijas ekonomikas tālākās 
izaugsmes tempus. Kā norāda Ekonomikas ministrijas eksperti, „tautsaimniecības izaugsme vidējā 
termiņā lielā mērā būs atkarīga no diviem faktoriem. Pirmkārt, kādus risinājumus spēs pieņemt 
eirozonas valstis, lai spētu izvairīties no iespējamās ekonomikas stagnācijas. Otrkārt, cik efektīva 
būs Latvijas valdības īstenotā struktūrpolitika ekonomikas konkurētspējas uzlabošanai ierobežotos 
finansējuma, t.sk. valsts budžeta pieejamības apstākļos.”. Iespējami pozitīvākajā (straujākas) 
izaugsmes scenārijā vidējā termiņā Latvijas izaugsme varētu sasniegt 4%-5% pieaugumu gadā, taču 
dažādu ārēju un iekšēju faktoru ietekmē izaugsme varētu būt arī daudz lēnāka, īpaši, ja saglabāsies 
vāja izaugsme ES ekonomikā kopumā, kā arī ja Latvijas ekonomikas pārorientēšana uz augstas 
pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu nenotiek operatīvi un/vai sekmīgi.

Ekonomikas attīstības makroekonomiskie rādītāji ļauj vērtēt tautsaimniecības izaugsmi vispārīgā 
līmenī, savukārt uzņēmēju subjektīvie vērtējumi un attieksmes ļauj gūt padziļinātu ieskatu 
uzņēmējdarbības vidē, raksturojot priekšnosacījumus un iespējas sekmīgas uzņēmējdarbības 
veidošanai. Latvijā notiek vairāki regulāri pētījumi, kas sniedz datus par uzņēmējdarbības vidi no 
uzņēmēju skatu punkta.
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Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, pozitīvā virzienā mainās arī uzņēmējdarbības tiesiskā vide 
jautājumos, kas skar ēnu ekonomiku, korupciju un darbinieku diskrimināciju. Visās pētījuma pozīcijās 
2014. gadā iegūti pozitīvāki rezultāti nekā iepriekšējās (2009. un 2011.g.) uzņēmēju aptaujās. To, 
ka ne mazāk kā puse konkrētās jomas uzņēmēju maksā „aplokšņu algas” aptaujā apgalvo 19,5% 
uzņēmēju. To, ka ne mazāk kā puse nozares darba devēju neslēdz darba līgumus ar darbiniekiem, 
atzīst 14% aptaujāto. Līdzīgs (13,5%) ir arī to īpatsvars, kuri uzskata, ka vairāk nekā puse konkrētās 
jomas uzņēmēju pilnībā vai daļēji nemaksā nodokļus. Savukārt 12,6% uzskata, ka viņu pārstāvētajā 
jomā ne mazāk kā puse no uzņēmējiem dod kukuļus valsts vai/un pašvaldību amatpersonām.

Būtisks ir ne tikai uzņēmēju sniegtais novērtējums par to, cik liela daļa nozares uzņēmēju piekopj 
negodīgu uzņēmējdarbības praksi, bet arī tas, cik lielā mērā uzņēmēji attaisno šādu praksi. 

Nozīmīgākie un izplatītākie uzņēmējdarbības kavēkļi laikā no 2001. līdz 2014. gadam (%)
Datu avots: „Administratīvo procedūru ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. Ziņojums.” 2014, Ekonomikas ministrija. 
Piezīme: vidējā vērtība no kavēkļa minēšanas īpatsvara (procentos) visos gados, kad attiecīgais kavēklis bija iekļauts.aptaujā.

Nodokļu likmes

Likumu un noteikumu izmaiņu biežums

Inflācija

Nodokļu likumi un noteikumi/ nodokļu administrēšana

Konkurence ar pelēko/ ēnu ekonomiku

Infrastruktūras pakalpojumu izmaksas 
(elektrība, ūdens, gāze, autoceļi)

37

37

52

55

60

70

Kopš 2011. gada pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma regulāri (reizi divos gados) tiek veikts 
pētījums „Administratīvo procedūru ietekme uz uzņēmējdarbības vidi”3, kura dati ļauj novērtēt 
dažādu administratīvo procedūru ietekmi uz uzņēmējdarbību, kā arī iekļauj vairākus vispārīgus 
raksturojumus par uzņēmējdarbības vidi kopumā un uzņēmējdarbības atbalsta (valsts, pašvaldību) 
pieejamību. Vērtējot šī pētījuma aptauju datus pēdējo vairāk nekā desmit gadu griezumā, 
novērojams, ka biežākie uzņēmēju identificētie uzņēmējdarbības kavēkļi bijuši - nodokļu likmes 
(vidēji 70% Latvijas uzņēmēju tos identificējuši kā šķērsli savai uzņēmējdarbībai), likumu un 
noteikumu izmaiņu biežums (60%), inflācija (55%), nodokļu administrēšana (52%), infrastruktūras 
pakalpojumu izmaksas (37%) un ēnu ekonomika (37%). Visi nosauktie ir arī tie faktori, kurus kā 
savai uzņēmējdarbībai kavējošus visbiežāk uzņēmēji norādījuši 2014. gada aptaujā. Tai pat laikā 
jāuzsver, ka šo dažādo uzņēmējdarbības šķēršļu identificēšanas intensitāte ik gadu ir mazinājusies, 
kas liecina par pozitīvām tendencēm uzņēmējdarbības vides sakārtošanā un uzlabošanā.

3 Pētījuma materiāli un ziņojums pieejami: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/petijumi/ 
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Aptaujas dati liecina, ka aptuveni katrs piektais uzņēmējs uzskata – „aplokšņu algu” maksāšana 
ir attaisnojama, savukārt nelegālo nodarbinātību un nodokļu nemaksāšanu attaisno aptuveni katrs 
desmitais darba devējs. Lai gan kopumā šie rādītāji nav izteikti augsti, tomēr tie liecina par noteiktām 
uzņēmējdarbības praksēm un godīgas konkurences kropļojumiem ja ne visā tautsaimniecībā, 
tad atsevišķos tās sektoros. Pozitīvi gan vērtējams fakts, ka uzņēmēju aptaujās ik reizes nedaudz 
mazinās to īpatsvars, kuri atzīst negodīgas uzņēmējdarbības prakses esamību savā pārstāvētajā 
nozarē, kā arī to, kuri tādas uzskata par attaisnojamām. Arī tas kopumā liecina par uzņēmējdarbības 
vides sakārtošanos un pozitīvu attīstību.
Lai gan iepriekš minētie dati liecina par pozitīvām uzņēmējdarbības vides attīstības tendencēm, 
aptaujas dati ļauj identificēt arī kritiskus aspektus. Absolūtais vairākums uzņēmēju - 79% - novērtē, 
ka valsts nepalīdz uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstīšanā, un tikai 16% novērtējuši, ka palīdz. 
Jāuzsver gan, ka šāds pozitīvais rādītājs ir gandrīz divas reizes augstāks nekā tas bijis visos 
iepriekšējos mērījumu periodos, kas ļauj identificēt pozitīvu attīstības dinamiku, lai gan pārliecinošais 
negatīvo vērtējumu īpatsvars neļauj apgalvot, ka valsts atbalsta sistēma būtu vērtējama izteikti 
pozitīvi. Būtiski, ka arī attiecībā uz pašvaldību atbalstu uzņēmēji nav komplimentāri - lai gan kopumā 
23% novērtē, ka pašvaldības palīdz to uzņēmējdarbībā, 16% ir pretējās domās (ka traucē), savukārt 
47% apgalvo, ka pašvaldības nekā neietekmē viņu uzņēmējdarbību.
Tai pat laikā jāuzsver - uzņēmēji ir izteikti neaktīvi savu interešu aizstāvēšanā nozares vai plašākā 
mērogā. Tikai 7% aptaujāto Latvijas uzņēmēju atzinuši, ka pēdējo divu gadu laikā ir iesaistījušies 
kādā diskusijā par likumprojektiem un noteikumiem, sniedzot savus komentārus valsts institūcijai 
vai nozares vai uzņēmēju asociācijā vai apvienībā, un tā ir zemākā uzņēmēju aktivitāte visu veikto 
pētījumu laikā kopš 2005. gada (piemēram, 2009. gadā kopumā 16% bija veikuši šādas aktivitātes). Lai 
gan uzlabojusies uzņēmēju informētība par iespējām darboties nozaru vai uzņēmēju asociācijās (66% 
ir informēti), kādās nozaru vai uzņēmēju asociācijās ir iesaistījušies tikai 20% aptaujāto uzņēmēju 
un šis rādītājs praktiski nav mainījies pēdējo desmit gadu laikā. Aptaujas dati gan neļauj noteikt, 
kas ir iemesls uzņēmēju zemajai aktivitātei, tomēr ļauj secināt, ka Latvijas uzņēmējiem raksturīga 
izteikti zema ieinteresētība un prakse līdzdarboties savas pārstāvētās nozares vai tautsaimniecības 
kopumā jautājumu risināšanā, ko sekojoši var identificēt kā vēl vienu no izaicinājumiem vidējā un 
ilgtermiņā – panākt lielāku uzņēmēju iesaistīšanos ekonomiskās attīstības jautājumu risināšanā 
nozaru, reģionu vai valsts līmenī.
Uzņēmēju kopējo noskaņojumu par uzņēmējdarbības vides un valsts tautsaimniecības attīstību 
ļauj vērtēt pētījumu centra SKDS pēc Citadele bankas pasūtījuma regulāri īstenotais Citadele Index 
pētījums4. 2014. gada rudenī veiktās aptaujas dati liecina, ka uzņēmēju noskaņojums ievērojami 
pasliktinājies, sasniedzot zemāko līmeni aizvadīto trīs gadu laikā. Citadele Index vērtība noslīdējusi 
līdz 48.30 punktiem, kas liecina par drīzāk pesimistisku uzņēmumu noskaņojumu5.
Aplūkojot Citadele Index vērtības dažādās tautsaimniecības nozarēs, vērojams, ka 2014. gada 
septembrī indeksa vērtības ir mazākas par 50 punktiem visās nozarēs, pie tam viszemākā indeksa 
vērtība ir būvniecības nozarē (46.42), bet pārējās nozarēs indeksa vērtības ir nedaudz augstākas – 
ražošana: 47.71, pakalpojumi: 48.38, tirdzniecība: 49.64. Indeksa vērtības lielo uzņēmumu grupā 
joprojām liecina par samērā lielu optimismu, vidējie un mazie uzņēmumi atrodas uz optimisma/ 
pesimisma robežas, savukārt mikrouzņēmumu vadītāju noskaņojums ir izteikti pesimistisks.
4 Pētījuma ziņojumi pieejami: http://www.citadele.lv/lv/index/ 
5 Ja indeksa vērtība pārsniedz 50 punktu robežu, tas liecina par uzņēmēju optimismu (t.i., uzņēmēji situācijas attīstību vērtē pozitīvi), 
savukārt, ja indekss nesasniedz 50 punktu robežu, tad var runāt par pesimismu (t.i., uzņēmēji situācijas attīstību vērtē negatīvi).

UZŅĒMĒJDARBĪBA REĢIONOS LATVIJĀ



10

2014. gada septembra Citadele Index tagadnes indeksa vērtība liecina, ka uzņēmēju vērtējumā 
pēdējo sešu mēnešu laikā situācija ir pasliktinājusies un arī nākotnes indeksa vērtība liecina par 
pesimistiskām prognozēm attiecībā uz nākamo pusgadu. Vērtējot detalizētāk, novērojams - uzņēmēji 
ir salīdzinoši pozitīvi noskaņoti attiecībā uz konkurenci savā pārstāvētajā nozarē un investīciju apjomu 
uzņēmumā, piesardzīgi attiecībā uz darbinieku skaita izmaiņām uzņēmumā, uzņēmuma finansiālo 
stāvokli, apgrozījumu un rentabilitāti, savukārt pesimistiski attiecībā uz ekonomisko aktivitāti nozarē 
un valstī kopumā. Tas liecina, ka uzņēmēji ir salīdzinoši pārliecināti par savu uzņēmējdarbību, 
bet nepārliecināti un bažīgi par dažādiem ārējiem faktoriem - uzņēmējdarbības attīstību nozarē, 
ekonomikas attīstību valstī kopumā u.tml..

Tautsaimniecības pozitīvās attīstības tendences pozitīvi ietekmē arī darba tirgu – nodarbinātība 
arvien pieaug, samazinoties pēc-krīzes perioda augstajiem bezdarba rādītājiem. Tai pat laikā – ne 
visas iedzīvotāju grupas vienlīdz izteikti izjūt šīs pozitīvās izmaiņas darba tirgū un ekonomikā, īpaši 
tas attiecas uz personām ar zemu izglītības un kvalifikācijas līmeni, gados vecākiem cilvēkiem, kā 
arī jauniešiem. Nodarbinātības līmenis starp iedzīvotājiem vecumā no 15-74 gadiem 2013. gadā 
palielinājās līdz 58,2%, un vidēji gadā nodarbināti bija 894 000 iedzīvotāju. Tomēr jāuzsver arī, ka 
vienlaikus demogrāfijas tendenču ietekmē par 1,6% (jeb 16 500) 2013. gadā samazinājās ekonomiski 
aktīvo iedzīvotāju kopskaits, kas kopā ar nodarbinātības pieaugumu sekmēja arī straujāku bezdarba 
samazināšanos. Lai gan bezdarba rādītāji samazinās un 2014. gada decembrī reģistrētais bezdarba 
līmenis valstī bija 8,5% (pēdējo četru gadu laikā samazinājums aptuveni uz pusi), bez darba joprojām 
ir aptuveni 100 000 Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Īpaši krasi izteiktas Latvijā ir reģionālās 
atšķirības - kamēr Rīgas reģionā bezdarba līmenis ir tikai 5,2%, Latgales reģionā tas ir vairāk nekā 
trīs reizes augstāks - 17,8%6.  

Citadele Index dinamika 2008-2014: Latvijas uzņēmēju kopējā noskaņojuma rādītāji
Datu avots: „Citadele Index. Latvijas uzņēmēju aptaujas rezultāti. 2014. gada septembris.” SKDS, Citadele.
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1.2. DARBA TIRGUS ATTĪSTĪBAS TENDENČU RAKSTUROJUMS

6 Dati no Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapas www.nva.gov.lv 
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Latvijā kopumā

Latgales reģions

Kurzemes reģions

Vidzemes reģions

Zemgales reģions

Rīgas reģions

8,5

17,8

10,7

9,9

8,3

5,2

Vērtējot tālākas bezdarba mazināšanas iespējas un nosacījumus, jārēķinās, ka pastāv risks - daļa 
no esošiem bezdarbniekiem ilgstoši nevarēs atrast darbu un nākotnē bezdarbs var kļūt par izteikti 
strukturālu parādību, jo nozares, kas ātrāk atgūstas no krīzes, nav tās pašas, kurās tika zaudētas 
darbavietas krīzes laikā. Piemēram - 2013. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu tirgojamo nozaru 
(lauksaimniecības, mežsaimniecības, rūpniecības, kā arī transporta pakalpojumu nozares) īpatsvars 
tautsaimniecībā pieauga par gandrīz 10%. Latvijā notiek tautsaimniecības struktūras maiņa, un var 
veidoties neatbilstība starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu – darba meklētāju prasmes 
neatbilst tam, ko pieprasa darba devēji.

Būtiski sociāli riski saistīti arī ar faktu, ka Latvijā ir liels ilgstošā bezdarba līmenis - 2014. gada 
beigās 33% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita bija ilgstošie bezdarbnieki (27 039 personas). 
Vairāk kā puse no ilgstošajiem bezdarbniekiem bija vecumā virs 45 gadiem, kā arī ar zemu vai vidēju 
izglītības līmeni. Visvairāk ilgstošo bezdarbnieku vidū ir bijušie palīgstrādnieki, mazumtirdzniecības 
veikala pārdevēji, apkopēji, sētnieki, aprūpētāji, kurinātāji un gadījuma darbu strādnieki. Vidējais 
bezdarba ilgums šai bezdarbnieku grupai 2014. gada beigās bija aptuveni 2,8 gadi. To bezdarbnieku 
skaits, kuri pastāvīgā darbā nevarēja iekārtoties ilgāk nekā 3 gadus, pērnā gada beigās bija 12 775 
jeb 15,5% no NVA reģistrēto bezdarbnieku kopskaita7.  Liels ilgstošais bezdarbs var radīt strukturālā 
bezdarba pieaugumu - jo ilgāk šie cilvēki ir bez darba, jo lielāks risks zaudēt darba iemaņas un 
prasmes, lai sekmīgi atkal iekļautos darba tirgū8. 

Nozīmīga problēma Latvijā joprojām ir arī jauniešu bezdarbs. Bezdarbs jauniešu vidū ir ievērojami 
augstāks nekā citās vecuma grupās. 2013. gadā 15-24 gadīgo jauniešu grupā 23,2% bija bez 
darba, kamēr citās vecuma grupās bezdarba rādītāji nepārsniedza 12%. Jauniešu nodarbinātība 
ir viena no būtiskākajām jaunatnes un arī nodarbinātības politikas jomām gan ES kopumā, gan arī 
lielākajā daļā dalībvalstu. Tam par iemeslu ir gan ekonomiskās krīzes radītais ļoti augstais jauniešu 
bezdarbs Eiropā (atsevišķās valstīs (Grieķija, Spānija) pat virs 50%), gan arī ilgtermiņa prognozes 

7 Informācija no Nodarbinātības valsts aģentūras sagatavotās informācijas “Ilgstošo bezdarbnieku skaits gada 
laikā samazinājies par 6 tūkstošiem cilvēku”: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=3894&from=0 
8 Informācija no Ekonomikas ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa 
prognozēm: https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf 

Reģistrētais bezdarba līmenis 2014. gada 31. decembrī (%)
Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa www.nva.gov.lv
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par demogrāfiskās slodzes izteiktu palielināšanos lielā daļā ES valstu. Stratēģijā „Eiropa 2020” 
nodarbinātība tiek definēta par vienu no visbūtiskākajām prioritātēm ES izaugsmei šajā desmitgadē.9 

Viens no jauniešu bezdarba cēloņiem ir viņu izglītības līmenis – aptuveni 65% jauniešu nebija 
kvalifikācijas vai bija zems izglītības līmenis. Profesionālā izglītība bija 25% jauniešu, bet augstākā 
izglītība – 10%. Būtisks papildu faktors jauniešu bezdarbam ir arī darba pieredzes trūkums. Tikai 
ceturtajai daļai no visiem jauniešiem – darba meklētājiem bija darba pieredze, pie tam 23% no tiem 
bija nodarbināti mazkvalificētās (vienkāršās) profesijās.10 

Prognozējot darba tirgus attīstības tendences, Ekonomikas ministrijas eksperti paredz, ka situācija 
darba tirgū nākamajos gados turpinās uzlaboties - samazināties bezdarbs un palielināsies darba 
samaksa, vienlaikus uzlabojumi kļūs arvien mērenāki, ko ietekmēs gan augstāks bāzes efekts 
darba tirgū, gan izaugsmes tempu palēnināšanās. Tuvākajos gados būtiskākais darbaspēka 
pieprasījuma pieaugums sagaidāms galvenokārt uz iekšzemes pieprasījumu vērstajās nozarēs – 
komercpakalpojumu sektorā, būvniecībā un tirdzniecībā. Nodarbinātības pieaugums saglabāsies 
arī apstrādes rūpniecībā, tomēr tas būs lēnāks nekā iepriekš.11 

Pētījumu dati liecina, ka darba tirgus turpmākā attīstībā viens no būtiskākajiem izaicinājumiem būs 
sabalansēt darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu ne tikai kvantitatīvi, bet it īpaši kvalitatīvi. SIA 
„TNS Latvija” uzņēmēju aptaujas dati12 liecina, ka pašlaik galvenie izaicinājumi saistībā ar darba 
spēku ir kvalificētu speciālistu trūkums (37%) un darba spēka trūkums kopumā (ES brīvā darba 
tirgus spiediens, došanās strādāt uz ārzemēm) (10%). Kvalificētu speciālistu trūkumu kā galveno 
izaicinājumu biežāk atzinuši ražošanā strādājošo uzņēmumu vadītāji, kā arī vidējo un lielo uzņēmumu 
vadītāji (50+ darbinieki). Šeit kā problemātisks jāmin arī fakts, ka darbaspēka pieprasījuma un 
piedāvājuma atbilstību ietekmē ne tikai attiecīgās prasmes, bet arī darbaspēka cena. Atsevišķās 
profesijās pat pie relatīvi augsta atalgojuma līmeņa ir grūtības apmierināt pieaugošo pieprasījuma 
ar atbilstošās kvalifikācijas darbaspēku (piemēram – IT nozarē, programmētāji), bet vienlaikus 
ir jomas, kur pastāv būtisks darbaspēka pārpalikums (dažādu pakalpojumu jomu pārvaldes/
administrācijas darbinieki, personāla speciālisti, tirdzniecības aģenti u.tml.), tādejādi iedzīvotāji ar 
atbilstošo izglītību un pieredzi spiesti strādāt zemāka līmeņa darbos.13

Būtiskus izaicinājumus darba tirgus attīstībā rada un radīs arī demogrāfiskās attīstības tendences. 
Saskaņā ar demogrāfijas prognozēm iedzīvotāju skaits Latvijā līdz 2020. gadam var samazināties par 
vismaz 71 000, pie tam darbaspējas vecumā iedzīvotāju skaits samazināsies straujāk nekā kopējais 
iedzīvotāju skaits. Galvenais iedzīvotāju skaita samazināšanās iemesls gan vidējā, gan ilgtermiņā 
būs iedzīvotāju novecošanās, kā rezultātā palielināsies starpība starp dzimstības un mirstības 
rādītājiem. Ņemot vērā negatīvās demogrāfijas tendences, darbaspēka trūkums nākotnē var kļūt 
par vienu no galvenajiem šķēršļiem izaugsmei.14

9 Informācija no Izglītības un zinātnes ministrijas izdevuma “Jaunieši Latvijā 2008-2013: aktivitāte, mobilitāte, 
līdzdalība”: http://izm.izm.gov.lv/upload_file/2013/Jauniesi-Latvija_2008-2013.pdf 
10 Dati un informācija no Ekonomikas ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma par darba tirgus vidēja un 
ilgtermiņa prognozēm: https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf
11 Informācija no Ekonomikas ministrijas informatīvā ziņojuma par makroekonomisko situāciju valstī: 
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_26_171014.pdf 
12 Dati no TNS mājas lapas: 
http://www.tns.lv/newsletters/2015/43/?category=tns43&id=pp_darba_tirgus_tendences 
13 Dati un informācija no Ekonomikas ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma par darba tirgus vidēja un 
ilgtermiņa prognozēm: https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf
14 ibid.
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1.3. TAUTSAIMNIECĪBAS VIDĒJĀ TERMIŅA ATTĪSTĪBAS PROGNOZES

1.4. DARBA TIRGUS VIDĒJĀ TERMIŅA ATTĪSTĪBAS PROGNOZES

Izmantojot jaunākās Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Komisijas prognozes, Ekonomikas 
ministrija izstrādā Latvijas tautsaimniecības attīstības prognozes. Vidējam termiņam līdz 2020. gadam 
sagatavotas prognozes divos atšķirīgos - lēnākas un straujākas - attīstības izaugsmes scenārijos. Kā 
norāda Ekonomikas ministrijas speciālisti, Latvijai kā mazai atvērtai ekonomikai būtisks izaugsmes 
priekšnosacījums ir harmoniska globālās ekonomikas attīstība. Tas nozīmē nepieciešamību Latvijas 
ekonomikai rast konkurētspējas faktorus ES un pasaules ekonomikas mērogā.15 

Līdzšinējā Latvijas ekonomikas attīstība galvenokārt balstījusies uz zemām darbaspēka izmaksām 
(tās Latvijā ir būtiski zemākas nekā vecajās ES dalībvalstīs16) un zemo tehnoloģiju nozarēm. Tai 
pat laikā šie ir arī faktori, kas bremzē ekonomikas pārorientāciju - lētais darbaspēks un augstā 
rentabilitāte neveicina uzņēmēju vēlmi un gatavību mainīt uzņēmējdarbības modeļus un meklēt 
citas konkurētspējas priekšrocības. Ņemot vērā, ka tautsaimniecības attīstība nacionālā un globālā 
līmenī neizbēgami determinēs darbaspēka izmaksu pieaugumu, Latvijas ekonomikas attīstība ir 
pakļauta riskam, ka konkurētspējas priekšrocības zemo izmaksu segmentos tiks zaudētas ātrāk 
nekā iegūtas priekšrocības augstākas pievienotās vērtības jomās.

Lai panāktu straujāku Latvijas ekonomikas izaugsmi, konkurētspējas nodrošināšana jābalsta 
tehnoloģiju attīstīšanā, ražošanas efektivitātes uzlabošanā un inovācijās, nevis zemās izmaksās. 
Šādā gadījumā Latvijas iekšzemes kopprodukta izaugsmes tempi vidējā termiņā sasniegtu 4%-
5% gadā. Turpretī, ja uzņēmējdarbības modeļu pārstrukturēšana nenotiek pietiekami ātri un 
sekmīgi, sekojoši Latvijas konkurētspējai mazinoties, iekšzemes kopprodukta pieaugums visdrīzāk 
nepārsniegs 3% robežu.

Tāpat kā par ekonomikas attīstību kopumā, arī attiecībā uz darba tirgus attīstību Ekonomikas 
ministrijas prognozes ir pozitīvas - līdz ar tautsaimniecības izaugsmi, uzlabosies situācija arī darba 
tirgū - palielināsies nodarbinātība un pieaugs atalgojums. Tai pat laikā izaugsmes tempi būs lēnāki 
nekā līdz šim novērotie. Tāpat jāuzsver, ka vidējā termiņā nodarbinātības pieaugums būs lēnāks 
nekā tautsaimniecības izaugsmes rādītāji, jo Latvijas konkurētspējas stiprināšana vairāk balstīsies 
produktivitātes kāpumā.17

Ekonomikas ministrija prognozē, ka līdz 2020. gadam nodarbināto iedzīvotāju skaits Latvijā 
palielināsies par aptuveni 42 000 cilvēkiem jeb 4,7%, salīdzinot ar 2013. gadu, straujāko 
nodarbinātības pieaugumu sagaidot līdz 2016. gadam. Sekojoši samazināsies bezdarbs - līdz 
2016. gadam līdz aptuveni 8,3%, bet 2020. gadam - 6%-7%. Lielāko nodarbināto skaita pieaugumu 
Ekonomikas ministrijas eksperti paredz komercpakalpojumu, apstrādes rūpniecības, būvniecības 
un tirdzniecības sektoros. Tai pat laikā atsevišķos sektoros varētu notikt arī nodarbināto skaita 
samazinājums, piemēram, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, sabiedrisko pakalpojumu nozarē.

15 Dati un informācija no Ekonomikas ministrijas sagatavotā Ziņojuma par Latvijas tautsaimniecības attīstību 
(2014. gada jūnijs): https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin_2014_1.pdf
16 2013. gadā darbaspēka izmaksas uz vienu nodarbināto Latvijā bija 38% no ES vidējā līmeņa.
17 Dati un informācija no Ekonomikas ministrijas sagatavotā Ziņojuma par Latvijas tautsaimniecības attīstību 
(2014. gada jūnijs): https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin_2014_1.pdf
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Darba tirgus attīstību būtiski ietekmēs ne tikai globālās ekonomikas un politikas procesi, bet arī 
Latvijas demogrāfiskā situācija. EUROSTAT prognozes liecina, ka Latvijas iedzīvotāju skaits no 
2013. gada rādījuma (2,024 milj.) turpinās samazināties līdz 1,880 miljoniem 2020. gadā un 1,635 
miljoniem 2030. gadā. Gados veco ļaužu īpatsvars virs 65 gadiem strauji pieaugs no tagadējiem 19% 
līdz 20,5% 2020. gadā un 25,3% 2030. gadā. Līdz ar to virs darbspējas vecuma esošo iedzīvotāju skaita 
attiecība pret darbspējīgajiem iedzīvotājiem strauji pieaugs no tagadējiem 28,6 līdz 32,1 2020. gadā 
un līdz pat 41,9 2030. gadā. Sekojoši ievērojami palielināsies pensijas vecuma cilvēku proporcija 
pret strādājošo iedzīvotāju kopskaitu.18 Tas nozīmē, ka laika periodā līdz 2030. gadam Latvijas darba 
tirgus un tautsaimniecības attīstībā būtiski izaicinājumi būs saistīti ar darbaspēka kvantitatīvu 
nepietiekamību un kvalitatīvu neatbilstību (darbaspēka novecošanās, izglītības neatbilstība darba 
tirgus prasībām, profesionālās izglītības nepilnības, noteiktu jomu profesionāļu nepietiekamība, 
kamēr citās veidojas pārprodukcija u.c.).

18 Dati un informācija no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pētījuma “Publisko individuālo 
pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam”: 
http://www.varam.gov.lv/files/text/Petijums_1%20starpatskaite.pdf 
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19 Tiek izmantoti uz izdevuma sagatavošanas brīdi (2015. gada janvāris) jaunākie pieejamie dati Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā.
20 Šeit un turpmāk - tirgus sektora statistikas vienības: pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, komercsabiedrības, zemnieku un 
zvejnieku saimniecības. Apzīmējums „uzņēmums” šajā nodaļā tiek lietots kā sinonīms statistiskajam apzīmējumam „ekonomiski aktīvās tirgus 
sektora statistikas vienības”.

Lai gan laika periodā no 2009. gada līdz 2013. gadam19 Latvijā iedzīvotāju skaits samazinājies 
par 6% (sekojoši samazinoties arī potenciālo uzņēmēju skaitam), uzņēmumu skaits palielinājies 
kopumā par 21%, sasniedzot 156 023 ekonomiski aktīvās statistikas vienības20 (pēdējo piecu gadu 
laikā uzņēmumu skaits Latvijā kopumā pieaudzis par 27 414 vienībām). Vislielākā uzņēmējdarbības 
aktivitāte bijusi novērojama Pierīgas reģionā, kur uzņēmumu skaits pieaudzis par 38%, un Rīgas 
reģionā, kur tas audzis par 35%. Uzņēmējdarbības aktivitāte augusi arī pārējos reģionos, aktīvākais 
no kuriem bijusi Zemgale, kur uzņēmumu skaits pieaudzis par 18%, kamēr pārējos reģionos par 
aptuveni 10%.

Kā netiešu rādītāju iedzīvotāju aktivitātei uzņēmējdarbībā iespējams izmantot aprēķinus par 
uzņēmumu skaitu uz 1 000 iedzīvotājiem. Latvijā kopumā ir 77 uzņēmumi uz katriem 1 000 
iedzīvotājiem, un pēdējo piecu gadu laikā šis rādītājs pieaudzis par 30%, kamēr, kā iepriekš norādīts, 
iedzīvotāju kopskaits mazinājies par 6%. Tāpat kā uzņēmumu skaita, arī šī rādītāja aspektā aktīvākie 
reģioni ir Pierīgas un Rīgas, kur uzņēmumu skaits uz katriem 1 000 iedzīvotājiem audzis attiecīgi par 
40% un 35%. Taču arī pārējos reģionos uzņēmējdarbības aktivitāte ir būtiski pieaugusi - uzņēmumu 
skaits uz 1 000 iedzīvotājiem visos reģionos palielinājies ne mazāk kā par 1/5 (Zemgalē pat par 1/4). 
Daļu no šī rādītāja pieauguma gan iespējams skaidrot ar faktu, ka samazinājies iedzīvotāju skaits, 
sekojoši - samazinoties iedzīvotāju kopskaitam, pat pie nemainīga uzņēmumu skaita relatīvais 
rādītājs uz 1 000 iedzīvotājiem palielinātos.

Uzņēmējdarbības aktivitāti labi raksturo arī jaundibināto uzņēmumu skaits. Statistikas dati liecina, 
ka ik gadus Latvijā tiek dibināti aptuveni 20 000 jauni uzņēmumi. Aptuveni puse no tiem atrodas Rīgā, 
katrs piektais - Pierīgā, bet 1/3 - pārējos reģionos. Laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam 
novērojamas ikgadējas svārstības jaundibināto uzņēmumu skaitā - nav izteiktas tendences Latvijā 
kopumā skaita palielinājuma vai samazinājuma virzienā. 2011. gadā novērojams izteikts jaundibināto 
uzņēmumu skaita pieaugums, bet 2012. gadā tas atkal samazinājies. Reģionālā griezumā gan 
novērojams, ka Rīgas un Pierīgas reģionos jaundibināto uzņēmumu skaitam raksturīga pieaugoša 
tendence, kamēr pārējos reģionos novērojams drīzāk samazinājums.

Vēl precīzāk iedzīvotāju aktivitāti uzņēmējdarbībā raksturo vidējais jaundibināto uzņēmumu skaits 
uz katriem 1 000 reģiona iedzīvotāju. Šādā aspektā vērtējot, novērojams - Rīgas un Pierīgas reģionā 
dzīvo uzņēmējdarbībā aktīvākie iedzīvotāji (attiecīgi - 16 un 10 jaundibināti uzņēmumi uz katriem 
1 000 iedzīvotājiem), kamēr Latgalē, Zemgalē un Vidzemē - mazaktīvākie (5, 6, 6). Pie tam jāuzsver 
- ja 2009. un 2010. gadā reģionu (ārpus Rīgas) iedzīvotāju aktivitāte bijusi samērā līdzīga, tad 
2011. un 2012. gadā iezīmējas izteiktas atšķirības starp Rīgu un Pierīgu kā aktīvākajiem reģioniem 
un pārējiem kā mazaktīvākiem jaunu uzņēmumu dibināšanā.

Analizējot uzņēmumu skaita struktūru detalizētāk, novērojams, ka visvairāk Latvijā kopumā ir 
komercsabiedrību (2013. gadā tādu bijis 85 792), nedaudz atpaliekot pašnodarbināto personu 

2. UZŅĒMUMI REĢIONOS: STATISTISKS PORTRETS

2.1. UZŅĒMUMU SKAITS
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2009 2010 2011 2012 2013

Latvija 128 609 135 967 141 778 151 772 156 023
Rīgas reģions 50 700 52 412 55 456 60 811 64 284

Pierīgas reģions 18 646 20 727 22 206 24 554 25 767
Vidzemes reģions 13 905 14 588 14 826 15 436 15 254

Kurzemes reģions 16 236 17 119 17 298 17 710 17 738
Zemgales reģions 12 590 14 049 14 315 14 875 14 820

Latgales reģions 16 532 17 072 17 677 18 386 18 160

skaitam (50 882). Izteiktas atšķirības šādā aspektā vērojamas reģionos. Ja Rīgas un Pierīgas 
reģionos lielāko daļu no ekonomiski aktīvajām statistikas vienībām veido komercsabiedrības, tad 
Zemgalē un Kurzemē to īpatsvars ir līdzīgs ar pašnodarbināto personu skaitu, savukārt Vidzemē un 
it īpaši Latgalē pašnodarbināto personu īpatsvars ir lielāks kā komercsabiedrību skaits. Tas norāda 
uz atšķirīgiem uzņēmējdarbības vides un veidu modeļiem reģionos.

Vērtējot dažādu uzņēmējdarbības formu īpatsvara izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā, novērojams, 
ka pēc 2010. gada būtiski audzis komercsabiedrību skaits (Latvijā kopumā par 33%), nedaudz 
pieaugot (+14%) arī pašnodarbināto personu skaitam, bet par aptuveni 1/10 samazinoties individuālo 
komersantu un zemnieku un zvejnieku saimniecību skaitam. (Jāpiebilst gan, ka pašnodarbināto 
personu skaita pieaugums bijis vērojams līdz 2012. gadam, bet 2012.-2013. gadu periodā lielākajā 
daļā reģionu tas nedaudz samazinājies.) Īpaši strauji komercsabiedrību skaits audzis Pierīgas 
reģionā (+58%) un Zemgalē (+40%), bet arī pārējos reģionos pieaugums bijis ne mazāks kā 1/4. Arī 
pašnodarbināto personu skaits visbūtiskāk pieaudzis Pierīgā un Zemgalē (attiecīgi +27% un +13%). 
Savukārt Latgale un Pierīga ir vienīgie reģioni, kuros pieaudzis arī individuālo komersantu skaits 
(attiecīgi par +5% un +3%), kamēr, piemēram, Vidzemē tas samazinājies par 1/10. Šeit gan jāuzsver, 
ka komercsabiedrību skaita pieaugumu lielā mērā jāsaista ar 2011. gadā ieviesto mikronodokļa 
maksāšanas iespēju un ne tik daudz ar iedzīvotāju uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugumu.

Ekonomiski aktīvās statistikas vienības (2009-2013)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.
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Ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits uz 1 000 iedzīvotājiem (2009-2013)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes. Autoru aprēķini.

Ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaita un skaita uz 1 000 iedzīvotājiem pieaugums procentos (2009-2013)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes. Autoru aprēķini.

2009 2010 2011 2012 2013

Latvija 59 64 68 74 77
Rīgas reģions 74 78 84 94 100

Pierīgas reģions 50 55 60 66 70
Vidzemes reģions 62 67 70 74 74

Kurzemes reģions 57 61 64 66 68
Zemgales reģions 47 54 56 59 60

Latgales reģions 51 54 58 62 62
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Jaunizveidotu uzņēmumu skaits (2009-2012)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.

2009 2010 2011 2012

Latvija 19 093 18 322 21 220 19 896
Rīgas reģions 8 153 8 564 10 801 10 271

Pierīgas reģions 3 374 3 342 3 931 3 715
Vidzemes reģions 1 811 1 520 1 396 1 244

Kurzemes reģions 2 358 1 952 1 934 1 812
Zemgales reģions 1 463 1 536 1 587 1 395

Latgales reģions 1 934 1 408 1 571 1 459
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Jaunizveidotu uzņēmumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem (2009-2012)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes. Autoru aprēķini.

Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības 2013. gadā
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.

2009 2010 2011 2012

Latvija 9 9 10 10
Rīgas reģions 12 13 16 16

Pierīgas reģions 9 9 11 10
Vidzemes reģions 8 7 7 6

Kurzemes reģions 8 7 7 7
Zemgales reģions 5 6 6 6

Latgales reģions 6 4 5 5
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Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības (2009-2013)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.
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Ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaita izmaiņas procentos (2009-2013)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes. Autoru aprēķini.
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2.2. UZŅĒMUMU GALVENAIS DARBĪBAS VEIDS
Aptuveni trešā daļa Latvijā strādājošo uzņēmumu darbojas pakalpojumu sfērās (transports 
un uzglabāšana, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, informācijas un komunikācijas 
pakalpojumi, operācijas ar nekustamo īpašumu, profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, 
administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība). 18% pārstāv lauksaimniecības, mežsaimniecības 
un zivsaimniecības jomu, bet vēl 18% - tirdzniecības sfēru. Reģionālā griezumā nav izteiktu atšķirību 
- minētās trīs jomas ir tās, kurās visbiežāk darbojas uzņēmumi visos reģionos, izņemot Rīgu, kur 
lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība ir izteikti retāk pārstāvēta, vienlaikus šajā 
reģionā izteikti biežāk pārstāvēti uzņēmumi rūpniecības, būvniecības, kā arī mākslas, izklaides 
un atpūtas jomās. Vērtējot detalizētāk NACE klasifikatora divu zīmju kodu līmenī, identificējams, 
ka visvairāk uzņēmumu Latvijā darbojas augkopības un lopkopības, medniecības jomās (16% no 
visiem), mazumtirdzniecībā (9%), individuālo pakalpojumu sniegšanā (8%), nekustamo īpašumu 
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jomā (8%), kā arī vairumtirdzniecībā (6%). Citas jomas pārstāvošo uzņēmumu skaits nepārsniedz 
5% katrā. Lai gan minētās nozares gandrīz visos reģionos ir vienlīdz bieži pārstāvētas, dažas 
atšķirības novērojamas arī reģionālā griezumā. Rīgas un Pierīgas reģionu uzņēmumu kopā lielāku 
īpatsvaru kā citos reģionos sastāda juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji. Rīgas reģionā 
daudz mazāku kā citos reģionos īpatsvaru uzņēmumu kopskaitā veido augkopības, lopkopības un 
medniecības jomas pārstāvji, bet lielāku kā citur - vairumtirgotāji. Zemgales reģiona uzņēmēju vidū 
biežāk kā citos reģionos pārstāvēti veselības pakalpojumu sniedzēji. Savukārt mežsaimniecības un 
mežizstrādes uzņēmumu īpatsvars lielāks kā citos reģionos ir Vidzemē, Kurzemē un Latgalē.

Vērtējot pēdējo piecu gadu izmaiņas uzņēmumu pārstāvēto darbības veidu struktūrā, novērojams 
- visbūtiskāk Latvijā kopumā pieaudzis uzņēmumu skaits izglītības jomā (+57%). Par aptuveni 1/3 
pieaudzis vides un enerģētikas, kā arī pakalpojumu jomā strādājošo uzņēmumu skaits, par 1/4 - 
rūpniecībā, bet 1/5 - būvniecībā, veselības aprūpē un mākslas, izklaides un atpūtas jomās aktīvo 
uzņēmumu skaits. Savukārt samazinājies to uzņēmumu skaits, kuri strādājuši valsts pārvaldes 
jomā (-28%), kā arī pavisam nedaudz (-1%) samazinājies lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības un finanšu un apdrošināšanas jomās aktīvo uzņēmumu skaits.

Reģionālā aspektā novērojams - Rīgas un Latgales reģioni ir vienīgie, kuros pieaudzis uzņēmumu 
skaits visās darbības jomās, kamēr pārējos reģionos atsevišķās jomās uzņēmumu skaits arī 
samazinājies. Tāpat kā Latvijā kopumā, arī reģionos visbūtiskākais uzņēmumu skaita pieaugums 
novērojams izglītības jomā (īpaši izteikti Vidzemē (+90%), Pierīgā (+72%) un Zemgalē (61%)). 
Atšķirīga situācija novērojama Latgalē - tur visbūtiskāk (+33%) pieaudzis vides un enerģētikas 
nozarē strādājošo uzņēmumu skaits. No pārējiem reģioniem atšķirīgas uzņēmējdarbības attīstības 
tendences vērojamas arī Vidzemē un Zemgalē, kur viena no trim visstraujāk augošajām nozarēm ir 
būvniecība (attiecīgi +21% un +41%). Vērtējot kopumā, novērojams, ka vismazāk izmaiņas notikušas 
uzņēmējdarbības veidu struktūrā Kurzemē, Vidzemē un Latgalē, bet vislielākās izmaiņas notikušas 
Pierīgas un Rīgas reģiona uzņēmējdarbības veidu struktūrā.
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PAVISAM 156 023 64 284 25 767 15 254 17 738 14 820 18 160

(A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 27 465 720 3 602 5 768 5 421 4 815 7 139

(B+C) Rūpniecība 9 750 3 675 1 969 954 1 230 904 1 018

(D+E) Vide un enerģētika 848 259 183 94 133 95 84

(F) Būvniecība 8 722 4 199 1 746 663 890 712 512

(G) Tirdzniecība 27 420 14 330 3 900 1 713 2 355 2 154 2 968

(H-J, L-N, 95) Pakalpojumi 50 370 28 760 8 632 2 838 4 089 3 046 3 005

(K) Finanšu un apdrošināšanas darbības 1 599 947 235 88 125 79 125

(O) Valsts pārvalde 13 10 2  -  - 1  - 

(P) Izglītība 2 557 1 067 455 211 346 239 239

(Q) Veselības aizsardzība 4 922 1 863 891 458 627 513 570

(R+S+T+U, izņemot 95) Pārējie 15 738 5 821 2 797 1 644 1 728 1 634 1 814

Nav noteikts 6 919 2 633 1 355 823 794 628 686

Ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem pēc NACE 2.red. 2013. gadā
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.
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Ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem 
pēc NACE 2.red. 2013. gadā – 15 lielākās nozares

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.
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(01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības 24 249 433 3 085 5 049 4 715 4 368 6 599

(47) Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 14 433 6 247 1 917 1 110 1 568 1 382 2 209

(96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana 12 814 4 608 2 213 1 426 1 461 1 461 1 645

(68) Operācijas ar nekustamo īpašumu 11 959 6 976 1 937 658 1 012 631 745

(46) Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 8 700 6 061 1 232 266 373 390 378

(69) Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 6 960 3 876 1 242 497 564 467 314

(43) Specializētie būvdarbi 4 845 2 352 928 411 467 393 294

(86) Veselības aizsardzība 4 636 1 791 843 432 590 481 499

(49) Sauszemes transports un cauruļvadu transports 4 360 1 823 777 378 522 452 408

(45) Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazum-
tirdzniecība un remonts

4 287 2 022 751 337 414 382 381

(41) Ēku būvniecība 3 028 1 474 622 186 348 244 154

(02) Mežsaimniecība un mežizstrāde 2 922 259 431 682 595 442 513

(56) Ēdināšanas pakalpojumi 2 728 1 485 419 179 249 214 182

(62) Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības 2 635 1 823 416 82 113 109 92

(85) Izglītība 2 557 1 067 455 211 346 239 239

Ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaita sadalījumā pa galvenajiem darbības
veidiem pēc NACE 2.red. izmaiņas procentos (2009-2013)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes. Autoru aprēķini.
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2.3. UZŅĒMUMU LIELUMA GRUPAS

Absolūtais vairākums Latvijā strādājošo uzņēmumu ir uzskatāmi par mikro uzņēmumiem21 - šādu 
uzņēmumu īpatsvars kopējā uzņēmumu skaitā reģionos svārstās no 89% Rīgas reģionā līdz 95% 
Latgalē. Vērtējot uzņēmumu skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu periodā, novērojams, ka mikro 
un mazo uzņēmumu skaits visbūtiskāk pieaudzis Pierīgas un Rīgas reģionos (vairāk kā par 1/3), 
savukārt vismazāk - Vidzemē, Kurzemē un Latgalē (aptuveni +10%). Tāpat novērojams, ka Pierīgā 
izteikti pieaudzis arī vidējo un lielo uzņēmumu skaits (attiecīgi par 23% un 16%), kamēr Rīgā šāds 
pieaugums nav novērojams, savukārt Vidzemē un Latgalē vidējo uzņēmumu un Kurzemē lielo 
uzņēmumu skaits nedaudz pat samazinājies (1%-2%). Interesanti, ka Zemgalē vērojams otrs 
lielākais (+10%) lielo uzņēmumu pieaugums pēc Pierīgas reģiona.

Ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits sadalījumā pa lieluma grupām 2013. gadā
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.
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Zemgales 
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Latgales 
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Vidējās
Mazās

Lielās

21 Saskaņā ar 2003. gada 6. maija Eiropas Komisijas rekomendāciju Nr. 361 tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības tiek iedalītas šādās grupās:
- lielās: ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk vai neto apgrozījumu, lielāku par 50,0 miljoniem eiro, vai bilances kopsummu, lielāku par 43,0 miljoniem eiro;
- vidējās: ar nodarbināto skaitu no 50 līdz 249 vai gada apgrozījumu, vienādu vai mazāku par 50,0 miljoniem eiro, vai bilances kopsummu, vienādu vai 
mazāku par 43,0 miljoniem eiro;
- mazās: ar nodarbināto skaitu no 10 līdz 49 vai gada apgrozījumu, vienādu vai mazāku par 10,0 miljoniem eiro, vai bilances kopsummu, vienādu vai 
mazāku par 10,0 miljoniem eiro;
- mikro: ar nodarbināto skaitu 9 un mazāk vai gada apgrozījumu, vienādu vai mazāku par 2,0 miljoniem eiro, vai bilances kopsummu, vienādu vai 
mazāku par 2,0 miljoniem eiro.
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2.4. IEKŠZEMES KOPPRODUKTS
Pēc jaunākajiem pieejamajiem statistikas datiem (par 2012. gadu), Latvijā radītais iekšzemes 
kopprodukts (turpmāk tekstā - IKP) sastāda kopumā 22 042 986 tūkstošus eiro, no kuriem puse 
tiek radīta Rīgas reģionā un puse - citos reģionos. Salīdzinoši lielākais ir Pierīgas reģiona īpatsvars 
kopējā Latvijas IKP - tas sastāda 15%. Kurzemes reģionā tiek saražots 10% no Latvijas IKP, Zemgalē 
un Latgalē - 8%, Vidzemē - 6%, bet 0,2% tiek radīti ar Latvijas iedzīvotājiem ārpus Latvijas robežām.

Rēķinot uz vienu iedzīvotāju, augstākais rādītājs ir Rīgas reģionam - tur tiek saražots IKP 17 790 
eiro apjomā uz vienu iedzīvotāju, kamēr Latvijā vidēji šis rādītājs ir 10 839 eiro. Lai gan radītais IKP 
Pierīgā pēc kopējā apjoma ir daudz lielāks kā citos reģionos ārpus Rīgas, tomēr vidējais rādītājs uz 
vienu iedzīvotāju šajā reģionā būtiski neatšķiras no, piemēram, Kurzemes reģiona (attiecīgi 8 711 
un 8 586 eiro). Salīdzinoši viszemākais šis rādītājs ir Latgalē - tikai 6 176 eiro uz vienu iedzīvotāju.

Četru gadu laika periodā - no 2009. gada līdz 2012. gadam - IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā kopumā 
pieaudzis par 23%. Augstāks bijis saražotā IKP uz vienu iedzīvotāju palielinājums Pierīgas reģionā 
(+30%) un Zemgalē (+27%), izteikti zemāks - Vidzemē (+12%), kamēr pārējos reģionos (Rīga, 
Kurzeme, Latgale) - līdzīgs kā Latvijā kopumā.

Analizējot detalizētākus datus par radīto pievienoto vērtību konkrētu nozaru griezumā, identificējams, 
ka būtiskāko ieguldījumu Latvijas kopējā pievienotajā vērtībā dod tirdzniecība (14%), apstrādes 
rūpniecība (13%), nekustamā īpašuma nozare (12%), kā arī transports un uzglabāšana (10%). 
Nekustamā īpašuma nozare ir tā, kura sastāda būtisku radītās pievienotās vērtības daļu visos Latvijas 
reģionos (no 10% Rīgas reģionā līdz 16% Pierīgas reģionā). Arī apstrādes rūpniecība ir būtiska 
nozare pievienotās vērtības rādītājos visos reģionos, izņemot Rīgas reģionu, kur tās īpatsvars ir 
salīdzinoši zemāks. Transports un uzglabāšana ir viena no lielākajām pievienotās vērtības radītājām 
Rīgas, Kurzemes un Latgales reģionos (attiecīgi - 10%, 17% un 14%). Vidzemes un Zemgales 
reģionos, atšķirībā no citiem, izteikti būtiska nozare ir arī lauksaimniecība, mežsaimniecība un 

Ekonomiski aktīvo statistikas vienību sadalījumā pa lieluma grupām skaita izmaiņas procentos (2009-2013)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes. Autoru aprēķini.
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Radītā iekšzemes kopprodukta procentuālais sadalījums 2012. gadā (faktiskajās cenās)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.

Radītais iekšzemes kopprodukts 2012. gadā (faktiskajās cenās, tūkst. euro)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.

Pavisam, tūkst. euro Uz vienu iedzīvotāju, euro

LATVIJA 22 042 986 10 839

Rīgas reģions 11 501 370 17 790

Pierīgas reģions 3 222 662 8 711

Vidzemes reģions 1 355 630 6 540

Kurzemes reģions 2 270 934 8 586

Zemgales reģions 1 835 194 7 338

Latgales reģions 1 823 870 6 176

Ar Latvijas iedzīvotājiem ārpus Latvijas saražotais 33 326 x

Rīgas 
reģions, 52

Pierīgas 
reģions, 15

Vidzemes 
reģions, 6

Kurzemes 
reģions, 10

Zemgales 
reģions, 8

Latgales 
reģions, 8 Ar Latvijas iedzīvotājiem 

ārpus Latvijas saražotais, 0,2

zivsaimniecība, radot attiecīgi 10% un 14% no reģiona kopējā pievienotās vērtības apjoma. Savukārt 
Latgalē atšķirībā no visiem citiem reģioniem vislielāko pievienotās vērtības daļu - 16% - rada valsts 
pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana. Savukārt tirdzniecība, kas veido lielāko 
īpatsvaru Latvijas kopējā pievienotajā vērtībā, kā būtiskākā nozare iezīmējas tikai Rīgas un Pierīgas 
reģionos, kamēr pārējos reģionos tā dod salīdzinoši mazāku ieguldījumu.

Vērtējot radītās pievienotās vērtības īpatsvara izmaiņas pēdējo četru gadu laika posmā, novērojamas 
nelielas izmaiņas. Būtiskākā - apstrādes rūpniecības radītā pievienotā vērtība nedaudz palielinājusies 
visos reģionos (1%-4% robežās). Latgalē būtiski - par 6% - palielinājusies transporta un uzglabāšanas 
nozarē radītā pievienotā vērtība (tā pieaugusi arī Kurzemē (+4%)). Savukārt neliels radītās pievienotās 
vērtības samazinājums visos reģionos novērojams tirdzniecības jomā, būvniecībā un izglītībā.

UZŅĒMĒJDARBĪBA REĢIONOS LATVIJĀ



28

Radītais iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju (faktiskajās cenās, tūkst. euro) (2009-2012)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.

Radītā iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju pieaugums procentos (2009-2012)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes. Autoru aprēķini.

2009 2010 2011 2012

Latvija 8 821 8 662 9 859 10 839
Rīgas reģions 14 612 14 343 15 775 17 790

Pierīgas reģions 6 714 6 817 8 078 8 711
Vidzemes reģions 5 830 5 651 6 259 6 540

Kurzemes reģions 7 057 6 789 8 504 8 586
Zemgales reģions 5 784 5 840 6 554 7 338

Latgales reģions 4 973 4 668 5 599 6 176
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(G) Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un moto-
ciklu remonts

14,1 16,6 13,6 9,3 9,9 11,8 11,3

(C) Apstrādes rūpniecība 12,9 8,4 18,8 20,3 17,6 18,1 14,7

(L) Operācijas ar nekustamo īpašumu 12,2 10,5 16,1 15,5 12,7 12,1 13,6

(H) Transports un uzglabāšana 10,3 9,6 11,5 4,2 16,6 6 13,6

(O) Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 7,4 6,1 4,6 9,8 8 8,6 15,5

(F) Būvniecība 6,1 5,8 6,8 6,8 7,2 6,2 4,7

(P) Izglītība 4,8 3,7 4,4 7,8 5,5 7 7,6

(M) Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 4,6 6,8 3 1,8 2 1,7 1,2

(J) Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 4,3 7,2 1 1,4 1,7 0,7 1,6

(K) Finanšu un apdrošināšanas darbības 4,2 7,1 1,6 0,9 0,8 0,8 0,9

(A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 3,7 0,6 4,2 10 7,1 13,7 3,7

(D) Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 3,4 x x x x x 1,2

(N) Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 3 3,9 2,3 2,3 1,8 1,2 2,2

(Q) Veselība un sociālā aprūpe 3 3 2,1 3,7 2,4 3,5 3,8

(R) Māksla, izklaide un atpūta 1,9 2,4 1,6 1,1 1,3 1,6 1,2

(I) Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 1,6 2 1,7 0,5 1,1 0,9 0,9

(S,T) Citi pakalpojumi; mājsaimniecību kā darba devēju darbība 1,1 1,4 1,2 0,7 0,6 0,5 0,5

(E) Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 0,9 0,6 1,3 1,4 1,2 1,3 1,1

(B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 0,5 x x x x x 0,7

2.5. NEFINANŠU INVESTĪCIJAS
Statistika par nefinanšu (reālajām) investīcijām22 sniedz informāciju par ilgtermiņa nemateriālajiem 
ieguldījumiem, pamatlīdzekļu iegādi un izveidošanu. Nefinanšu investīcijas Latvijā kopumā 2013. gadā 
sastādīja 4 587,6 miljonus eiro, no kuriem 47% bija investīcijas Rīgas reģionā. Pierīgas, Kurzemes 
un Zemgales reģionos ticis investēts aptuveni 1/10 apjomā no kopējām nefinanšu investīcijām, bet 
Vidzemē un Latgalē nefinanšu investīcijas bijušas zemākas (attiecīgi 7% un 9%).

Pēdējo piecu gadu laika periodā nefinanšu investīcijas Latvijā kopumā pieaugušas par 10%, bet 
reģionos vērojama atšķirīga situācija. Pierīgā, Latgalē un Zemgalē nefinanšu investīcijas pieaugušas 
ievērojami (attiecīgi par 42%, 47% un 45%), kamēr Rīgas un Kurzemes reģionos tās ir samazinājušās 
(attiecīgi par 5% un 3% (jāpiebilst gan, ka laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam Kurzemes 
reģionā bija novērojams nefinanšu investīciju pieaugums par kopumā 36%, un kritums noticis tikai 
2013. gadā)).

Kopējā pievienotā vērtība procentuālā sadalījumā pa darbības veidiem 2012. gadā (faktiskajās cenās)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.

22 Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi, dzīvojamās ēkas, citas būves un celtnes, ilggadīgie stādījumi, tehnoloģiskās mašīnas 
un iekārtas, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs, kā arī pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto būvobjektu un kapitālā remonta izmaksas.
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Nefinanšu investīcijas (2013. gada salīdzināmajās cenās; milj. euro) (2009-2013)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.

2009 2010 2011 2012 2013

Latvija 4 173,3 3 401,2 4 247,6 4 833,6 4 587,6
Rīgas reģions 2 243,1 1 576,2 1 763,9 2 221,2 2 141,0

Pierīgas reģions 445,4 387,0 631,5 619,9 633,8
Vidzemes reģions 289,9 314,0 410,8 417,0 340,8

Kurzemes reģions 559,7 530,4 673,9 759,9 544,1
Zemgales reģions 341,3 310,9 427,3 483,4 494,4

Latgales reģions 294,0 282,6 340,2 332,3 433,5
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Nefinanšu investīciju izmaiņas procentos (2009-2013)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes. Autoru aprēķini.
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2.6. DARBA VIETAS

Pēc darbvietu skaita krituma pēc-krīzes periodā, kopš 2010. gada aizņemto darbvietu23 skaits ik gadu 
ir audzis, pēdējo četru gadu laika periodā pieaugot kopumā par gandrīz 90 000 vienību. 2013. gadā 
Latvijā ir 865 125 aizņemtu darbvietu. 67% no tām ir darbvietas privātajā, bet 33% - sabiedriskajā 
sektorā. Reģionālā griezumā novērojams, ka sabiedriskajā sektorā lielāks darbvietu īpatsvars ir 
Latgalē un Zemgalē (attiecīgi - 42% un 38%), bet mazāks - Pierīgā (27%).

Laika periodā no 2010. gada līdz 2013. gadam Latvijā kopumā aizņemto darbvietu skaits pieaudzis 
par 11%. Visbūtiskāk noticis darbvietu pieaugums privātajā sektorā (+18%), kamēr sabiedriskajā 
sektorā izmaiņas ir nebūtiskas. Atšķirīga gan ir situācija dažādos reģionos. Piemēram, Vidzemes un 
Latgales reģionos samazinājies aizņemto darbvietu skaits sabiedriskajā sektorā (attiecīgi par 7% un 
5%), savukārt Pierīgā un Zemgalē novērojams visizteiktākais aizņemto darbvietu skaita pieaugums 
privātajā sektorā (attiecīgi - +37% un +23%).

Analizējot detalizētāk - sadalījumā pa darbības veidiem -, novērojams, ka reģionos visvairāk 
pieaugušas darbvietas administratīvo un apkalpojošo dienestu (īpaši Pierīgā, Latgalē un Kurzemē), 
profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu (īpaši Pierīgā un Zemgalē), kā arī apstrādes 
rūpniecības (īpaši Pierīgā un Zemgalē) jomās, bet visbūtiskāk samazinājušās valsts pārvaldē un 
aizsardzībā (īpaši izteikti Vidzemē un Kurzemē), izmitināšanas un ēdināšanas (īpaši Latgalē), kā arī 
nekustamo īpašumu (īpaši Kurzemē un Zemgalē) jomā.

Savukārt brīvo darbvietu24  skaits ir izteikti neliels - 2013. gadā Latvijā kopumā bijušas tikai 3 934 
brīvas darbvietas. Lai gan to skaits kopš 2010. gada ir audzis gandrīz divas reizes, kopumā tas 
ir neliels un visu darbvietu kopskaitā veido tikai 0,3%. Līdzīga ir situācija arī reģionu dalījumā. 
Salīdzinoši visvairāk brīvu darbvietu ārpus Rīgas un Pierīgas ir Latgalē (142), kamēr vismazāk - 
Kurzemē un Zemgalē (tikai aptuveni 70).

23 Aizņemto darbvietu skaitā tiek ietverti pilna un nepilna darba laika darbinieki, par kuriem saskaņā ar Darba likumu ir jāveic darba laika uzskaite (ieskaitot 
tos, kuriem ir uzņēmuma līgums, bet darba laika uzskaite tiek veikta un visus nodokļus maksā darba devējs). 
24 Par brīvu darbvietu tiek uzskatīta darbvieta, kurai pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai 
piemērotu pretendentu ārpus savu darbinieku vidus, un gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā.
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Aizņemtās darbvietas (2009-2013)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.

Aizņemto darbvietu īpatsvars privātajā un sabiedriskajā sektorā 2013. gadā (%)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes. Autoru aprēķini.
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reģions

Kurzemes 
reģions

Zemgales 
reģions

Latgales 
reģions

2009 2010 2011 2012 2013

Latvija 826 147 776 742 805 524 839 097 865 125
Rīgas reģions 445 880 422 092 430 206 452 228 467 210

Pierīgas reģions 105 926 99 478 107 833 116 929 125 591
Vidzemes reģions 56 921 54 417 56 141 57 591 55 666

Kurzemes reģions 79 679 73 999 76 800 78 985 79 199
Zemgales reģions 60 773 57 300 62 152 62 548 64 212

Latgales reģions 76 968 69 456 72 392 70 816 73 247
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(A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 58 15 2 8 17 22

(B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 45 20 30 -8 -13 13

(C) Apstrādes rūpniecība 3 32 9 11 24 14

(D) Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana -6 11 16 -13 13 -8

(E) Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 12 17 28 -4 2 -13

(F) Būvniecība 7 36 20 -10 37 1

(G) Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts -4 11 -10 -2 1 -10

(H) Transports un uzglabāšana 9 21 7 13 -11 14

(I) Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 24 30 -13 12 8 -30

(J) Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 21 99 6 23 -0,3 -15

(K) Finanšu un apdrošināšanas darbības -16 -10 -2 -1 29 4

(L) Operācijas ar nekustamo īpašumu -4 5 25 -26 -19 -3

(M) Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 14 114 30 -1 42 13

(N) Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 12 111 -3 49 36 52

(O) Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 8 -10 -50 -46 -43 -41

(P) Izglītība 1 4 -8 -3 1 -5

(Q) Veselība un sociālā aprūpe 14 -14 -1 8 10 -14

(R) Māksla, izklaide un atpūta 9 7 5 -2 4 -6

(S) Citi pakalpojumi 1 31 0,3 5 -2 1

Aizņemto darbvietu skaita izmaiņas procentos (2010-2013)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes. Autoru aprēķini.

Aizņemto darbvietu skaita izmaiņas procentos sadalījumā pa darbības veidiem (2009-2013)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes. Autoru aprēķini.
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2009 2010 2011 2012 2013

Latvija 2 377 2 001 3 008 3 351 3 934
Rīgas reģions 1 434 1 397 2 082 2 358 2 880

Pierīgas reģions 300 139 358 433 687
Vidzemes reģions 70 93 106 152 81

Kurzemes reģions 161 107 175 129 71
Zemgales reģions 169 53 72 49 73

Latgales reģions 243 211 216 230 142
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Brīvās darbvietas (2009-2013)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.

2.7. DARBASPĒKS
Darbaspēka kvalifikācija ir viens no būtiskiem faktoriem uzņēmējdarbības attīstīšanas iespēju 
nodrošināšanā. Statistikas dati par ekonomiski aktīvo iedzīvotāju izglītības līmeņiem liecina, ka 
visvairāk augstāko izglītību ieguvušu speciālistu pieejams darba tirgū Rīgā (45%) un Pierīgā (34%), 
kamēr pārējos reģionos šādu speciālistu ir ne vairāk kā 1/4. Arodizglītību vai profesionālo vidējo 
izglītību ieguvušo visvairāk ir Vidzemes (42%) un Latgales (41%) reģionā strādājošo vai darbu 
meklējošo personu vidū. Vispārējo vidējo izglītību ieguvušo īpatsvars visos reģionos ir aptuveni 
līdzvērtīgs, sastādot apmēram 1/4 no kopējā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita (izņēmums 
ir Vidzeme, kur šis rādītājs ir 1/5). Savukārt Kurzeme un Zemgale ir tie reģioni, kuru darba tirgū 
salīdzinoši visvairāk (attiecīgi 16% un 14%) pārstāvēti iedzīvotāji ar pamatizglītību vai zemāku 
izglītības līmeni.

Savukārt darba meklētāju kopskaitā izteikti lielu daļu aizņem iedzīvotāji ar pamatizglītību un 
vispārējo vidējo izglītību, bet mazāk - ar augstāko izglītību. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē attiecīgi 
28%, 29% un 27% no darba meklētājiem ir personas ar pamatizglītību vai zemāku izglītības līmeni, 
un vēl aptuveni tik pat daudz - ar vispārējo vidējo izglītību. Tāpat liels ir to darba meklētāju īpatsvars, 
kuri ieguvuši arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību.
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Darbaspēka pieejamību ietekmē ne tikai tā kvalifikācija, bet arī kvantitāte, un šādā aspektā būtiskas 
ir demogrāfiskās tendences iedzīvotāju skaitam ievērojami samazināties. Laika posmā no 2009. gada 
līdz 2013. gadam Latvijā kopumā iedzīvotāju skaits samazinājies par 6%, bet atsevišķos reģionos - 
Latgale, Vidzeme, Kurzeme - pat vairāk (attiecīgi - 9%, 8%, 8%). Lielāko daļu no iedzīvotāju skaita 
samazinājuma veido migrācija. Rīga ir vienīgais Latvijas reģions, kurā migrācijas saldo ir pozitīvs 
(vienlaikus gan te novērojams arī viens no zemākajiem dabiskā pieauguma rādītājiem (zemāks tas ir 
tikai Latgalē)). Sagaidāms, ka šādas iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences saglabāsies arī vidējā un 
ilgtermiņā, Latvijas iedzīvotāju skaitam kopumā līdz 2030. gadam samazinoties līdz 1,6 miljoniem. 
Sekojoši Latvijā kopumā iedzīvotāju skaits līdz 2030. gadam samazinātos par 1/5, salīdzinot ar 
2013. gadu. Reģionos visbūtiskāko iedzīvotāju skaita kritumu varētu piedzīvot Latgale (-24%), 
Vidzeme un Zemgale (abās -23%), savukārt vismazāko - Pierīga (-12%) un Rīga (-18%).25 

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju sadalījums pēc izglītības līmeņa 2013. gadā (%)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes. Autoru aprēķini.

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju – darba meklētāju - sadalījums pēc izglītības līmeņa 2013. gadā (%)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes. Autoru aprēķini.
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24 Par demogrāfiskajām prognozēm vidējam un ilgtermiņam plašāk skatīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pētījumā “Publisko 
individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam”: http://www.varam.gov.lv/files/text/Petijums_1%20starpatskaite.pdf 
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Iedzīvotāju skaits (2009-2013)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Statistikas datubāzes.

Datu avots (p-prognoze): Pētījums „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam”. VARAM.

2009 2010 2011 2012 2013 2020p 2030p

Latvija 2 162 834 2 120 504 2 074 605 2 044 813 2 023 825 1 880 000 1 635 000
Rīgas reģions 687 443 673 433 659 418 649 853 643 615 603 000 525 000

Pierīgas reģions 374 535 373 918 371 952 370 128 369 987 357 000 327 000
Vidzemes reģions 224 147 218 208 211 995 208 728 205 949 188 000 159 000

Kurzemes reģions 285 968 279 287 271 143 266 433 262 755 239 000 203 000
Zemgales reģions 267 725 261 584 255 111 251 495 248 845 229 000 199 000

Latgales reģions 323 016 314 074 304 986 298 176 292 674 263 000 222 000

2 500 000

2 250 000

2 000 000

1 750 000

1 500 000

1 250 000

1 000 000

750 000

500 000

250 000

0

2 500 000

2 250 000

2 000 000

1 750 000

1 500 000

1 250 000

1 000 000

750 000

500 000

250 000

0

UZŅĒMĒJDARBĪBA REĢIONOS LATVIJĀ



37

Lai vispusīgi un kontekstuāli analizētu uzņēmējdarbības vidi reģionos, pētījuma ietvaros tika 
izstrādāta un īstenota metodoloģija, kas paredzēja kā kvantitatīvo, tā kvalitatīvo datu un informācijas 
ieguvi. Lai iegūtu socioloģiski statistiskus uzņēmējdarbības vides raksturojumus, tika īstenota 
reprezentatīva Latvijā strādājošo uzņēmēju aptauja. Tā lauka darbu nodrošināja pētījumu centrs 
SKDS, bet aptaujas instrumentāriju sagatavoja un datu apstrādi un analīzi veica dotā izdevuma 
autoru un konsultantu grupa. Uzņēmēju aptaujas ietvaros tika sasniegta izlase 750 respondentu 
apjomā, nodrošinot reprezentativitāti arī reģionālā griezumā.

Papildu kvantitatīvie dati tika iegūti, izmantojot 2014. gadā Ekonomikas ministrijas īstenotā pētījuma 
„Administratīvo procedūru ietekme uz uzņēmējdarbības vidi” datus. Šīs aptaujas ietvaros pētījuma 
veicēji (SIA „PricewaterhouseCoopers”) apkopoja 734 uzņēmēju vērtējumus un viedokļus, tai skaitā 
nodrošinot arī reģionālo reprezentativitāti. Dotā izdevuma autoru un konsultantu grupa veica minētās 
aptaujas datu sekundāro analīzi, daļu no aptaujas instrumentārija analizējot reģionālā griezumā.

Savukārt kvalitatīvās informācijas ieguvei tika īstenotas individuālās padziļinātās intervijas un 
ekspertu padziļinātās intervijas, apzinot četru dažādu mērķa grupu pārstāvjus katrā reģionā – 
uzņēmēji-uzņēmēju klubu pārstāvji, pašvaldību pārstāvji, arodbiedrību reģionālie koordinatori, 
LDDK reģionālie koordinatori. Kopumā tika veiktas 25 intervijas, un tajās iegūtā informācija dotajā 
izdevumā reprezentē reģionu pārstāvju skaidrojošu, interpretējošu analīzi par dažādiem reģionālās 
uzņēmējdarbības vides aspektiem.

Padziļināta kontekstuāla informācija tika iegūta no LDDK projekta ietvaros izstrādātajiem 
ziņojumiem par divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstību visos Latvijas reģionos26. Šos 
ziņojumus sagatavojuši LDDK reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinatori, un tie iekļauj 
plašu informācijas un datu klāstu kā par uzņēmējdarbības attīstību reģionos kopumā, tā arī par 
konkrētām uzņēmējdarbības vides attīstības esošām un vēlamām aktivitātēm.

3. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE REĢIONOS: 
OBJEKTĪVI UN SUBJEKTĪVI RAKSTUROJUMI

3.1. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES 
ATTĪSTĪBAS TENDENČU VISPĀRĪGS VĒRTĒJUMS 

Kopumā visu reģionu pārstāvji uzņēmējdarbības vidi savos reģionos vērtē pozitīvi un optimistiski. No 
25 intervētajām personām, tikai divas norādījušas, kas uzņēmējdarbības vidi vērtē drīzāk negatīvi, 
lai gan atzīst daudzas pozitīvas attīstības tendences. Gandrīz visi intervētie norāda, ka aktīvākie 
reģiona iedzīvotāji un uzņēmēji gūst panākumus, ja paši ir iniciatīvas bagāti un enerģiski. Tas gan 
vienlaikus iezīmē arī būtisku potenciālu problēmu – aktīvāko iedzīvotāju un uzņēmēju sekmīgu 
attīstību, kamēr neaktīvāko iespējamu sociālo izolāciju ilgtermiņā. Ņemot vērā, ka dažādu iedzīvotāju 
un uzņēmēju spējas, resursi un prasmes būtiski atšķiras, ir svarīgi iespējot arī tos, kuri šobrīd nav 
aktīvi uzņēmējdarbībā un/vai darba tirgū.

Lai gan kopumā uzņēmējdarbības vide tiek vērtēta pozitīvi, identificējamas arī vairākas būtiskas 
problēmas. Gandrīz visos reģionos tiek norādīts uz problēmām ceļu infrastruktūrā, energoresursu 
pieejamībā un kvalificēta darbaspēka pieejamībā. Tikai Rīgas un Pierīgas pārstāvji šīs problēmas 
26 Visi izmantotie ziņojumi pieejami LDDK mājaslapā projekta apakšsadaļā: http://www.lddk.lv/lapa/regionala-sociala-dialoga-zinojumi/ 
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„Vietējais tirgus ir mazs, bet tas, ka esam ES, ir pluss, jo tas 
uzreiz ir lielais tirgus, ja mēs to mākam un gribam izmantot.”

„Komunikācijas iespējas (internets) Latvijā ir vienkārši lieliskas.”

„Darbaspēka pieejamība kļūst arvien lielāks kreņķis. 
Infrastruktūra arī nav uzņēmējdarbības videi atbilstoša. Tikko 
ir atkusnis vai rudens periods, tā uzliek zīmes, ka smagajam 
transportam braukt ir aizliegts, un izejmateriālu piegāde vai 
gatavās produkcijas pārvedumi ir neiespējami.”

„Kopumā pozitīvi. Nu jau pēc krīzes esam atguvušies, un sapratuši, 
ka kaut ko tomēr spējam darīt, sasniegt. Daudzi ir sapratuši, ka ir 
pašiem jādarbojas, kaut kas aktīvi jādara. Mūsu novadā vērojama 
amatnieku, mājražotāju aktivitāte. Tas ir ļoti pozitīvi. Šajā jomā 
kavēklis ir pārāk stingrie PVD noteikumi. Nesakārtotās lietas ar 
elektrojaudām – tas skar tieši lielos uzņēmumus. Otrs negatīvais 
aspekts ir sliktā ceļu infrastruktūra. Šīs abas problēmas (elektrību, 
ceļus) ceram risināt ar nākamo ES fondu apguvi.”

„Katra krīze laikam rada kādas iespējas. Gadsimta nelaime 
ir „Liepājas metalurgs”, kas deva triecienu pozitīvā nozīmē 
tiem cilvēkiem, kas pēkšņi kļuva par bezdarbniekiem, jo viena 
liela daļa sāka domāt, ko īsti darīt. Tas sašūpināja ekonomisko 
situāciju Liepājā pozitīvā virzienā, jo LIAA biznesa forumā bija ļoti 
daudz jaunu uzņēmumu un jaunas sejas.”

„Aktīvāka uzņēmējdarbības vide ir pilsētās ar vairāk iedzīvotajiem 
un attīstītāku infrastruktūru. Te ir jāizceļ Liepāja un Ventspils, bet 
arī Saldus un Talsi. Negatīvais ir tas, ka ne tikai mūsu reģionā, bet 
visā Latvijā samazinās cilvēku skaits. Pazūd aktīvākie un labākie 
speciālisti. Tiem, kas nav tik uzņēmīgi un aktīvi, ir grūtāk atrast 
darbu, jo viņi nevar piedāvāt darba devējiem nepieciešamās 
kvalitātes. Labus profesionāļus ir sarežģīti atrast.”

„Mūsu reģionā ir vairāk mazo un vidējo uzņēmumu, kas jebkurās 
situācijās ir elastīgāki un piemēroties apstākļiem spējīgāki.”

„Pozitīva, jo atskaites punkts ir, ka katru gadu Jelgavā tiek 
atvērta viena jauna ražotne. Šogad pat vairākas būs, kas 
nozīmē, ka investori izvēlas mūsu pilsētu. Tātad viņi atzīst, 
ka mūsu uzņēmējdarbības vide ir pozitīva (mums ir izglītoti 
cilvēki jeb kvalificēti strādnieki, kas var strādāt šajās rūpnīcās; 
ir 2 profesionālās skolas un augstskola un kompetenču centrs, 
kas rūpējas par pieaugušo tālākizglītošanos un prasmju 
pilnveidošanu; infrastruktūra – pieejamas visas nepieciešamās 
jaudas, ūdens, kanalizācija, dzelzceļš, transporta mezgli, izdevīga 
atrašanās vieta līdz tuvākajām ostām; labvēlīga pašvaldības 
attieksme, jo Jelgavā izprot to, ka viņi dzīvo no samaksātajiem 
nodokļiem).”

„Vairāk pozitīvi. Administratīvais slogs ir ļoti sarežģīts un 
apgrūtinošs uzņēmējiem, bet, ja uzņēmējs izrāda interesi ienākt 
Jelgavas pilsētā vai attīstīties tālāk, tad mēs šo slogu savu iespēju 

robežās cenšamies mazināt. Mēs uzņemamies vidutāja lomu starp 
šīm valsts institūcijām, mazinot patērēto laiku, kas ir vajadzīgs 
dažādu dokumentu saņemšanai un birokrātiskām darbībām, kas 
uzņēmējam ir drīzāk atgrūdošas nekā piesaistošas.”

„Izglītības sistēma - tas, ka mēs varam sagatavot darbaspēku 
tādu, kāds ir uzņēmējiem nepieciešams, tas viennozīmīgi 
ir milzīgs pluss, jo darbaspēka problēmas ir un kļūs arvien 
lielākas.”

„Vairāk vērtēju pozitīvi. Es neredzu, ka mums te Zemgalē būtu 
kaut kas negatīvs. Tie, kas grib strādāt, tie arī strādā. Uzņēmēji 
ir aktīvi.”

„Vide kopumā ir pozitīva. Uzņēmēji cīnās. Viņi nečīkst, bet attīsta 
un stiprina esošās vai meklē jaunas jomas.”

„Kopumā pozitīvi. Mēs no pašvaldības gribētu, lai uzņēmumi 
vairāk maksā nodokļus, lai darbība ir atvērtāka un baltāka, jo tas 
ir mūsu interesēs.”

„Vērtēju pozitīvi. Ir pietiekoši daudz darbvietu. Bezdarbs ir, bet 
nav tik izteikti liels. Iespējas strādāt ir.”

minējuši retāk, kamēr pārējos reģionos to norāda lielākā daļa intervēto. Latgales reģiona pārstāvji 
savukārt kā problemātisku uzņēmējdarbības vides aspektu identificē attālumu no Rīgas, kas būtiski 
ierobežo uzņēmējdarbības attīstības iespējas. Vērtējot uzņēmējdarbības attīstības tendences 
kopumā, intervētie tieši un netieši norāda uz vēl kādu būtisku apsvērumu, kas lielā mērā ietekmēs 
uzņēmējdarbības attīstību vidējā un ilgtermiņā – visos reģionos, izņemot Pierīgu, samazinās 
iedzīvotāju skaits, kas sekojoši determinēs arī uzņēmējdarbības kopējo aktivitāti nākotnē.

Uzņēmējdarbības vides vērtējums savā reģionā
Informācijas avots: Reģiona pārstāvju individuālās un ekspertu padziļinātās intervijas.

KURZEME

ZEMGALE

VIDZEME

UZŅĒMĒJDARBĪBA REĢIONOS LATVIJĀ



39

„Būtiskas atšķirības es neizjūtu. Varbūt kurzemnieku mentalitāte 
nedaudz atšķiras. Katrs mēģina cīnīties, kā var un māk. Sajūtu 
līmenī ir savādāka.”

„Mēs esam tādi rietumnieciskāki. Kurzemē ir vairāk 
pragmatiskāka pieeja.”

„Noteikti atšķiras. Pirmkārt, viss, kas saistīts ar ģeogrāfisko 
novietojumu – mums ir ostas. Līdz ar to var attīstīties ar ostām, 
transportu saistītās nozares. Otrkārt, mums ir divas spēcīgas 
augstākās izglītības iestādes – tas nozīmē izglītots, kvalitatīvs 

darbaspēks.”

„Kurzemē bezdarba procents ir 9-10%, bet Saldū ir vēl zemāks 
– ap 7%. Salīdzinoši Latgalē tas ir 17%. Uzņēmējdarbības vide ir 
diezgan dinamiska.”

„Atšķirības katrā reģionā ir saistītas ar ģeogrāfisko izvietojumu. 
Mums Kurzemes reģionā ir pietuvināti jūras pakalpojumi – 
loģistika, stividoru pakalpojumi, eksports.”

„Atšķiras, jo Kurzemes reģionā ir Liepāja un Ventspils, kuras ir 
ostas pilsētas. Citos reģionos šī nozare nav iespējama.”

“Vidēji aktīva. Varētu būt vairāk mazo, vidējo un pat 
mikrouzņēmumu, kas būtu kaut kas starp amatnieku un 
ražošanu, bet ne lielražotāji.”

„Kopumā vērtētu kā negatīvu. Ir arī pozitīvie aspekti – uzņēmēji, 
kuri ir spējīgi pārorientēties uz eksportu. Viņiem viss ir labi. 
Veiksmīgi attīstās uzņēmumi, kuri eksportē pārtikas un citus 
produktus mūsu emigrantiem Lielbritānijā un Vācijā („Latvijas 
maiznieks”, pelmeņu ražotāji u.c.).”

„Nepastāvīgā nodokļu politika un vispār ekonomiskā attīstība, 
iedzīvotāju skaits un viņu pirktspēja reģionos ir tie faktori, kas 
ietekmē uzņēmējdarbības vidi reģionā.”

„Pēdējos gados uzņēmēji arvien pilnveido savas prasmes, jo viņi 

vienlaikus ir uzņēmuma vadītāji, finanšu konsultanti, personāla 
vadītāji utt.. Viņiem ir ļoti daudz jāzina, jo liels darbinieku skaits 
vairs netiek praktizēts.”

„Tā pozitīvā lieta ir spēcīgās rūpniecības, tajā skaitā kokapstrādes, 
mašīnbūves, metālapstrādes tradīcijas. Dažus uzņēmumus ir 
skārusi Krievijas krīze un tie bija spiesti pārstrukturēt savas 
ražotnes. Līdz ar jaunām tehnoloģijām un modernizāciju daudzi 
uzņēmumi atsakās no roku darba un pielieto jaunās tehnoloģijas, 
tas  ir pozitīvi, bet attiecīgi samazina strādājošo skaitu.”

„Rēzeknē ir sarosījušies mājražotāji, mikro un mazie uzņēmumi, 
jo cilvēki paši vēlas attīstīt savas prasmes un, darot kaut ko 
lietderīgu, vēl nopelnīt papildus.”

„Ierobežojošs faktors ir elektrības jaudas trūkums, kas tuvākajos 
gados atrisināsies. Tad būs labāk šai ziņā. Vairākus gadus uz 
būvvaldi nāca ar lieliem projektiem un ražotnēm, bet tiklīdz 
uzzināja par jaudas iespējām, tad atmeta tam ar roku.”

„Visi sūdzas par ceļiem, bet nav jau Sibīrija, kur nevar izbraukt. 
Tas aktīvi nevienam netraucē uzņēmējdarbību.

Uzņēmumi ļoti labprāt šeit atrodas atrašanās vietas un 
darbaspēka pieejamības dēļ.”

„Vide ir ļoti atbilstoša uzņēmējdarbības veikšanai – tā ir 
infrastruktūra, ceļi, interneta pieslēgums, darbaspēka 
pieejamība, patērētājs, ienākošais tūrisms.”

Vērtējot, vai konkrētais reģions atšķiras no citiem, visu reģionu pārstāvji norāda, ka atšķirības 
pastāv. Šīs atšķirības gan dažādu reģionu pārstāvji saskata atšķirīgi. Piemēram, Latgales pārstāvji 
nereti kā sava reģiona atšķirību min attālumu no Rīgas, kas ir būtisks šķērslis reģiona uzņēmēju 
konkurētspējai (zemāka uzņēmumu vērtība, lielāks attālums līdz loģistikas centriem, transporta 
mezgliem u.c.). Savukārt Zemgales un Kurzemes pārstāvji atšķirības saskata reģionu specializācijā 
– Kurzeme kā ostu reģions, Zemgale kā lauksaimniecības un arī rūpniecības reģions. Kopsavelkot 
var secināt, ka lielākā daļa no reģionālajām atšķirībām var tikt attiecināta uz ģeogrāfiskā izvietojuma 
faktoru – attālums no galvaspilsētas, tuvums jūrai, tuvums ceļu krustpunktiem, dabas resursu 
pieejamība u.tml..

Uzņēmējdarbības vides reģionālās atšķirības
Informācijas avots: Reģiona pārstāvju individuālās un ekspertu padziļinātās intervijas.
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„Rīgas tuvums mūs ietekmē – mums ir iespējas izmantot visas 
iespējas, kas  ir galvaspilsētā, un darbiniekiem ir iespējas meklēt 
darbu arī tur, kas mūsu uzņēmējiem ir kā konkurence no Rīgas 
puses, jo Rīgā algas ir lielākas. No Jelgavas 13 000 ik dienu dodas 
strādāt uz Rīgu.”

„Negatīvi ir tas, ka daudzi izlemj pārcelt arī savu darbību uz Rīgu, 
jo tur ir pavisam cits apgrozījums, bet īres maksa bieži vien pat 
neatšķiras.”

„Zemgalē ir auglīgākā zeme, kas ir priekšrocība lauksaimniecībā.”

„Mūs šķērso starptautiskas nozīmes ceļi, mums ir savs dzelzceļš, 
kas ir labi loģistikai un darbaspēka mobilitātei.”

„Zemgales reģions ir ļoti neveiksmīgi kartē iezīmēts, jo Zemgalē 
ap Jelgavu, Bausku un Dobeli ir milzīgās aramzemes platības 
ar augstām graudu ražām un viss, kas ir ar lauksaimniecību 
saistīts, bet šajā galā ir pavisam cits bizness – Sēlijas galā tā ir 
mežizstrāde un kokapstrāde. Ar to mēs atšķiramies.”

„Mums nav tranzīta kā citos reģionos, bet mēs esam diezgan tādi 
daudzu sfēru/ nozaru visaptverošs reģions.”

„Zemgale noteikti atšķiras ar to, ka tomēr esam tuvāk Rīgai. 
Mums ir vairāk dažādas organizācijas un ir mazāks bezdarbs 
tieši Jelgavā, Dobelē, Bauskā. Salīdzinot ar Latgali, tā situācija 
noteikti ir labāka.”

„Specifiski neesam. Ne ar ko neatšķiramies īpaši no citiem. 
Mazliet izceļas Jelgava ar savu tuvumu Rīgai, infrastruktūru un 
attīstību, uz Jelgavu strādāt brauc pat speciālisti no Rīgas.”

„Jēkabpils izceļas ar mežniecību, kokapstrādi, kravu 
pārvadājumiem un grāmatvedību/ uzskaiti, kas pēdējā laikā ļoti 
iezīmējas ar to, ka sniedz šos pakalpojumus ne tikai Jēkabpils 
apkārtnē, bet arī ļoti daudziem klientiem no Rīgas, kas mums 
ir kā jaunievedums, ka mēs savu pakalpojumu varam sākt 
eksportēt, jo Jēkabpils Agrobiznesa koledžā sagatavo ļoti labus 
grāmatvedības speciālistus.”

ZEMGALE

„Vidzeme ir vairāk kokapstrādes centrs. Cēsis atšķirībā no citiem 
Vidzemes novadiem nekad nav bijis ļoti rūpniecisks. Te nekad 
vēsturiski nav bijusi ne lielā rūpniecība, ne ražošana. Mēs vairāk 
uz kultūru, tūrismu un mākslu.”

„Ir tā saucamais Vidzemes attīstības trijstūris – Valmiera, 
Cēsis, Smiltene, kur gan nodarbinātība, gan uzņēmumi, gan 
finanšu apgrozījums šajā trijstūrī arī koncentrējas. Smiltenē uz 
1000 iedzīvotājiem ir pāri par 900 darbavietām. Mēs principā 
eksportējam savas darba vietas, jo no citiem novadiem brauc pie 
mums strādāt.”

„Lielākais uzņēmums Vidzemē ir salīdzinoši mazs, salīdzinot ar 
lielu uzņēmumu Rīgā, Ventspilī,  vai Liepājā – ar to mēs esam 
atšķirīgi.”

„Vidzemē ir ļoti izteikta pašvaldību un uzņēmēju sadarbība. 
Arodbiedrība ir un viņa cenšas, bet tas nav atbalstīts no uzņēmēju 
puses. Uzņēmumiem, kuriem ir viegli atrast darbiniekus, 

arodbiedrības neveidojas galvenokārt pašu darbinieku ietekmes 
rezultātā, bet uzņēmumos, kur strādniekus ir grūti atrast, 
darba līgumā ir iestrādāti jau tādi bonusi, ar ko  viņi darbinieku 
var noturēt. Viņiem nerodas vajadzība pēc arodbiedrības vai 
koplīguma.”

„Negatīvais faktors ir diezgan lielais attālums no Rīgas. Līdz 
ar to ir problēmas ar investīcijām, jo mums nav ne lidostas, ne 
ostas, kas lielākoties interesē investorus. Toties mēs akcentējam 
dzelzceļa līniju un plānojam ieguldīt līdzekļus industriālās zonas 
attīstībai.”

„Mēs esam Austrumlatvijas pašā centrā – tas ir izdevīgi no 
loģistikas viedokļa. Tāpēc gribam attīstīt biznesa centru, kas 
būtu līdzvērtīgs inkubatoram. Mēs vispār gribam inkubatoru 
pašvaldības pārziņā, jo pašvaldība var iedot vairāk nekā privātais 
operators. Pašvaldības labvēlīgā attieksme ir mūsu lielākais 
pluss.”

VIDZEME

„Mazliet atšķiras: 1) ar attālumu līdz loģistikas centriem; 2) ir 
zemas darba spēka izmaksas un arī darba spēka kvalifikācija 
ir ne visai augsta; 3) vide ir nedaudz konservatīvāka, jo šeit 
uzņēmējiem nav ļoti atvērta un mobila reakcija uz notikumiem.”

„Mums blakus ir Krievija un Baltkrievija, bet mēs šo iespēju tā 
īsti neesam izmantojuši. Investīciju pieplūdums no šīm valstīm, 
uz ko kādreiz cerējām, ir pamazs.”

„Atrodamies tālāk no Rīgas. Iespējams, mentalitāte ir cilvēkiem 
savādāka. Te ir Krievija tuvu – daudzi uzņēmēji darbojas loģistikas 
nozarē un ar kravu pārvadājumiem.”

„Tāpat kā visi reģioni, mēs ciešam no tā, ka jaunieši dodas projām 
uz lielajām pilsētām. It kā ir bezdarbs, bet trūkst kvalificēts 
darbaspēks. Ir jāmazina smadzeņu aizplūde. Piemēram, mums 
ir optisko šķiedru ražošanas uzņēmums, kur ir nepieciešami 
augsta līmeņa speciālisti. Viņiem tā tiešām ir liela problēma.”

„Situācija ir daudz sliktāka, jo mēs krīzes laikā pazaudējām 
vairāk cilvēku kā jebkurš cits reģions Latvijā. Tā attīstība iet 
stipri smagāk. Mazākajos novados un pagastos situācija ir 
ļoti dramatiska. Spēcīgs cilvēkresursu trūkums ir jūtams 
pat Daugavpilī un Rēzeknē, nerunājot nemaz par mazākām 
pilsētām.”

„Ir lielas problēmas ar jaunatni, jo mūsu izglītības sistēma 
nav pielāgota tam, lai tā dotu informāciju par uzņēmējdarbību. 
Karjeras konsultācijas notiek ne tik labā līmenī, jo 60-70% 
jauniešu beidz skolu ar domu braukt prom no Latgales uz 
ārzemēm. Un pusei nav domas atgriezties atpakaļ.  Šobrīd jau ir 
sarežģīti, bet 10 gadu perspektīvā būs katastrofa ar jauniešiem. 
Nebūs kam maksāt nodokļus vienkārši.”

„Rīgas reģionā ir lielāka iedzīvotāju un uzņēmumu  skaita 
koncentrācija un arī ekonomiskā aktivitāte. Reģionu 

LATGALE
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uzņēmējdarbībā ir jāņem vērā ģeogrāfiskais attālums no 
galvaspilsētas, kas būtiski ietekmē uzņēmumus, jo tā ir arī ceļa 
infrastruktūra, laiks, loģistika, attālums  līdz galvaspilsētai/ 
ostām.”

„Vēl jāņem vērā ekonomiskās attīstības indekss. Piemēram, 

Ludzas novada uzņēmums un Pierīgas uzņēmums ir divas 
dažādas lietas arī pēc īpašuma vērtības, kas atkal ietekmē 
kredītresursu piesaisti, jo Rīgas reģiona uzņēmuma vērtība būs 
vairākas  reizes lielāka par Ludzas uzņēmuma vērtību, kas arī 
ir tas nodrošinājums kredīta piesaistei tālākai attīstībai. Tā ir 
būtiskākā atšķirība Rīgai un reģioniem.”

„Pierīgas reģiona novadi ir diezgan atšķirīgi pēc uzņēmējdarbības 
aktivitātes. Mārupe ir ļoti ekonomiski aktīvs novads. Mēs esam 
4. vietā starp visām Latvijas pašvaldībām pēc uzņēmumu skaita 
uz 1000 iedzīvotājiem. Tā ir atrašanās vieta starp Rīgu, lidostu. 
Tuvumā ir dzelzceļš, osta, autoceļi, lidosta – biznesam, kam ir 
svarīga loģistika un atrašanās vieta, Mārupe ir ideāla.”

„Rīgas reģionā ir vienkāršāk pieejams kvalificēts darbaspēks. No 

Rīgas arī brauc pie mums strādāt.”

„Atšķiras, jo Rīga kā pilsēta kopā ar aglomerāciju no kopējā IKP 
saražo 80%. Līdz ar to Rīgas reģions atšķiras ar uzņēmējdarbības 
aktivitāti. Kopumā ir tendence, ka uzņēmēji pārceļ savus 
uzņēmumus no reģioniem tuvāk Rīgai, jo te ir patērētājs, kas 
ir spējīgs samaksāt, un ir tūristi. Te ir arī vairāk profesionālais 
darbaspēks.”

RĪGA/PIERĪGA

Uzņēmēju kopējo noskaņojumu par uzņēmējdarbības vides un valsts tautsaimniecības attīstību 
ļauj vērtēt pētījumu centra SKDS pēc Citadele bankas pasūtījuma regulāri īstenotais Citadele Index 
pētījums27. Kā norādīts jau iepriekšējās izdevuma nodaļās, 2014. gada rudenī veiktās aptaujas dati 
liecina - uzņēmēju noskaņojums ievērojami pasliktinājies, sasniedzot zemāko līmeni aizvadīto trīs 
gadu laikā. Citadele Index vērtība noslīdējusi līdz 48.30 punktiem, kas liecina par drīzāk pesimistisku 
uzņēmumu noskaņojumu. Savukārt aplūkojot pētījuma rezultātus reģionālā griezumā, vērojams, ka 
2014. gada septembrī 50 punktu robežu indeksa vērtība nesasniedz nevienā reģionā (2014. gada jūnijā 
indeksa vērtība bija mazāka par 50 punktiem tikai Latgales reģionā). Indeksa vērtība Rīgas uzņēmumu 
grupā ir nedaudz augstāka (49.07) nekā Kurzemē (48.76), Zemgalē (48.31), Vidzemē (48.15) un Pierīgā 
(47.78). Līdzīgi kā vairākos iepriekšējos pētījumos, indeksa vērtība salīdzinoši zemāka ir Latgales 
reģionā (43.99). Visos reģionos indeksa vērtība, salīdzinot ar 2014. gada jūniju, ir samazinājusies par 
3-4 punktiem. Tas norāda uz uzņēmēju drīzāk pesimistisku vērtējumu par uzņēmējdarbības vidi un 
tās attīstības tendencēm. Lai gan dotā izdevuma sagatavošanas ietvaros veiktajās intervijās reģionos 
intervētie biežāk snieguši pozitīvus vērtējumus uzņēmējdarbības attīstībai, intervijās iespējams rast 
arī daudz faktu, kas pamato Citadele Index pesimistiskos rādītājus. Piemēram, dažādu mērķa grupu 
pārstāvji kā būtisku risku saskata demogrāfiskās attīstības tendences (iedzīvotāju novecošanās, 
emigrācija, dzimstības mazināšanā, jauniešu pārcelšanās uz dzīvi lielajās pilsētās u.c.). Tāpat tiek 
norādīts uz finanšu resursu pieejamības ierobežojumiem uzņēmumiem ārpus galvaspilsētas, kas 
savukārt būtiski ierobežo attīstības iespējas. Atsevišķi kritiski faktori tiek saskatīti arī valsts veiktās 
darbībās uzņēmējdarbības jomā. 

Vērtējot uzņēmējdarbības vides attīstības tendences kopumā, reģionu pārstāvji intervijās norāda, ka 
ekonomikas attīstība pēdējo gadu laikā ir nostabilizējusies, nodrošinot uzņēmējdarbības attīstības 
prognozējamību. Latvijas pievienošanās eirozonai tiek identificēts kā būtisks uzņēmējdarbības vidi 
stabilizējošs faktors. Arī Latvijas ekonomikas iziešana no krīzes un pēc-krīzes posma tiek vērtēta 
pozitīvi. Tai pat laikā bieži tiek norādīts, ka stabilitāti un prognozējamību grauj dažādu likumu un 
noteikumu (tai skaitā nodokļu sistēmas) izmaiņu biežums valstī, kā arī birokrātiskais slogs. Būtiski 
reģionālo uzņēmējdarbību ietekmējusi arī ekonomiski politiskā situācija Krievijas-Ukrainas attiecību 
kontekstā un tās sekas uz šo brīdi vēl nav pilnībā novērtējamas. 

Kā kritisku attīstības aspektu visos reģionos identificē arī cilvēkresursu pieejamību – gan esošajā 

27 Pētījuma ziņojumi pieejami: http://www.citadele.lv/lv/index/ 
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situācijā, gan tuvākā un tālākā nākotnē. Un šādā aspektā tiek norādīts uz divām problēmām. 
Pirmkārt, pieejamie cilvēkresursi neatbilst darba tirgus pieprasījumam ne kvantitatīvi, ne pēc 
kvalifikācijas. Otrkārt, demogrāfiskās prognozes liecina, ka jau tuvāko gadu laikā iedzīvotāju skaita 
samazināšanās var radīt ļoti būtiskus izaicinājumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai reģionos 
(īpaši no Rīgas attālākos reģionos). Šādā kontekstā nereti kritiski tiek vērtēta dažādu valsts un ES 
atbalsta programmu radītā ietekme – lai gan pieejamie līdzekļi ir palīdzējuši uzlabot un attīstīt 
uzņēmējdarbību, tiem ir bijusi nepietiekama sociālās attīstības komponente (uzņēmējdarbības 
attīstība nav spējusi nodrošināt iedzīvotāju migrācijas samazināšanos, demogrāfiskās situācijas 
uzlabošanos, iedzīvotāju dzīves līmeņa kopējo celšanos u.tml.).

Vērtējot dažādu uzņēmējdarbības šķēršļu aktualitāti un ietekmi, lielākā daļa reģionu uzņēmēju kā 
tādus identificē līdzīgas problēmas. Visbiežāk kā šķērslis tiek identificētas nodokļu likmes, kā arī 
likumu un noteikumu izmaiņu biežums. Tāpat visu reģionu uzņēmējiem šķēršļus uzņēmējdarbībai 
rada nodokļu likumi un nodokļu administrēšana, inflācija, infrastruktūras pakalpojumu izmaksas 
un darba likumi un noteikumi. Tai pat laikā vērojamas arī atsevišķas atšķirības dažādos reģionos. 
Rīgā biežāk kā citos reģionos kā problēmu identificē korupciju valsts sektorā un „draugu būšanu”, 
Pierīgā un Zemgalē – konkurenci ierobežojošas darbības no citiem uzņēmējiem, Zemgalē – valsts 
un pašvaldību iepirkumu procesu, Vidzemē – infrastruktūras pieejamību. Interesanti, ka Kurzemē 
izteikti retāk kā citos reģionos kā šķērslis tiek minēta konkurence ar ēnu ekonomiku.

Visos reģionos uzņēmēji par būtisku problēmu savā uzņēmējdarbībā identificē dažādus ar nodokļu 
administrēšanu saistītus jautājumus (jāpiebilst gan, ka Kurzemē izteikti retāk kā citos reģionos) 
- nodokļu likmes, nodokļu likumu nestabilitāte un mainīgums, pretrunas nodokļu likumos un 
noteikumos, informācijas pieejamībā par nodokļiem u.c.. Piemēroto soda naudu apjomu kā 
problemātisku uzņēmējdarbības vides faktoru biežāk kā citur novērtē uzņēmēji Vidzemē un Latgalē.

Aptuveni katrs trešais uzņēmējs Latvijā novērtē, ka būtiska problēma uzņēmējdarbībā ir arī augsti 
kvalificēta darbaspēka pieejamība, kā arī darbaspēka pieejamība kopumā. Mazkvalificēta darbaspēka 
trūkumu izjūt tikai katrs desmitais uzņēmējs Latvijā. Tomēr reģionu griezumā novērojamas 
izteiktas atšķirības. Piemēram, Latgalē katrs otrais darba devējs kā problēmu identificē kvalificēta 
darbaspēka un katrs ceturtais - mazkvalificēta darbaspēka trūkumu. Salīdzinoši retāk darbaspēka 
pieejamību kā problēmu identificē uzņēmēji Vidzemē un Kurzemē. Interesanti, ka darba devēji 
norāda ne tikai uz darbaspēka pieejamības problēmām kā tādām, bet kā problemātisku aspektu 
identificē arī darbinieku uzticamību, lojalitāti un darba tikumu - to kā problēmu savos uzņēmumos 
norāda gandrīz katrs trešais uzņēmējs (retāk Kurzemē, bet biežāk - Latgalē un Zemgalē).

Sekojoši – lai gan nelielas atšķirības ir novērojamas, visos Latvijas reģionos būtiskākie 
uzņēmējdarbības šķēršļi ir līdzīgi, kas nozīmē, ka ekonomiskās situācijas un uzņēmējdarbības vides 
izmaiņas vienlīdz būtiski ietekmē uzņēmējus dažādos reģionos. Uzņēmēju aptaujas dati liecina, 
ka salīdzinoši sliktākā situācijā šobrīd atrodas Latgale – uzņēmēju vērtējumos Latgales reģiona 
uzņēmējdarbības vidi visi kopumā Latvijā minētie šķēršļi ietekmē daudz būtiskāk kā citos reģionos 
(piemēram, ja nodokļu likmes kā problēmu min 59% uzņēmēju Latvijā kopumā, tad Latgalē uz to 
norāda 79%, kamēr Kurzemē tikai 22%).

3.2. UZŅĒMĒJDARBĪBAS ŠĶĒRŠĻU VĒRTĒJUMS
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Nodokļu likmes 59 65 53 59 22 57 79

Likumu un noteikumu izmaiņu biežums 45 45 33 50 25 67 67

Nodokļu likumi un noteikumi/ nodokļu administrēšana 42 44 39 50 15 44 58

Inflācija 31 33 29 39 21 37 25

Konkurence ar pelēko / ēnu ekonomiku 25 27 30 31 4 24 21

Infrastruktūras pakalpojumu izmaksas (elektrība, ūdens, gāze, autoceļi) 23 23 24 20 10 37 27

Darba likumi un noteikumi 21 22 19 19 9 19 37

Dokumentu uzglabāšanas nosacījumi papīra formā 15 18 14 9 6 22 10

Darba aizsardzības/ drošības prasības (t.sk. atbilstoša personāla piesaiste šo prasību nodrošināšanai) 14 12 13 15 7 24 25

Korupcija valsts sektorā 13 14 12 13 6 13 12

”Draugu būšana”/ ”blats” 12 15 9 13 4 13 10

Konkurenci ierobežojošās darbības no citu tirgus dalībnieku puses 12 13 15 11 1 19 6

Valsts iepirkumu process 11 13 6 7 7 19 13

Telpu inspekcijas (ugunsdzēsības, darba vietas drošības un sanitāro normu pārbaudes) 10 9 9 13 1 13 17

Pašvaldību iepirkumu process 9 10 4 4 4 20 15

Korupcija pašvaldību sektorā 9 9 9 9 6 13 12

Iespēja piekļūt valsts informācijai, kas nepieciešama jūsu uzņēmējdarbības veikšanai 9 10 7 7 4 9 12

Konkurenci ierobežojošās darbības no valdības puses 9 10 12 2 3 11 6

Infrastruktūras pieejamība (elektrība, ūdens, gāze, autoceļi) 8 6 9 20 9 11 6

Uzņēmējdarbībai nepieciešamo licenču un atļauju iegūšana 8 7 10 17 4 11 8

Preču un pakalpojumu sertifikācijas standarti 8 9 7 6 1 9 10

Vides aizsardzības likumi un noteikumi (ietekmes uz vidi novērtējums / vides piesārņojuma kontrole) 7 6 7 9 4 11 8

Būvatļauju saņemšana 6 6 6 7 3 6 10

Muitas un pārrobežu darījumu likumi un noteikumi 6 6 8 6 0 7 0

Tiesu varas darbība 5 6 4 2 0 11 4

Iespēja piekļūt pašvaldības informācijai, kas nepieciešama jūsu uzņēmējdarbības veikšanai 5 7 3 4 0 4 6

Personīgā un īpašuma drošība (likumiskās kārtības ievērošana) 5 4 3 6 1 13 12

Zemes pieejamība (iespēja iegādāties vai noslēgt ilgtermiņa nomas līgumu) 4 3 4 7 1 13 6

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības noteikumi (patentu, autortiesību un preču zīmju aizsardzība) 4 3 4 4 0 17 10

Maksātnespējas procedūras 3 3 1 6 1 7 0

Nekustamā īpašuma reģistrācijas process 3 2 4 9 0 4 2

Jauna uzņēmuma reģistrācijas process 2 2 2 2 1 6 2

Organizētā noziedzība/ mafija 2 1 3 0 3 4 2

Sakiet, lūdzu, kuras no sekojošām regulējošām jomām un šķēršļiem pēdējo divu gadu laikā 
ir kavējošas tieši Jūsu uzņēmuma darbībai un izaugsmei? (%)

Datu avots: „Administratīvo procedūru ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.” 2014, Ekonomikas ministrija. Autoru aprēķini.
Piezīme: Tabulā iekrāsoti desmit izplatītākie uzņēmējdarbības šķēršļi katrā no reģioniem.
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Sakiet, lūdzu, vai sekojoši nodokļu administrēšanas aspekti Jūsu uzņēmumam rada problēmas? (%)
Datu avots: „Administratīvo procedūru ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.” 2014, Ekonomikas ministrija. Autoru aprēķini.

Piezīme: Tabulā iekrāsoti desmit izplatītākie uzņēmējdarbības šķēršļi katrā no reģioniem.
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Nodokļu likmes 55 63 47 43 27 54 67

Likumu un noteikumu izmaiņu biežums 54 58 43 50 36 56 75

Nodokļu likumi un noteikumi/ nodokļu administrēšana 38 43 35 39 22 35 37

Inflācija 22 22 24 22 7 24 31

Konkurence ar pelēko / ēnu ekonomiku 15 15 18 17 9 15 12

Infrastruktūras pakalpojumu izmaksas (elektrība, ūdens, gāze, autoceļi) 15 15 14 22 12 15 10

Darba likumi un noteikumi 14 11 20 19 9 15 27

Dokumentu uzglabāšanas nosacījumi papīra formā 14 16 9 11 7 22 8

Darba aizsardzības/ drošības prasības (t.sk. atbilstoša personāla piesaiste šo prasību nodrošināšanai) 13 15 12 13 3 15 17

Korupcija valsts sektorā 13 11 19 9 4 28 10

”Draugu būšana”/ ”blats” 11 13 14 6 3 15 4

Konkurenci ierobežojošās darbības no citu tirgus dalībnieku puses 9 9 8 13 3 13 12

Valsts iepirkumu process 7 8 12 0 3 6 0

Telpu inspekcijas (ugunsdzēsības, darba vietas drošības un sanitāro normu pārbaudes) 7 8 7 2 1 11 2

Pašvaldību iepirkumu process 6 5 7 11 4 13 8

Korupcija pašvaldību sektorā 6 7 7 7 4 4 8

Iespēja piekļūt valsts informācijai, kas nepieciešama jūsu uzņēmējdarbības veikšanai 6 6 7 7 3 7 6

Konkurenci ierobežojošās darbības no valdības puses 5 7 3 2 3 9 6

Infrastruktūras pieejamība (elektrība, ūdens, gāze, autoceļi) 5 5 4 2 4 17 2

Uzņēmējdarbībai nepieciešamo licenču un atļauju iegūšana 5 5 8 6 1 7 2

Preču un pakalpojumu sertifikācijas standarti 5 6 3 2 7 7 2

Vides aizsardzības likumi un noteikumi (ietekmes uz vidi novērtējums / vides piesārņojuma kontrole) 4 4 5 2 6 7 2

Būvatļauju saņemšana 4 5 3 2 1 11 0

Muitas un pārrobežu darījumu likumi un noteikumi 4 5 2 4 1 9 0

Tiesu varas darbība 3 4 4 4 1 4 0

Iespēja piekļūt pašvaldības informācijai, kas nepieciešama jūsu uzņēmējdarbības veikšanai 3 3 4 2 1 7 2

Personīgā un īpašuma drošība (likumiskās kārtības ievērošana) 3 3 3 2 1 4 0

Zemes pieejamība (iespēja iegādāties vai noslēgt ilgtermiņa nomas līgumu) 3 2 1 7 4 2 4

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības noteikumi (patentu, autortiesību un preču zīmju aizsardzība) 2 3 1 4 0 6 0

Maksātnespējas procedūras 2 2 1 0 3 0 4

Nekustamā īpašuma reģistrācijas process 3 2 4 9 0 4 2

Jauna uzņēmuma reģistrācijas process 2 2 2 2 1 6 2

Organizētā noziedzība/ mafija 2 1 3 0 3 4 2
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Domājot par darbaspēka pieejamību, vai minētais patlaban  ir problēma Jūsu uzņēmumā? (%)
Datu avots: „Administratīvo procedūru ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.” 2014, Ekonomikas ministrija. Autoru aprēķini.

Jūsuprāt, cik daudzi uzņēmumi Jūsu uzņēmuma darbības nozarē/ jomā dara sekojošo? / Ņemot vērā visus 
pašreizējos apstākļus – cik attaisnojama, Jūsuprāt, ir to uzņēmēju rīcība, kuri veic šādas darbības? (%)– Reģioni

Datu avots: „Administratīvo procedūru ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.” 2014, Ekonomikas ministrija. Autoru aprēķini.
Piezīme: Attēlota atbilžu „to dara gandrīz visi”, „to dara lielākā daļa”, „to dara aptuveni puse” summa.
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Augsti kvalificēta tehniskā personāla (speciālistu) pieejamība 34 38 28 22 19 33 52

Darbinieku uzticamība, lojalitāte un darba tikums 29 27 33 33 18 35 37

Darbaspēka pietiekamība kopumā 28 29 26 20 19 28 44

Mazkvalificēta vai nekvalificēta personāla pieejamība 13 10 15 15 13 19 25

Atbilstoša vadības personāla pieejamība 11 12 11 2 6 11 13

Administratīvā personāla pieejamība 7 7 6 2 3 7 12

Atšķirīga ir situācija, ja vērtē uzņēmēju pašnovērtējumus dažādu godīgas konkurences situāciju 
ietekmējošu prakšu īstenošanā reģionos. “Aplokšņu algu” maksāšanu kā izplatītu praksi biežāk 
novērtē uzņēmēji Latgalē, Rīgā un Pierīgā, nelegālo nodarbinātību - Latgalē, kukuļdošanu valsts 
un pašvaldību amatpersonām - Latgalē un Pierīgā, nodokļu nemaksāšanu - Pierīgā un Rīgā, 
diskrimināciju darba tirgū - Latgalē. Kopumā novērojams, ka biežāk dažāda veida negodīgu 
uzņēmējdarbības praksi atzīst uzņēmēji Latgalē, bet retāk - Kurzemē un Vidzemē.

Būtiski uzsvērt - uzņēmēji ne tikai atzīst, ka viņu nozarē konkrētas negodīgas uzņēmējdarbības 
prakses pastāv, bet nereti arī attaisno tās. Piemēram, Zemgalē un Latgalē pat 37% uzņēmēju 
attaisno “aplokšņu algu” maksāšanu, Latgalē 31% attaisno nelegālo nodarbinātību, Zemgalē 19% 
attaisno nodokļu nemaksāšanu, savukārt Zemgalē un Latgalē katrs desmitais uzņēmējs attaisno 
diskrimināciju darba tirgū. Atšķirīga situācija novērojama Pierīgā - lai gan salīdzinoši bieži uzņēmēji 
atzīst dažādu negodīgu uzņēmējdarbības prakšu pastāvēšanu reģionā, tās attaisno tikai retais no 
aptaujātajiem uzņēmējiem.
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UZŅĒMĒJDARBĪBA REĢIONOS LATVIJĀ



46

Rīga

Rīga

Rīga

VISI

VISI

VISI

Pierīga

Pierīga

Pierīga

Vidzeme

Vidzeme

Vidzeme

Kurzeme

Kurzeme

Kurzeme

Zemgale

Zemgale

Zemgale

Latgale

Latgale

Latgale

14

12

13

11

6

11

16

13

16

10

8

13

17

16

17 

9

3

6

7

4

4

7

2

13

6

1

1

3

3

3

7

9

11

13

4

19

21

17

8

31

10

10

Dara puse vai vairāk

Dara puse vai vairāk
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Neslēdz darba līgumus ar darbiniekiem (nodarbina nelegāli) (%)

Dod dāvanas/ kukuļus valsts un pašvaldību amatpersonām (%)

Pilnībā vai daļēji nemaksā nodokļus, kuri saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem būtu jāmaksā (%)

Ir attaisnojams

Ir attaisnojams

Ir attaisnojams
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Dara puse vai vairāk

Dara puse vai vairāk

Darba attiecībās labvēlīgāk vai sliktāk izturas pret 
noteikta dzimuma pārstāvjiem (%)

Darba attiecībās labvēlīgāk vai sliktāk izturas 
pret noteikta vecuma cilvēkiem (%)

Ir attaisnojams

Ir attaisnojams

Viens no reģiona pārstāvju intervijās nereti minētiem uzņēmējdarbības šķēršļiem ir arī dažādu 
kontrolējošo un uzraugošo dienestu darbība - pārbaudes uzņēmumos. Uzņēmēju aptaujas dati 
to arī netieši apliecina - vidēji Latvijā katram trešajam uzņēmumam ir bijusi saskarsme ar Valsts 
ieņēmumu dienestu un/vai Valsts darba inspekciju, katram piektajam - ar Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu, katram desmitajam - ar Pārtikas un veterināro dienestu un Valsts vides 
dienestu. Šo datu reģionālā analīze apliecina, ka uzņēmējiem Vidzemē un Pierīgā pēdējā gada laikā 
biežāk kā citos reģionos bijusi saskarsme ar dažādām kontrolējošām un uzraugošām institūcijām. 
Savukārt Latgalē izteikti biežāk kā citos reģionos pārbaudes veikusi Valsts darba inspekcija un Valsts 
valodas centrs. Tas gan neļauj viennozīmīgi apgalvot, ka šīs pārbaudes un saskarsme ir radījusi 
šķēršļus uzņēmējdarbībai, tomēr norāda uz dažādu dienestu un institūciju radīto administratīvo 
laika patēriņa slogu uz uzņēmējdarbību kopumā.
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Valsts ieņēmumu dienests 36 33 41 56 36 43 17

Valsts darba inspekcija 30 24 36 43 25 33 48

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 21 19 27 35 13 20 19

Pārtikas un veterinārais dienests 11 8 17 24 9 2 19

Valsts vides dienests 10 7 10 13 10 15 17

Veselības inspekcija 7 5 10 6 9 2 10

Valsts valodas centrs 6 6 6 4 3 11 12

Pašvaldības būvinspekcija 6 6 7 4 3 9 6

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 4 5 3 4 0 9 8

Pašvaldības policija 3 3 6 0 1 2 4

Datu valsts inspekcija 3 2 5 0 0 7 6

Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jūsu uzņēmumu ir pārbaudījušas / Jums ir bijusi 
saskarsme ar sekojošām inspekcijām un/vai kontrolējošām institūcijām? (%)

Datu avots: „Administratīvo procedūru ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.” 2014, Ekonomikas ministrija. Autoru aprēķini.

Uzņēmējdarbības būtiskākās problēmas reģionos
Informācijas avots: Reģiona pārstāvju individuālās un ekspertu padziļinātās intervijas.

„Mazajiem tas ir birokrātijas slogs, it īpaši amatniekiem un 
mājražotājiem. Lielajiem - darbaspēka trūkums, elektrojaudas. 
Visiem – ceļu infrastruktūra.”

„Gribētu atzīmēt arī starptautiski nedrošo situāciju, jo Liepājā 
viena no vadošajām nozarēm ir tekstilnozare, kam lielākais 
noieta tirgus ir Krievija, kur viņi piegādāja savu produkciju un 
kur pēc tās bija pieprasījums. Dažādu aizliegumu un šķēršļu dēļ 
šobrīd tas ir apgrūtināti.”

„Mēs redzam nesakārtotu sociālo vidi, kas ir pietiekoši liela 
problēma un joprojām atgrūž mūsu cilvēkus atgriezties dzimtenē 
un palīdzēt ar to pieredzi, kas ir iegūta aiz mūsu robežas. Kamēr 
cilvēkiem nebūs drošības sajūta visos virzienos, tikmēr nekas 
nebūs.”

„Kvalificēts darbaspēks. Pieejamie finanšu resursi modernizācijas 
lietām. Noieta tirgus meklējumi sakarā ar situāciju Krievijā.”

„Mūsu efektivitāte un investīcijas pēdējos gados banku 
ekonomistu redzējumā ir bijušas par mazu, tāpēc ir jautājums, 
vai nevajadzētu apsvērt investētās peļņas neaplikšanu ar nodokli. 

Tas būtu motivējošs instruments, lai uzņēmēji maksimāli 
domātu, kā attīstīties.”

„Uzņēmumiem, kuri ir atkarīgi no valsts un valsts pasūtījumiem, 
būtu svarīga stabilitāte ilgtermiņā, jo mēs ieguldām lielus 
kapitālieguldījumus rūpnīcās un laboratorijās, bet mēs īsti pat 
nezinām nākošā gada plānu. Nav iezīmētās naudas, jo uz katrām 
vēlēšanām tās prioritātes mainās.”

„Infrastruktūra ir tā lieta, kura nemitīgi ir jāremontē un laicīgi 
ir jāpasūta projekti pareizajā brīdī, lai tas būtu maksimāli mazu 
līdzekļu patērējoši, nevis tā, ka viss ir sabrucis un tagad jāsāk 
visu no jauna būvēt.”

„Eksporta jomā ir nežēlīga konkurence. Valstiski tas ir 
jautājums par to pašu atbalstu lauksaimniekiem, kas veido viņu 
konkurētspēju, jo mūsu preču virzība eksportu tirgos mūsu 
budžetam un tautsaimniecībai ir ļoti svarīga.”

„Lielākās problēmas, kas skar visus reģionus, ir normatīvo aktu 
straujā mainība, it īpaši, ja tie ir kādas konkrētas pilsētas vai 
novada noteikumi.”

KURZEME
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„Galvenā problēma ir, ka ļoti daudzi iedzīvotāji ir aizbraukuši un 
brauc joprojām prom. Ielas ir tukšas. Normālu darbinieku atrast 
ir problēma, lai gan ir bezdarbs. Mēs cilvēkus Cēsīs redzam tikai 
vasarā, sākot no jūnija vidus līdz augusta vidum, kad viņi visi 
smuki aizbrauc un mēs atkal te nīkstam.”

„Daudzi saskaras ar infrastruktūras trūkumiem (ceļi nav labā 
kvalitātē, inženierkomunikācijas ir pārāk tālu un pārāk dārgas, 
lai tās dabūtu).”

„Uzņēmēji tikšanās vienmēr saka, lai netraucē viņiem strādāt un 
lai dod ceļus un elektrību!”

„Telpu trūkums un kvalificēts darbaspēks (kokapstrādē un 
lauksaimniecībā). Lauksaimnieciskā izglītība ir viena no 
nepopulārākajām, kur studentu skaits samazinās ļoti strauji.”

„Īsti problēmas nav, bet, tāpat kā visur, ir neapmierināts 
pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem un īpašu profesiju 
pārstāvjiem. Tai pašā slimnīcā trūkst māsiņas un ārsti. NVA 
mājas lapā pārsvarā tiek meklēti medicīnas darbinieki.”

„Bieži vien mazajiem uzņēmējiem ir neskaidrības, bet viņi  nezina, 
kā meklēt risinājumi, jo netic, ka var kaut ko panākt.”

VIDZEME

ZEMGALE

„Mums ir iespējas eksportēt uz kaimiņvalstīm austrumos, bet 
šobrīd uzņēmēji izjūt Krievijas ierobežojumus loģistikā.”

„Banku piesardzīgā politika kreditēšanā.”

„Kvalificēta darba spēka trūkums.”

„Bez darbaspēka trūkuma un nodokļu sloga, trešā lielākā 
problēma Latgales uzņēmējiem ir tas, ka viņiem nav kur ņemt 
līdzekļus attīstībai. Mums ir izveidota tāda sistēma, pateicoties 
spēcīgajam banku lobijam, ka Latvijā bankas strādā kā 
lombardi. Aizdevums dod, bet tas ir ļoti dārgi un ar milzīgiem 
nodrošinājumiem.”

„Mums ir ļoti dārgi energoresursi – ļoti dārga elektrība, 
salīdzinot ar Norvēģiju. Kā var būt, ka līdz ar tirgus liberalizāciju 

pakalpojums paliek dārgāks!? Tas nav loģiski. Tur ir kaut kādas 
problēmas. Tas ir vēl viens liels mīnuss pašiem uzņēmējiem un 
investoriem, kas ienāk.”

„Darba spēka aizplūšana uz ārzemēm. Trūkst ļoti kvalificētu 
kadru, jo viņi visi ir aizbraukuši uz ārzemēm. Vecie aiziet pensijā, 
bet jaunie atnāk praksē pēc mācībām, bet pēc tam aizbrauc uz 
ārzemēm, jo darba alga ir maza.”

„Darbaspēks un nodokļi. Kāda uzņēmēja viedoklis: “Mēs esam 
gatavi maksāt lielus nodokļus, ja to dara visi!””

„Valsts kontrolējošo institūciju sodītāju loma – tām būtu 
jāorientējas uz sadarbību, izglītošanu un preventīvo darbu, nevis 
sodīšanu pēc noteikta plāna!  Kāds tur var būt plāns!?”

„Problēma ir naudas plūsmas nodrošināšana, jo Latvijā no visiem 
uzņēmumiem 80% kvalificējas kā mikrouzņēmumi, mazie vai 
vidējie uzņēmumi. Uzņēmēju biedrības lielākoties apvieno mikro 
un mazos uzņēmumus, kuriem pats svarīgākais ir fiziskais naudas 
masas daudzums, lai spētu apgrozīt un nopirktu izejmateriālus 

ražošanai. Daudzi ir tik mazi, ka viņiem pat naudas līnijas bankās 
nav pieejams, bet šie apgrozāmie līdzekļi ir ļoti svarīgi.”

„Ļoti daudziem ir interese par ES struktūrfondiem, taču daudziem 
ir bail kaut ko darīt birokrātijas dēļ vai tā dēļ, ka viņi paši nespēj 
un tad ir jāņem konsultants, kuram, savukārt, ir jāsamaksā.”

LATGALE

RĪGA/PIERĪGA

„Problēmas ir tādas pašas kā citviet Latvijā: lieli darbaspēka 
nodokļi, nesakārtots maksātnespējas likums, liels birokrātisko 
atskaišu slogs, liels laika patēriņš valsts kontrolējošo iestāžu 
vajadzību apkalpošanai u.c..”

„Uzņēmējiem ir nepieciešama laba infrastruktūra, jo šobrīd 
investori grib investēt pilsētā, bet tajā vietā, kur varētu celt 
rūpnīcu, ir jāpievelk gāze/ elektrība, kas ir ļoti augstas izmaksas. 
Gala rezultātā viņi investē citās pilsētās. Tāpēc infrastruktūra 
ražošanas teritorijās ir viens no atslēgas jautājumiem, kas 
pašvaldībām ir jārisina.”

„Šobrīd pārsvarā profesionālā izglītība tiek vērsta uz darba 
ņēmēju veidošanu.”

„Pakalpojumu/ ražojumu pašizmaksa palielinās līdz ar 

elektrības/ nodokļu pieaugumu, bet tas ir visā valstī.”

„Tikai tās, kas ir visā valstī. Mums ir maz speciālistu kā tādu. 
Sevišķi jaunie grib saņemt lielu naudu, bet tā atdeve no viņiem 
nav, jo viņi nesaprot, ka ir jāstrādā, jāmācās papildu kursos un 
sevi jāpierāda.”

„Ja cels augšā mikrouzņēmuma nodokli, tad ies atpakaļ ēnu 
ekonomikā un nemaksās. Labāk, lai maksā 9%, bet visi.”

„Rudenī notika kampaņveidīgas pārbaudes, kad Jēkabpils 
uz divām dienām bija paralizēta, jo VDI ar VID nāca iekšā 
uzņēmumos, pat filmējot, kas vispār bija kaut kas nedzirdēts. 
Tādas metodes, kas mūsdienām ir neatbilstošas! Institūcijām ir 
jābūt preventīvām un kā padomdevējiem, bet ir pilnīgi pretējas 
darba metodes.”
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3.3. UZŅĒMĒJU AKTIVITĀTE UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
VIDES JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ

Uzņēmēju pašu aktivitāte dažādu uzņēmējdarbības vidē aktuālu jautājumu risināšanā tiek uzskatīta 
par vienu no efektīvākajiem attīstību sekmējošiem faktoriem. Tomēr reģionu pārstāvju intervijās un 
reģionos strādājošo uzņēmēju aptaujā iegūtā informācija un dati liecina - uzņēmēju aktivitāte drīzāk 
vērtējama kā zema. Ir daļa uzņēmēju, kuri iesaistās dažādās sadarbības un līdzdalības aktivitātēs, 
tomēr tā ir ļoti neliela daļa no kopējā uzņēmēju skaita.

Tikai aptuveni puse uzņēmēju apgalvo, ka tiekas ar citiem sava novada vai reģiona uzņēmējiem 
vismaz reizi mēnesī vai biežāk (augstāks šis rādītājs ir Kurzemē, Zemgalē un Latgalē (aptuveni 60%)), 
kamēr katrs desmitais Latvijas uzņēmējs savā ikdienas darbā nekad netiekas ar citiem uzņēmējiem 
(Pierīgas reģionā pat katrs piektais). Šāda komunikācijas un sadarbības aktivitāte vērojama 
aptuveni līdzīgi visās nozarēs (nedaudz biežāk komunikācija notiek ražošanas nozarē), sekojoši tā 
nav raksturīga tikai noteiktiem tautsaimniecības sektoriem, bet uzņēmējiem Latvijā kopumā.

Cik bieži Jūs tiekaties (formāli vai neformāli) ar citiem Jūsu novada vai reģiona uzņēmējiem? (%) – Reģioni
Informācijas avots: Reģiona pārstāvju individuālās un ekspertu padziļinātās intervijas.

Cik bieži Jūs tiekaties (formāli vai neformāli) ar citiem Jūsu novada vai reģiona uzņēmējiem? (%) – Nozares
Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).
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Tikai katrs piektais Latvijas uzņēmējs piedalās kādā darba devēju vai uzņēmēju organizācijā, lai gan 
par iespējām piedalīties ir dzirdējis vairākums uzņēmēju (2/3). Visbiežāk uzņēmēji piedalās nozaru 
līmeņa un vietējā līmeņa uzņēmēju organizācijās. Aptuveni 4% uzņēmēju ņem dalību vairākās šāda 
veida organizācijās. Vērtējot reģionālā griezumā, novērojams, ka aktīvāki ir uzņēmēji Vidzemē 
(kopumā 38% piedalās kādās darba devēju organizācijās), kamēr izteikti neaktīvāki ir Latgalē (17%) 
un Pierīgā (19%) strādājošie. Atšķirības vērojamas arī nozaru griezumā - sadarbībā aktīvāki ir 
uzņēmumi ražošanas un pakalpojumu sfērā (25%), bet neaktīvāki - būvniecībā strādājošie (12%). 
Bet visizteiktākās atšķirības iezīmējas uzņēmumu lieluma grupu aspektā - ja lielo uzņēmumu vidū 
kopumā 91% ir iesaistīti kādās darba devēju organizācijās, vidējo uzņēmumu grupā - 69%, tad starp 
mazajiem uzņēmumiem 43% piedalās organizācijās, bet mikrouzņēmumu vidū - tikai 18%. Šie 
rādītāji nav pārsteidzoši, jo saprotami, ka vidējiem un lieliem uzņēmumiem ir gan lielāka interese un 
motivācija iesaistei dažādās organizācijās, gan lielākas iespējas un resursi, lai to darītu. Tai pat laikā 
tas ilgtermiņā rada situāciju, ka uzņēmējdarbības vidi determinē pamatā lielo un vidējo uzņēmumu 
intereses. Tādēļ ir svarīgi sekmēt un motivēt arī mazo un mikro uzņēmumu savstarpēju sadarbību 
kopēju interešu aizstāvībā.

Vai esat dzirdējis/-usi par iespēju darboties savas nozares vai uzņēmēju asociācijā vai apvienībā? (%)
Datu avots: „Administratīvo procedūru ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.” 2014, Ekonomikas ministrija. Autoru aprēķini.

Piezīme: Attēlotas apstiprinošo atbilžu kopējais īpatsvars.

Vai Jūsu uzņēmums ir darba devēju, uzņēmēju organizācijas biedrs? (%)
Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).
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Vai Jūsu uzņēmums ir darba devēju, uzņēmēju organizācijas biedrs? (%) – Reģioni
Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

Vai Jūsu uzņēmums ir darba devēju, uzņēmēju organizācijas biedrs? (%) – Nozares
Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

Vai Jūsu uzņēmums ir darba devēju, uzņēmēju organizācijas biedrs? (%) – Uzņēmuma lielums
Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).
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Sakiet, lūdzu, kādēļ Jūs nedarbojaties nevienā nozares vai uzņēmēju asociācijā vai apvienībā? (%)
Datu avots: „Administratīvo procedūru ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.” 2014, Ekonomikas ministrija. Autoru aprēķini.

Vai Jūsu uzņēmumam ir dota pietiekama iespēja iesaistīties normatīvo aktu izmaiņu apspriešanā? / Vai Jūs esat
 pēdējo 2 gadu laikā iesaistījies/-usies kādā diskusijā par likumprojektu un noteikumiem, sniedzot savus  

komentārus valsts institūcijai vai nozares vai uzņēmēju asociācijā vai apvienībā? (%)
Datu avots: „Administratīvo procedūru ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.” 2014, Ekonomikas ministrija. Autoru aprēķini.

Piezīme: Attēlots apstiprinošo atbilžu kopējais īpatsvars.

Uzņēmēju iesaistes un līdzdalības veicināšana savukārt ir liels izaicinājums, jo šobrīdējās pasivitātes 
šķēršļi nav atrisināmi īstermiņā. Puse no uzņēmējiem, kuri neiesaistās nekādās organizācijās, kā 
iemeslu norāda atbildi, ka “neredz jēgu iesaistīties”, un daudz retāk tiek minēti dažādi citi argumenti 
kā laika trūkums, informācijas trūkums vai tml.. Tas arī lielā mērā izskaidro, kādēļ uzņēmēju 
augstā informētība par iespējām iesaistīties nekorelē ar augstiem reālās iesaistīšanās rādītājiem. 
Šo aspektu uzsver arī individuālajās padziļinātajās intervijās reģionu pārstāvji, norādot - uzņēmēju 
nevēlēšanās līdzdarboties lielā mērā saistīta ar uzņēmēju pārliecību par to, ka viņiem ir ļoti mazas 
iespējas ietekmēt uzņēmējdarbības vidi regulējošu jautājumu risināšanu un lemšanu. To apliecina 
arī uzņēmēju aptaujas dati - tikai 20% Latvijas uzņēmēju novērtē, ka viņiem ir iespējas iesaistīties 
normatīvo aktu izmaiņu apspriešanā (Kurzemē un Vidzemē šie rādītāji gan ir izteikti augstāki 
(attiecīgi 34% un 31%, kamēr Latgalē un Pierīgā izteikti zemāki (12%, 13%)). Arī šādā aspektā 
augstāki ir iespēju iesaistīties rādītāji, nekā reālās iesaistes dati - ja kopumā 20% novērtēja, ka 
viņiem ir iespējas, tad tikai 9% bija tās izmantojuši. Pie tam - reģionos, kur novērojami augstākie 
iespēju iesaistīties vērtējumi (Kurzeme un Vidzeme) vienlaikus novērojami viszemākie reālās 
iesaistīšanās rādītāji (tikai 6%). Tas apliecina, ka uzņēmēji nesaskata šādu aktivitāšu efektivitāti, pat 
ja tiek nodrošinātas un ir pieejamas iespējas iesaistīties.
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Sekojoši - neredzot līdzdalības efektivitāti, darba devējiem nav motivācijas tērēt laika un finanšu 
resursus šādai līdzdalībai. Šādā aspektā vērtējot - būtiska ir valsts un pašvaldības loma uzņēmēju 
aktivitātes veicināšanā, jo tikai gūstot pārliecību, ka iesaiste var būt efektīva un ieguldītais laiks un 
arī finanšu līdzekļi dod atdevi ilgtermiņā, uzņēmēji biežāk būtu gatavi iesaistīties nozaru, reģionu un 
visas valsts līmeņa kopējo uzņēmējdarbības jautājumu risināšanā.

Runājot par uzņēmēju sadarbību, iezīmējas divas tās komponentes – sadarbība kopīgas 
uzņēmējdarbības veikšanā (sadarbības partneri uzņēmējdarbībā) un sadarbība plašākā nozīmē, 
kā interešu aktivitāte nozaru, reģionu vai valsts līmeņa uzņēmējdarbības vides aktuālo jautājumu 
risināšanā. Par problemātiskām identificējamas abas komponentes. Intervijās tam tiek sniegti 
dažādi skaidrojumi. Lai gan ir novērojami atsevišķi pozitīvie piemēri, biežāk uzņēmēji viens otru 
uztver par konkurentiem, nevis līdzvērtīgiem partneriem, kuru sadarbība varētu dot lielāku atdevi 
kā katra atsevišķa izolēta darbība. Tas savukārt liedz veidot sekmīgas un ilgtspējīgas sadarbības, 
maksimizējot savas peļņas iespējas. Uzņēmēji labprātāk izvēlas individuālas, nevis kolektīvas 
uzņēmējdarbības stratēģijas, jo, pirmkārt, viņiem visbiežāk ir tikai šāda veida pieredze, kā arī, 
otrkārt, šāda veida darbībā saskata lielākus potenciālos ieguvumus (nav jādalās ar ieguvumiem, 
nav jāvienojas, nav jārēķinās ar citiem u.tml.).

Sadarbības pasivitāti iespējams skaidrot arī ar zemu sociālā kapitāla līmeni – tas raksturīgs ne 
tikai uzņēmējiem, bet Latvijas iedzīvotājiem kopumā. Iedzīvotāji neuzticas viens otram, sekojoši ir 
apgrūtinoši veidot noturīgas sadarbības. Intervētie norāda uz līdzīgām problēmām uzņēmējdarbības 
vidē – uzņēmēji nevēlas atklāt savus plānus citiem uzņēmējiem, tādēļ nav pamata un mehānisma, 
lai veidotos produktīvas ekonomiskas sadarbības. Nereti kā izskaidrojums zemajam sociālajam 
kapitālam tiek argumentēts ar „kolhozu laiku” pieredzi, proti – sadarbība un partnerība asociējas 
ar kolektivizācija pieredzi, kas veido negatīvas konotācijas šādas prakses uztverē. Intervijās daudzi 
intervētie tieši ar šo aspektu skaidro uzņēmēju nevēlēšanos iesaistīties kopīgās aktivitātēs. Vispārinot 
šo faktoru, iespējams secināt - sadarbības pieredzes trūkums ir būtiskākais tās īstenošanas šķērslis. 
Latvijā nav attīstīta sadarbības kultūra, tādēļ tās ieviešana un ilgtspēja ir vēl tikai sākuma stadijā.

Šādos apstākļos – kad sadarbība nav „dabisks”, bet virzīts process – izšķiroša loma ir sadarbības 
koordinatoriem. Pētījumā iegūtā informācija liecina, ka sadarbība veidojas tajās apdzīvotajās vietās, 
kur ir koordinators, kurš organizē sadarbību, uzņemas atbildību par tās attīstību. Lai gan tas nozīmē 
mākslīgi veidotas sadarbības, situācijā, kad uzņēmējiem nav pieredzes šādu sadarbību veidošanā, 
šāds mehānisms ir vienīgais iespējamais. Šeit gan slēpjas arī būtisks risks sadarbības ilgtspējai – ja 
koordinējošā darbība notiek konkrētu projektu ietvaros un ir laikā terminēta, pastāv liela iespēja, ka 
pēc projekta noslēgšanās, sadarbības aktivitātes apsīkst. Tādēļ būtiski, lai koordinējošās funkcijas 
un ieinteresētību ilgtermiņa sadarbībā īsteno paši uzņēmēji, nevis „trešās puses”.

Uzņēmēju aktivitāte uzņēmējdarbības vides jautājumu risināšanā
Informācijas avots: Reģiona pārstāvju individuālās un ekspertu padziļinātās intervijas.

„Tie, kuri grib, tie darbojas gan uzņēmēju klubos, gan dialogos 
ar pašvaldību un valsts institūcijām. Tie, kuriem ir ko teikt, tie 
piedalās  un savas pozīcijas un intereses aizstāv. Tas ir no pašiem 
atkarīgs.”

„Aktivitāti varētu vēlēties lielāku, bet uzņēmējiem jau vienmēr ir 
ļoti strauji jāskrien, sevišķi krīzes periodu pārdzīvojot. Ja līdzībās 

ar Maslova piramīdu, tad mēs visu laiku esam uz tā pirmā 
pakāpiena, kur katram savas vajadzības ir jāmēģina apmierināt. 
Pieļauju, ka nepietiek ne laika, ne enerģijas, ne resursu, lai 
padomātu plašāk un iesaistītos šādās aktivitātēs.”

„Visādi. Baigi atvērtais ir reti kurš, jo tirgus ir maziņš un 
konkurence ir. Šad tad dzird, ka kāds ir atņēmis vai iekāpis cita 

KURZEME
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„Tā varēja būt labāka, jo Cēsīs atšķirībā no Valmieras, ir viens 
uzņēmēju klubs, kurš varētu nest uz pašvaldību to savu kopējo 
viedokli. Tur ir pārstāvēts ļoti mazs dalībnieku skaits. Ja uzņēmēji 
būtu vairāk kopā un pārrunātu visu kopā, viņi būtu lielāks spēks 
un viņi vairāk varētu panākt.”

„Nē, mūsu uzņēmēji nav aktīvi. Kad sākām, tad vispār bija ļoti 
grūti nodibināt kontaktu. Viņi neatsaucās ne uz ko. Šobrīd 
kontakts jau ir nodibināts un sadarbība notiek, bet uz pašu 
iniciatīvu viņi nedarbojas kopīgu mērķu vadīti valstiska mēroga 
problēmu risināšanā vai ieteikumu izstrādāšanā. Šobrīd vēl katrs 
domā pats par sevi.”

„Varētu būt aktīvāki. Kad mēs prasām uzņēmējiem, ko viņi 
gribētu un kādus ieguldījumus viņi ir veikuši vai plāno veikt, 
tad daži atbild, ka plāno, bet neteiks ko. Ir drusku iesakņojies 

no iepriekšējiem laikiem, ka nevajag līdz galam atklāties. Viņi 
savstarpēji neuzticas. Kolektivizācija jau pati par sevi nav slikta, 
jo dod tikai papildu ieguvumus, bet daudziem tas kolhoza princips 
rada pretīgumu un nevar sadūšoties uz tādām lietām.”

„Vairāk ir tendence, ka katrs ir par sevi. Ir tādi, kas grib 
sadarboties, un sadarbojas pat ar konkurentiem, jo saprot, ka tā 
var panākt daudz vairāk un kopā var aiziet daudz tālāk un lielākus 
tirgus iegūt, bet pārsvarā tomēr katrs to segu velk uz savu pusi, 
jo ir bailes pazaudēt savu jau iekaroto  tirgus daļu konkurenta 
dēļ. Tas nāk līdzi no veciem laikiem. Uzņēmēji nespēj uztvert 
veselīgu konkurenci.”

„Ir nozares, kas ir pat ļoti atvērtas. Piemēram, tā pati kokapstrāde, 
kam vajag noteiktus izejmateriālus, arī pārtikas ražošana, kas 
aiziet no mums uz citām Latvijas pilsētām, bet neiziet ārpus 

VIDZEME

ZEMGALE
„Uzņēmēju nozīmīga ietekme uz uzņēmējdarbības vides 
attīstības jautājumu risināšanu ir visai ierobežota un tas kalpo 
par iemeslu vājai uzņēmēju vēlmei iesaistīties sabiedriskas 
organizācijas darbā.”

„Aktivitāte varēja būt lielāka, bet to kavē uzņēmēju aizņemtība. 
Priekš tam ir uzņēmēju organizācijas, kas jautājumus apkopo un 
nodod tālāk galvas organizācijām (piem., LDDK), lai tās virzītu 
tālāk to uz augšu. Galvas organizācijas varēja aktīvāk uzrunāt 
uzņēmējus, izbraucot un iepazīstoties ar reģioniem. Tas notiek, 
bet varēja būt biežāk. Bet uzņēmēju priekšlikumu aktivitāte 
varēja būt augstāka.”

„Kopumā nav pārāk aktīvi. Daži ir ļoti aktīvi, tā saucamie lokālie 
aktīvisti, un interesējas par to, kas notiek uzņēmējdarbības 
vidē un piedāvā vēl savu palīdzību. Piem., metālapstrāde 
tiek popularizēta ar Metāla svētku palīdzību, kur katru gadu 
vairāki uzņēmumi iesaistās un izglīto sabiedrību, stāstot par 
savu uzņēmējdarbību. Pavisam nesen atnāca arī kokapstrādes 
speciālisti ar domu, ka viņi arī grib rādīt pilsētai, ko viņi dara 
kokapstrādē.”

„Uzņēmēji, kā jau visi cilvēki, ir dažādi. Kam interesē sevi attīstīt 
un ir dzinulis paplašināties, tie arī iet uz priekšu. Mums uzņēmēji 
noteikti ir politiski aktīvi, jo puse no deputātiem ir lieli uzņēmēji, 
kas tiešā mērā arī virza mūsu pilsētas politisko virzienu.”

„Diemžēl lielākā daļa uzņēmēju dzīvo pēc principa, ka man neko 
nevajag un netraucējiet man strādāt. Uzņēmēji var nākt un sekot 
līdzi attīstības plāniem, jo informācija ir pieejam, bet viņi ir par 
slinku, jo viņi negrib. Viņa limits ir 100 EUR dienā un viņam ar to 
arī pietiek. Kurš grib 150, tie paplašinās.”

„Aizvien vairāk sadarbojas. Bieži vien ir tā, ka viens ražo to, 
otrs – šo, viņiem abiem šīs lietas vajag, bet viņi savā starpā nav 
sakomunicējuši un skatās kaut kur citur. LTRK rīkotās uzņēmēju 
pusdienas ir labs veids, kā komunicēt un rast sadarbību 
pilsētas vai reģiona ietvaros. Tas pats mērķis tiek sasniegts 
tematiskajos semināros, kur tiekas pilsētas vadība ar esošajiem 
un potenciālajiem uzņēmējiem.”

„Viņi ir atvērti un gatavi kopā strādāt tikmēr, kamēr tas neskar 
viņu finansiālas iespējas.”

„Jēkabpilī bija zīmīgi, ka sākumā viņi teica, ka viņiem nav par 
ko runāt, jo viņi ir pat sava veida konkurenti, bet, kad sanāca 
kopā, tad izrādījās, ka ir par ko runāt. Mēs iniciējām sadarbību 
ar citām darba devēju organizācijām un Jelgavas ražotāju un 
tirgotāju asociācija aicināja pie sevis citus Latvijas reģionālos 
uzņēmēju klubus. Šobrīd jau ir tradīcija katru gadu uzņēmējiem 
un pašvaldību pārstāvjiem tikties Jelgavā, kur pa dienu apskata 
ražotnes, bet pēcpusdienā notiek informācijas apmaiņa un 
kontaktu dibināšana. Šī tīklošanās tiek atzīmēta kā ļoti pozitīva, 
jo tur veidojas jaunas idejas un jauni projekti kopā.”

tirgū. Uzņēmēji ir piesardzīgi gan par biznesa idejām, gan par 
kaut ko citu. Ja ir kopīgas problēmas ar kādu uzraugošo dienestu, 
tad tās ir tēmas, par kurām labprāt parunājas.”

„Ja uzņēmēji redz tam pragmatiskā līmenī jēgu un nozīmi, tad 
viņi ir gatavi. Mums kādreiz bija Jauno uzņēmēju palāta, kur mēs 
organizējām dažādus pasākumus, kur tieši tās tēmas bija ļoti 
pragmatiskas, un uzņēmēju atsaucība bija ļoti liela.”

„Uzņēmēju sadarbība ir vairāk informācijas apmaiņai, nevis tā, 
ka mēs virzītu kādus konkrētus, vērtīgus, smagus projektus.”

„Galvenais ir aizņemtība, jo viņu rūpala ir pirmajā vietā. Ja nav 
sasāpējušu problēmu, ko ar pašvaldību vajag risināt, tad viņi to 

laiku arī tam neatvēl.”

„Lielākoties jau iet tikai un vienīgi viens teksts un viens māviens – 
viņš man ir parādā vai viņš mani čakarē! Tur cits nekas nenotiek. 
Mūsu tirgus ir mazs un tie lielie vaļi vai haizivis, kas te jau ir 
iekšā, nelaiž garām iespēju nopelnīt. Līdz ar to ir tā, ka jaunajiem 
ienākt iekšā mūsu mazajā tirdziņā ir 100-200 reizes grūtāk, nekā 
atrast ārējo tirgu.”

„Sadarbība ir vērojama. Pirmkārt, tā ir sadarbība, lai izprastu 
situāciju. Tā ir interešu pārstāvniecība un pieredzes pārņemšana, 
lai viens no otra mācītos. Esmu novērojusi, ka uzņēmēji viens 
ar otru dalās gan savās problēmās, gan labajās lietās. Tas ir 
veiksmīgi.”
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Latvijas. Vairāk vai mazāk tā sadarbība ir.”

„Šķēršļi ir konkurence, jo otrs uzņēmējs netiek uztverts kā 
sadarbības partneris pat novada mērogos. Mums ir maz nišas 
produktu. Praktiski visi ražo gandrīz vienu un to pašu. 

Vairāk kooperējas mazie mājražotāji kopīgai braukšanai uz tirgu 
un pieredzes apmaiņai.”

„Ja viņi redz to ekonomisko ieguvumu, tad viņi ir gatavi 
sadarboties. Šķērslis ir, ka tas tipiskais kolhozs daudziem vēl ir 
prātā.”

„Ja kaut kādās pozīcijās izdodas atrast kopsaucējus, tad ir lietas, 
kur tomēr kooperācija attīstās ļoti lēnām Latgalē, jo ir bažas par 
kooperācijas nākotni. Cilvēki ir piesardzīgi attiecībā uz iešanu 
kopā un kaut kādu kopēju darbu veikšanu. Latgale vēsturiski 
ir bijusi ne īpaši turīgs reģions, un tas uzņēmējs, kas ir kaut 
ko dabūjis sev, viņš arī rēķinās pārsvarā ar sevi. Lai tiktu līdz 
kooperācijai un partnerībai, ir jāpaiet noteiktam laika periodam, 
bet tas noteikti būs.”

„Nē, jo katrs ir aizņemts ar savām problēmām un par kopīgām 
lietām viņi ir jāaicina iesaistīties, jābaksta, jāvelk laukā. Viņus 
interesē praktiskas lietas, nevis teorijas. Tāpēc visbiežāk viņi uz 
visādiem semināriem vienkārši nebrauc. Uzņēmēji ir skarbi – 
viņi šādus pasākumus uzskata par tukšu laika nosišanu. Viņiem 
vajag ļoti praktiskus labumus, konkrētas apmācības vai metodes, 
kuras var izmantot tūlīt savos uzņēmumos.”

„Viņi ir aktīvi sadarbībai - ir tikai jāatrod katrai uzņēmēju grupai 

tēmas, kuras viņiem interesē, bet ir jābūt kādam, kurš viņus 
sakoordinē. Motivējošais  var būt kopīgas apmācību programmas 
uzņēmējiem, pieredzes apmaiņa, viedoklis sadarbībai ar 
pašvaldību, citus interesē sadarbība ar augstskolu un speciālistu 
sagatavošana.”

„Latgales uzņēmēji ir n-tajās apvienībās – LDDK, Rēzeknes 
uzņēmēju biedrībā, nozaru asociācijas klubos. Sadarbība ir starp 
tiem. Pat bez šīm organizācijām, nozares interesenti sadarbojas. 
Nav īpašu šķēršļu. Spēcīgākie mēģina kaut ko kopā uz āru darīt.  
Savā starpā visu laiku kaut kas notiek. Diezgan sadarbojas, ja 
redz kopīgu interesi.”

„Ir vēl arī uzņēmumi – lielo  kompāniju pārstāvniecības reģionos 
vai ārvalstu investoru uzņēmumi, kur uz vietas ir tikai ražošanas 
vadītājs, kurš nelemj politikas jautājumus, tādejādi viņu iesaiste 
sadarbībā ir atšķirīga.”

LATGALE

„Daļa uzņēmēju ir aktīvi tad, kad viņiem ir laiks. Ja uzņēmums 
jau stabili darbojas, tad tas laiks parasti parādās.  Daļa cenšas 
būt aktīvi.”

„Vispār ir maz tādu uzņēmēju, kas var atļauties būt aktīvi 
uzņēmējdarbības veicināšanā. Tas vairāk ir laika un finanšu 
trūkums, jo nevar jau biedru naudās savākt tik daudz, lai varētu 
kaut ko izdarīt un nodrošināt.”

„Uzņēmēji vispār ir diezgan atsaucīgi un aktīvi, iesaistoties gan 
LDDK , gan LRTK pasākumos, arī apmācībās un konferencēs. 
Protams, ir arī uzņēmēju loks, kuri valstij nomaksā nodokļus, bet 
kuriem ir ne visai cieņpilna attieksme pret tiem, kas nedarbojas 

uzņēmējdarbībā.”

„Tas ir laika jautājums, lai sadarbotos. Vajag laiku un kādu, kas 
organizē šo sadarbošanos. Daļa no uzņēmējiem, kas to vēlas, 
savu iespēju robežās to dara.”

„Objektīvi industrijas līmenī nav tendence sadarboties. 
Piemēram, piena ražotājiem vajag savākt pienu valstī, bet viņi 
savā starpā ir konkurenti, kas diez vai izies uz aktīvu sadarbību, 
bet viņi sadarbojas ārpus industrijas robežām. Arī šajos uzņēmēju 
klubos, biedrībās vai konsultatīvajās padomēs uzņēmēji sanāk, 
lai kopīgi risinātu vai aprunātu problēmas, kā kārtot attiecības ar 
valsti, kā piedalīties Eiropas projektos utt..”

RĪGA/PIERĪGA

3.4. DARBA DEVĒJU ORGANIZĀCIJU EFEKTIVITĀTE 
UZŅĒMĒJU INTEREŠU AIZSTĀVĪBĀ

Kā norādīts jau iepriekšējā nodaļā - uzņēmēji neiesaistās sadarbībā dažādu darba devēju organizāciju 
ietvaros, jo neuzskata tās par efektīvām savu interešu aizstāvības formām. To vēlreiz apliecina arī 
uzņēmēju aptaujas dati par darba devēju efektivitātes uzņēmēju interešu aizstāvībā vērtējumi - lielāks 
ir to uzņēmēju īpatsvars, kuri uzskata, ka darba devēju darbība ir neefektīva (29%), nekā to, kuri to 
vērtē kā efektīvu (17%). Tomēr šeit būtiski uzsvērt - vairāk kā puse (54%) uzņēmēju nav varējuši 
sniegt konkrētu novērtējumu, ko var interpretēt gan kā intereses trūkumu par šādu organizāciju 
darbību, gan arī kā neinformētību. Tai pat laikā novērojams, ka darba devēju organizāciju darbību 
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kā neefektīvu izteikti bieži vērtē pat tie, kas paši tādās piedalās. Piemēram, 31% no uzņēmējiem, 
kuri piedalās vietēja līmeņa darba devēju organizācijās, novērtē, ka šādu organizāciju efektivitāte 
ir zema, kamēr 35% sniedz pozitīvu vērtējumu. Pozitīvo vērtējumu īpatsvars lielāks nekā negatīvo 
novērojams tikai to uzņēmēju mērķa grupā, kuri ir LDDK un/vai LTRK biedri - 47% šādu organizāciju 
darbību vērtē kā efektīvu, bet 32% kā neefektīvu (kas gan arī ir augsts negatīvo vērtējumu īpatsvars). 
Tas liecina - pat, ja uzņēmējiem ir personīga iesaistes pieredze, darba devēju organizāciju efektivitāte 
tiek apšaubīta. Sekojoši – tas nav priekšstatu, bet gan pieredzes radīts novērtējums.

Interesanti, ka reģionālā griezumā novērojama izteikta Vidzemes reģiona atšķirība - pretēji kā citos 
reģionos, šeit vairākums (70%) uzņēmēju ir varējuši sniegt konkrētu novērtējumu par darba devēju 
organizāciju efektivitāti, pie tam absolūtais vairākums no tiem, kuri vērtējumu ir snieguši, bijuši 
kritiski noskaņoti. Šie dati atbilst iepriekšējā nodaļā secinātajam, ka Vidzeme ir arī tas reģions, 
kur izteikti vairāk uzņēmēju ir iesaistījušies dažādās organizācijās, tomēr tas arī vēlreiz apliecina, 
ka personīga līdzdalības pieredze veido uzņēmēju vidū vēl kritiskāku attieksmi pret organizāciju 
efektivitāti, nekā tā būtu bijusi, balstoties tikai priekšstatos un organizāciju publiskajā tēlā. Šos datus 
vispārinot, var pieņemt, ka darba devēju organizāciju esošie biedri bieži vien paši ir šķērslis plašākai 
uzņēmēju iesaistei, jo nevērtē šo organizāciju darbu kā noderīgu un efektīvu, tādejādi nesekmējot 
citu tirgus dalībnieku vēlmi iesaistīties. Šis faktors darba devēju organizācijām būtu jāņem vērā, 
plānojot attīstības un komunikācijas stratēģijas.

Tai pat laikā jāuzsver - ir vērojamas arī pozitīvas attīstības tendences. Vērtējot, kā pēdējo piecu gadu 
laikā ir mainījusies darba devēju organizāciju efektivitāte uzņēmēju interešu aizstāvēšanā, vairāk ir 
to uzņēmēju, kuri uzskata, ka efektivitāte ir uzlabojusies, nekā to, kuri uzskata, ka pasliktinājusies 
(Latvijā kopumā attiecīgi 15% un 3%). Jāpiemin gan, ka vairākums no tiem, kuri vispār varējuši 
sniegt vērtējumu, uzskata, ka situācija kopumā nav mainījusies. Tas ļauj secināt, ka kopumā darba 
devēju organizāciju darba efektivitāte un tās novērtējums ilgtermiņā tomēr uzlabojas.

Salīdzinoši biežāk pozitīvie izmaiņu novērtējumi sniegti Pierīgā (20%), savukārt retāk - Zemgalē (9%). 
Tāpat novērojams, ka pozitīvas attīstības tendences izteikti biežāk saskata lielie uzņēmumi (32%) un 
vidējie uzņēmumi (31%), kamēr mazie un mikrouzņēmumi ir pārliecināti par to, ka situācija tikai 
nedaudz uzlabojas (attiecīgi - 18% un 14%). Savukārt izteikts pozitīvo atbilžu īpatsvars novērojams 
to uzņēmēju mērķa grupās, kuri paši piedalās kādās darba devēju organizācijās. Piemēram, 48% 
no tiem, kuri ir biedri nacionāla līmeņa darba devēju organizācijās, uzskata, ka pēdējo piecu gadu 
laikā šādu organizāciju darbības efektivitāte ir uzlabojusies. Kopumā šie dati liecina - darba devēju 
organizāciju darbs kļūst efektīvāks, lai gan tas notiek lēni.
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Cik efektīvi darba devēju organizācijas aizstāv uzņēmēju intereses vietējā (reģiona, novada) līmenī? (%) – Reģioni
Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

Cik efektīvi darba devēju organizācijas aizstāv uzņēmēju intereses vietējā (reģiona, novada) līmenī? (%)– Uzņēmuma lielums
Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

Cik efektīvi darba devēju organizācijas aizstāv uzņēmēju intereses vietējā (reģiona, novada) līmenī? (%)
– Dalība darba devēju un/vai uzņēmēju organizācijās

Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).
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Jūsuprāt, kā kopumā pēdējo piecu gadu laikā ir mainījusies darba devēju organizāciju 
efektivitāte uzņēmēju interešu aizstāvēšanā? (%) – Reģioni
Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

Jūsuprāt, kā kopumā pēdējo piecu gadu laikā ir mainījusies darba devēju 
organizāciju efektivitāte uzņēmēju interešu aizstāvēšanā? (%) – Uzņēmuma lielums

Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).
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Jūsuprāt, kā kopumā pēdējo piecu gadu laikā ir mainījusies darba devēju organizāciju efektivitāte 
uzņēmēju interešu aizstāvēšanā? (%) – Dalība darba devēju un/vai uzņēmēju organizācijās

Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

3.5. UZŅĒMĒJU KLUBU DARBĪBAS VĒRTĒJUMS
Viens no mehānismiem, kā uzņēmēji var iesaistīties lokālās un reģionālās uzņēmējdarbības vides 
jautājumu risināšanā, ir līdzdalība uzņēmēju klubos. Dažviet tādi pastāv un darbojas jau daudzus 
gadus, bet dažviet ir vēl tikai tapšanas stadijā. Sekojoši – dažādās pašvaldībās ir atšķirīga situācija 
uzņēmēju klubu un pašvaldības sadarbības aspektā.

Visbiežāk uzņēmēju klubus to dalībnieki un sadarbības mērķa grupas uzskata par komunikācijas 
un informācijas apmaiņas platformām un mazāk par uzņēmējdarbību tiešā veidā sekmējošiem 
instrumentiem. Uzņēmēju klubu primārā funkcija šobrīd ir stiprināt komunikāciju starp pašvaldības 
un/vai reģiona uzņēmējiem, iepazīstināt dažādu jomu uzņēmējus u.tml.. Atsevišķās pašvaldībās gan 
tiek norādīts, ka uzņēmēju klubi iesaistās arī pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādē 
un praktisku ieteikumu sagatavošanā, un arī pašu uzņēmēju klubu ilgtermiņa mērķis būtu kļūt par 
ietekmīgiem sarunu partneriem ar pašvaldību.

Uzņēmēju klubu pārstāvniecība nav plaša – tajos darbojas salīdzinoši nedaudz uzņēmēju. Intervijās 
tiek norādīts, ka optimāls klubu dalībnieku skaits nepārsniedz 40-50 dalībniekus. Tomēr tas 
vienlaikus rada arī problēmas sadarbībā ar pašvaldību institūcijām, kuras uzskata, ka skaitliski 
nelielā uzņēmēju pārstāvība nedod tiesības un pamatu uzņēmēju klubiem paust visu uzņēmēju 
viedokli, sekojoši – nereti uzņēmēju klubi netiek novērtēti par pilnvērtīgiem sarunu partneriem.

Būtiski izaicinājumi uzņēmēju klubu attīstībai saistīti arī ar to darba organizēšanu un iekšējo struktūru. 
Lielākā daļa intervēto reģionu pārstāvju norāda, ka uzņēmēju klubu aktivitāte un efektivitāte ir 
pilnībā atkarīga no kluba līdera. Ja uzņēmēju klubam ir iniciatīvas bagāts un aktīvs līderis, tad tā 
darbība un ietekme attīstās. Nereti novērojams, ka uzņēmēju klubu darbību iniciē un cenšas attīstīt 
pašvaldības, tomēr ilgtermiņā tam parasti nav atdeves, jo šādu klubu darbība nebalstās uzņēmēju 
pašu līdzdalības ieinteresētībā. Būtiski uzsvērt – jebkura kluba darbība prasa noteiktu laika un arī 
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Uzņēmēju klubu darbības vērtējums
Informācijas avots: Reģiona pārstāvju individuālās un ekspertu padziļinātās intervijas.

finanšu resursu ieguldījumu, tādēļ šo sadarbības mehānismu ilgtspēja ir atkarīga no šādu resursu 
pieejamības.

Kā būtisks faktors uzņēmēju klubu darbības ilgtspējas nodrošināšanai tiek minēta arī nepieciešamība 
tā darbībā iedibināt regulāras aktivitātes – regulāras tikšanās, sanāksmes, kopīgus izbraucienus, 
pieredzes apmaiņu u.tml.. Bez sistemātiskas regularitātes uzņēmēju klubu darbība agrāk vai vēlāk 
kļūst neaktīva un neefektīva.

„Tas ir labs un sevi attaisnojis pasākums. To var redzēt gan 
Liepājā, gan Grobiņā. Daži klubi ir nomiruši, bet daudz kas ir 
atkarīgs no vadības, kas uzņemas iniciatīvu. Mūsu gadījumā 
pašvaldība tur to rūpi, lai tas uzņēmēju klubs būtu. Tā ir vajadzīga 
lieta.”

„Viena lieta ir plānošanas dokumentu apspriešana, sākot gan 
ar ilgtermiņa, gan īstermiņa pasākumiem. Pašvaldības regulāri 
uzņēmēju klubiem prezentē savus plānus, lai uzņēmējiem būtu 
informācija, piemēram, par to, kuras ielas nākamgad remontēs. 
To varētu noteikti pieskaitīt pie tiem ieguvumiem. Un katrā 
šādā tikšanās reizē tiek uzklausīti priekšlikumi un vēlējumi, kā 
kaut ko izdarīt savādāk, jo arī pašvaldības darbiniekiem var būt 
izveidojušies kādi stereotipi par to, kā ir vispareizāk. Tāpēc katrs 

viedoklis no malas ir ļoti vērtīgs.”

„Mums nav biedrības, bet ir tikai tādas tikšanās bez juridiska 
pamata. Mēs bieži tiekamies ar pašvaldību vai dodamies 
ekskursijā uz kādu uzņēmumu, lai apzinātu blakus esošos 
uzņēmējus un ražotnes. Uzņēmēji paši atsevišķi netiekas.

Šādā formātā ir grūtāk virzīt kādus projektus, jo tad ir par maz ar 
tādu kopā sanākšanu, bet vajag nodibināt kaut ko. Bet kamēr tā ir 
komunikācijas un informācijas apmaiņa, tas nav nekas slikts, bet 
labs sākums, lai nonāktu līdz kādām oficiālākām idejām.”

„Kādreiz bija te klubs Saldū, bet tas noplaka, jo tur kādam vajag 
uzņemties līdera lomu un stingri ar to ir jāstrādā. Šobrīd visi 
jūtas ērti ar pašvaldības iniciatīvu.”

„Var ietekmēt un ļoti būtiski un nopietni. To var izdarīt tikai sarunu 
ceļā caur mūsu pārstāvjiem pašvaldībās (Cēsīs, Priekuļos). Mēs 
pavisam nesen iestājāmies LTRK un tikām ievēlēti Vidzemes 
uzņēmēju reģionālajā padomē. Ja cilvēks saka, ka viņš pārstāv 
Cēsu uzņēmēju klubu, tad tas ir pavisam cits statuss, jo tev 
aizmugurē ir nopietna biedrība.”

„Mēs īsti neesam ieinteresēti, lai tas klubs ir bezizmēra liels, jo 

tad tas pārtaps par kādu partiju, kas nav labi. Līdz 40 cilvēkiem 
ir optimāls, pārvaldāms, pārskatāms variants, kur visi ir 
domubiedri, jo lielā barā tā nebūs.”

„Tas ir atkarīgs no kluba vadītāja cilvēciskā faktora. Ja viņš ir 
aktīvs, kas visus biksta, vada un vāc, tad arī klubs ir aktīvs. Tur 
vajag izteiktu līderi.”

KURZEME

VIDZEME

ZEMGALE

„Mūsu uzņēmuma klubs darbojas kopš 1996. gada. Sākot no 
brīža, kad mūsos īpaši neieklausījās, mēs esam nonākuši līdz 
tam, ka šobrīd mūsos ieklausās un mums prasa padomu un 
priekšlikumus par pilsētai svarīgiem attīstības jautājumiem.”

„Tās platformas, uz kā pamata mēs tiekamies un darbojamies, 
ir lietišķo pusdienu formāts vai citas tikšanās par aktuāliem 
jautājumiem. Tad ir nodibināta trīspusējā sadarbības padome 
2011. gadā, kas ir vēl viena platforma. Un ir nepieciešamās 

ikdienas tikšanās, kur tikties ar jebkuru Domes atbildīgo 
amatpersonu, lai risinātu mums svarīgos jautājumus ikdienas 
kārtībā. Mums ir daudz iespēju, lai risinātu problēmas, kas 
mums šobrīd ir aktuālas.”

„Lai uzņēmēju biedrībā nebūtu 30 uzņēmēji, bet daudz vairāk, 
jo tagad viņi pārstāv tikai nelielas daļas uzņēmēju viedokļus. 
Kopējo viedokli viņi nevar pārstāvēt.”
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„Esam tendēti nevis uz kvantitāti, bet kvalitāti. Viens otru pazīstam 
un labi sadarbojamies iekšēji. Nav izdevies mēģināt sašūt 
sadarbības/ partnerības/ deleģējuma līgumus ar pietiekami lielu 
skaitu spēlētājiem, kuri jau ir. Mēs pie tā strādāsim. Gribētos 
lielāku deleģējumu no lielajām institūcijām, jo šobrīd visur 
strādā gan LDDK, gan LTRK, gan klubi utt.. Runa ir par to, kā 
atrast kompromisu starp visu spēlētāju interesēm. Tur ir visiem 
ko darīt.”

„Uzņēmēji nāk kopā, lai apmainītos ar viedokļiem, idejām. Tā ir 
informācijas apmaiņa, nevis praktiskās pērk-un-pārdod lietas.”

„Biedrība tiekas reizi mēnesī aktuālo jautājumu pārrunāšanai, 
uzaicinām kādu ekspertu, tiekamies ar pašvaldību, braucam 
ciemos pie kāda. Tas ir kā labās pieredzes pārņemšanas rīks un 
iemesls saiet kopā, lai uzturētu komunikāciju savā starpā.”

„Biedrības mērķis ir čupoties un apmainīties ar viedokļiem. 
Saiešana kopā ir kā pievienotā vērtība, lai rastos idejas, kā kaut 
ko darīt labāk. Tas savā veidā veicina uzņēmējdarbību, jo tā viņi 
var atrast sev klientus vai piegādātājus. Tā ir kā kontaktbirža.”

„Pagājušogad divreiz tikāmies gan ar ministrijas pārstāvjiem, 
gan ar VID par nodokļu sistēmu un likumdošanu, bet rezultātā 
nekas nav mainījies. Žēl, ka mēs nespējam ietekmēt procesus, jo 
mūsos neviens neklausās.”

„Ja uzņēmēji jūt kaut kādu praktisku labumu no informācijas 
apmaiņas, tad viņi arī nāk uz mūsu biedrību. Citi tusējas neoficiāli/ 
neformālā veidā.”

„Uzņēmēju biedrībās ir vairāk mazie un vidējie uzņēmēji, kuriem 
tas ir ļoti aktuāli, jo lieliem uzņēmumiem ir citas problēmas un 
cits skatījums.”

„Ja klubi attīstīties un klubi apzināsies, ka viņi spēj veiksmīgi 
aizstāvēt savas intereses valsts līmenī, kaut vai caur LDDK vai 
LTRK, tad tur ļoti aktīvi iestāsies jauni biedri.”

„Daži ir aktīvi un piedalās visur, daži – neko negrib. Mēs pēc 
mentalitātes neesam ļoti komunikācijas ziņā aktīva tauta. 
Atkarīgs no biedrības vadītāja spējām piedāvāt kādus interesantus 
pasākumus, informēt utt.. Daudzi nenāk, jo viņi jau zina, ka tāpat 
neviens neieklausīsies. Viņi labāk cīnās paši savā lauciņā.”

„Pierādījums tam, ka reģionu uzņēmēji ir ieinteresēti 
sadarboties, ir daudzās uzņēmēju biedrības, klubi un asociācijas. 
Piemēram, Rēzeknes Uzņēmēju biedrību dibināja 10 uzņēmēji, 
patlaban biedrībā ir jau 27 biedri. Tā ir informācijas apmaiņa, 
kopīgi apmācību semināri, pieredzes apmaiņa gan vienas 
pilsētas ietvaros, gan reģionā, gan ar citu reģionu līdzīgām 
organizācijām. Uzņēmēju dalība reģionālo klubu vizītēs pierāda, 
ka uzņēmējiem ir šī sadarbības interese, ja viņi var izbrīvēt laiku 
šādām aktivitātēm.”

LATGALE

„Iepriekšējo periodu biedrība bija diezgan neaktīva, jo uzņēmēji 
bija iekrituši savās problēmas un nevienam nebija īsti laika. 
Biedru naudas arī bija ļoti mazas, par ko nevarēja vispār neko 
izdarīt. Darbība nebija regulāra. Šobrīd mēģinām ieviest 
regularitāti.”

„Šobrīd mēs mēģinām sniegt vairāk informāciju par sevi un 
veidojam mājas lapu. Biedru skaits ir palielinājies no 13 līdz 37.”

„Te ir jautājums par finanšu un laika resursiem, jo tas var 
nodrošināt regularitāti. Katrs pasākums, mājas lapas uzturēšana 
un informācijas apmaiņa jau arī kaut ko maksā no cilvēkresursu 
viedokļa.”

„Mums ir 1200 reāli strādājošu uzņēmumu, no kuriem mēs 
pārstāvam 62 – tas ir vairāk par 2% no uzņēmuma skaita novadā. 
Tas ir precīzi tāds pats rādītājs, kāds ir LDDK (mazliet virs 2% no 
visiem Latvijas uzņēmumiem ir LDDK biedri). Izklausās ļoti maz, 
bet tā ir dabiskā aktīvo uzņēmumu proporcija kopējā katlā, kas ir 
gatavi kaut ko darīt un apvienoties.”

„Mēs aktīvi neaģitējam, jo mums tā filozofija ir tāda, ka mēs 
mēģinām sevi ar darbiem parādīt (avīzes, semināri). Tie biedri, 
kas mūs ir pamanījuši, kurus mēs esam ieinteresējuši un kuri 
atnāk paši, ir vērtīgāki par tiem, kurus vienā brīdī mēs esam 
pielauzuši iestāties. Tas pienesums, aktivitāte un gatavība 
piedalīties sabiedriskās organizācijas darbā kaut kādu mērķu 
sasniegšanā ir lielāka no tiem, kas ir iestājušies paši labprātīgi.”

„Interese ir pieaugoša, sevišķi tāpēc, ka vēsturiski notiek paaudžu 
nomaiņa. Mums ir paaudze, kas ir piedzimusi neatkarības laikā 
un kuri tagad varētu būt jaunie uzņēmēji. Ļoti būtiska iezīme, ka 
gados jaunie uzņēmēji ir valstiski un sociāli atbildīgāki nekā tie, 
kuri ir dzīvojuši PSRS un iemācījušies visādas shēmas. Latvijas 
jaunā paaudze arī veidos šo uzņēmējdarbību atbildīgāku, jo tiks 
sarautas Padomju laiku korporatīvās saites. Arī valsts pārvaldē 
paaugstināsies gan kultūra, gan iecietība, gan profesionalitāte. 
Līdz ar sabiedrības attīstību uzņēmējdarbības vide kļūs ar 
cilvēcīgāku seju.”

RĪGA/PIERĪGA

3.6. UZŅĒMĒJU UN PAŠVALDĪBU SADARBĪBA 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ

Gan uzņēmēji, gan pašvaldību pārstāvji savstarpējo sadarbību vērtē pozitīvi. Visos reģionos sadarbība 
starp uzņēmējiem un pašvaldībām notiek, atšķiras tikai mehānismi, kādā veidā (uzņēmēju klubi, 
konsultatīvās padomes, individuālas konsultācijas ar lielajiem uzņēmējiem u.c.). Nevienā no 
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intervijām netika minēts, ka pastāvētu izteiktas problēmas veidot sadarbību. Tai pat laikā tieši un 
netieši tiek norādīts uz dažādiem kritiskiem aspektiem sadarbības attīstīšanai.

Viens no būtiskiem sadarbības attīstības šķēršļiem ir ierobežotās pašvaldību iespējas sniegt 
konkrētu atbalstu uzņēmējiem. Kā uzņēmēji, tā pašvaldību pārstāvji norāda, ka pieejamie atbalsta 
instrumenti nav pietiekami, lai risinātu visus tos jautājumus, kuri ir aktuāli uzņēmējiem. Pie 
tam – pašvaldības rīcība nedrīkst būt tieša iejaukšanās uzņēmējdarbības vidē un tieša atbalsta 
sniegšana. Šādā kontekstā par lielākiem sadarbības ieguvējiem tiek uzskatīti lielie uzņēmumi, 
kuru uzņēmējdarbību būtiski ietekmē infrastruktūras attīstības jautājumi, nodokļu sistēma u.tml. 
tautsaimnieciski vispārīgi aspekti. Tai pat laikā tas noteikti nenozīmē mazo un mikrouzņēmumu 
sliktāku situāciju sadarbības veidošanā ar vietējo pašvaldību, lai gan šeit iezīmējas arī problēma, ka 
mazie uzņēmēji ne vienmēr apvienojas lielākās uzņēmēju grupās, sekojoši pašvaldībai kā partneri 
dialogā ir nevis viens vai daži reprezentatīvi uzņēmēju pārstāvji, bet gan daudz individuālu uzņēmēju 
vai nelielu apvienību.

Būtisks faktors sadarbības sekmīgumā ir konkrētu personu ieinteresētība, proti – sadarbība ir 
atkarīga no koordinatora. Tas gan nozīmē arī risku sadarbībai – mainoties amatpersonām (piemēram, 
pašvaldību vēlēšanu rezultātā), nereti sadarbības iestrādes jāsāk no jauna. Šo var identificēt arī kā 
vienu no būtiskākajām nepilnībām šobrīdējā uzņēmēju un pašvaldību sadarbībā – tā ir vairāk spontāna 
un neregulāra, balstīta privātās vai projektu iniciatīvās. Intervētie reģionu pārstāvji nereti norādījuši, 
ka būtu nepieciešama sistēmiskāka pieeja, formalizēti sadarbības mehānismi, piemēram, nosakot 
regulāras tikšanās vai kopīgas sanāksmes vai cita veida sadarbības instrumentus.

Tāpat tiek norādīts un sadarbības kvalitātes jautājumiem – ja pašvaldībai uzņēmēji iesniedz detalizēti 
izvērtētus un izstrādātus ierosinājumus un viedokļus, sadarbība ir efektīva, bet, ja sadarbību viena 
vai otra puse uztver kā vienvirziena komunikāciju, tā visdrīzāk neattīstīsies, jo pašvaldības un 
uzņēmēji nevēlēsies tērēt laika un finanšu resursus neproduktīvām sarunām. Sekojoši – ir būtiski 
ne tikai veidot sadarbības mehānismus, bet stiprināt arī to kapacitāti un prasmes kompetentas un 
praktiskas sadarbības īstenošanā.

Uzņēmēju un pašvaldību sadarbības vērtējums
Informācijas avots: Reģiona pārstāvju individuālās un ekspertu padziļinātās intervijas.

„Atkarīgs no tā, cik pašvaldība tur durvis atvērtas, bet gan ar 
Liepājas, gan ar Grobiņas pašvaldību nav bijis tāda jautājuma, 
ka teiktu, ka tas nav viņu un lai nelien virsū. Pašvaldības ir 
ieinteresētas un domā, kā paplašināt to dialogu. Ir gatavi.”

„Uzņēmēji ir ļoti atvērti un ieinteresēti. Mēs kopējiem spēkiem 
arī tās problēmas risinām. Mēs cenšamies atbalstīt viņus. 
Mūsu durvis vienmēr ir vaļā. Mēs varam arī pielāgoties, sasaukt 
padomes vai sēdes dažu stundu laikā, ja nepieciešams kādam 
palīdzēt.”

„Pašvaldības sevi ir tā nopozicionējušas, ka cilvēkam ir interesanti 
iet pie viņām un runāt, ja tikai viņš pats grib. Pašvaldība tev 
naudu neiedos. Pašvaldība var iedot teritoriju, telpas, var parādīt 

cilvēkus, ar kuriem tu vari aprunāties un rast kādu padomu vai 
idejas, bet tai pašā laikā ir vēl, pie kā var strādāt. „

„Darba devējam vajadzētu pašam saprast, ka uz sarunu nevar 
iet nesagatavojies vai kā pēdējais plencis. Ir jābūt savai stājai, 
nostājai, mugurkaulam, jo nekad nevajag aizmirst, ka pašvaldība 
- tā ir politika, kas ir ļoti liels vilku bars, kurš saplosa vienā 
virzienā. Tikai un vienīgi!”

„Interese ir. Vienmēr jau ir aktīvie un pasīvie. Tomēr mums ir 
vairāk tradīciju sadarbībā ar lielajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
jo direktoru padomē ir nosacījums, ka uzņēmumā jābūt ne mazāk 
kā 50 darbiniekiem. Mums būtu vairāk jāpiestrādā pie sadarbības 
ar mazajiem, varbūt ņemot vērā Kuldīgas pieredzi.”

KURZEME
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ZEMGALE
„Uzņēmēji ir atvērti sadarbībai ar pašvaldību. Kā vienu no 
šķēršļiem var minēt atšķirīgu skatījumu ar pašvaldību uz 
dažādu jautājumu risinājumiem un to rezultātu efektivitātes 
izvērtējumiem.”

„Pašvaldība ir ļoti atvērta un uzņēmēji zina, pie kādiem 
konkrētiem speciālistiem var atnākt, ja ir problēmas.”

„Cik sekmīgi ir attiecīgā reģiona ekonomiskie rādītāji, tik 
sekmīga ir arī sadarbība ar uzņēmējiem. Uzskatu, ka te ir cieša 
korelācija.”

„Kopumā pašvaldība ieklausās uzņēmēju viedoklī. Jāatzīmē, ka 
jābūt gan uzņēmēju, gan pašvaldības ieinteresētībai sadarboties, 
spējai paraudzīties ne vien no sava uzņēmuma vai institūcijas 
interesēm, bet arī no reģiona kopējās attīstības skatu punkta. 
Jāveido pašvaldības un uzņēmēju savstarpējā sadarbība uz 
abpusējas ieinteresētības pamata, konsultatīvās sadarbības 
iezīmēm, kas kalpo kopīgu mērķu sasniegšanai.”

„Mums ir visi instrumenti, visas platformas. Viss ir atkarīgs no 
mūsu pašu aktivitātes (bet aktivitātes - no mūsu kapacitātes) 
un no pašvaldības finansiālajām iespējām palīdzēt vai atrisināt 
konkrētas problēmas.”

„Pozitīva ir pašvaldības un uzņēmēju sadarbība, jo pašvaldība ir 
sapratusi, ka uzņēmējdarbības attīstībai ir jāpievēršas nopietni 
un tam ir nepieciešams speciālists, kas tieši ar to nodarbojas.”

„Ļoti daudz kas ir atkarīgs no pašvaldības un priekšsēdētāja 
domāšanas un tā, cik aktīvi viņš visu vēlas virzīt un kāds ir viņa 
redzējums.”

„Sadarbība notiek regulāri. Mums uzņēmēju klubam ir tradīcija, 
ka viena no gada sapulcēm notiek pašvaldības telpās, kur domes 
pārstāvji stāsta par savām darbībām, mēs uzdodam jautājumus 
un diskutējam. Piemēram, Cēsu domes Attīstības nodaļas 
vadītāja uz mūsu sapulcēm gada laikā ir bijusi 7-8 reizes vismaz. 
Tāpēc informācijas apmaiņa visu laiku ir un mēs zinām, kas 
notiek. Mums uzņēmēju klubā valdē ir cilvēks, kurš atbild par 
saikni ar pašvaldību. Mēs apmaināmies ar savām domām, tad 
ejam uz pašvaldību un sakām uzņēmēju viedokli.”

„Dažādi. Ir tādi, kuri neiziet uz sadarbību, bet lēnā garā mēs 
mēģinām lauzt šo stereotipu par pašvaldību. Mēs ejam un 
mēģinām izdibināt viņu vēlmes, problēmas, lai palīdzētu un 
sadarbotos. Ja mēs nezināsim, ko viņiem vajag, tad mēs to arī 
nekad neuzzināsim.”

„Ja aicina, tad nāk. Paši nāk tikai tad, kad problēma jau ir jārisina 
citā līmenī un mērogā. Ja redz ekonomisko ieguvumu un peļņu 
tajā visā, tad nav problēmu.”

„Nav dzirdēts, ka kāds uzņēmējs kaut kur ietu un viņu atgrūstu. 
Daudz ir atkarīgs, vai pats pašvaldības vadītājs ir uzņēmējs. 
Viņam uzreiz ir cita domāšana, jo viņš zina, ko uzņēmējam vajag 
un kā tas viss notiek.”

„Ir bijis tā, ka pašvaldība pilnīgi velk pie sevis un saka, lai mēs 
braucam un visus pasākumus organizējam pie viņiem, jo viņiem 
ļoti patīk visi mūsu organizētie pasākumi, pat tad, ja mēs reizēm 
paši redzam, ka īsti vietā tas varētu nebūt.”

„Dažādi. Ir, kuri nāk un ar kāju atsper durvis, bet ir tādi, 
kuri baidās. Daži no seniem laikiem uzskata, ka nav jāiet pie 
pašvaldības, jo tāpat tur neko nedabūs.”

„Ja viņus aicina, tad viņi nāk. Ja tas skar viņu attīstību, tad viņi 
pat ļoti bieži nāk.”

„Ja ir kādas 5-10 organizācijas, ar ko kontaktēt, tas jau aizņem 
laiku un resursus. Tad ir jāskatās, cik no tā visa ir liela jēga 
beigās.”

„Reizēm pašvaldībās pietrūkst konkrēts cilvēks, kurš ir 
uzņēmējdarbības guru savā sektorā un zina visus uzņēmējus, 
jo domes priekšsēdētājam ir daudz sfēru ko pārzināt. Ja ir tāds 
cilvēks, tad tu zini, ka viņš savā pašvaldībā visus apzvanīs, jo viņš 
ir ieinteresēts visus maksimāli savākt.”

VIDZEME

„Ir atvērti. Pašvaldība arī. Runa ir par informācijas apmaiņu un 
tā cilvēka, kas strādā publiskajā sektorā, zināšanām/ prasmēm/ 
vēlmi sadarboties/ atvērtību/ komunikācijas tehnoloģijām/ 
prasmi/ mobilitāti/ produktivitāti utt..”

„Vieni sadarbojas, citi – nē. Citiem nevajag. Piemēram, 
eksportētājiem no pašvaldības neko nevajag. Daudzi piedalās 
pašvaldības iepirkumos. Tie ir tādi aktīvāki.”

„Lielajiem izdodas sadarboties, bet mazie paši strādā un paši 
risina savas problēmas. Varbūt, ka viņi baidās.”

„Pašvaldība noteikti ir ieinteresēta sadarboties ar uzņēmējiem, 
jo uzņēmumu aktivitāte,  nodarbināto skaits un iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa maksājumi ietekmē pašvaldības budžetu. Tikai 
pašvaldībai uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu ir visai maz – 
tikai nekustamā īpašuma nodokļa atlaides un uzņēmējdarbības 
labvēlīgas vides veidošana, tai skaitā infrastruktūra, izglītības, 
veselības u.c. pakalpojumi iedzīvotājiem.”

„Ir vajadzīgs sadarbības partneris no uzņēmēja pretī, jo 
pašvaldība var būt atvērta un tā var organizēt publiskas, lielas 
sanāksmes uzņēmējiem, bet, lai iesniegtu priekšlikumus, tomēr 
tur ir jābūt organizētai uzņēmēju videi, piemēram, uzņēmēju 
organizācijai vai uzņēmēju klubam.”

„Mēs sadarbojamies gan ar novada pašvaldību, gan ar pilsētas 

LATGALE
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pašvaldību. Ir arī formālais veidojums  - konsultatīvā padome, 
kas tiek deleģēta no LDDK. Varētu jau labāk, bet tiek meklētas 
formas visu laiku, kā tuvināties.”

„Īstenībā pašvaldības funkcijas ir diezgan ierobežotas 
likumdošanas ietvarā. Ir vesela virkne tādu lietu, kur pašvaldība 
pat nedrīkst iejaukties un kur viņai vajadzētu pat paprasīt padomu. 
Viņa to arī dara, bet jautājums, cik intensīvi un cik mākulīgi. 
Piemēram, pieņemot kādus saistošos noteikumus, kas saistīti 
ar uzņēmējdarbības vidi, būtu tikai normāli, ja pakonsultētos. 
Tas notiek, bet varētu būt vēl intensīvāk un biežāk, iesaistot 
uzņēmējus pašvaldību darba grupās un komisijās.”

„Ja nebūtu kontaktpersonas, kas visu laiku cenšas ar uzņēmējiem 

komunicēt, tad komunikācijas praktiski nebūtu vai būt ļoti 
minimālā mērogā. Mēs cenšamies ļoti sasaistīt uzņēmējus, 
iesaistot viņus tur, kur tas ir iespējams (pašvaldības aktivitātes/ 
pasākumi, kas ir domāti uzņēmējiem). Gribētos lielāku aktivitāti 
no uzņēmēju puses.”

„Jā, pašvaldības ir atvērtas dialogam ar uzņēmējiem. Svarīgi 
tikai ievērot sadarbības principu un vienādu attieksmi pret 
visiem uzņēmējiem, lai novērstu šauru interešu pārstāvību. Ja 
uzņēmēju viedoklis pašvaldībai tiek piedāvāts jau kā izdiskutēts 
un pārrunāts uzņēmēju vidē, tad arī pašvaldībai tas ir arguments 
ieklausīties. Ja priekšlikums ir kvalitatīvs, pamatots un 
sagatavots, tad pašvaldības parasti ieklausās. Arī kritikai ir jābūt 
konstruktīvai.”

„Ar pašvaldību ir ļoti laba sadarbība, bet pašvaldībai nav tik lielas 
iespējas piedāvāt kādas zemes/ vietas, kur veikt uzņēmējdarbību, 
un tā finansiāli nevar iekārtot tās vietas tik ātri, lai tas notiktu.”

„Šobrīd ir laba sadarbība. Uzņēmēju biedrība tiekas ar pašvaldību 
reizi mēnesī. Uzņēmēju pārstāvji pēc saviem ieskatiem var 
piedalīties Finanšu un Attīstības komitejās. Atbalstu jūtam.”

„Atkarīgs no pašvaldības un tieši no novada vadītāja, jo, 
piemēram, Alojas, Mārupes, Ogres un Ādažu  pašvaldības pašas 
mudina un rosina uzņēmējus veidot uzņēmēju klubus/ biedrības/ 
konsultatīvās padomes. Ja novada vadītājs negrib nokāpt no sava 
troņa, tad tur nebūs nekādas sadarbības. Piemēram, Alojā 21 
gada laikā cilvēki nevarēja saņemties, lai nodibinātu uzņēmēju 
konsultatīvo padomi, bet esošais pašvaldības vadītājs, kurš ir 
bijušais uzņēmējs, to tagad izveidoja.”

„Rīgas pašvaldības viedoklis ir tāds, ka šiem uzņēmējiem ir 
jāpārstāv liela daļa Rīgas uzņēmēju, kas nozīmē praktiski gandrīz 
visus Latvijas uzņēmējus, lai viņiem būtu reprezentatīvā funkcija 
pārstāvēt šos uzņēmējus.”

„Daudzi uzņēmēji sanāk kopā un it kā grib dibināt biedrību, bet 
viņi paliek kluba līmenī, jo neviens negrib uzņemties biedrības 
dibināšanas papīru darbus jeb juridiskos aspektus, jo viņiem 
katra minūte ir dārga.”

„Tie, kuri saskata biedrībā/ sadarbībā spēku, tie apvienojas. 
Pašvaldības arī saskata, ka tas ir pozitīvs ieguvums novadam. 
Situācija ir puse uz pusi.”

„Tur, kur nenotiek sadarbība, tur vai nu uzņēmēji to negrib, vai nu 
pašvaldība saskata mazliet draudus, ka tie uzņēmēji var maisīties 
pa vidu kādu lēmumu pieņemšanā.”

„Jāmēģina pašorganizēties, lai strādātu ar pašvaldību, piedāvājot 

savu ekspertīzi un smadzenes, jo tad pašvaldībai ir daudz vieglāk 
runāt ar uzņēmēju pārstāvjiem.”

„Mēs kopā ar pašvaldību mēģinām noskaidrot nepieciešamos 
uzlabojumus pilsētvidē, tai skaitā infrastruktūrā un objektus/ 
reģionus, kur atkal varētu sākt attīstīt uzņēmējdarbību. Kopā 
ar citām biedrībām mēs mēģinām apzināt vietas, kur varētu 
uzsākt uzņēmējdarbību saistībā ar tūrismu. Piemēram, Salaspilī 
nav viesnīcas. Domājam un izvirzām idejas, kā to varētu risināt. 
Pašvaldībai ir savi priekšlikumi.”

„Līdz šim atslēgas iezīme bija tā, ka uzņēmēju biedrības vadītājs 
vienlaicīgi bija arī domes pārstāvis, kas padarīja ārkārtīgi vieglu 
to sadarbību, bet, viņam aizejot projām no domes darba, tā 
shēma izjuka automātiski. Tas nozīmē, ka tā sadarbība nebija 
sistēmiska un institucionalizēta. Tas parāda to, ka nedrīkst tā 
sistēma turēties tikai uz viena cilvēka uzvārda. Ir jābūt kaut kādai 
struktūrai, kas sanāk neatkarīgi no personālijām, kurai ir kāds 
reglaments un ir skaidrs, kādi jautājumi tiek skatīti un cik bieži 
viņi sanāk. Tad ir visiem vieglāk strādāt.”

„Pašvaldībā tā sapratne arvien palielinās. Ar daļu no vadības 
iepriekš nevarēja panākt sapratni, jo viņiem likās, ka varētu 
veidoties nepareiza saikne ar uzņēmējiem un tas varētu būt 
saistīts ar IUB. Bija piesardzība, bet šobrīd pašvaldība redz, ka 
mēs runājam par kopīgām lietām, nevis atsevišķu uzņēmēju 
interesēm.”

„Ir ļoti bieži dzirdēts, ka šī sadarbība starp uzņēmējiem, uzņēmēju 
biedrībām un pašvaldībām ir ļoti atkarīga no personālijām – 
reizi 4 gados pēc pašvaldības vēlēšanām kaut kas nomainās un 
jaunā vara mūs vairs nemīl, jo mūs mīlēja vecā vara. Mēs tiekam 
uzskatīti par vecās varas sponsoriem un neviens ar mums vairs 
nerunā. Vai arī otrādi – vecā nerunāja, bet jaunā tagad runā. Tas 
tā nedrīkst būt.”

RĪGA/PIERĪGA

Kopumā gan uzņēmēji vērtē, ka sadarbība pēdējo piecu gadu laikā ir uzlabojusies. Īpaši izteikti 
uzlabojumus ir izjutuši uzņēmēji Vidzemē (46% novērtē, ka komunikācija un sadarbība ar pašvaldību 
ir uzlabojusies) un Pierīgā (38%), mazākā mērā arī Kurzemē (30%). Nozaru griezumā izteiktas 
atšķirības nav novērojamas, izņemot būvniecības nozari, kur izteikti mazāks ir to uzņēmēju 
īpatsvars, kuri uzskata, ka sadarbība ir uzlabojusies (tikai 10%), bet tai pat laikā nav arī izteikti 
liels to īpatsvars, kuri uzskatītu, ka sadarbība ir pasliktinājusies, biežāk novērtējot, ka izmaiņas nav 
notikušas (53%). Protams, šādu vērtējumu interpretācijas jāsaista ne tikai ar pašvaldību darbu, bet 

UZŅĒMĒJDARBĪBA REĢIONOS LATVIJĀ



66

arī konkrēto nozaru kopējām attīstības tendencēm. 

Iepriekš minēto faktu, ka sadarbība pozitīvāk attīstās ar lielajiem un vidējiem uzņēmumiem, netieši 
apstiprina arī uzņēmēju aptaujas dati - kopumā 39% no lielajiem uzņēmējiem uzskata, ka sadarbība 
ar pašvaldību ir uzlabojusies, savukārt vidējo uzņēmumu vidū šis rādītājs ir pat vēl augstāks (42%). 
Tai pat laikā jāuzsver - izteikti liels ir to lielo uzņēmēju īpatsvars, kuri novērtē, ka sadarbība ir 
pasliktinājusies - katrs piektais uzņēmējs lielo uzņēmumu grupā sniedzis kritisku vērtējumu.

Pozitīvi vērtējams fakts, ka vairāk nekā puse uzņēmēju (54%), kuri ir iesaistījušies darba devēju 
organizācijās vietējā līmenī, uzskata, ka pēdējo piecu gadu laikā sadarbība ar pašvaldību ir 
uzlabojusies. Tas netieši liecina - vietējo uzņēmēju organizāciju darbs ir bijis efektīvs un tā ilgtspējas 
nodrošināšana sniegtu vēl lielākus ieguvumus vidējā un ilgtermiņā.

Jūsuprāt, kā kopumā pēdējo piecu gadu laikā ir mainījusies Jūsu pašvaldības 
komunikācija un sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem? (%) – Reģioni

Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

Jūsuprāt, kā kopumā pēdējo piecu gadu laikā ir mainījusies Jūsu pašvaldības
 komunikācija un sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem? (%) – Nozares

Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

22
13

38
46

30 22

38
43

23

29

29 43

6 7
5

5

7 2

35
38 34

20
34 34

24

50 

4

22

22 21 24
10

22

38 39 39 53 35

6 4 5 7
6

35 36 33 29 36

RīgaVISI Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale

VISI Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi

Grūti pateikt Nav mainījusies
Pasliktinājusies Uzlabojusies

Grūti pateikt Nav mainījusies
Pasliktinājusies Uzlabojusies

UZŅĒMĒJDARBĪBA REĢIONOS LATVIJĀ



67

Jūsuprāt, kā kopumā pēdējo piecu gadu laikā ir mainījusies Jūsu pašvaldības 
komunikācija un sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem? (%) – Uzņēmuma lielums

Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

Jūsuprāt, kā kopumā pēdējo piecu gadu laikā ir mainījusies Jūsu pašvaldības komunikācija un 
sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem? (%) – Dalība darba devēju un/vai uzņēmēju organizācijās

Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

3.7. PAŠVALDĪBU UN VALSTS ATBALSTA 
UZŅĒMĒJDARBĪBAI VĒRTĒJUMS

Pašvaldību aktivitātes uzņēmējdarbības atbalstā dažādos reģionos un dažādās apdzīvotās vietās 
atšķiras, bet visos reģionos tā notiek – dažviet šādām aktivitātēm ir jau daudzu gadu pieredze, bet 
dažviet tās uzsāktas tikai nesen. Gandrīz visos reģionos intervijās tiek norādīts, ka pašvaldības 
reālās iespējas sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai ir ierobežotas (nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu 
iespējas, infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana). Tai pat laikā novērojams - par efektīvām tiek 
uzskatītas arī dažādas netiešā atbalsta sniegšanas aktivitātes, piemēram, pašvaldībai uzņemoties 
informēšanas starpnieka lomu vai nodrošinot mehānismus uzņēmēju savstarpējai komunikācijai, 
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kas potenciāli var radīt jaunas sadarbības vai jaunas biznesa idejas.

Kopumā novērojams, ka pašvaldības apzinās uzņēmējdarbības attīstības izšķirošo lomu novadu, 
reģionu un valsts attīstībā un katra savu iespēju robežās veido dažādus uzņēmējdarbības atbalsta 
instrumentus. Būtiska pašvaldību loma ir un var būt starpniecībā starp vietējiem uzņēmējiem un 
valsts institūcijām vai lielajiem valsts uzņēmumiem – pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot lokālo 
uzņēmēju interešu pārstāvību nacionālā vai reģionālā mērogā.

Pašvaldību un valsts atbalsta uzņēmējdarbībai vērtējums
Informācijas avots: Reģiona pārstāvju individuālās un ekspertu padziļinātās intervijas.

„Tas ir veiksmīga ceļa sākumā. Kamēr Saldū nebija konkrēts 
cilvēks, kurš strādā ar uzņēmējiem, un pašvaldība pati nebija 
nofokusēta darbam ar uzņēmējiem, tikmēr tas bija nesekmīgi. 
Tagad, kad pašvaldība uzņemas līdera lomu un reizi mēnesī 
saaicina uzņēmējus kopā, ir kļuvis labāk. Informācijas aprite arī 
ir veiksmīgāka.”

„Mēs cenšamies darīt visu, lai atbalstītu mūsējos. Mēs ļaujam 
uzņēmumiem izmantot savas telpas. Piemēram, šī pati telpa 
ir domāta uzņēmējiem kā iespējamā vieta, kur satikties ar 
banku, partneriem, citam ar citu. Un šo iespēju labprāt izmanto 
uzņēmumi, kuriem pašiem nav tādas reprezentatīvas telpas. 
Mēs cenšamies pieiet katram uzņēmumam individuāli, izzināt 
vajadzības.”

„Mēs pagājušogad kopā ar VARAM un norvēģu finanšu 
instrumenta palīdzību sagatavojām tādu informatīvo brošūru 
uzņēmēju piesaistei novadam. Materiāls ir angļu valodā, jo tas ir 
orientēts uz investoriem. To mēs izplatām pa saviem ceļiem un 
kopā ar LIAA. Tas ir tas, ko pašvaldība var veikt – informēšana.”

„Mēs cenšamies ar uzņēmējiem regulāri komunicēt un vienreiz 
mēnesī mēs organizējam ar viņiem tikšanās reizes (mēs 
uzaicinām caur pastāvīgo e-pastu listi un ievietojam informāciju 
mājas lapā, lai jaunie, kas grib pievienoties, zinātu, ka tāds 
pasākums notiek). Mēs parasti šajās reizēs apmeklējam kādu no 
uzņēmumiem, izrunājam aktuālos jautājumus.”

„Nevienu negatīvu atsauksmi neesmu dzirdējusi. Par Liepāju 
un Ventspili gribētu teikt labākos vārdus, jo tur ir ļoti atvērtas 
pašvaldības sadarbībai ar uzņēmējiem. Viņiem ir īpaša Attīstības 
nodaļa ar uzņēmējdarbības speciālista pārstāvniecību.”

„Domāju, ka mūsu atbalsts ir jūtams. Tie paši nodokļu 
atvieglojumi gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Lai arī tie 
ir vairāk simboliski, tomēr tas liecina par mūsu nodomiem un 
atvērtību. Mēs cenšamies ieklausīties, ņemt vērā uzņēmēju 
viedokli un atsaukties.”

„Pašvaldību iespējas ir atkarīgas no pašvaldības finansiālās 
rocības, novietojuma, normatīvo aktu regulējuma un Eiropas 
finansējuma.”

KURZEME

ZEMGALE
„Grūti teikt. Pašvaldībām kopumā ir visai ierobežotas iespējas 
atbalstīt uzņēmējdarbību. Jēkabpils uzņēmēju biedrība 
piedalījās priekšlikumu izstrādē saistošajiem noteikumiem 
par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem. Piemēram, tika panākts, ka uzņēmēji saņem 
nodokļu atlaides, ja vasarā nodarbina vispārizglītojošo skolu 
jauniešus, kā arī ja nodarbina vismaz sešus Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībā deklarētos iedzīvotājus.”

„Pozitīvie piemēri ir par infrastruktūru. Piemēram, pašvaldība 
izbūvēja par saviem līdzekļiem ceļu līdz vagonbūves ražotnei. 
Tas pats notika, kad tika apgūta ražošanas teritorija, kur atrodas 
„AKG Thermotechnic”. Piemēram, pilsētā bija nepieciešami 
metinātāji, tad pašvaldība noorganizēja caur pieaugušo izglītības 
centru metinātāju apmācību par pašvaldības līdzekļiem.”

„Pašvaldībai ir maz instrumentu, kā viņa var atbalstīt, jo viņa 
administrē tikai NĪN. Valsts varētu novirzīt uzņēmuma ienākuma 
nodokļa daļu pašvaldībām, lai pašvaldība būtu pavisam 
ieinteresēta uzņēmējdarbības attīstībā.”

„Valdībai vajadzētu ļaut pašvaldībai brīvāk rīkoties, jo vienīgais, 
ko mums likums atļauj, ir piešķirt NĪN atlaides, bet tas ir tik 
minimāli. Uzņēmumam, kuram apgrozījums ir 12 miljoni, tas ir 

kaut kādi 3-4 tūkstoši. Tas nav nopietni. Ja ienākuma nodoklis 
ienāktu pie mums, tad mēs varētu labāk kaut ko veicināt.”

„Mēs izmantojam savā darbā ar uzņēmējiem visdažādākās 
metodes – individuālās konsultācijas, tīklošanās pasākumi, 
kontaktbiržas, inovāciju dienas, semināri, konferences, 
profesionālie kursi utt..”

„Jelgavā mēs atkal esam unikāli ar to, ka rīkojam izglītojošas 
ekskursijas ne tikai pa pilsētas pagātni, bet arī pa pilsētas nākotni, 
kur priekšsēdētājs un viņa vietnieki, ved visu mērķauditoriju 
pārstāvjus pa industriālo zonu un stāsta par projektu īstenošanu, 
lai viņi zinātu visu par savu pilsētu. Šīs izglītojošās ekskursijas 
ir ļoti pieprasītas, kas ir kolosāls pašvaldības dialogs ar visām 
pilsētas mērķauditorijām.”

„Mēs esam ļoti draudzīga pašvaldība uzņēmējiem. Šajā 
plānošanas periodā mēs neesam izmantojuši visas iespējas, lai 
sadarbība būtu labāka, jo kādu brīdi bija filozofija, ka pašvaldība 
nav draudzīga uzņēmējiem un viņiem tā bija kā tabu. Vajadzēja 
paiet gadiem, kamēr mēs pārlauzām šo domāšanu. Pašvaldība 
nebija tik aktīva, kā vajadzēja, un arī uzņēmēji bija kūtri daudzās 
jomās.”
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„Pašvaldības rokās ir tāds mehānisms kā piešķirt uzņēmējiem 
NĪN atlaides. Mēs ar pašvaldību esam izstrādājuši noteikumus 
par to, kam un kāpēc šīs atlaides piešķirt. Tagad katrs uzņēmums 
zina, par ko var saņemt NĪN atlaides (piemēram, par jaunu 
darbavietu radīšanu).”

„Mums ir atsevišķs uzņēmējdarbības speciālists, kurš 2-3 reizes 
nedēļā dodas pie kāda uzņēmēja vienkārši aprunāties, kā viņam 
iet, ko viņš dara, kādi ir tirgi, kur var palīdzēt, kā viņu varētu izcelt 
saulītē utt..”

„Pašvaldība pagājušogad rīkoja katru mēnesi bezmaksas 
seminārus, un reizi gadā jau ceturto gadu notiek Cēsu uzņēmēju  
forums, kur vakarā ir after-party, kur visi uzņēmēji savā starpā 
satiekas un arī pašvaldība tur ir pieejama. Tas ir iegājies un 
atsaucība ir ļoti laba. Ar katru gadu arvien vairāk piedalās.”

„Pašvaldību darbs sāk uzlaboties, jo pašvaldības sāk domāt par 
to, ka katrā novadā ir nepieciešams kāds cilvēks, kurš strādā ar 
uzņēmējiem, apzina viņu viedokli un palīdz kaut vai struktūrfondu 
apguvē. Mazajos novados tādu cilvēku nav. Tur komunikāciju ar 
uzņēmējiem uzņemas izpilddirektori vai kāds cits. Visi ir beidzot 
sapratuši, ka uzņēmēji ir darbavietas, kas arī ir pašvaldību 
turētājs.”

„Labais piemērs ir Madonas novads, kur ir izveidota 
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa. Viņi ļoti labi darbojas ar 
grantiem un ir dažāda cita veida atbalsti. Viņi ir izveidojuši 
Centrāltirgū Madonas ražotāju stendu, veido kooperatīvus. Ļoti 
proaktīvi strādā. Citas pašvaldības varētu no viņiem mācīties.”

„Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa tika izveidota 
pirms 2 gadiem pēc uzņēmēju iniciatīvas, lai pašvaldībā būtu 
struktūrvienība, kas strādā tieši uz uzņēmēju interesēm. Mums 
ir ļoti pozitīva pašvaldības attieksme un viens no lielākajiem 

pašvaldības atbalstiem, jo grantu programmā mums ir vairāk 
nekā Rīgas „Ideju kausam” (šogad 40 000 EUR).”

„Mums pašvaldībai ir diezgan daudz sadraudzības pašvaldības pa 
Eiropu. Kad mūsu priekšsēdētājs brauc vizītēs uz kaut kurieni, 
viņš nodibina arī biznesa kontaktus vai arī, ja jau ir kāda konkrēta 
sadarbības doma, tad ņem līdzi arī uzņēmējus vai pie mums kāds 
atbrauc.”

„Mēs nevaram piedāvāt darbavietas, jo to nav, bet mēs varam 
piedāvāt vidi. Pašvaldība var palīdzēt ar telpām. Katrs uzņēmējs, 
kam ir lieka telpa vai zeme, var iesniegt domei bez maksas  
savu pieteikumu, lai dome to ievietotu savā mājas lapā sadaļā 
„Uzņēmēji piedāvā”. Dome ir kā starpnieks.”

„Mūsu jaunais mērs aizbrauca uz Dublinu un sasauca bijušos 
cēsniekus uz sarunu, lai pastāstītu par aktivitātēm, ko Cēsis 
dara, darbavietām un uzņēmējdarbības vidi. Viņš aicināja braukt 
atpakaļ.”

„Varētu vēl labāk, jo tas, uz ko mēs neesam strādājuši, bet būtu 
jāstrādā, ir profesionālo skolu attīstības jautājumi, bet tur mēs 
tomēr gaidām arī sadarbību no uzņēmējiem, jo uzņēmējiem arī 
ir jābūt sociāli atbildīgiem pret jauno paaudzi. Mēs redzam, ka 
profesionālajās skolās nenokomplektējas grupas, jo jaunieši 
negrib iet strādāt, piemēram, par metinātājiem.”

„Komunikācija ar uzņēmējiem šo divu gadu laikā ir mainījusies. 
Ja sākumā tā bija kā pret sienu, tad šobrīd tā atsaucība jau 
ir. Mums ir datu bāze ar e-pastiem, kur regulāri nosūtām 
informāciju, dažādas tikšanās ar uzņēmējiem pa nozarēm, viņi 
nāk arī individuāli un risina savas problēmas, mums ir sava 
mājas lapa businessmadona.lv, kur ir visi jaunumi, piedāvājumi, 
aktualitātes, esam sociāli aktīvi visos tīklos, ir arī avīze.”

VIDZEME

„Kā pozitīvais piemērs uzņēmēju sadarbībai ir Līvānu novada 
dome, kas saņēma arī Efektīvas pārvaldības gada balvu, bet arī 
mazajos novados, kur ir 5-10 komercsabiedrības un pārējās ir 
zemnieku saimniecības, pašvaldība var būt pat vairāk atvērta, jo 
tur pašvaldības vadītājs varbūt katru nedēļu var atrast laiku, lai 
neformāli aprunātos  ar visiem uzņēmējiem.”

„Ko mēs varam, to mēs darām.”

„Pašvaldība ļoti ierobežoti var sniegt atbalstu uzņēmējiem. 
Likumdošana to ierobežo. Atbalsta fondi, nodokļu atlaides 
grupām, speciālās zonas – tas viss ir, bet jautājums, cik 
pašvaldība tam var atvēlēt finanses. Atbalsts ir, bet šobrīd 

spēkā esošā likumdošana stipri izpausties pašvaldībām neļauj. 
Labākais atbalsts daudz kur ir netraucēšana un īpašu šķēršļu 
nelikšana kaut kam.”

„Pēc likumdošanas pašvaldību atbalsts uzņēmējiem ir ļoti 
ierobežots. Ir konsultatīvais atbalsts, kas tiek nodrošināts, un 
infrastruktūras ziņā arī tiek darīts. Finanses nevienam nav dotas 
un arī nav iespējams iedot. Uzņēmēji prasa, lai būtu sakārtota 
vide, kurā viņiem darboties un lai viņus lieki netraucē.”

„Likumdošanas bāzes dēļ, izņemot atlaidi NĪN par to, ka tu 
veido darba vietas savā uzņēmumā, pašvaldībai nav ko piedāvāt 
uzņēmējiem.”

LATGALE

„Ir jau arī konflikti un lietas, ko pašvaldība nevēlas saprast, 
bet tāpēc ir sarunas un notiek dialogs. Mums ir vienošanās, ja 
pašvaldībai nāk ienākumi no NĪN, kas ienāk no uzņēmējdarbības 
vides, tad tos arī ir jānovirza uzņēmēju problēmu risināšanai – 
infrastruktūrai u.c..”

„Pašvaldība ir noskaņota visu saistībā ar uzņēmējdarbību 
apspriest ar mums. Mēs izvirzām savus priekšlikumus.”

„Tas kontakts ar domi un biedrību ir bijis visu laiku ciešs. Mums 
nav nekādu problēmu satikties ar domes vadību un izrunāt kādus 

jautājumus. Kopumā ir pozitīvi.”

„Tipiskākais atbalsta veids ir NĪN atlaides. Tas ir vienīgais 
nodoklis, kas ir pašvaldības rokās, ar kuru var manipulēt un 
veicināt kādas īpašas nozares, lai tās ienāktu novadā. Pie mums 
tas līdz šim nav strādājis un šis instruments tiek diezgan pasīvi 
izmantots, bet tam ir iemesls. Es kā uzņēmējs neuzskatu, ka 
ir jādod nodokļu atlaides visiem, jo no šiem nodokļiem tiek 
finansēta infrastruktūra. Turklāt NĪN ir pats mazākais nodoklis, 
kas jebkurā biznesā ir jāmaksā. Tas reti kad ir ietekmējošais 
faktors.”

RĪGA/PIERĪGA
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Katrs piektais Latvijā strādājošais uzņēmējs uzskata, ka pēdējo piecu gadu laikā viņu pašvaldības 
darba efektivitāte uzņēmējdarbības vides attīstībā ir uzlabojusies, kamēr tikai 5% - ka pasliktinājusies. 
Lai gan salīdzinoši liels ir to īpatsvars, kuri nav varējuši sniegt novērtējumu (37%) vai novērtējuši, 
ka situācija nav mainījusies (37%), arī šāds neliels pozitīvo vērtējumu īpatsvars ir būtisks kopējs 
rādītājs uzņēmējdarbības vides pakāpeniskam uzlabojumam. Izteikti pārliecinātāki par pašvaldības 
darba efektivitātes uzlabošanos ir uzņēmēji Vidzemē, kur pat 41% snieguši pozitīvus vērtējumus. 
Savukārt izteikti retāk pozitīvie vērtējumi sniegti Rīgā - tikai 16% uzskata, ka uzņēmējdarbības vides 
attīstībā pašvaldības darbs ir uzlabojies.

Interesanti, ka katrs piektais no lielo uzņēmumu mērķa grupas novērtē, ka pašvaldības darba 
efektivitāte ir pasliktinājusies. Tai pat laikā lielāks - 33% - ir to īpatsvars, kuri sniedz pozitīvus 
novērtējumus. Tikmēr vidējo uzņēmēju mērķa grupā 39% uzskata, ka pašvaldības efektivitāte ir 
uzlabojusies un tikai 1% - ka pasliktinājusies. Šie rādītāji un jau iepriekšējās sadaļās minētie par 
lielo uzņēmēju mērķa grupu liecina, ka pastāv kādi būtiski uzņēmējdarbības vides neatrisināti un 
risināmi jautājumi, ar kuriem lielo uzņēmumu pārstāvji nav apmierināti. Diemžēl pieejamie dati 
neļauj identificēt šos jautājumus.

Jūsuprāt, kā kopumā pēdējo piecu gadu laikā ir mainījusies Jūsu pašvaldības darba 
efektivitāte uzņēmējdarbības vides attīstībā? (%) – Reģioni
Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).
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Jūsuprāt, kā kopumā pēdējo piecu gadu laikā ir mainījusies Jūsu pašvaldības darba 
efektivitāte uzņēmējdarbības vides attīstībā? (%) – Nozares
Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

Jūsuprāt, kā kopumā pēdējo piecu gadu laikā ir mainījusies Jūsu pašvaldības 
darba efektivitāte uzņēmējdarbības vides attīstībā? (%) – Uzņēmuma lielums

Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).
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Jūsuprāt, kā kopumā pēdējo piecu gadu laikā ir mainījusies Jūsu pašvaldības darba efektivitāte 
uzņēmējdarbības vides attīstībā? (%) – Dalība darba devēju un/vai uzņēmēju organizācijās

Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

Lai gan pašvaldību iespējas sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai ir ierobežotas, uzņēmēju vērtējumi par 
pašvaldību ietekmi ir daudz pozitīvāki, nekā par valsts aktivitātēm. Kopumā 36% uzņēmēju Latvijā 
uzskata, ka valsts struktūras traucē viņu uzņēmējdarbību, kamēr par pašvaldībām šādu vērtējumu 
sniedz tikai 17%. Tai pat laikā jāuzsver - to īpatsvars, kuri uzskata, ka uzņēmējdarbībā palīdz 
valsts un/vai pašvaldības struktūras ir aptuveni vienāds (attiecīgi - 19% un 23%). Vienlaikus 39% 
novērtē, ka valsts struktūras nekā neietekmē viņu uzņēmējdarbību, kamēr tādu pašu novērtējumu 
par pašvaldībām sniedz gandrīz katrs otrais uzņēmējs (47%). Šie dati netieši liecina - uzņēmēji 
valsts institūcijas saskata kā uzņēmējdarbību aktīvi traucējošas, kamēr pašvaldību - drīzāk kā 
neietekmējošas (bet arī ne visai palīdzošas).

Reģionālā griezumā novērojams, ka valsts struktūras pozitīvāk vērtē uzņēmēji Kurzemē (37% 
uzskata, ka tās palīdz viņu uzņēmējdarbībā), savukārt izteikti negatīvāk - Latgalē strādājošie 
(46% uzskata, ka valsts struktūras traucē viņu uzņēmējdarbībai). Arī pašvaldību aspektā pozitīvo 
vērtējumu īpatsvars izteikti lielāks ir Kurzemē - 43% novērtē, ka pašvaldību institūcijas palīdz viņu 
uzņēmējdarbībā, kamēr negatīvo vērtējumu īpatsvars salīdzinoši lielāks ir Vidzemē (22%) un Rīgā 
(21%).
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Cik lielā mērā valsts struktūras palīdz vai traucē Jūsu uzņēmuma darbību? (%)
Datu avots: „Administratīvo procedūru ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.” 2014, Ekonomikas ministrija. Autoru aprēķini.

Cik lielā mērā vietējās pašvaldības struktūras palīdz vai traucē Jūsu uzņēmuma darbību? (%)
Datu avots: „Administratīvo procedūru ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.” 2014, Ekonomikas ministrija. Autoru aprēķini.
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3.8. VĒLAMIE UZLABOJUMI UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
VIDES STIPRINĀŠANĀ

Uzskaitot vēlamos reģionālās uzņēmējdarbības vides uzlabojumus, visu reģionu pārstāvji nosauc 
aptuveni vienādu risināmo problēmu loku. Visbiežāk tiek norādīts uz nepieciešamību nodrošināt 
dažādu noteikumu, likumu un prasību (tai skaitā nodokļu sistēmas) prognozējamību un stabilitāti 
vismaz vidējā termiņā. Biežā normatīvo aktu maiņa neļauj uzņēmējdarbību plānot ilgtermiņā un pat 
ne vidējā termiņā. Atsevišķos reģionos, piemēram, Latgalē, intervijās norādīts arī uz nepieciešamību 
pēc diferencētas nodokļu sistēmas pēc principa – jo tālāk no galvaspilsētas, jo mazāki nodokļu 
maksājumi uzņēmējiem.

Tāpat bieži tiek norādīts uz problēmām infrastruktūrā, minot gan neremontēto ceļu problēmu, gan 
arī atsevišķu pakalpojumu pieejamību, piemēram, elektrojaudu nepietiekamību vai nestabilitāti. 
Apgrozāmo līdzekļu pieejamība tiek identificēts kā vēl viens no risināmiem jautājumiem, īpaši, ja 
runā par eksporta veicināšanu. Šādā aspektā daudz kritikas tiek veltīts banku sektoram, pārmetot 
nevēlēšanos kreditēt uzņēmējdarbību un pieprasot neadekvāti lielus nodrošinājumus kredītlīnijām. 
Īpaši aktuāli un bieži vien kritiski tas ir maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem nepietiek pašu 
līdzekļu uzņēmējdarbības attīstībai. Savukārt mazo un mikro uzņēmumu atbalsta nepieciešamība 
tiek saistīta arī ar to būtisko sociālo lomu – pat, ja konkrētais uzņēmējs nevēlas veidot plašāku 
uzņēmējdarbību, bet ir pēc būtības pašnodarbinātais, arī šāda prakse būtu valstiski jāatbalsta, jo 
tādējādi sekmētu sociālās apdrošināšanas sistēmas atslogošanu.

Ļoti daudz kritikas tiek veltīts dažādām kontrolējošām institūcijām, īpaši VID un PVD, tās raksturojot 
kā izteikti represīvas savā darbībā un uzņēmējdarbību ne tikai traucējošas, bet bieži vien pat 
iznīcinošas. Visu intervēto mērķa grupu pārstāvji uzsvēruši, ka šo un citu kontrolējošo institūciju 
darbība būtu radikāli jāreformē, tās pārorientējot no uzraugošām un sodus uzliekošām represīvām 
institūcijām par atbalstošām un konsultējošām.

Atsevišķi intervētie norāda arī uz nepieciešamību reformēt izglītības sistēmu, to vairāk tuvinot 
darba tirgus reālajām prasībām un tendencēm, īpaši attiecībā uz profesionālās izglītības jomu. Šeit 
iezīmējas divu virzienu nepieciešamās aktivitātes. Pirmkārt, ilgtermiņa darba tirgus prognozēšana 
un atbilstošu speciālistu sagatavošana (kas nozīmē arī neatbilstošu speciālistu sagatavošanas 
pārtraukšanu). Otrkārt, tādas pieaugušo apmācību sistēmas izveidi, kas spēj elastīgi un efektīvi 
reaģēt uz īstermiņa darba tirgus izmaiņām, nodrošinot darbaspēka pārkvalifikāciju un papildu 
izglītību.

Uzņēmējdarbības vides stiprināšanai nepieciešamās aktivitātes
Informācijas avots: Reģiona pārstāvju individuālās un ekspertu padziļinātās intervijas.

„Būtu jāpārskata administratīvais un birokrātijas slogs 
mazajiem uzņēmumiem, mājražotājiem. Patreizējās prasības ir 
apgrūtinošas.”

„Jāpārskata arī iepirkumu noteikumi. Mēs daudz labprātāk 
iepirkumos atbalstītu vietējos uzņēmumus, kuri līgumu 
izpildē tomēr spētu būt elastīgāki un atsaucīgāki, jo pārzina 

vietējo situāciju un vajadzības. Tas noteikti veicinātu vietējo 
uzņēmējdarbību.”

„Ilgākā laika posmā saskatu arī problēmas ar darba spēka 
piedāvājumu. Lai attīstītos Latvijai svarīgās nozares – 
kokrūpniecība, metālapstrāde utt., nepieciešami atbilstoši 
speciālisti – inženieri utt.. Taču mūsu augstskolas pārsvarā beidz 

KURZEME
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sociologi un psihologi.”

„Jāsakārto likumdošana. Jābeidz „ampelēties” saistībā ar savām 
savtīgajām interesēm, lai norautu lielu naudu. Ir jāskatās plašāk. 
Mēs skatāmies nevis valsts interešu virzienā, bet tikai savas 
kabatas un maciņa virzienā.”

„Pietiekošā līmenī ir jāapkaro ēnu ekonomika, ko var izdarīt 
ar pavisam vienkāršiem soļiem – sakārtojot sociālo vidi, 
likumdošanu attiecībā uz tiem uzņēmējiem, kas godprātīgi 
nomaksā gadu gadiem ļoti lielas summas nodokļos. Vienkārši 
ir jāsakārto sistēma. Piemēram, ja esi nostrādājis desmit gadus 
un godprātīgi nomaksājis visus nodokļus, tad tev pienākas no 
valsts kāds atvieglojums, lai tu kaut vai varētu noturēt tirgū savu 
produkciju. Citādi cilvēkam ir jāsāk domāt, vai nu iet ēnas pusē, 
vai nu jāklapējas ciet, vai nu jāsamazina cilvēku skaits.”

„Ja mēs sakārtotu sistēmu tā, ka minimālā alga būtu vienā līmenī 

ar iztikas minimuma griestiem, tad jau tas būtu labi.”

„Nevar neapdomīgi celt nodokļus un arī svaidīties ar to naudu, 
kā to darīja iepriekšējās valdības. Mums ir jānotur kaut kāds 
līmenis. Šobrīd ir jau tie griesti, kuri būtu  jāpalaiž uz leju, lai 
būtu tas vidējais, jo tad cilvēks to sajutīs un tad būs mijiedarbība 
atkal – cilvēks pirks vairāk.”

„Likumdošanas/ nodokļu/ sociālās/ veselības/ izglītības 
sistēmas sakārtotība – to nevar atrisināt vienas dienas, mēneša 
vai gada laikā, bet to vajag veidot kā sistēmu, kur katrā nozarē un 
ministrijā par ministru ir sava aroda speciālisti.”

„Nodokļu politikas prognozējamība. Normatīvo aktu stabilitāte.”

„Katrā reģionā un vietā, kur uzņēmējs darbojas, ir ļoti svarīga 
pieejamā infrastruktūra. Tas ir viens no pamatnoteikumiem, lai 
varētu sekmīgi attīstīties.”

ZEMGALE
„Jēkabpils uzņēmēji ļoti uzsver un aicina sadarbībā ar 
profesionālajām izglītības iestādēm domāt mazliet plašāk – 
nevis gatavot atsevišķi atslēdznieku vai metinātāju, bet tādu 
darbinieku, kas ir pieci vienā, kurš mācēs izdarīt visu, jo mazie 
uzņēmēji nevar pieņemt darbā piecus atsevišķus darbiniekus.”

„Sadarbība ar profesionālās izglītības skolām ļoti attīstās, jo 
skolas saprot, ka bez uzņēmēja būs grūti savus absolventus 
ielaist darba tirgū. Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija pat 
ir izveidojusi Jelgavas Tehnikuma padomi, kur kopīgi izstrādā 
programmas  un prakses vietas.”

„Ja būtu diferencēta nodokļu sistēma, tad bezdarbs nebūtu 
9%. Jēkabpils ir stratēģiski izdevīgā vietā, viss iet caur mums, 
bet mums nekas nepaliek. Diferencēta nodokļu politika paredz 
- jo tālāk no Rīgas, jo mazāk iedzīvotāji maksā nodokļos. Tas 
stimulētu investoriem nākt arī uz perifēriju un šeit kaut ko attīstīt, 
bet tas laiks ir garām, jo perifērija jau iztīrīta no iedzīvotājiem, 
ieskaitot Jēkabpili.”

„Nodokļu politikai valstī ir jābūt skaidri saprotamai un 
prognozējamai, jāsakārto maksātnespējas likums, valsts 
kontrolējošām iestādēm ir jāveic preventīvais darbs, ir jābūt kā 
atbalsta institūcijām uzņēmējam, nevis tikai jāiekasē noteikti 
soda apmēri.”

„Uzmanību vajadzētu pievērst zinātnes un uzņēmēju ciešākai 
sadarbībai jaunu inovatīvu produktu radīšanai, lai varētu konkurēt 
tirgos. Mums tam visam ir priekšnosacījumi – zinātniskās 
pētniecības organizācijas Zemgales reģionā. 10 patenti gadā, kas 
universitātē tiek izveidoti, ir daudz par maz. Nākamajā periodā 
ir paredzēta samērā liela Eiropas struktūrfondu nauda šim 
mērķim, tāpēc pie tā ir rūpīgi jāpiestrādā.”

„Infrastruktūras sakārtošana - jānodrošina lielas elektrojaudas, 

jo šobrīd tiek strādāts ar ļoti gudrām tehnoloģijām, kur elektrība 
nedrīkst raustīties ražošanas procesa laikā.”

„Likumdošanu par to, kā varētu motivēt mazos uzņēmumus, lai 
viņi nebūtu ēnu ekonomikā, jo, kad uzņēmējs kaut ko uzsāk, viņam 
skaidras naudas nav un viņš ir spiests aizņemties naudu kādā no 
bankām. Ja viņam ir problēmas atmaksāt, tad aug soda procenti 
un vēl ir nodokļi. Mēs viņus apaudzējam ar soda procentiem, bet 
nedodam atlaides darba devējiem, ja viņš darbiniekiem nodrošina 
tādu darba vidi, kādu vēlētos jebkurš darbinieks -  ar brīvdienām, 
atpūtas vietu pusdienu ieturēšanai, dušām, apmācībām utt..”

„Mēs vairāk atbalstām lielos uzņēmumus, bet mazajiem nedodam 
iespēju izaugt. Mēs tikai viņiem nākam virsū ar nodokļu sistēmu, 
inspekcijām, ka viņi reāli nevar strādāt un vienā brīdī arī sabrūk. 
Vajadzētu cilvēkiem, kuri vēl ir uzņēmības pilni un gatavi sākt 
uzņēmējdarbību, dot kaut kādas atlaides tieši nodokļu sistēmā, 
jo tas ir ļoti liels slogs uzņēmējiem.”

„Uzņēmumi vienmēr uzsver, lai rada labvēlīgu vidi un netraucē 
strādāt!”

„Īstermiņā ir jārisina jautājumi, kas saistīti ar izglītību un tās 
kvalitātes paaugstināšanu. Ir jāprognozē, kādām nozarēm ir 
nepieciešamas kādas profesijas/ kvalifikācijas un ātri ir jāpielāgo 
mācību programmas, lai tad, kad darba tirgū ir nepieciešams, 
būtu gatavi šādi cilvēki. Mums profesionālajās iestādēs ir 
padomes, kur ir arī uzņēmēji. Skolas konsultējas ar padomi par 
profesijām un to nepieciešamību darba tirgū tuvākajā laikā, jo 
paiet laiks, kamēr sagatavo un akreditē konkrētu programmu, un 
pats mācību process paņem kādus 3 gadus. Ja to vajag maksimāli 
ātri, tad pieaugušajiem ir kompetenču centrs, kur var organizēt 
ātros kursus un īsā laikā sagatavot tirgum nepieciešamos 
speciālistus.”
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„Infrastruktūra ir viens un turpināt to, kas ir iesākts, lai nepazūd 
inkubatoru programmas, jo, ja tagad reģionā būs tikai viens 
inkubators, tas ļoti daudziem mazajiem reģiona uzņēmumiem 
neļaus attīstīties.”

„Vēl tiek risināta lieta ar elektrības pieslēgumu un jaudām, jo 
bieži vien pa esošajām līnijām nav iespējams padot to enerģijas 
apjomu, kas uzņēmējiem ir nepieciešams, bet Latvenergo 
pieprasa arī uzņēmēju ieguldījumus savos, Latvenergo, tīklos.”

„Nenormāli liels slogs ir nodokļiem. Tas ir par traku. Tie ir 
nesamērīgi.”

„Liels faktors, kas biedē uzņēmējus, ir tā trakā birokrātija – tās 
dokumentu jūras!  Uzņēmēji baidās daudz kur iesaistīties, jo tur 
atkal būs papīru kalni un tik daudz kontroles. Mēs neizmantojam 
iespējas. Tas viss slogs ar tiem projektiem būtu jāsamazina. 
Ja tas ir konkurss, tad vispirms varētu iesniegt divas lapas ar 
projektu, kas ir padomā, un, kad to izvērtē un atbalsta, tad pēc 
tam arī vākt tos visus dokumentus un pildīt nopietnu pieteikumu. 
Tas viss maksā lielu naudu un, ja viņi to izdara, bet beigās viņiem 
pasaka „nē”, uzņēmums ir zaudētājs, tāpēc viņi vairs neiet uz 
risku, bet paši paņem bankas kredītu.”

„Profesionālo skolu attīstība. Mēs ieguldījām līdzekļus jauna 
mācību korpusa izbūvē un sapirkām modernas iekārtas, bet 
to jauniešu skaits, kas izvēlas proftehnisko izglītību, visu laiku 
samazinās. Te mēs saskatām skolu cīņas savā starpā, jo tā kā 
nauda seko skolēnam, tad vidusskolas mēģina viņus noturēt par 
visu varu, pat zinot, ka viņi nav baigi talantīgie un spējīgie. Tas nav 
pareizi. Tur pašvaldība var koordinēt un popularizēt to procesu.”

„Veicināt sadarbību starp uzņēmējiem un jauniešiem (skolēnu 
ekskursijas uz uzņēmumiem, kas pēdējā laikā vairs nav 
populāras, jo, lai gan uzņēmēji to piedāvā, neviens īpaši pie 
viņiem neraujas apskatīt, kā viņi ražo vai sieru sien).”

„Lielāku pretimnākšanu un konsultācijas no kontrolējošajām 
iestādēm, ko visi saka. Ir dzirdēts, ka uzņēmēji izvēlas, kurā 
VID nodaļā piereģistrēt uzņēmuma juridisko adresi, jo tās darba 
metodes atšķiroties. Sanāk, ka kaut kas īsti „riktīgi” tur nav.”

„Mēs jau pašvaldība paši zinām, cik daudz nāk visādi kontrolētāji 
par dažādām jomām, bet uzņēmējiem laikam ir vēl vairāk. PVD ir 
kaut kas pabriesmīgs pēc nostāstiem. Sarunājoties ar citu valstu 
pārstāvjiem, nekur tā nav. Pie mums kaut kā viss ir pārspīlēts vai 
pārprasts.”

VIDZEME

„Būtu jādomā par kreditēšanas sistēmas atvieglojumu vai kādu 
papildu instrumentu finanšu pieejamībai.”

„Ceļa infrastruktūra uzlabojas, bet prasītos vēl lielāki līdzekļi 
tieši piekļuvju nodrošināšanai, jo tas ir pamatarguments, lai 
preces un pakalpojumi pārvietotos.”

„Nekavējoties, pieņemot kādus budžetus un mainoties varām, ir 
skaidri jāpasaka spēles noteikumi uz ilgāku laiku, jo, ja uzņēmēji 
tos zina, tad viņi var tiem pakārtoties un pēc tiem arī spēlēt.”

„Ilgtermiņā – bija uzsākta Latgales attīstības programma, bet 
vajadzētu vēl vairāk izvērtēt šīs programmas iespējas, un varbūt 
vajag kādu papildus instrumentu, jo tomēr tie attālumi līdz noieta 
tirgiem Latgalē ir nesalīdzināmi, salīdzinot ar Rīgas un Pierīgas 
uzņēmējiem. Jābūt kādam mehānismam, kas to kompensē. Kaut 
vai investīciju aizsardzības mehānismam vai diferencētai nodokļu 
bāzei attiecībā pret investīciju.”

„Resursu pieejamība no bankām. Ja viņas vietējos uzņēmumus 
nekreditē, tad lai viņas maksā trīsreiz vairāk par licenci, ja jau tās 
strādā kā lombardi.”

„Jāveido speciāla likumdošana Latgalei, lai attiecinātu brīvās 
ekonomiskās zonas iespējas ne tikai uz Rēzekni, bet arī uz 
Daugavpili.”

„Atgriezt līdzšinējā līmenī mikrouzņēmuma nodokli.”

„Jāstrādā ar jauniešiem un jāinformē par uzņēmējdarbības 
iespējām.”

„Tā ir valsts politika un labvēlīga dzīves vide vispār. Tas jau ir 
vesels kopums, kas ir ilgtermiņa lēmumu process. Vienā dienā 
nevar Saeima nobalsot par kaut kādu lēmumu un tagad visi 

100 000 aizbraukušie atgriezīsies Latvijā.”

„Lai būtu pieejams finansējums un atbalsta programmas 
uzņēmējiem konkrētās jomās. Uzņēmējdarbībā ir svarīgi, lai būtu 
atbalsta programmas tieši dažādu iekārtu iegādei. Tas vienmēr ir 
bijis svarīgi.”

„Lai būtu pieejamas programmas, kas būtu līdzīgas Altum 
atbalstam, kas pastāvīgi būtu vaļā, lai tad, kad esmu gatavs, es 
eju un uz viņām piesakos. To parasti uzņēmēji min.”

„Būtu labi radīt kādu instrumentu, lai pašvaldības varētu 
iegādāties nekustamos īpašumus, jo ir ļoti daudz  aizlaisti privātie 
nekustamie īpašumi, kas netiek izmantoti un degradē teritorijas, 
kurus varētu savest kārtībā tieši uzņēmējdarbības vajadzībām.”

„Vajadzētu uzlabot VID darbu. Mēs mēģinām cīnīties ar pelēko 
sektoru, bet īstenībā cīņa notiek ar tiem uzņēmumiem, kuri 
strādā un kurus VID redz. VID samazina resursus reģionos. Visi 
ierēdņi sēž Rīgā, skatās uzņēmumu atskaites un tad brauc pie 
viņiem uz pārbaudēm. Un tiem uzņēmumiem, kuri vēl ir pie 
dzīvības, vajag dot kādus n-tos bonusus/ atlaides, lai viņiem būtu 
iespēja attīstīties.”

„Publiskais sektors, uzņēmēji un sabiedrība nepeld vienā 
virzienā, bet šad tad peld trijos pretējos virzienos. Lielai daļai 
sabiedrības vārds „uzņēmējs” nav kaut kas tīkams, jo kādam 
ir labi, bet kādam ne tik labi. Ir runa par sadarbošanos arī 
mediju telpā un to, kā, sākot jau no skolas, tiek kultivēta pozitīva 
uzņēmējdarbība, kā tas tiek popularizēts ģimenē un kā tas tiek 
audzināts bērnos. Tur ir ļoti daudz kas darāms. Tad mums tieši 
mazais un vidējais sektors attīstītos daudz vairāk. Ir ļoti daudz 
jaunu cilvēku, kuri to varētu darīt, bet viņu radošums tiek nokauts 
jau pirmsākumā ģimenē/ izglītības sistēmā, jo tas esot risks.”

LATGALE
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„No valsts puses – tie paši ceļi, jo Mārupē ir vairāki biznesa 
attīstībai svarīgi ceļi, kas ir diezgan kritiskā stāvoklī, bet tie ir 
valsts īpašumā, tāpēc pašvaldība tos, pat gribot, nevar sakārtot.”

„Problēmas ir ar finansējuma piesaisti. Krievija ir pirmā problēma 
un ar to viss saistītais. Vajag pārorientēties uz eksportu un līdz ar 
to vajag apgrozāmos līdzekļus eksporta veicināšanai. Lai uzsāktu 
eksportu, vajag lielu naudu, kam principā valsts atbalsts nav 
šobrīd, izņemot ārējo mārketingu, kur ir dalība izstādēs, bet tas 
ir par maz.”

„Elektrība arī ir problēma, ja tā nav stabila. Ar to arī nav visai 
labi. To jautājumu mēs arī esam pacēluši kopā ar pašvaldību. 
Tiksimies ar „Sadales tīkliem” un mēģināsim risināt, jo viņi to 
grib uzvelt, protams, uz uzņēmējiem, bet tur vajag investīcijas, ko 
uzņēmēji paši jau nespēj ar saviem līdzekļiem atrisināt.”

„Ne tikai Rīgā, bet visur ir nekavējoties jāsakārto ceļi.”

„Valstiski ir jāveido uzņēmēju kompetenču centri, kas ir 
plānošanas reģioni, lai nākamos sešus gadus, kad Latvijai vēl 
ir pieejama Eiropas nauda, uzņēmēji to varētu izmantot savu 
biznesu attīstīšanai.”

„Ilgtermiņā vajag prognozējamu nodokļu politiku un arī 
atvieglojumus tiem mikrouzņēmumiem, kas vēlas sākt 
(9% mikrouzņēmuma nodokli), vai atjaunot 5% fiksēto 
pašnodarbinātā IIN, kas kādreiz bija, jo Latvijā ir ļoti daudz 
cilvēku, kuri pēc mentalitātes un kultūras ir gatavi strādāt kā 
viena cilvēka uzņēmums jeb pakalpojuma sniedzējs, jo tiklīdz 

uzņēmumā ir darbinieki, uzņēmējam ir jābūt atbildīgam pret 
saviem darbiniekiem, kas, diemžēl, Latvijā ne vienmēr notiek. 
Mikrouzņēmējdarbība ir jānodala no klasiskās/ normālās 
uzņēmējdarbības, kur ir darbinieki, nodokļi, atbildība.”

„Ļoti represīvs ir VID. Ļoti! Pilnīgi nepamatoti ir sodi mazajiem 
uzņēmējiem, un, ja tādā veidā valstī turpināsies attīstīties šis 
sava veida sociālais dialogs, kur viena no iesaistītajām pusēm ir 
valsts iestāde, tad cilvēki skatīsies pēc iespējām, kā a) iziet no 
legālās uzņēmējdarbības, b) neveikt uzņēmējdarbību vispār vai 
c) veikt uzņēmējdarbību tuvās ārzemēs vai ES, sevišķi jaunie 
cilvēki, jo vide ir ļoti, ļoti represīva. Mums būtu cilvēki, kas būtu 
uzņēmēji, jo Latvijas konkurētspējīgā priekšrocība ir ārkārtīgi 
lielais radošums un godprātīgums, bet ir šīs te pavadošās 
bailes no represīvām iestādēm. Mēs esam tik maza valsts, bet 
mēs iznīcinām savus cilvēkus, kuri ir uzņēmējspējīgi. To saka 
uzņēmēji visos reģionos visās vizītēs!”

„Varētu algot vai piedāvāt uzņēmējiem ekspertus-konsultantus, 
kuriem ne vienmēr ir jābūt par algotiem cilvēkiem pašvaldībās. 
Piemēram, Alojas pašvaldība izsludina, ka ir atbraucis LIAA vai 
LAD pārstāvis, un ir iespējams pieteikties uz konsultācijām.”

„Ļoti svarīgi, lai pašvaldība savā teritorijā veidotu biznesa 
inkubatorus vai biznesa kompetences centrus, palīdzot un 
mācot tiem, kas vēl nav uzņēmējdarbībā, to veidot. Varētu būt 
tādi mobilie kompetenču centri mazajās pašvaldībās, kas vienu 
nedēļu ir tur, bet otru citur, jo ne visi cilvēki var izkustēties uz 
lielajām pilsētām uz konsultācijām.”

RĪGA/PIERĪGA
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Runājot par uzņēmējdarbību reģionos un reģionālo uzņēmumu konkurētspējas celšanu, Latvijā 
bieži dominē tādas tēmas kā konkurētspējas ierobežojumi, izlīdzināšana, kompensācijas, nodokļu 
atlaides, subsīdijas utt.. To vienojošais elements, kas gandrīz nekad gan nav precīzi formulēts, ir 
taisnīgums – diskusija parasti notiek par teritorijām ārpus Rīgas, kas cieš no netaisnīgi neizdevīga 
stāvokļa. Šajā sakarā būtiski akcentēt divus aspektus. Pirmkārt, jebkura pārdale, ja tā nav vērsta 
uz tirgus nepilnību novēršanu, bet taisnīgu rezultātu nodrošināšanu, būs saistīta ar efektivitātes 
zudumiem. Otrkārt, pārdales nepieciešamība taisnīguma nodrošināšanai parasti tiek prasīta 
vai prezentēta kā noteiktās teritorijas neapstrīdamas tiesības. No uzņēmēju un arī sabiedrības 
pozīcijām skatoties, savukārt, jāsaprot, ka efektivitāti nodrošināt ir grūti un institucionālai sistēmai 
būtu jāatlīdzina tos, kam tas izdevies. Taisnīgums ir būtisks, bet tas ir subjektīvs nevis absolūts, 
tādēļ „taisnīgai pārdalei” ir jābūt argumentētai un sabiedriski akceptētai.28

Te jāatzīmē, ka Latvijas ekonomikas būtiskākais efektivitātes avots un dzinējspēks ir Rīga, ar 
visiem no tā izrietošajiem ieguvumiem (iespēju izveidot starptautiski pievilcīgu teritoriju) un 
sekām (produktīvo resursu aizplūšana no reģioniem). Teritorijām un uzņēmējiem ārpus Rīgas 
ir ļoti ierobežotas attīstības scenāriju iespējas, kuros tie var ignorēt Rīgā notiekošos procesus 
(pašpietiekamas kopienas iespējams ir labākais piemērs). Tādēļ reģionālo konkurētspēju nevar 
analizēt atrauti no Rīgas konkurētspējas. Šī gan nav vienpusēja sadarbība, kur ārpus Rīgas esošajām 
teritorijām jāmēģina atrast savs potenciāls, izmantojot Rīgu kā resursu. Rīgai no otras puses ir 
aktīvi jāmeklē ekonomiskās aktivitātes segmenti, kurus izdevīgāk attīstīt attālākās teritorijās.

Lai papildinātu augstāk ieskicēto diskursu, šajā izdevuma nodaļā pieskarsimies divām ekonomiskajā 
ģeogrāfijā plaši diskutētām tēmām: teritoriju spējai radīt ienākumus un ekonomiskās aktivitātes 
telpiskajām svārstībām, kas rodas uzņēmumiem un iedzīvotājiem pārvietojoties no vietas uz vietu. 
Vispirms mēģināsim sistematizēt Latvijas pašvaldību attīstības stratēģijās noteiktās teritoriju 
specializācijas, bet pēc tam analizēsim uzņēmēju aptaujas datus par uzņēmumu atrašanās vietas 
izvēli un to ietekmējošajiem faktoriem.

4. KONKURĒTSPĒJĪGU TERITORIJU ATTĪSTĪBA REĢIONOS: 
      SPECIALIZĀCIJA UN UZŅĒMUMU PĀRVIETOŠANĀS

4.1. SPECIALIZĀCIJA UN TERITORIJU ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
Atbilstoša specializācija un re-specializācija laika gaitā ir veids kā teritorijas var nodrošināt 
konkurētspēju globālajā ekonomiskajā sistēmā. Šī procesa sākotnējais uzdevums ir atrast konkrētas 
vietas salīdzinošo priekšrocību reizē attīstot tās sasaisti (transporta savienojumus un komunikācijas) 
ar pārējo ekonomiku, lai iespējotu teritorijas konkurētspējas potenciālu.29 

Pašvaldības ir vienas no būtiskākajām publiskajām institūcijām, kas iesaistītas teritoriju ekonomiskās 
specializēšanās (vai nespecializēšanās) procesā. Cik lielā mērā tās var ietekmēt specializēšanās 
procesu atkarīgs no daudziem blakus apstākļiem30, bet vairums pašvaldību specializēšanās procesā 

28 Storper, Michael (2011) Justice, Efficiency and Economic Geography: Should Places Help One Another to Develop? European Urban and Regional Studies, 
18(1): 3-21.
29 Storper, Michael (2013) Keys to the City: How Economics, Institutions, Social Interaction, and Politics Shape Development. Princeton: Princeton University 
Press.
30 Duranton, Gilles (2011) California Dreamin’: The Feeble Case for Cluster Policies. Review of Economic Analysis, 3(1): 3-45.

UZŅĒMĒJDARBĪBA REĢIONOS LATVIJĀ



79

ir ieinteresētas un veido attiecīgu rīcībpolitiku. Latvijā Ministru kabineta (turpmāk tekstā - MK) 
noteikumi paredz, ka teritorijas specializācija cita starpā jāapraksta ilgtspējīgas attīstības stratēģijās.31 
Lai apkopotu informāciju par to, kā attiecībā uz uzņēmējdarbību un ekonomisko attīstību vēlas 
specializēties Latvijas pašvaldības, mēs esam analizējuši pilsētu un novadu izstrādātās ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas un to ieviešanas plānus. Kopumā mums bija pieejama informācija par 117 no 
119 pašvaldībām. Tā kā MK noteikumos ir atrunāts attīstības plānošanas dokumentu saturs un to 
izstrādes kārtība, dažādu pašvaldību dokumentiem ir līdzīga un līdz ar to salīdzināma struktūra – tie 
pārsvarā sastāv no vienām un tām pašām sadaļām, iekļauj līdzīgas tēmas, un to izstrādi motivējuši 
tie paši ārējie apstākļi. Atšķiras dažādu pašvaldību stratēģiju un plānu detalizācijas pakāpe, bet tas 
nepadara dokumentu sistematizēšanu neiespējamu.

Jāatzīmē, ka sistematizēšanas mērķis nebija analizēt atsevišķas pašvaldības, bet gan iegūt 
vispārēju ieskatu Latvijas teritoriju potenciālajā ekonomiskajā specializācijā. Gala rezultātā, 
balstoties uz pašvaldību redzējumiem, mēs esam nodalījuši divpadsmit specializācijas virzienus. 
Viens no virzieniem gan ir saistīts nevis ar specializāciju, bet gan ar tās neesamību. Tāpat analīze 
liecināja, ka atsevišķas pašvaldības ir specializējušās vairāk kā vienā specializācijas virzienā. Pirms 
sākām dokumentu analīzi mums, protams, bija minējumi par to, kādas varētu būt tajos aprakstītās 
specializācijas, taču specializācijas virzieni nav mūsu, bet gan pašvaldību definēti. Tas nozīmē, 
ka savā analīzē mēs neizmantojām kādas noteiktas radošuma, inovāciju u.c. definīcijas, bet gan 
bijām atvērti un izmantojām pašvaldību piedāvātu visaptverošu skatījumu uz šiem terminiem. 
Lai pašvaldību attīstības dokumentos izklāstītos apsvērumus klasificētu kā specializāciju, mēs 
izmantojām sekojošu hierarhisku analīzes shēmu. Mēs sākām ar pašvaldību vīzijām un skatījāmies, 
vai tajās ir norādes uz specializāciju. Bieži gan vīzijas bija vispārīgas, tādēļ mēs ņēmām vērā arī 
pašvaldību stratēģiskos mērķus, no kuriem vismaz viens parasti bija saistīts ar ekonomisko 
attīstību. Ja stratēģiju „vizionārajā” sadaļā varēja nolasīt vienu vai vairākus specializācijas virzienus, 
mēs pārbaudījām, vai specializācija tiek konsekventi uzsvērta arī pārējās stratēģiju un plānu 
aprakstošajās sadaļās. Kā jau tika minēts, ilgtspējīgas attīstības stratēģijās vienai no sadaļām jābūt 
tieši par teritorijas specializāciju. Diemžēl pašvaldības vairumā gadījumu šo sadaļu ir izmantojušas, 
lai uzskaitītu visus ekonomiskās aktivitātes veidus, kuri attiecīgajā teritorijā tiek praktizēti. Līdz 
ar to mūs interesējošā „izvēlētā” specializācija šajā sadaļā parādījās tikai atsevišķos gadījumos. 
Kopumā mēs mēģinājām fiksēt tikai apzināti un konsekventi stratēģijās iestrādātos specializācijas 
gadījumus un ignorēt nejaušības un sakritības.

31 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. LR MK noteikumi Nr.711, 18.10.2012. Latvijas Vēstnesis, 165 (4768). Pieejams: 
http://likumi.lv/doc.php?id=252164 
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Ar uzņēmējdarbību un ekonomisko attīstību saistītā specializācija pašvaldību attīstības stratēģijās un to ieviešanas plānos
Datu un informācijas avots: Pašvaldību attīstības stratēģijas un to ieviešanas programmas; autoru novērtējumi.
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Pašvaldību specializācija un tajās reģistrētie uzņēmumi (%)
Datu un informācijas avots: Pašvaldību attīstības stratēģijas un to ieviešanas programmas, 

Centrālās statistikas pārvaldes dati; autoru novērtējumi un aprēķini.
Piezīme: Apļu krāsa norāda ar uzņēmējdarbību un ekonomisko attīstību saistīto specializāciju pašvaldību attīstības stratēģijās. Apļu izmērs norāda 

2013. gadā pašvaldību teritorijās reģistrētās ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskās vienības konkrētās specializācijas 
nozarē procentos no to kopskaita. Procentu summa pārsniedz 100%, jo vienai pašvaldībai var būt vairākas specializācijas.

Attēlā, kurā apkopoti analīzes rezultāti, katrs aplis reprezentē vienu pašvaldību, bet tā krāsa vai 
krāsas norāda uz pašvaldības izvēlētajām specializācijām. Gandrīz pusē no pašvaldību stratēģijām 
konsekventi izstrādātas specializācijas neparādījās. Tas gan nenozīmē, ka šo pašvaldību stratēģijas 
būtu saturiski tukšas, gluži pretēji, dažas pašvaldības savās stratēģijās vismaz atslēgas vārdu līmenī 
ir aptvērušas ļoti plašu tematisko loku. Daļā stratēģiju arī ir nepārprotami norādīts, ka pašvaldība 
neplāno specializēties. Visi šie gadījumi attēlā ir iekļauti kategorijā „nedaudz no visa kā”. Samērā 
daudz pašvaldību savu teritoriju specializāciju saista ar dabas kapitālu – 27% primāri uz dabu skatās 
kā uz resursiem (attēlā tie parādās kā „dabas resursu apsaimniekotāji”), bet 6% – kā uz kaut ko 
apsargājamu un saglabājamu („rezervāts”). Otrajā gadījumā blakus dabas kapitālam kā kaut kas 
īpaši saudzējams parasti tiek minēts arī teritorijas unikālais kultūrvēsturiskais mantojums. Nākamā 
būtiskā pašvaldību grupa ir „tūrisma centri” – kopā 24% no visām apskatītajām pašvaldībām. 
Piecas uz tūrisma attīstību orientētās pašvaldības ir sevi identificējušas arī kā „kūrortus”, bet 
divas – kā „guļamvagonus”, t.i., kā teritorijas, kuru iedzīvotāji pārsvarā strādā ārpus tām. Pārējās 
specializācijas ir retāk izplatītas: 4% pašvaldību plānoja attīstīties kā „tranzīta un loģistikas centri”, 
3% – kā „inovāciju centri” un 3% – kā „radošuma centri”. Visbeidzot, viena pašvaldība paredzēja, ka 
tās ekonomika specializēsies uz dabas resursu apstrādi, bet pašvaldība šajā procesā iesaistīsies 
minimāli, koncentrējoties uz dzīves kvalitātes nodrošināšanu iedzīvotājiem („mums dzīves vide 
būtiskāka”). Jāatzīmē, ka divas stratēģijās visbiežāk sastopamās specializācijas „dabas resursu 
apsaimniekošana” un „tūrisms” būtiski atšķiras – pirmā daudz retāk kā otrā parādās kopā ar vēl 
kādu citu specializāciju. Vēl vairāk - tūrisms kā tēma (dažreiz tā ir nepietiekami akcentēta, lai to 
klasificētu kā specializāciju) ir iekļauta lielākajā daļā pašvaldību stratēģiju.
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Salīdzinājumi pašvaldību līmenī parāda kopējo un atšķirīgo plānošanas procesā. Taču pašvaldības 
Latvijā viena no otras būtiski atšķiras gan pēc izmēra, gan pēc attīstības potenciāla. Tādēļ uz 
stratēģijās aprakstītajām specializācijām var paskatīties arī nedaudz savādāk, izmantojot datus par 
ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem.32 Attēlā redzamo apļu krāsa tāpat kā iepriekš norāda dažādas 
pašvaldību stratēģijās aprakstītās specializācijas. Turpretī apļu izmēri ir proporcionāli ekonomiski 
aktīvo uzņēmumu skaitam, kuri reģistrēti attiecīgi specializējušos pašvaldību teritorijās. Šādā 
griezumā dati parāda, ka gandrīz puse ekonomiski aktīvo uzņēmumu savā reģistrācijas vietā var 
sadarboties ar pašvaldību, kas paredz specializēties inovāciju jomā. Daudzās pašvaldības, kuru 
stratēģijās konsekventa specializācija neparādījās, rada situāciju, ka 24% ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu „pirmā” pašvaldība, ar ko sadarboties, ir bez noteiktas specializācijas. Līdzīgi kā iepriekš 
dabas resursu apsaimniekošana un tūrisms saglabājas kā būtiskas specializācijas jomas, jo attiecīgi 
14% un 13% ekonomiski aktīvie uzņēmumi ir reģistrējušies teritorijās ar šādi specializējušamies 
pašvaldībām. Vēl var izdalīt pašvaldības, kas savu ekonomisko attīstību saista ar tranzītu un loģistiku 
– ar šādām pašvaldībām reģistrācijas vietā jāsadarbojas 5% ekonomiski aktīvo uzņēmumu. Pārējie 
specializācijas virzieni no uzņēmumu un pašvaldību potenciālās sadarbības viedokļa ir mazāk 
nozīmīgi. Šeit gan jāatzīmē, ka Latvijas teritorija ir maza un vairums uzņēmumu var samērā brīvi 
savu darbību izvērst ne tikai teritorijās, kur tie ir reģistrēti. Tādēļ būs gadījumi, kad reģistrācijas 
vietas pašvaldību paredzētā specializācija uzņēmumiem būs ne pārāk nozīmīga.

Mūsdienu integrētajā ekonomiskajā sistēmā cilvēki, darbavietas un uzņēmumi ir mobili. Latvijā 
daudz tiek diskutēts par cilvēkresursu aizplūšanu no reģioniem uz Rīgas aglomerāciju un citām 
valstīm, bet mazāk – par to, cik pārvietoties gatavi ir Latvijas uzņēmumi. Aptaujājot uzņēmumus šī 
pētījuma ietvaros33, mēs uzdevām vairākus jautājumus par to, kur uzņēmumi izvēlas atrasties un 
kas šo izvēli ietekmē.

Attēlā (skatīt nākamajā lapaspusē) salīdzinātas aptaujāto uzņēmumu pašreizējās un potenciālās 
atrašanās vietas. Līnijas norāda uz izmaiņām rangā. Kā redzams, Rīga ir nesalīdzināmi pievilcīgāka 
atrašanās vieta gan pašreiz ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem, gan esošo uzņēmēju potenciāli 
jaundibinātajiem uzņēmumiem. Vēl vairāk – neviena cita teritorija būtiski neizceļas uz pārējo fona 
arī kā otra labākā izvēles iespēja. Vairums republikas nozīmes pilsētas ir nedaudz pievilcīgākas kā 
novadi, bet atšķirības ir minimālas.

4.2. UZŅĒMUMU PĀRVIETOŠANĀS

32 Jaunākie Centrālās statistikas pārvaldē pieejamie dati par ekonomiski aktīvajām tirgus sektora statistiskajām vienībām 2013. gadā. 
33  Informāciju par īstenoto uzņēmēju aptauju skatīt 3 nodaļas ievadā un izdevuma pielikumā.
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Esošās un potenciālās uzņēmumu atrašanās vietas pilsētās un novados
Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

NR. TERITORIJA %

1 Rīgas pilsēta 55.7

2 Liepājas pilsēta 3.1

3 Jelgavas pilsēta 2.5

4 Daugavpils pilsēta 2.4

5 Jūrmalas pilsēta 2.0

6 Talsu novads 1.9

7 Cēsu novads 1.6

8 Ventspils pilsēta 1.6

9 Valmieras pilsēta 1.4

10 Ogres novads 1.3

11 Jēkabpils pilsēta 1.3

12 Ķekavas novads 1.2

13 Dobeles novads 1.2

14 Babītes novads 1.1

15 Tukuma novads 1.1

16 Saldus novads 1.0

17 Siguldas novads 1.0

18 Mārupes novads 0.9

19 Balvu novads 0.9

20 Rēzeknes pilsēta 0.9

34 Jelgavas novads 0.4

45 Ventspils novads 0.3

52 Rēzeknes novads 0.2

NR. TERITORIJA %

1 Rīgas pilsēta 58.6

2 Liepājas pilsēta 4.0

3 Daugavpils pilsēta 3.9

4 Jelgavas pilsēta 3.2

5 Valmieras pilsēta 2.9

6 Ventspils novads 2.6

7 Ventspils pilsēta 2.6

8 Jūrmalas pilsēta 2.3

9 Ogres novads 2.1

10 Siguldas novads 1.8

11 Cēsu novads 1.8

12 Talsu novads 1.6

13 Mārupes novads 1.5

14 Jelgavas novads 1.5

15 Ķekavas novads 1.4

16 Tukuma novads 1.3

17 Saldus novads 1.2

18 Dobeles novads 1.2

19 Rēzeknes novads 1.2

20 Rēzeknes pilsēta 1.1

22 Babītes novads 1.0

25 Jēkabpils pilsēta 0.9

35 Balvu novads 0.6

Kur Latvijā atrodas Jūsu 
uzņēmuma vadība 

jeb centrālais birojs?

Ja Jūs šodien dibinātu uzņēmumu, 
kādas vietas Jūs apsvērtu 

uzņēmuma vadības jeb 
centrālā biroja izvietošanai?
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Esošās un potenciālās uzņēmumu atrašanās vietas reģionos, pilsētu un novadu grupās (%)
Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

Piezīme: nav attēloti tie gadījumi, kad uzņēmēji nav snieguši atbildi.

VISI

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

Novadi

Republikas pilsētas (8) 71

83

83

83

74

81

86

88

8211

6

7

11

12

8

12

9

18

Apskatot datus plašāku teritoriju līmenī, mēs varam salīdzināt, cik ir tādu uzņēmēju, kas potenciāli 
dibinot jaunu uzņēmumu neizskatītu iespēju palikt teritorijā, kur darbojas šobrīd. Rīgu pamest būtu 
gatavi vismazāk uzņēmēju (6%), bet arī pārējo reģionu rādītāji ir samērā līdzīgi – no 7% Pierīgā līdz 
12% Latgalē un Kurzemē. Situācija ir nedaudz atšķirīga, ja salīdzinām atlikušās republikas pilsētas 
(bez Rīgas) un novadus. Kamēr konkrētiem novadiem alternatīvu atrašanās vietu potenciāli meklētu 
9%, republikas pilsētās to darītu 18% uzņēmēju. Tas ļauj secināt, ka uzņēmēji novados ir vairāk 
piesaistīti savām atrašanās teritorijām nekā uzņēmēji astoņās republikas pilsētās.

Sakrīt
Nesakrīt
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Uzņēmumu atrašanās vietas maiņu ietekmējošie faktori (%)
Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

Klientu un patērētāju pieejamība

Personīgi iemesli, ģimenes apstākļi u.tml.

Valsts un pašvaldību atbalsta pieejamība (nodokļi, atbalsta aktivitātes utt.)

Dzīves kvalitāte konkrētajā vietā

Administratīvo izmaksu samazināšana (īre, komunālie maksājumi utt.)

Darbaspēka pieejamība

Piegādātāju un sadarbības partneru pieejamība

Zema konkurence (maz tiešo konkurentu, kas piedāvā līdzīgas preces vai pakalpojumus)

Kapitāla pieejamība (granti, aizdevumi, riska kapitāls utt.)

Pētnieciskā atbalsta infrastruktūra (pētniecības institūcijas, inkubatori utt.)

Augsta konkurence (daudz tiešo konkurentu, kas piedāvā līdzīgas preces vai pakalpojumus)

Neviens no šeit uzskaitītajiem faktoriem

36

27

23

22

20

18

17

12

8

4

3

27

Atbildot uz jautājumu par to, kādi faktori varētu uzņēmējus pamudināt mainīt uzņēmumu atrašanās 
vietu, visbiežāk tiek minēta klientu un patērētāju pieejamība (36%). Šis rezultāts, iespējams, netieši 
norāda uz starptautiski tirgojamo preču sektora uzņēmumu salīdzinoši vājo konkurētspēju, jo klientu 
un patērētāju pieejamība ir vairāk aktuāla netirgojamo preču ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, 
kad tirgojamo preču sektors nespēj radīt pietiekamus ienākumus vietējā tirgus attīstībai.

Interesanti, ka tikai 4% uzņēmumu atrašanās vietas maiņu varētu pamudināt pieeja pētnieciskajai 
atbalsta infrastruktūrai. Ņemot vērā, ka Latvijas inovāciju sistēma nav starp vadošajām pasaulē34, 
tas visticamāk norāda, ka aptaujātie uzņēmumi nav uz inovācijām orientēti. To savukārt ir būtiski 
apzināties pašvaldībām, īstenojot specializēšanās stratēģijas, kas apskatītas iepriekšējā nodaļā. 

Pēdējā attēlā (skatīt nākamajā lapaspusē) savukārt apkopots uzņēmēju redzējums par ārvalstu 
uzņēmumu konkurētspējas priekšrocībām. Viennozīmīgi kā būtiskāko priekšrocību uzņēmēji min 
valsts un pašvaldību atbalstu (35%). Šeit būtiski atzīmēt, ka publisko spēlētāju piedāvātās atbalsta 
sistēmas atrodas ārpus uzņēmumu tiešās ietekmes sfēras un, pat ja atbalsta sistēmas tiešām 
atšķiras, konkurētspējas priekšrocības ilgtermiņa periodā vienas pašas tās nodrošināt varēs tikai 
ļoti bagātām valstīm vai reģioniem.

34 Skatīt, piemēram, ESPON (2012) KIT: Knowledge, Innovation, Territory. Final Report.

UZŅĒMĒJDARBĪBA REĢIONOS LATVIJĀ



86

Ārvalstu uzņēmumu konkurētspējas priekšrocības (%)
Datu avots: Latvijas uzņēmēju reprezentatīva aptauja (2014).

Labāks valsts un pašvaldību atbalsts (nodokļi, atbalsta aktivitātes utt.)

Labāka tehnika un tehnoloģijas

Kapitāla pieejamība (granti, aizdevumi, riska kapitāls utt.)

Kvalitatīvāks darbaspēks

Zemākas izejvielu un enerģijas izmaksas

Zemākas administratīvās izmaksas (īre, komunālie maksājumi utt.)

Labāk noorganizētas piegādes ķēdes

Zemākas darbaspēka izmaksas

Labāka pētnieciskā atbalsta infrastruktūra (pētniecības institūcijas, inkubatori utt.)

Vairāk klientu, lielāks noieta tirgus

Maksātspējīgāki klienti

Labāka biznesa kultūra, biznesa vide

Mazāka birokrātija

Labāka atrašanās vieta

Godīgāki klienti

Labāka infrastruktūra

Augstāka maksātspēja

Mazāka korupcija

Lielāks finansējums zinātnei

Ilgtermiņa plānošana

35

20

20

18

15

14

13

12

7

4

4

2

1

0.4

0.4

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

* * *

Mēģinot attīstīt konkurētspējīgas teritorijas, jāatceras, ka attīstībā pastāv zināma hierarhija. 
Varbūtība, ka teritorija ar 10 000 iedzīvotāju, starptautiski konkurēt nespējīgu un uz pētniecību 
neorientētu augstskolu, konservatīvu un noslēgtu dzīvesveidu, kļūs par starptautiskas nozīmes 
inovāciju centru ir ļoti zema. Turpretī atsevišķi nišas uzņēmēji arī no šādām teritorijām var 
sasniegt starptautiski atzītu izcilību. Publiskie spēlētāji varētu būt ieinteresēti nodrošināt, lai šo 
konkurētspējīgo nišas uzņēmēju izraisītā ekonomiskā aktivitāte neaizplūstu uz citām teritorijām, 
bet tiktu realizēta lokāli. Sekojoši - ir būtiski ieklausīties attiecīgo uzņēmēju vajadzībās, īpaši laika 
periodā pirms tie sasnieguši savu augstās izcilības statusu. Tas, iespējams, sekmētu sabiedriski tik 
nozīmīgās teritoriālās lojalitātes attīstību gan uzņēmēju, gan arī iedzīvotāju vidū.35 

35 Hirschman, Albert O. (1970) Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge: Harvard University Press.
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Laika periodā no 2009. gada līdz 2015. gadam LDDK īstenoja ES struktūrfondu 2007.-2013. gada 
plānošanas perioda projektu „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (Nr. 
1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02), kura tiešais mērķis bija veicināt reģionālā sociālā dialoga 
attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, 
tādējādi sekmējot stabilu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

Projekta īstenoto aktivitāšu galvenais virziens bija izglītot un konsultēt darba devējus par sociālo 
dialogu un līdzdalību rīcībpolitikas izveidē, reģionālās attīstības procesu vadību un uzņēmējdarbības 
īstenošanas jautājumiem. Projekta ietvaros tika izveidotas un sekmīgi darbojas piecas LDDK 
reģionālās struktūrvienības (Rīgā, Liepājā, Rēzeknē, Cēsīs un Jēkabpilī), kuru darbību organizē 
pieci reģionālie sociālā dialoga koordinatori, sniedzot informāciju darba devējiem par divpusējo un 
trīspusējo sociālo dialogu un nodrošinot darba devēju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu 
pieņemšanā valsts un ES līmenī. LDDK reģionālajās struktūrvienībās darba devējiem tiek sniegtas 
bezmaksas konsultācijas par sociālā dialoga iespējām un ieguvumiem, kā arī aktuālajiem 
darba, profesionālās izglītības, nodarbinātības, sociālās drošības un zinātnes un inovāciju jomas 
jautājumiem, sekmējot uzņēmēju iesaistīšanos un līdzdalību šo jautājumu diskutēšanā un 
izvērtēšanā. Ik gadu tiek sniegtas vairāk nekā 1 000 šāda veida konsultācijas.

Projekta gaitā izstrādātas arī trīs mācību programmas par divpusējo un trīspusējo reģionālo sociālo 
dialogu, pašvaldību un uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem, ar mērķi izglītot darba devēju 
organizāciju vadītājus un speciālistus par sociālā dialoga, reģionālās attīstības procesu vadību 
un uzņēmējdarbības īstenošanas jautājumiem. Par katru no tēmām visos reģionos un Rīgā tika 
īstenotas kopumā 98 apmācības, katrā apmācot aptuveni 20 darba devēju organizāciju un darba 
devēju pārstāvjus (kopā 1 800 personas). Tāpat pēdējo piecu gadu laikā tika izstrādāti un īstenoti 
semināri darba devēju organizāciju pārstāvjiem, kopumā organizējot 84 seminārus visos plānošanas 
reģionos par reģionālo sociālo dialogu. Semināros kopumā apmācītas 2 100 personas.

Bez tam projekta ietvaros izdoti arī informatīvi izglītojošie materiāli par cilvēkresursu plānošanu 
un novērtēšanu, labu pārvaldību un sociālo partnerību reģionos, organizēti pieredzes apmaiņas 
braucieni uz citām ES dalībvalstīm, veikta informatīvā kampaņa par reģionālā sociālā dialoga 
attīstības priekšrocībām, kā arī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā 
ietvaros organizēts starptautisks forums „Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un 
kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā” un konference „Uzņēmējdarbība reģionos Eiropas Savienības 
konkurētspējas stiprināšanai”, lai Eiropas līmenī diskutētu Latvijai aktuālos jautājumus sociālā 
dialoga attīstībai, tai skaitā reģionālo sociālo dialogu, kā arī reģionālās uzņēmējdarbības attīstībai.

Konsultētie un apmācītie darba devēji un to organizāciju pārstāvji un speciālisti nodrošināja iegūto 
zināšanu pārnesi praksē, apmācot savu organizāciju un uzņēmumu darbiniekus sociālā dialoga 
jautājumos. Darba devēji un to organizācijas izmantoja apmācībās iegūtās zināšanas un prasmes, 
lai aktīvi iesaistītos LDDK reģionālo struktūru darbā un reģionālajā sociālajā dialogā, tai skaitā 
sadarbībā ar vietējām pašvaldībām. Balstoties LDDK normatīvo aktu ekspertīžu rezultātos, darba 
devēju pārstāvji izstrādāja savas pozīcijas nodarbinātības un sociālās politikas jomā nepieciešamo 
uzlabojumu veikšanai.

5. REĢIONĀLAIS SOCIĀLAIS DIALOGS: ĪSTENOTĀS 
AKTIVITĀTES UN SASNIEGTIE REZULTĀTI
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Lai novērtētu šo aktivitāšu sociāli ekonomisko nozīmību un atdevi, šajā izdevuma nodaļā sniegts 
dažādu mērķa grupu vērtējums par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un to ietekmi uz 
reģionālā sociālā dialoga procesu un uzņēmējdarbības vidi kopumā.

Sociālais dialogs ir process un veids, kā nodrošināt darba tirgus līdzsvarotu attīstību – noteikt un 
tuvināt darba devēju un nodarbināto, kā arī valsts un pašvaldību kā trešās puses, dažādās intereses,  
vienojoties par darba nosacījumiem un darba vidi kā darba tirgū kopumā (nacionālā, reģionālā, 
lokālā līmenī), tā konkrētās tautsaimniecības nozarēs un konkrētos nozaru uzņēmumos.36 Sociālais 
dialogs ir orientēts uz darba tirgū un ekonomikā kopumā aktuālu sociālo un ekonomisko jautājumu 
identificēšanu un diskutēšanu, un tā konkrētais mērķis ir darba devēju un darba ņēmēju interešu 
saskaņošana, bet vispārīgais mērķis – sociālā miera un sabiedrības saliedētības nodrošināšana 
valstī kopumā. Sociāli ekonomiskā politika un darba tirgus bez sociālā dialoga rada sociālo konfliktu 
riskus – savlaicīgi nerisinot aktuālus un akūtus darba tirgus un ar to saistītus jautājumus, ilgtermiņā 
negatīvas sekas ir ne tikai konkrētiem darba devējiem un ņēmējiem, bet arī tautsaimniecības nozarēm 
un valsts ekonomikai kopumā. Tādējādi sociālais dialogs ir arī mērķis pats par sevi – pilnvērtīga un 
regulāra sociālā dialoga pastāvēšana ir pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas viens no būtiskiem 
rādītājiem.

Nacionālā līmenī sociālais dialogs ir salīdzinoši labi attīstīts, tomēr mazāk izteikts tas bijis nozaru, 
uzņēmumu, kā arī reģionu un pašvaldību līmenī. Tādēļ pēdējo piecu gadu laikā LDDK sadarbībā ar 
partneriem īstenojusi dažādas aktivitātes sociālā dialogs stiprināšanai ne tikai nacionālā, bet arī 
citos, dažādas detalizācijas pakāpes, līmeņos. Pirms pieciem gadiem, kad LDDK uzsāka īstenot 
reģionālā sociālā dialoga stiprināšanas projektu, sadarbības pieredze reģionos starp darba devēju 
organizācijām, arodbiedrībām un pašvaldībām bija neattīstīta un fragmentāra. Projektā īstenotās 
aktivitātes ir ļāvušas ne tikai iedibināt sadarbības praksi, bet arī padarīt to regulāru reģionu un 
lokālā, pašvaldību līmenī, nodrošinot pašvaldību pieņemto lēmumu sasaisti ar vietējo darba devēju 
vajadzībām un attīstības mērķiem.

LDDK pārstāvniecība reģionos vērtējama trīs aspektos37: pirmkārt, tā ir darbība organizētā 
uzņēmējdarbības vidē, proti, darba devēju organizāciju, uzņēmēju klubu un biedrību ietvaros; 
otrkārt, tā ir sistematizēta sadarbība ar vietējām pašvaldībām trīspusējās konsultatīvās padomēs, 
uzņēmēju konsultatīvajās padomēs; treškārt, iedibinātas arīdzan sociālās partnerības tradīcijas 
kopumā (darba devēji, izglītības, zinātnes jomas pārstāvji, valsts un pašvaldību institūcijas). Tādējādi 
tā ir sociālo partneru iespēja tieši sniegt atbalstu uzņēmumiem darba organizācijas, produktivitātes 
un konkurētspējas kāpināšanai, kā arī sniegt atbalstu reģionālajām darba devēju organizācijām 
sociālā dialoga attīstībai pašvaldībās, pilnveidojot sociāli ekonomiskās attīstības plānošanas un 
koordinācijas procesus. Tai pat laikā – ne vienmēr būtiska ir pašvaldību loma, nereti uzņēmēji paši var 
risināt darba tirgū un uzņēmējdarbības vidē kopumā aktuālus jautājumus, savstarpēji komunicējot 
un vienojoties. Sekojoši – būtiska ir komunikācijas platformas nodrošināšana, kurā iespējamas 
sarunas kā divpusēji, tā trīspusēji. Tāpat svarīgi uzsvērt, ka vietējiem uzņēmējiem nodrošinātās LDDK 
konsultācijas par sociālā dialoga, izglītības, nodarbinātības, infrastruktūras attīstības un inovācijas 

5.1. REĢIONĀLĀ SOCIĀLĀ DIALOGA VISPĀRĪGS VĒRTĒJUMS

36 Sociālā dialoga raksturojuma informācija no LDDK izdevuma “Nozaru sociālā dialoga stiprināšanas vadlīnijas”: 
http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2014/03/Nozaru-sociala-dialoga-stiprinasanas-vadlinijas1.pdf 
37 Šeit un turpmāk šajā nodaļā izmantota informācija no LDDK reģionālo koordinatoru sagatavotajiem ziņojumiem par divpusējā un trīspusējā sociālā 
dialoga attīstību reģionos. Ziņojumi pieejami: http://www.lddk.lv/lapa/regionala-sociala-dialoga-zinojumi/ 
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jautājumiem (pie tam – bez maksas), ir bijis būtisks ieguldījums kā reģionālās uzņēmējdarbības 
vides attīstībā kopumā, tā arī konkrētu uzņēmumu izaugsmē.

Kopš 2009. gada, kad LDDK uzsāka īstenot ESF projektu „LDDK administratīvās kapacitātes 
stiprināšana reģionos”, būtiski mainījusies gan ekonomiskā situācija valstī kopumā, gan 
uzņēmējdarbības vide reģionos un pašvaldībās, vienlaikus aktivizējoties reģionālo darba devēju 
organizāciju, uzņēmēju klubu savstarpējai sadarbībai. Augusi arī uzņēmēju interese kopumā 
iesaistīties vietējās attīstības plānošanā un reģionu biznesa interešu pārstāvībā nacionālajā 
līmenī, tādējādi uzlabojot lēmumu pieņemšanas procesa kvalitāti un nodrošinot lēmumu sasaisti 
ar reālajām uzņēmējdarbības un darba tirgus vajadzībām. 

Darbojoties reģionālajās darba devēju organizācijas un uzņēmēju konsultatīvajās padomēs, 
sadarbībā ar nacionāla līmeņa biznesa institūcijām, uzņēmējiem ir nodrošināta regulāra informācijas 
pieejamība un apmaiņa par uzņēmējdarbības vidē aktuāliem jautājumiem, vairākās pašvaldībās 
īstenoti mazo komercsabiedrību projektu konkursi, dodot iespēju uzņēmējiem pilnveidot vietējiem 
iedzīvotājiem pieejamos pakalpojumus, u.c.. Īstenojot reģionālo sociālo dialogu, būtiskākais 
ieguvums reģioniem ir organizēta uzņēmējdarbības vide. Aktīvas un darboties spējīgas darba devēju 
nevalstiskās organizācijas reģionos pašvaldību un valsts institūcijām ir pilnvērtīgs un pieejams 
konsultāciju un sadarbības partneris uzņēmējdarbības vides attīstības jautājumos. Savukārt pašiem 
uzņēmējiem tā ir savstarpēja informācijas un pieredzes apmaiņas iespēja, kā arī jaunu partnerību 
veidošanās kā reģiona, tā arī visas Latvijas mērogā.

Reģionālā sociālā dialoga SVID analīze
Informācijas avots: LDDK reģionālo koordinatoru sagatavotie ziņojumi par divpusējā un 

trīspusējā sociālā dialoga attīstību reģionos.

KURZEME

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES

Reģionālā koordinatora pieredze pašvaldību darbā, pieredze 
sadarbībā ar reģiona institūcijām, zināšanas, izpratne, 
iemaņas, pieredze un kontakti.
LDDK un koordinatora atpazīstamība reģiona līmenī valsts un 
pašvaldību iestādēs, reģiona darba devēju organizācijās un 
uzņēmumos.
Partneru uzticēšanās konsolidētam darba devēju viedoklim.
Sadarbība ar LBAS reģiona arodbiedrību centru.
Izveidotas uzņēmēju biedrības.
Izveidota un atjaunota Liepājas pilsētas Trīspusējā konsultatīvā 
padome.
Noslēgts sadarbības līgums Talsu pašvaldības un Talsu 
uzņēmēju biedrībai.
Uzņēmēju un pašvaldību interese par ES finansējuma apguvi.

LDDK konsultatīvā centra ģeogrāfiskais izvietojums – 
Kurzemes rietumu malā.
Vairums reģiona uzņēmumu ir mikro un mazie, kuriem ir 
atšķirīgas intereses nekā lielajiem uzņēmumiem, kurus 
pārstāv LDDK.
Maza daļa uzņēmumu iesaistās reģionālajās darba devēju 
organizācijās, jo ekonomiski un sociāli aktīvie uzņēmumi 
interešu pārstāvniecības nodrošināšanai iesaistās nozaru 
asociācijās.
Pašvaldību pārstāvjiem un darba devējiem nav patiesas 
izpratnes par sociālā dialoga nozīmi reģiona attīstībā.
Nepietiekoši attīstīts arodorganizāciju tīklojums, skaidrojams 
ar arodbiedrību „nepopularitāti”.
Darba devēju organizāciju neesamība atsevišķos novados.
Darba devēju neieinteresētība.

IESPĒJAS DRAUDI

Stiprināt esošo darba devēju organizāciju kapacitāti un 
biedru piesaisti Kurzemes reģiona darba devēju organizāciju 
apvienības izveidei.
Spēcīga un aktīva biedrība „Liepājas Direktoru padome”, LDDK 
biedrs – kā pamats.

Valsts politikas nestabilitāte un biežās izmaiņas.
Nodokļu politikas neprognozējamība.
Ierobežojumi un administratīvā sloga līmenis, kas traucē 
uzņēmējdarbības attīstībai.
Iedzīvotāju skaita samazināšanās reģionā.
Lielo ražošanas uzņēmumu samazināšanās („Liepājas 
Metalurga” sabrukums).
Uzņēmumu ar nelielu darbinieku skaita palielināšanās.
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ZEMGALE

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES

Koordinatora zināšanas, izpratne, iemaņas, pieredze un 
kontakti.
LDDK un koordinatora atpazīstamība reģiona līmenī valsts un 
pašvaldību iestādēs, reģiona darba devēju organizācijās un 
uzņēmumos.
Izveidota jauna biedrība (JUB).
Stiprināta esošo darba devēju organizāciju kapacitāte.
Izveidotas vairākas konsultatīvās institūcijas.
Atbalsta sniegšana uzņēmējiem un pašvaldībām sociālā dialoga 
īstenošanai.

LDDK konsultatīvā centra ģeogrāfiskais izvietojums (tas 
atrodas reģiona malā, lieli attālumi).
Vairums reģiona uzņēmumu ir mikro un mazie.
Maza daļa uzņēmumu iesaistās reģionālajās darba devēju 
organizācijās.
Pašvaldību pārstāvjiem un darba devējiem nav izpratnes par 
sociālā dialoga nozīmi reģiona attīstībā.
Nepietiekoši attīstīts arodorganizāciju tīklojums.
Darba devēju organizāciju neesamība Dobeles novadā un 
Aizkraukles novadā.
Darba devēju neieinteresētība, motivācijas trūkums.

IESPĒJAS DRAUDI

Stiprināt esošo darba devēju organizāciju kapacitāti. Valsts politikas nestabilitāte un biežās izmaiņas.
Ierobežojumi un administratīvā sloga līmenis traucē 
uzņēmējdarbības attīstībai.

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES

Uzņēmējdarbības attīstības centri - Cēsis, Valmiera - ar labu 
ceļu un dzelzceļu infrastruktūru.
Igaunijas un Krievijas robežas tuvums.
Katrā novadā ir vismaz viens uzņēmums, kura apgrozījums 
pārsniedz 2 milj. EUR.
Madonas Biznesa inovāciju un informācijas centra darbība.
Uzņēmēju un pašvaldību lielā interese par ES finansējuma 
apguvi.
Cēsu un Valmieras spēcīgu uzņēmēju klubu darbība.
Uzņēmēju klubs un konsultatīvā padome Smiltenē, kurā 
apvienoti vairāki lielie reģiona uzņēmumi.

Mazas sociālā dialoga attīstības iespējas mazajos novados.
Arodbiedrību trūkums reģionā.
Biznesa inkubatoru trūkums Alūksnē, Valkā, Gulbenē.
Uzņēmēju klubu (apvienību) salīdzinoši vājā aktivitāte (vai 
neesamība) mazāk attīstītajos novados.
Nespēja izveidot trīspusējās sadarbības padomes spēcīgu 
nozaru arodbiedrību trūkuma dēļ.
Strauji pieaugošs darbaspēka trūkums tehniskajās nozarēs.

IESPĒJAS DRAUDI

Madonas novada uzņēmēju kluba darbības attīstība, veicinot 
sadarbību ar pašvaldību un Biznesa inovāciju un informācijas 
centru.
Biznesa inkubatoru attīstīšana Valkā, Alūksnē, Gulbenē.
Uzņēmēju un pašvaldību izglītošana.

Straujš iedzīvotāju skaita samazinājums mazāk attīstītos 
novados.
Uzņēmumu skaita samazinājums mazāk attīstītos novados.
Iekšēju personisku un politisku konfliktu bremzējošā ietekme 
uz sociālā dialoga attīstību.
Ārvalstu imigrantu straujš palielinājums novados, ko veicina 
darbaspēka trūkums uzņēmumos.
Darbinieku trūkums uzņēmumos, pat ar labu atalgojumu un 
labām sociālajām garantijām.
Izmaksu un cenu pieaugums, kas pārspēj atalgojuma 
pieaugumu.
Pastiprināti attīstoties reģiona centriem (Valmiera, Cēsis) 
samazinās lauku rajonu pievilcība un iespēja piesaistīt 
kvalitatīvu cilvēkkapitālu.
Biznesa inkubatora darbības izsīkšana.

VIDZEME
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STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES

Reģionālā koordinatora zināšanas, pieredze pašvaldības 
darbā, kontakti un sekmīga sadarbība ar reģiona institūcijām, 
t.sk. Latgales Plānošanas reģionu, RSEZ pārvaldi, Rēzeknes 
Augstskolu u.c..
LDDK kā organizācijas un LDDK eksperta kā koordinatora 
atpazīstamība reģionā, partneru uzticēšanās konsolidētam 
darba devēju viedoklim.
Spēcīgas darba devēju organizācijas – Rēzeknes Uzņēmēju 
biedrība, biedrība “Līvānu novada uzņēmēji”, kas var nodrošināt 
pieredzes pārnesi un kļūt par pamatu reģiona darba devēju 
organizāciju apvienībai Latgales reģionā.

Pašvaldību pārstāvjiem un darba devējiem nepilnīga izpratne 
par sociālā dialoga nozīmi reģiona attīstībā.
Arodbiedrību “nepopularitāte”, darba ņēmēju pārstāvju vai 
arodbiedrību neesamība nelielos uzņēmumos/iestādēs (līdz 50 
nodarbinātajiem).
Ekonomiski un sociāli aktīvie uzņēmumi interešu pārstāvības 
nodrošināšanai darbojas nozaru asociācijās, trūkst motivācijas 
iesaistīties reģionālajā darba devēju organizācijā.
Reģionā liels mikro un mazo uzņēmumu īpatsvars.

IESPĒJAS DRAUDI

Rēzeknes Uzņēmēju biedrības kapacitātes stiprināšana un 
biedru skaita palielināšana.
Sadarbība ar citām biznesa atbalsta institūcijām reģionā, t.sk. 
Latgales Plānošanas reģiona Latgales Uzņēmējdarbības centru 
u.c., lai sekmētu uzņēmumu iesaisti sociālajā dialogā.
Jaunu sadarbības partneru identificēšana Daugavpilī, lai 
veidotu spēcīgu darba devēju organizāciju, apvienojot lielākos 
darba devējus un nodokļu maksātājus.
Sadarbības aktivizēšana ar LBAS reģiona arodbiedrību centru 
Daugavpilī, lai veicinātu sociālā dialoga aktivitāti reģionā.

Ekonomiskās aktivitātes samazināšanās Latgales reģionā.
Lielo ražošanas uzņēmumu nelielais skaits.
Iedzīvotāju skaita samazināšanās reģionā.
Uzņēmumu ar nelielu nodarbināto skaitu īpatsvara 
palielināšanās.

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES

Koordinatora pieredze, zināšanas, izpratne, iemaņas 
uzņēmējdarbības attīstībā.
LDDK atpazīstamība reģionā.
Reģiona biedrību sadarbība.
Atbalsta sniegšana uzņēmējiem sociālā dialoga īstenošanai.
Uzņēmēju un pašvaldību lielā interese par ES finansējuma 
apguvi.
Rīgas, Mārupes, Ogres, Alojas aktīva uzņēmēju klubu darbība.

LDDK pārstāv lielos uzņēmumus, bet vairums reģiona un 
biedrību uzņēmumu ir mikro un mazie, līdz ar to dažkārt ir 
atšķirīgas intereses.
Pašvaldību pārstāvjiem un darba devējiem nav izpratnes par 
sociālā dialoga nozīmi reģiona attīstībā.
Nepietiekami attīstīts arodorganizāciju tīklojums un tā 
nepopularitāte.

IESPĒJAS DRAUDI

Sadarbības veicināšana ar LBAS un citām organizācijām.
Jaunu sadarbības līgumu noslēgšana starp pašvaldībām un 
uzņēmēju apvienībām.

Valsts politikas nestabilitāte un biežās izmaiņas.
Ierobežojumi un administratīvā sloga līmenis traucē 
uzņēmējdarbības attīstībai.
Straujš iedzīvotāju skaita un uzņēmumu samazinājums mazāk 
attīstītos novados.

LATGALE

RĪGA/PIERĪGA

LDDK loma reģionālā sociālā dialoga attīstībā dažādās mērķa grupās tiek vērtēta izteikti pozitīvi 
un atbalstoši. Ņemot vērā faktu, ka LDDK ir reģionālā sociālā dialoga iniciatore, tās iesaistīšanās 
un aktivitāte ir bijusi izšķiroši būtiska šī līmeņa sociālā dialoga stiprināšanā. Kā īpaši sekmīga 
iniciatīva tiek identificēta LDDK reģionālo koordinatoru uzturēšana – tieši šo personu ieinteresētība 
un aktivitāte nodrošina reģionālā sociālā dialoga procesa nepārtrauktību un tālākattīstību.

5.2. LDDK DARBĪBAS REĢIONĀLĀ SOCIĀLĀ 
DIALOGA ATTĪSTĪBĀ VĒRTĒJUMS

UZŅĒMĒJDARBĪBA REĢIONOS LATVIJĀ
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LDDK reģionālo koordinatoru ieguldījums visbiežāk tiek saistīts ar platformas radīšanu reģiona 
uzņēmēju savstarpējās komunikācijas uzsākšanai, kas vidējā un ilgtermiņā var rezultēties sadarbībā 
lokālā, reģionālā vai pat nacionālā līmenī. Regulāras tikšanās, konsultācijas, darba grupas un 
sanāksmes ilgtermiņā sekmē sociālā kapitāla, savstarpējās uzticēšanās audzēšanu, kas ir izšķiroši 
būtisks faktors ilgtspējīgu sadarbību veidošanai reģionos.

Reģiona darba devēju organizāciju sekmīga darbība atkarīga no LDDK koordinatoru iesaistes 
organizācijas ikdienas darbā, nodrošinot regulāru aktuālās informācijas sniegšanu par jautājumiem 
LDDK dienaskārtībā un citiem uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem, koordinējot sadarbību ar 
radniecīgām organizācijām citos reģionos, nodrošinot pozitīvās pieredzes pārņemšanu. Sekojoši 
– reģionālā sociālā dialoga ilgtspējas nodrošināšana ir atkarīga no tā procesa koordinācijas. Bez 
koordinējošas personas sociālā dialoga procesam nebūtu virzības. Tādēļ šādu reģionālo koordinatoru 
loma ir izšķiroša reģionālā sociālā dialoga tālākā attīstībā. Tas arī ir būtiskākais izaicinājums, ko 
jārisina pēc LDDK projekta noslēgšanas, lai iesāktajām aktivitātēm un iegūtajām koordinatoru 
kompetencēm un vietējās situācijas zināšanām tiktu nodrošināta pēctecība.

LDDK darbības reģionālā sociālā dialoga attīstībā vērtējums
Informācijas avots: Reģiona pārstāvju individuālās un ekspertu padziļinātās intervijas.

„Jā, LDDK piedāvā dažādas izglītības programmas un kursus, 
nāk dažāda informācija. Ir pieeja gan mājas lapai, gan visādām 
likumdošanas iniciatīvām. Ir lobiju iespējas. LDDK ir aktīva 
organizācija, kuru diezgan respektē.”

„Sadarbība ir pozitīva. Sekmīgas ir izglītības un pilnveidošanās 
iespējas. Tās diezgan daudz caur dažādiem projektiem tika 
realizētas.”

„Mums ir savi koordinatori. Liepājā ir Sanita Linde, kura ir 
diezgan aktīva. Viņa ir Liepājas direktoru biedrības sekretāre jau 
ilgus gadus. Viņa tur roku uz pulsa. Tā saikne ir cieša un darbojas 
ļoti labi.”

„Sadarbība ir bijusi vairāk semināru veidā. Seminārs par 
juridiskajiem aspektiem un darba tiesisko regulējumu bija gana 
labi apmeklēts no mūsu uzņēmēju puses.”

„Sadarbību vērtējam pozitīvi. Ja nebūtu šīs organizācijas, tad 
uzņēmējiem būtu daudz, daudz grūtāk bez šī lobija. Ceram, ka 
nākotnē arī būs iespēja LDDK turpināt iesākto darbu reģionos, 
algojot koordinatorus un veicot citas aktivitātes.”

„Pozitīvi vērtējam. Jelgavas kontekstā tie mērķi, kas 
koordinatoram tika nosprausti, ir sasniegti. Viss bija veiksmīgi.”

„Sadarbība ir bijusi tikai sekmīga, jo man ir ļoti viegli caur 
koordinatoru nodot un saņemt atpakaļ informāciju.”

„Mēs gribētu vairāk pasūtījumus tieši izglītībai, jo viņi to plāno un 
koordinē. Mums bija apmācības, ko organizēja LDDK, bet, ja mēs 
to būtu veikuši sadarbībā, tad klausītāju būtu bijis piecreiz vairāk. 
Jāattīsta sadarbība.”

„Pozitīvi, jo bez maksas tika sniegtas uzņēmējiem konsultācijas 
par darba tiesībām un darba aizsardzību. LDDK vajadzētu vairāk 
iesaistīties profesionālās izglītības plānošanā, jo šobrīd attiecībā 
uz to plāni ir tikai IZM, bet cik tie ir pamatoti uz reālo situāciju 
un nepieciešamību Latvijā, es neesmu pārliecināta, jo mums 
bija pieredze ar to, ka Zemgalē no Eiropas struktūrfondiem 
netika atbalstīta neviena profesionālās izglītības iestāde, lai gan 
mūsu Jelgavas tehnikums ir viena no lielākajām profesionālās 

izglītības iestādēm Latvijā!”

„Zanda Lamba strādā pietiekoši aktīvi. Informācijas apmaiņa 
starp pašvaldību un uzņēmējiem ir uzlabojusies, pateicoties 
tieši Zandas aktivitātēm. Cerams, ka pēc projekta beigām 
tas turpināsies šeit citā formā, jo mēs esam gatavi šo filiāli te 
uzturēt, jo tas mums ir ļoti būtiski – tā palīdz mums sadarbībā ar 
uzņēmējiem.”

„Tas, kas ir ļoti veiksmīgi izdarīts, ko atzīmē visas Zemgales 
uzņēmēju organizācijas, ir, ka mēs izveidojām Zemgales darba 
devēju padomi, kur apvienojās visas Zemgales darba devēju 
organizācijas, lai risinātu kopīgus jautājumus. Mēs apbraukājām 
Zemgales profesionālās izglītības iestādes, noskaidrojām 
aktuālos jautājumus/ problēmas, izveidojām kopsavilkumu, ko 
iesniedzām gan LDDK, gan IZM, lai saprastu, kas uz vietas ir tās 
reālās lietas.”

„Ļoti atzinīgi tiek vērtēti darba devēju organizāciju sadarbības 
veicināšanas pasākumi dažādās pilsētās. Pasākumus parasti 
apmeklē vairāk nekā 80 Latvijas uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji. 
Pasākumos tiek dibināti jauni kontakti, notiek informācijas un 
pieredzes apmaiņa.”

KURZEME

ZEMGALE
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„Vidzemē ir Andrejs Bušenko, kurš uztur sakarus ar uzņēmējiem. 
Viņš arī nāk uz mūsu sapulcēm. Ir jābūt tādiem cilvēkiem.”

„LDDK ir jāmaina noteikumi par darba devēju organizācijām, kas 
nosaka, ka LDDK var iestāties tikai organizācija, kas nodarbina 
ne mazāk par 50 darbiniekiem. Ja būtu reģionālās LDDK nodaļas, 
tad tur varētu iestāties visi mazie, kuri maksātu nelielas biedra 
naudas un mēs paši varētu uzturēt tos koordinatorus.”

„Ļoti laba sadarbība. No pašvaldībām Jelgava un Cēsis ir 
pārstāvētas LDDK padomē. Tā kā mēs varam būt lepni, ka mums 
ir savs pārstāvis.”

„Daudzi pašvaldības darbinieki izgāja LDDK kursus gan par 
privāto-publisko partnerību, gan par  sociālo dialogu. Tur mēs 
iesaistījāmies.”

„LDDK mērķis jau ir vairāk strādāt ar uzņēmējiem, bet pašvaldību 
būtu jāiesaista kādu pasākumu organizēšanā un koordinēšanā.”

„LDDK interesē uzņēmumi ar lielu darbinieku skaitu. Mums 
šādu uzņēmumu ir ļoti maz. Tos, kuri viņiem interesē, tos viņi 
apskatīja, iepazina un domājams arī sarunas virza un strādā.”

„Kad ir kādas LDDK apmācības reģionā, tad mēs labprāt mudinām 
un strādājam pie tā, lai uzņēmēji zina un iet uz šīm apmācībām, 
jo tas ir pozitīvi, ka tas notiek tepat uz vietas. Šis kults gan vēl nav 
attīstījies, jo viņi domā, ka visu zina, un bezmaksas apmācības ir 
aizdomīgas – viņi netic, ka tās būs vērtīgas. Mēs vairs nerakstām, 
ka tās ir bezmaksas, bet, ka tās apmaksā mūsu nodaļa. Tas uzreiz 
nostrādā savādāk.”

„Ja tu atved uz reģionu LDDK vadību un uzņēmējs tev pasaka 
paldies par iespēju savā uzņēmumā uzņemt šādus viesus, un var 
runāt tieši par savām problēmām sava uzņēmuma kontekstā, tas 
tiek novērtēts un arī LDDK rodas labāks priekšstats par situāciju 
reģionā. Kā arī jāpiebilst, ka uzņēmēji šādās vizītēs arī lepojas ar 
to, ko ir sasnieguši, un tā mums arī veidojas tie labie piemēri par 
uzņēmējiem reģionos.”

„Ir divi koordinatori bijuši. Ar Andreju ir foršāka sadarbība. Es viņu 
vērtēju ļoti pozitīvi. Viņš ir tāds atvērtāks. Viņš netēlo baigi gudro. 
Ja viņš kaut ko nezina, viņš tā arī pasaka. Viņš ir vienkāršs.”

„Tie projekta pieci gadi bija par īsu. Paiet laiks, kamēr apgūst vien 
to teritoriju, jo Vidzeme ir ļoti liela.”

„LDDK varētu biežāk nostartēt kā tāds lielais brālis, risinot 
jautājumus ar pašvaldībām.”

„No LDDK nāk visādi pasākumi, idejas. Ja nepieciešams, vienmēr 
var droši sakontaktēties ar viņiem un noskaidrot kaut ko.”

„Jā, pietiekoši pozitīva ir sadarbība, bet tai brīdī, kad mēs kopīgi 
varēsim ietekmēt likumdošanu un uzņēmējdarbības sistēmas 
izveidi un labošanu, tad tā sadarbība būs labāka un aktīvāka.”

„Mūsu krustmāte ir Skaidrīte Baltace Rēzeknē. Sadarbība ir ļoti 
pozitīva. Ar viņas svētību ir dibināta arī šī biedrība un uzsākta 
uzņēmēju padomes darbība. No viņas ir nācis pozitīvais stimuls.”

„Viena no deleģētajām funkcijām varētu būt saistīta ar 
profesionālo izglītību/ arodizglītību un šo jautājumu risināšanu. 
LDDK varētu būt kāds viedoklis par NVA programmu ieviešanu 
un to saturu, jo ļoti daudzas programmas ir mērķētas uz sociālā 
riska grupām, kuras uzņēmējiem patiesi nav interesantas. Ja 
vajag sociālu atbalstu, tad tam atbalstam būtu jānāk nevis caur 
zivi, bet makšķeri. Ja šo atbalstu izlaistu caur uzņēmējdarbību, 
tad uzņēmēji paši varētu apmācīt savus darbiniekus, nevis barot 
100-tiem mācību centrus.”

„2009. gadā, uzsākot šo LDDK projektu reģionos, mēs būtībā 
veidojām sistēmu no jauna. Uzņēmēju un pašvaldību uzticamība 
jau neradās vienā dienā. Katram ir jāpiemeklē atbilstošāks 
modelis. Piemēram, Līvānos mēs sākām ar uzņēmēju 
konsultatīvo padomi līdz mēs izaugām līdz biedrībai. Tas ir 
ilgtermiņa process, kam vēl ir attīstības iespējas, jo tālāk jau 
var runāt par uzņēmēju iesaisti izglītības/ karjeras procesos, lai 

sadarbību ar izglītības iestādēm sasaistītu ar darba tirgu.”

„Mēs izveidojām no jauna un aktivizējām arī iepriekš izveidotās 
darba devēju organizācijas, līdz ar to organizējot uzņēmējdarbības 
vidi,  kas ir arī skaidrs ceļš, kā var pārstāvēt savas intereses 
nacionālā līmenī ar nacionālā līmeņa sociālā dialoga partneri un 
LDDK starpniecību.”

„Kas attiecas uz koplīgumiem, kas mums ir kopējs jautājums ar 
arodbiedrībām, tad pēdējos piecos gados ir panāktas būtiskas 
izmaiņas un ļoti daudzi jautājumi par sociālajām garantijām 
darbiniekam, kas kādreiz tika regulēti ar koplīgumu palīdzību, 
tagad ir iekļauti Darba likumā.”

„Vajadzētu vienoties par kādiem sadarbības modeļiem, lai 
mums katrreiz nebūtu jāgudro šī sistēma no jauna, ar ko mēs 
esam saskārušies šo piecu gadu laikā. Mēs redzam, ka līdzko 
mainās personālijas, mēs visu sākam no jauna stāstīt un veidot. 
Un katrs, kurš nāk, domā, ka viņš šo sadarbību ar uzņēmējiem 
veidos vēl pēc cita principa. Un beigu beigās atkal nonāk pie tās 
pašas uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes un atkal ir tas 
pats nolikums utt..”

„Ļoti laba ir sadarbība ar Skaidrīti Baltaci, jo mēs kopīgi 
izveidojām divpusējo konsultatīvo padomi Daugavpilī un Rēzeknē. 
Skaidrīte vienmēr mūs aicina uz Rēzekni uz uzņēmēju dienām. 
Mēs runājam, kā mēs varam kopīgi sadarboties, lai sekmētu 
darba koplīgumu noslēgšanu uzņēmumos. Rezultāts ir LDDK 
organizētās uzņēmēju dienas Rēzeknē un Daugavpilī, kur mēs 
piedalīsimies ar savu stendu.”

VIDZEME

LATGALE
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RĪGA/PIERĪGA
„Ar LDDK mums ir labs kontakts, jo mēs esam biedri.”

„Kontakti ir. Regulāra sadarbība nav, bet tāda doma ir. Ir 
informācijas apmaiņa.”

„Viņiem ir lielāka nozīme tālākos reģionos no Rīgas. Pierīgā ir 
bijušas divas koordinatores, kuras ir aktīvi strādājušas, apgādājot 
ar informāciju un aicinot uz pasākumiem.”

„Pozitīvi, jo ir nodibinātas uzņēmēju biedrības divos novados, kur 
nekad nekas nav bijis – Alojā un Ādažos. Aktīvākās uzņēmēju 
biedrības aicina pie sevis, lai viņus konsultētu. Uzņēmējus arī ļoti 
interesē, kā viņi sevi var attīstīt kā biedrības. Ir arī starptautiskās 

iespējas aizbraukt un paskatīties uzņēmēju mobilitātes 
programmās. Tā ir pievienotā vērtība, ko es piedāvāju uzņēmēju 
biedrībām – paskatīties aiz sava novada robežām.”

„Ja pats tas koordinators ir kompetents un vērsts uz sadarbību, 
tad arī veidojas ļoti pozitīva sadarbība. Tas ir būtisks aspekts.”

„Darba devēju organizācijas ir kā nacionālais kontaktpunkts, 
kur uzņēmēji var vērsties pēc palīdzības. Ja mēs nezinām, tad 
mēs konsultējamies ar saviem kolēģiem vai to pašu VID. Dažreiz 
uzņēmēji to izmanto - viņi zvana mums, lai noskaidrotu kaut ko, 
jo viņiem ir bail zvanīt pa tiešo.”

Reģionālās uzņēmējdarbības vides uzlabošanās ir ilgtermiņa process – panākt būtiskas izmaiņas 
makro līmeņa procesos īstermiņā nav iespējams. Tādēļ arī LDDK īstenotās aktivitātes jāvērtē 
ilgtermiņā, pieņemot, ka to pozitīvā ietekme būs novērtējama ar vairāku gadu laika nobīdi vēl pēc 
projekta īstenošanas. To apliecina arī kopējie uzņēmējdarbības vides raksturojumi, kas detalizēti 
analizēti 3. nodaļā – lai gan kopumā uzņēmējdarbības vide uzlabojas, sociālā dialoga, darba tirgus, 
izglītības jomas pārmaiņas nav straujas un notiek lēni. Piemēram, lai gan kopumā 66% uzņēmēju ir 
dzirdējuši par iespējām darboties savas nozares vai uzņēmēju asociācijā vai apvienībā, to dara tikai 
22%, lai gan 29% kopumā uzskata, ka darba devēju organizācijas aizstāv uzņēmēju intereses vietējā 
(reģiona, novada) līmenī neefektīvi, 15% tomēr norāda, ka šo organizāciju efektivitāte pēdējo piecu 
gadu laikā ir uzlabojusies, savukārt 22% uzskata, ka šai laika posmā ir nedaudz uzlabojusies arī 
pašvaldības komunikācija un sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem. Protams, nav iespējams apgalvot, 
ka tas ir tikai LDDK veikto aktivitāšu efekts, tomēr šie dati liecina, ka reģionālā attīstība pakāpeniski 
notiek arī tajos virzienos, kurus kā būtiskākos mērķus pirms pieciem gadiem definēja LDDK, 
uzsākot reģionālās kapacitātes stiprināšanas pasākumus – uzņēmēju sociālā kapitāla audzēšana, 
pašvaldību un uzņēmēju sadarbības attīstība, uzņēmēju savstarpējā komunikācija, pārvaldības un 
uzņēmējdarbības vides vēlmju un iespēju kontekstuāla attīstība u.c.. Viss minētais ļauj secināt – 
veiktajām aktivitātēm ir bijusi būtiska iniciējoša un attīstību virzoša loma kā sociālā dialoga aktivitāšu 
aspektā, tā uzņēmējdarbības vides uzlabošanā kopumā.

Par to, vai un kā LDDK īstenotās aktivitātes ietekmējušas reģionālo uzņēmējdarbību mikro līmenī 
(uzņēmumos), ļauj spriest to darba devēju vērtējumi, kuri piecu gadu laikā ir piedalījušies LDDK 
izstrādātajās un organizētajās apmācībās. Kopš 2010. gada LDDK sadarbībā ar augsti kvalificētiem 
nozares ekspertiem un profesionāļiem piedāvāja darba devējiem apgūt trīs mācību programmas 
(„Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”, „Publiskās – privātās partnerības 
veicināšana un stratēģiskā vadība”, „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”) un piedalīties 
semināru ciklā („Ir sarunas, ir rezultāts”), kas bija vērsti uz darba devēju prasmju un kompetenču attīstību 
biznesa vadībā, uzlabojot konkurētspēju un nodrošinot biznesa ilgtspēju ar sociālā dialoga starpniecību. 
Apmācības norisinājās kā lekcijas ar atvērta tipa diskusijām par apmācību tēmu, kas sniedza iespēju arī 
neformālā gaisotnē tikties ar citiem reģiona uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem.

Šo apmācību dalībnieku aptaujas38 dati liecina, ka absolūtais vairākums apmācību un semināru 
apmeklētāju (96%) bijuši ar tām apmierināti, pie tam - 81% novērtē, ka seminārā iegūtās zināšanas 
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viņiem ir noderējušas ikdienas darbā. Sekojoši – īstenotās apmācības bijušas ne tikai informatīvas, bet 
arī praktiskas un reālo uzņēmējdarbības vidi ietekmējošas. To, ka iegūtās zināšanas ir noderējušas 
ikdienas darbā, salīdzinoši biežāk norādījuši valsts iestāžu pārstāvji, lielie un vidējie uzņēmumi, 
uzņēmumi Kurzemē un Pierīgā. Attiecīgi nosauktās ir tās mērķa grupas, kuras var uzskatīt par 
galvenajiem LDDK īstenoto apmācību ieguvējiem, lai gan jāuzsver, ka arī visās citās mērķa grupās 
novērojami izteikti augsti pozitīvie vērtējumi par apmācību ieguvumiem. Savukārt semināru 
dalībnieku sniegtā informācija par to, kādās situācijās iegūtās zināšanas ir noderējušas, liecina 
par iegūto zināšanu un prasmju daudzpusību - tie noderējuši gan personāla vadībā, gan konfliktu 
risināšanā, gan uzņēmumu attīstības plānošanā, gan nozaru sociālajā dialogā, gan publiskās un 
privātās partnerības organizēšanā u.c..

Svarīgi, ka semināri kalpojuši ne tikai par jaunu zināšanu ieguves vietu, bet arī jaunu kontaktu 
dibināšanai un pieredzes apmaiņai - tieši šos kā galvenos ieguvumus aptaujā norāda 65% un 39% 
dalībnieku, apstiprinot jau iepriekš izteikto tēzi par uzņēmēju savstarpējās komunikācijas platformu 
nodrošināšanas būtiskumu. Iespēju dibināt jaunus kontaktus īpaši novērtējuši uzņēmumu un NVO 
pārstāvji, pakalpojumu jomā strādājošie, mazie un mikro uzņēmēji, Rīgā un Zemgalē strādājošie, 
savukārt pieredzes apmaiņas iespējas kā savu būtiskāko ieguvumu norāda lielo uzņēmumu un 
iestāžu pārstāvji.

Kā liecina aptaujas dati, tad semināru dalībnieku zināšanas visbūtiskāk uzlabojušās jautājumos 
saistībā ar sarunu vešanu, divpusējo sociālo dialogu, korporatīvo sociālo atbildību un konfliktu 
risināšanu. Salīdzinoši retāk zināšanu papildinājumu semināru dalībnieki saskatījuši par reģionālās 
attīstības jautājumiem un mediāciju, ko var saistīt ar faktu, ka pirmā no minētājām ir pārāk vispārīga, 
savukārt otrā - pārāk specifiska, sekojoši aktuālas tikai daļai no mērķauditorijas. To apliecina arī 
datu detalizētāka analīze - zināšanas par reģionālās attīstības jautājumiem vairāk novērtējuši 
pašvaldību iestāžu pārstāvji, kuru viens no uzdevumiem un mērķiem ir sekmēt reģionālo attīstību 
kopumā, kamēr uzņēmējiem vairāk interesē konkrēti, mikro līmeņa jautājumi, ko var pielietot 
ikdienas praksē.

Katrs ceturtais no LDDK semināru apmeklētājiem pēdējo piecu gadu laikā vismaz vairākas reizes ir 
piedalījies arī citu institūciju vai uzņēmumu organizētos semināros par sociālo dialogu, korporatīvo 
sociālo atbildību, publisko un privāto partnerību vai cilvēkresursu vadību - tas apliecina mērķa 
grupu interesi par šīm tēmām un LDDK lomu to aktualizēšanā. Novērojams, ka aktīvākie dažādu citu 
semināru apmeklētāji ir Rīgā un Latgalē dzīvojošie, lielo un vidējo uzņēmumu pārstāvji, ražošanas, 
rūpniecības un tirdzniecības jomās strādājošie. Bez tam - mērķa grupu ieinteresētību papildu 
izglītībā, jaunu prasmju un kompetenču ieguvē apliecina arī daudzie ieteikumi, kādus semināru 
dalībnieki minējuši aptaujā, kad tika lūgti norādīt, par kādām tēmām ieteiktu LDDK organizēt 
seminārus turpmāk.

38 Aptauja tika īstenota elektroniski programmētu pašaizpildes anketu veidā 2015. gada janvārī, kopumā sasniedzot 260 respondentu izlasi.
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Cik lielā mērā Jūs bijāt apmierināts/-a ar LDDK organizēto semināru norisi kopumā? (%)
Datu avots: LDDK organizēto semināru apmeklētāju aptauja (2014).

Pilnībā apmierināts Drīzāk neapmierināts
Drīzāk apmierināts Pilnībā neapmierināts

VISI

DARBA VIETA

Uzņēmums

Valsts iestāde

Pašvaldību iestāde

NVO

NOZARE

Ražošana un rūpniecība

Tirdzniecība

Pakalpojumi

Būvniecība

DARBINIEKU SKAITS

1 - 9

10 - 49

50 - 249

250+

REĢIONS

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

52

42

62

53

62

37

29

49

33

43

55

49

64

58

38

36

51

68

57

44

51

37

43

29

57

64

46

50

53

40

47

34

39

58

58

46

30

33

2

2

1

3

2

17

1

2

2

1

4

3

7

3

5

2

2

10

3

7

4

3

4

2

2

1

3

3

3

3
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Vai seminārā iegūtās zināšanas Jums ir noderējušas ikdienas darbā? (%)
Datu avots: LDDK organizēto semināru apmeklētāju aptauja (2014). 

Bieži Reti
Dažreiz Nekad

VISI

DARBA VIETA

Uzņēmums

Valsts iestāde

Pašvaldību iestāde

NVO

NOZARE

Ražošana un rūpniecība

Tirdzniecība

Pakalpojumi

Būvniecība

DARBINIEKU SKAITS

1 - 9

10 - 49

50 - 249

250+

REĢIONS

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

21

19

25

20

29

10

21

25

19

25

19

25

25

11

18

26

24

23

60

57

63

65

57

57

57

53

100

54

70

60

61

57

73

64

60

54

53

14

18

12

20

19

19

16

16

11

6

17

4

7

8 3

2

10 5

13

14 7

4

7

6

5

9 5

1

12

4

311

22

7
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Kādās situācijās semināros iegūtās zināšanas Jums ir noderējušas? (%)
Informācijas avots: LDDK organizēto semināru apmeklētāju aptauja (2014).

Darbā ar kolektīvu, priekšniecību.

Sarunu laikā ar klientiem.

Personāla vadības jautājumu risināšanā.

Attīstības plānošanā.

Risinot darba jautājumos.

Komunikācijā ar dažādiem cilvēkiem, piemēram, risinot konfliktus.

Piedalos iepirkuma procedūrās, tur arī noderēja. Dažas tēzes noder arī manā docentes darbā.

Vispārējā zināšanu līmeņa paaugstināšanai.

Mediācijas prasmes noder darbā.

Piedaloties Ilgtspējas indeksā. Konsultējot uzņēmumus par pilnveides iespējām.

Par darbinieku skaita samazināšanu.

Sadarbojoties ar darba devējiem, informējot darba meklētājus un bezdarbniekus par tiesībām un pienākumiem, par iespējām 
uzsākt uzņēmējdarbību, kā arī iespējām izmantot dažādus fondus un projektus nodarbinātības veicināšanai, uzņēmējdarbībai.

Darbā ar sociālajiem partneriem

Uzņēmējdarbības veidošanas procesā un biznesa konsultāciju vadīšanā.

Izprast tirgus attīstības tendences.

Izsakot savu viedokli par sociālo atbildību dažādās situācijās.

Iestādē notiek reorganizācijas un semināros iegūtās zināšanas palīdz izvairīties no 
asiem konfliktiem starp darba devēju un darbiniekiem.

Veicināja izpratni par atsevišķa uzņēmuma lomu un vietu sabiedrībā, tās atbildību, kā arī uzņēmuma 
kā ekonomiskās vienības darbības pamatprincipiem un cilvēku savstarpējo mijiedarbību.

Juridiski pareizi noformējot darba līgumus un kā pareizi rīkoties dažādās strīdus situācijās.

Darba tiesību jautājumos.

Lielāka sapratne par uzņēmumā notiekošajiem procesiem.

Padziļināta izpratne un vispārīgu principu pielietojums, strādājot projektu darbu, 
kas saistīts ar dažādu veidu finansējumu apgūšanu.

Sociālā dialoga jautājumu risināšanā uzņēmumā (sarunās ar darba devēju).

Paplašinājušas redzesloku un sapratni par daudzām lietām.

Vietējo pašvaldību stratēģiskās plānošanas procesā.

Dažkārt atceros, kā tika izspēlētas konkrētas situācijas, spēles. Tas noder komunikācijā.

Sociālo jautājumu un kolektīva mikrovides pilnveidošanai.

Lielāka izpratne par KSA.

Lielāka izpratne par iespējamo sociālo devumu sabiedrībai no uzņēmuma puses.

Ir situācijas, kad jāmodelē liela mēroga pasākumi, tad iegūtās zināšanas dod lielāku iespēju 
paskatīties uz kopsakarībām no "putna lidojuma".
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Kas bija Jūsu galvenie ieguvumi, piedaloties LDDK organizētajos semināros? (%)
Datu avots: LDDK organizēto semināru apmeklētāju aptauja (2014).

Kas bija Jūsu galvenie ieguvumi, piedaloties LDDK organizētajos semināros? (%)
Datu avots: LDDK organizēto semināru apmeklētāju aptauja (2014). 

Piezīme: Tabulā iekrāsoti katra ieguvuma augstākie rādītāji mērķa grupās.

Iespēja iegūt jaunas zināšanas

Iespēja uzzināt citu semināra dalībnieku pieredzi

Nodibināti jauni kontakti

Vērtīgi izdales materiāli

Cits

Nebija ieguvumu

87

65

39

35

1

1

Iespēja iegūt jaunas 
zināšanas

Iespēja uzzināt citu 
semināra dalībnieku 

pieredzi

Nodibināti jauni 
kontakti

Vērtīgi izdales 
materiāli

VISI 87 65 39 35

DARBA VIETA

Uzņēmums 79 64 46 31

Valsts iestāde 95 73 41 44

Pašvaldību iestāde 92 61 34 31

NVO 100 71 52 52

NOZARE

Ražošana un rūpniecība 70 60 43 27

Tirdzniecība 93 57 43 14

Pakalpojumi 82 70 51 37

Būvniecība 67 50 17 33

DARBINIEKU SKAITS

1 - 9 84 65 56 34

10 - 49 91 62 26 43

50 - 249 89 66 41 31

250+ 86 75 32 36

REĢIONS

Rīga 96 76 45 42

Pierīga 84 58 40 24

Vidzeme 76 67 30 27

Kurzeme 91 60 31 43

Zemgale 86 62 46 32

Latgale 87 60 43 43
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Cik lielā mērā LDDK organizēto semināru apmeklēšana uzlaboja Jūsu zināšanas par šādām tēmām? (%)
Datu avots: LDDK organizēto semināru apmeklētāju aptauja (2014).
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Cik lielā mērā LDDK organizēto semināru apmeklēšana uzlaboja Jūsu zināšanas par šādām tēmām? (vidējā vērtība)
Datu avots: LDDK organizēto semināru apmeklētāju aptauja (2014). 

Piezīme: Tabulā iekrāsoti katras tēmas augstākie rādītāji mērķa grupās.
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VISI 4,5 4,4 4,3 4,2 4,5 4,6 3,6 3,8 4,4

DARBA VIETA

Uzņēmums 4,1 4,0 3,8 4,0 4,1 4,5 3,4 3,4 3,9

Valsts iestāde 4,9 4,8 4,7 4,4 5,0 4,7 4,1 3,8 4,8

Pašvaldību iestāde 4,5 4,5 4,6 4,3 4,5 4,4 3,6 4,3 4,6

NVO 3,9 4,0 3,6 4,7 3,8 4,2 3,2 3,5 3,6

NOZARE

Ražošana un rūpniecība 3,9 4,0 3,9 3,4 4,1 4,2 3,0 3,1 3,5

Tirdzniecība 4,3 4,2 4,0 4,1 4,3 3,5 2,5 3,2 3,5

Pakalpojumi 4,1 4,0 3,7 4,3 4,1 4,9 3,8 3,8 4,1

Būvniecība 4,8 3,6 4,0 3,4 4,6 4,5 2,0 2,2 4,6

DARBINIEKU SKAITS

1 - 9 4,0 3,9 3,9 4,1 4,2 4,4 3,4 3,7 4,0

10 - 49 4,4 4,1 4,5 4,2 4,7 4,5 3,4 3,7 4,5

50 - 249 4,7 4,7 4,4 4,3 4,5 4,7 4,0 4,0 4,6

250+ 4,7 4,6 4,3 4,1 4,5 4,6 3,6 3,6 4,3

REĢIONS

Rīga 4,5 4,5 4,2 4,2 4,4 4,7 3,7 3,9 4,1

Pierīga 3,9 3,8 4,0 3,9 3,9 4,1 2,9 3,6 3,9

Vidzeme 4,5 4,1 3,8 3,9 4,5 4,3 3,4 3,4 4,6

Kurzeme 4,5 4,2 4,5 4,4 4,9 4,7 4,2 3,9 4,6

Zemgale 4,6 4,7 4,6 4,3 4,6 4,7 3,7 3,8 4,5

Latgale 5,1 5,1 4,8 4,6 5,1 4,9 4,3 4,4 5,0
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Vai pēdējo piecu gadu laikā esat piedalījies/-usies citos, ne LDDK organizētos, semināros par sociālo dialogu, 
korporatīvo sociālo atbildību, publisko un privāto partnerību vai cilvēkresursu vadību? (%)

Datu avots: LDDK organizēto semināru apmeklētāju aptauja (2014).

Bieži Reti
Dažreiz Nekad Nav atbildes

VISI

DARBA VIETA

Uzņēmums

Valsts iestāde

Pašvaldību iestāde

NVO

NOZARE

Ražošana un rūpniecība

Tirdzniecība

Pakalpojumi

Būvniecība

DARBINIEKU SKAITS

1 - 9

10 - 49

50 - 249

250+

REĢIONS

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

4

7 27

145

191

245

10

36

7

3 21

176

5 23

235

7 25

2 13 31

153

206

223

3 37 13

2621

24

5425

5129

38

27

7

2626

17 17 67

26

25

25

30

16

53

30

31

24

47

48

41

3030

40

50

47

49 1

52

1

1

2

33

3

57

53

1

43

43

349
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Par kādām tēmām Jūs ieteiktu LDDK organizēt seminārus tuvākā gada laikā (kuros Jums būtu interese piedalīties)?
Informācijas avots: LDDK organizēto semināru apmeklētāju aptauja (2014).

Elastīgas darba formas, personāla vadība, uzņēmumu stratēģiskā plānošana, radoša domāšana 
(ar interesantiem lektoriem un praktiskiem piemēriem, vēlams arī darbs grupās).

Pašvaldību un valsts institūciju sadarbība.

Darba tiesiskie jautājumi - darba strīdu griezumā.

Mediācija.

Pašvaldību sadarbības modeļi ar uzņēmējiem.

Par biznesa ētiku. Par procesu un kvalitātes vadību.

Vidēja līmeņa vadītāja prasmes, loma, komunikācija sadarbībā ar padotajiem.

Pieredzes apmaiņas semināri.

Darbinieku novērtēšana, motivēšana.

Biznesa ētika.

Pārmaiņu vadība, kvalitātes vadība, konfliktu risināšana.

Darbinieku motivācija, darba produktivitātes veicināšana.

Mobings un bosings darbā, veicot šo tēmu analīzi Latvijā.

Cilvēkresursu vadība, konfliktu risināšana, sapulču vadīšana un publiska uzstāšanās.

Valsts un darba devēju sadarbības jautājumi.

Pašvaldības autonomās funkcijas, pienākumi pret iedzīvotājiem, misija.

Uzņēmēju iesaiste lēmumu pieņemšanā, uzņēmēju organizāciju pieredzes pārnese reģiona, 
nacionālajā un starptautiskajā mērogā. Uzņēmējdarbības attīstība reģionos.

Seminārus darba devējiem, kuriem nav atbilstošas izglītības uzņēmuma vadībā - attiecības ar darbiniekiem un sabiedrību, ele-
mentāras uzvedības normas, uzņēmuma reklāmas pasākumi, atlaižu programmas utt..

Personāla vadība, konfliktu risināšana. Vēlētos paplašināt zināšanu loku, kas notiek Latvijā. Gribētos, ka sanāk 
''gudras galvas''', izsaka savas domas, kā atdzīvināt tālākos nostūrus Latvijā. Mums visiem jādomā kopā!

Par jaunākajām vēsmām Eiropas uzņēmējdarbībā.

ES projektu vadība pašvaldībās.

Tikšanās ar valsts uzraudzības institūcijām un risinājuma meklēšana pozitīvai uzņēmējdarbības vides veidošanai Latvijā.

Par darba koplīgumiem, sociālā dialoga veidošanu, par mikroklimata uzlabošanu darba kolektīvā.

Dialogi ar mācību iestādēm par sadarbības iespējām.

Cilvēkresursu vadība, korporatīvā sociālā atbildība.

Lobija iespējas. Komandas veidošana.

Finansēšana, investīcijas, pieejamais ES finansējums jaunajā periodā.

Uzņēmējdarbības veicināšana lauku reģionos.

Par reģiona attīstības jautājumiem, iespējas reģiona uzņēmējiem gūt papildus zināšanas sava biznesa pilnveidošanai, attīstībai, 
plānotās projektu iespējas jaunajā plānošanas periodā.

Kā mainīt Latvijas iedzīvotāju domāšanu no "gribu saņemt pabalstu" uz "gribu strādāt un piepildīt savu dzīvi ar gandarījumu par paveikto".

Kaut ko reāli pielietojamu maziem uzņēmumiem, jo parasti tēmas tiek piedāvātas lieliem uzņēmumiem.

Par praktisko jauno Darba likuma grozījumu piemērošanu praksē un jauno normu skaidrojumiem.

Radošums.

Sociālo mediju iesaistīšana uzņēmējdarbības attīstībā. Par interneta vides iespējām.

Likumdošanas  novitātes  datu aizsardzībā.

Eiropas reģionālo un arī centrālo finanšu instrumentu praktiska pielietošana un piemēri no iepriekšējā plānošanas perioda vai jau šī perioda.

Finanšu un nodokļu pārvaldība - tieši praktiskie aspekti mazo un vidējo uzņēmumu darbā, jo tieši šādi ir vairums Latvijas uzņēmumu.

Sociālā uzņēmējdarbība. Inovatīvā uzņēmējdarbība.
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6. KOPSAVILKUMS: GALVENIE SECINĀJUMI UN IEROSINĀJUMI

6.1. BŪTISKĀKIE IZAICINĀJUMI 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI REĢIONOS

Lai gan tautsaimniecībā Latvijā kopumā un arī reģionos pēdējos gados vērojama lēna, bet stabila, 
izaugsme, vidējā un ilgtermiņā jārēķinās arī ar vairākiem izaicinājumiem. Katrā no Latvijas reģioniem 
tie ir un būs aktuāli dažādās izteiktības pakāpēs (citur – vairāk, citur - mazāk), tomēr iespējams 
apgalvot, ka būtiskākie izaicinājumi visos Latvijas reģionos ir līdzīgi.
Par vienu no būtiskākajiem attīstības izaicinājumiem iespējams identificēt demogrāfiskās attīstības 
tendences. EUROSTAT prognozes liecina, ka Latvijas iedzīvotāju skaits no 2013. gada rādījuma 
(2,024 milj.) turpinās samazināties līdz 1,880 miljoniem 2020. gadā un 1,635 miljoniem 2030. gadā. 
Gados veco ļaužu īpatsvars virs 65 gadiem strauji pieaugs no tagadējiem 19% līdz 20,5% 2020. gadā 
un 25,3% 2030. gadā. Līdz ar to virs darbspējas vecuma esošo iedzīvotāju skaita attiecība pret 
darbspējīgajiem iedzīvotājiem strauji pieaugs no tagadējiem 28,6 līdz 32,1 2020. gadā un līdz pat 
41,9 2030. gadā. Darbaspēka kvantitatīvas nepietiekamības izaicinājumu vēl vairāk saasina arī tā 
kvalitatīva neatbilstība darba tirgus prasībām. Šo problēmu un izaicinājumu tieši un netieši pamato 
gan tas, ka dažādās uzņēmēju aptaujās darbinieku kvalifikācijas neatbilstība tiek identificēta kā 
viena no būtiskākajām darba tirgus problēmām, gan arī bezdarba statistika, kas liecina – Latvijā 
ir augsts ilgstošo bezdarbnieku, kā arī jauniešu bezdarba rādītājs. Tam par iemeslu ir gan fakts, 
ka bezdarbnieki nespēj elastīgi pielāgoties darba tirgus izmaiņu tendencēm (piemēram, nozares, 
kas ātrāk atgūstas no krīzes, nav tās pašas, kurās tika zaudētas darbavietas krīzes laikā, sekojoši 
darba tirgū ir pieprasītas citas prasmes un kompetences, kādu bezdarbniekiem nav), gan fakts, 
ka bezdarbniekiem jaunākās vecuma grupās ir darba tirgum neatbilstoša izglītība (aptuveni 65% 
jauniešu nebija kvalifikācijas vai bija zems izglītības līmenis, kā arī tikai 1/4 ir darba pieredze). 
Minētais nozīmē, ka laika periodā līdz 2030. gadam Latvijas darba tirgus un tautsaimniecības attīstībā 
būtiski izaicinājumi būs saistīti ar darbaspēka kvantitatīvu nepietiekamību un kvalitatīvu neatbilstību 
(darbaspēka novecošanās, izglītības neatbilstība darba tirgus prasībām, profesionālās izglītības 
nepilnības, noteiktu jomu profesionāļu nepietiekamība, kamēr citās veidojas pārprodukcija u.c.). Tie 
ir pamatā nacionālā līmenī risināmi jautājumi, tomēr arī reģionālās aktivitātes var sniegt būtisku 
ieguldījumu, piemēram, aktīvāk rosinot pāreju uz darba vidē balstītām apmācībām profesionālajā 
izglītībā, darba devēju lielāku iesaisti izglītības un darba tirgus vidēja un ilgtermiņa plānošanā u.c..
Būtiski izaicinājumi saistīti arī ar nepieciešamību celt Latvijas tautsaimniecības starptautisko 
konkurētspēju kopumā. Līdzšinējā Latvijas ekonomikas attīstība galvenokārt balstījusies uz zemām 
darbaspēka izmaksām (tās Latvijā ir būtiski zemākas nekā vecajās ES dalībvalstīs) un zemo 
tehnoloģiju nozarēm. Tai pat laikā šie ir arī faktori, kas bremzē ekonomikas pārorientāciju - lētais 
darbaspēks un augstā rentabilitāte neveicina uzņēmēju vēlmi un gatavību mainīt uzņēmējdarbības 
modeļus un meklēt citas konkurētspējas priekšrocības. Ņemot vērā, ka tautsaimniecības attīstība 
nacionālā un globālā līmenī neizbēgami determinēs darbaspēka izmaksu pieaugumu, Latvijas 
ekonomikas attīstība ir pakļauta riskam, ka konkurētspējas priekšrocības zemo izmaksu segmentos 
tiks zaudētas ātrāk nekā iegūtas priekšrocības augstākas pievienotās vērtības jomās. Lai panāktu 
straujāku Latvijas ekonomikas izaugsmi, konkurētspējas nodrošināšana jābalsta tehnoloģiju 
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attīstīšanā, ražošanas efektivitātes uzlabošanā un inovācijās, nevis zemās izmaksās. Uzņēmēju 
vēlme un spēja īstenot šādu pārstrukturizāciju ir izšķiroša kā nacionālā, tā reģionālā un lokālā 
līmenī.
Kā trešo būtiskāko makro līmeņa izaicinājumu jānorāda starptautiskās politiski ekonomiskās 
situācijas attīstības tendences, kas var būtiski ietekmēt Latvijas eksporta iespējas un sekojoši arī 
Latvijas ekonomikas tālākās izaugsmes tempus. Vienlaikus šis gan ir arī faktors, kuru ietekmēt 
reģionālā un pat nacionālā līmenī būtu lielā mērā neiespējami, tādēļ šādā kontekstā var runāt drīzāk 
par uzņēmēju spēju ātri un elastīgi adaptēties darba tirgus un uzņēmējdarbības vides negaidītām 
izmaiņām.
Kopumā novērojams, ka Latvijas uzņēmēji ir salīdzinoši pozitīvi noskaņoti attiecībā uz konkurenci 
savā pārstāvētajā nozarē un investīciju apjomu uzņēmumā, piesardzīgi attiecībā uz darbinieku skaita 
izmaiņām uzņēmumā, uzņēmuma finansiālo stāvokli, apgrozījumu un rentabilitāti, bet nepārliecināti 
un bažīgi par dažādiem ārējiem faktoriem - uzņēmējdarbības attīstību nozarē, ekonomikas attīstību 
valstī kopumā u.tml.. Tas savukārt ļauj apgalvot, ka uzņēmējdarbības vides attīstībā ir būtiski 
panākt to aspektu uzlabošanos, kurus darba devēji identificē kā tieši savai uzņēmējdarbībai 
traucējošus. Reālistiski apzinoties, ka ietekmēt makro līmeņa procesus un aktivitātes ir laikietilpīgs 
izaicinājums, bet novērtējot, ka uzņēmējdarbībai mikro līmenī tiek nodrošināti salīdzinoši labi 
apstākļi, uzņēmējdarbības vide joprojām var uzrādīt būtiskas pozitīvas attīstības tendences. Ir vairāki 
uzņēmējdarbības šķēršļi, kurus kā traucējošus norāda liela daļa uzņēmēju vienlīdz izteikti visos 
Latvijas reģionos, kas ļauj tos identificēt kā tādus, kuru uzlabojumi dotu pozitīvu stimulu reģionālās 
uzņēmējdarbības attīstībai visos reģionos (lai arī dažādos reģionos dažādā pakāpē).
Iespējas plānot uzņēmējdarbību vidējā un ilgtermiņā ir viena no visizplatītākajām uzņēmēju 
paustajām vēlmēm intervijās un aptaujās, kam šķērslis savukārt ir neprognozējamas izmaiņas 
likumdošanā un nodokļu sistēmā, arī dažādu nozaru uzraudzības, kontroles pasākumos. To darba 
devēji definē par vienu no būtiskākajām problēmām uzņēmējdarbības vidē šodien. Vadoties no 
pieredzes, ka, piemēram, nodokļu sistēmā var tikt veiktas neplānotas izmaiņas, neņemot vērā 
uzņēmēju viedokli, darba devēji arī vairs neplāno savu darbību un attīstību ilgtermiņā, bet orientējas 
uz īstermiņa iespējām. Tas savukārt ietekmē ekonomikas attīstību kopumā - izaugsmes tendences 
šodien neliecina un nav korelācijā ar ilgtermiņa attīstības tendencēm, jo pēkšņas izmaiņas 
kādos no uzņēmējdarbības vides nosacījumiem, liek daļēji vai pat pilnībā pārskatīt un pārplānot 
uzņēmējdarbību. Šādā aspektā vērtējot - uzņēmējdarbības vidē ir izteikti augsts pieprasījums pēc 
prognozējamības (vienlaikus jāuzsver - tas nenozīmē nemainību!) vismaz vidējā termiņā.
Atbilstošas un kvalitatīvas infrastruktūras pieejamība veido otru būtisko uzņēmējdarbības šķēršļu 
grupu. Infrastruktūras pieejamība ir būtisks šķērslis, no vienas puses, jaunu investīciju piesaistei, 
bet, no otras puses, arī esošās uzņēmējdarbības izaugsmei. Tas attiecas kā uz ceļu infrastruktūru, 
tā inženierkomunikāciju pieejamību. Piemēram, daudz sūdzību dažādu reģionu uzņēmēji izteikuši 
par nepietiekamām elektrības jaudām. Tāpat problemātisks ir fakts, ka inženierkomunikāciju 
pievadu izmaksu segšana ir pilnībā uzņēmēju ziņā, lai gan potenciāli ieguvēji no tā būtu kā lokālā, 
tā reģionālā un sekojoši arī nacionālā līmeņa ekonomika. Tas acīmredzot norāda uz nepieciešamību 
rast risinājumus, kā infrastruktūras jautājumus risināt solidāri.
Vērtējot plašākā kontekstā, kā uzņēmējdarbības videi negatīvs faktors bieži tiek identificēta valsts 
attieksme pret uzņēmējiem kopumā. Pētījuma un interviju ietvaros ļoti daudz sūdzību un kritikas 
tiek veltīts kontrolējošo un uzraugošo institūciju darbībai. Tam ir ne tikai īstermiņa sekas (piemēram, 
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nereti uzlikto sodu dēļ tiek kavēta vai pat apturēta uzņēmumu darbība), bet arī ilgtermiņa ietekme 
- uzņēmēju vidū veidojas valsts kā represīva “partnera” tēls, sekojoši apgrūtinot pilnvērtīgas un 
pozitīvas sadarbības iespējas. Sekojoši - nepieciešams ne tikai deklaratīvi, bet arī ikdienas praksē 
uzņēmējdarbību uzraugošo institūciju un kontrolējošo dienestu darbību pārorientēt no sodīšanas 
uz atbalstīšanu, izglītošanu, skaidrošanu. Kā papildu aspektu šeit jāmin arī uzņēmēju norādes uz 
joprojām izteikti lielo birokrātisko procesu dažādās valsts institūcijās, tai skaitā arī formālo attieksmi 
pret uzņēmējiem un uzņēmējdarbību.
Apgrozāmo līdzekļu pieejamība ir vēl viens konkrēts un bieži kā šķērslis attīstībā norādīts faktors. 
Bez finansējuma pieejamības izaugsme praktiski nav iespējama, īpaši, ja runa ir par eksporta 
uzsākšanu un attīstīšanu. Tāpat tas ir izšķiroši būtiski mazo uzņēmumu izaugsmei par vidējiem 
un vidējiem - par lieliem. Šī jautājuma nerisināšana savukārt rada uzņēmējdarbības stagnācijas 
risku, kur uzņēmēju primārā darbības stratēģija ir saglabāt esošo status quo un nevis plānot un 
orientēties uz izaugsmi.
Lai gan nelielas atšķirības ir novērojamas, visos Latvijas reģionos būtiskākie uzņēmējdarbības 
šķēršļi ir līdzīgi, kas nozīmē, ka ekonomiskās situācijas un uzņēmējdarbības vides izmaiņas vienlīdz 
būtiski ietekmē uzņēmējus dažādos reģionos. Uzņēmēju aptaujas dati liecina, ka salīdzinoši sliktākā 
situācijā šobrīd atrodas Latgale – uzņēmēju vērtējumos Latgales reģiona uzņēmējdarbības vidi visi 
kopumā Latvijā minētie šķēršļi ietekmē daudz būtiskāk kā citos reģionos (piemēram, ja nodokļu 
likmes kā problēmu min 59% uzņēmēju Latvijā kopumā, tad Latgalē uz to norāda 79%, kamēr 
Kurzemē tikai 22%).
Uz visu minēto makro un mikro līmeņa izaicinājumu fona ir būtiski runāt arī par pašu uzņēmēju 
vēlmi, gatavību un iespējām iesaistīties uzņēmējdarbības vides attīstības jautājumu risināšanā. 
Uzņēmēju pašu aktivitāte dažādu uzņēmējdarbības vidē aktuālu jautājumu risināšanā tiek uzskatīta 
par vienu no efektīvākajiem attīstību sekmējošiem faktoriem, jo nodrošina reālās darba tirgus 
un uzņēmējdarbības vides situācijas sasaisti ar lēmumu pieņemšanas procesu. Tomēr reģionu 
pārstāvju intervijās un reģionos strādājošo uzņēmēju aptaujā iegūtā informācija un dati liecina - 
uzņēmēju aktivitāte drīzāk vērtējama kā zema. Tikai 7% aptaujāto Latvijas uzņēmēju atzinuši, 
ka pēdējo divu gadu laikā ir iesaistījušies kādā diskusijā par likumprojektiem un noteikumiem, 
sniedzot savus komentārus valsts institūcijai vai nozares vai uzņēmēju asociācijā vai apvienībā, un 
tā ir zemākā uzņēmēju aktivitāte pēdējo gadu laikā (piemēram, 2009. gadā kopumā 16% bija veikuši 
šādas aktivitātes).
Lai gan uzlabojusies uzņēmēju informētība par iespējām darboties nozaru vai uzņēmēju asociācijās 
(66% ir informēti), kādās nozaru vai uzņēmēju asociācijās ir iesaistījušies tikai 20% aptaujāto uzņēmēju 
un šis rādītājs praktiski nav mainījies pēdējo desmit gadu laikā. Uzņēmēju iesaistes un līdzdalības 
veicināšana savukārt ir liels izaicinājums, jo šobrīdējās pasivitātes šķēršļi nav atrisināmi īstermiņā. 
Puse no uzņēmējiem, kuri neiesaistās nekādās organizācijās, kā iemeslu norāda atbildi, ka “neredz 
jēgu iesaistīties”, un daudz retāk tiek minēti dažādi citi argumenti kā laika trūkums, informācijas 
trūkums vai tml.. Tas arī lielā mērā izskaidro, kādēļ uzņēmēju augstā informētība par iespējām 
iesaistīties nekorelē ar augstiem reālās iesaistīšanās rādītājiem. Šo aspektu uzsver arī individuālajās 
padziļinātajās intervijās reģionu pārstāvji, norādot - uzņēmēju nevēlēšanās līdzdarboties lielā mērā 
saistīta ar uzņēmēju pārliecību par to, ka viņiem ir ļoti mazas iespējas ietekmēt uzņēmējdarbības 
vidi regulējošu jautājumu risināšanu un lemšanu. To apliecina arī uzņēmēju aptaujas dati - tikai 20% 
Latvijas uzņēmēju novērtē, ka viņiem ir iespējas iesaistīties normatīvo aktu izmaiņu apspriešanā 
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(Kurzemē un Vidzemē šie rādītāji gan ir izteikti augstāki (attiecīgi 34% un 31%, kamēr Latgalē un 
Pierīgā izteikti zemāki (12%, 13%)). Arī šādā aspektā augstāki ir iespēju iesaistīties rādītāji, nekā 
reālās iesaistes dati - ja kopumā 20% novērtēja, ka viņiem ir iespējas, tad tikai 9% bija tās izmantojuši. 
Pie tam - reģionos, kur novērojami augstākie iespēju iesaistīties vērtējumi (Kurzeme un Vidzeme) 
vienlaikus novērojami viszemākie reālās iesaistīšanās rādītāji (tikai 6%). Tas apliecina, ka uzņēmēji 
nesaskata šādu aktivitāšu efektivitāti, pat ja tiek nodrošinātas un ir pieejamas iespējas iesaistīties. 
Tai pat laikā jāuzsver, ka daļa uzņēmēju tomēr saskata arī pozitīvas attīstības tendences - 15% 
norāda, ka darba devēju organizāciju efektivitāte interešu aizstāvībā pēdējo piecu gadu laikā ir 
uzlabojusies, savukārt 22% uzskata, ka šai laika posmā ir nedaudz uzlabojusies arī pašvaldības 
komunikācija un sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem. Lai gan daudz ir arī kritisku vērtējumu, šie dati 
liecina, ka reģionālās uzņēmējdarbības vides attīstība pakāpeniski notiek – ir vērojams uzņēmēju 
sociālā kapitāla pieaugums, pašvaldību un uzņēmēju sadarbības attīstība, uzņēmēju savstarpējās 
komunikācijas intensifikācija, pārvaldības un uzņēmējdarbības vides vēlmju un iespēju kontekstuāla 
attīstība u.c.. Aktīvāka uzņēmēju iesaistīšanās ekonomiskās attīstības jautājumu risināšanā nozaru, 
reģionu un valsts līmenī nodrošinātu reģionālās attīstības ilgtspēju. Uzņēmēju aktivizēšanā būtiskas 
ir gan aktivitātes no valsts un pašvaldību puses, lai pārliecinātu uzņēmējus par šādas līdzdalības un 
iesaistes jēgpilnību un produktivitāti, gan aktivitātes pašu uzņēmēju vidū, veidojot sadarbības kopīgu 
interešu aizstāvībai.

Reģionālā sociālā dialoga procesa pastāvēšana un attīstība ir tiešā veidā atkarīga no tā, vai reģionā 
pastāvīgi un patstāvīgi strādā šī procesa koordinators (persona vai institūcija). Sekojoši būtiskākais 
izaicinājums tālākai reģionālā sociālā dialoga attīstībai ir koordinatora darba turpināšana. Tādā 
vai citādā formātā turpinot LDDK iesāktās reģionālo koordinatoru aktivitātes, tiktu nodrošināts 
būtiskākais priekšnosacījums reģionālā līmeņa sociālā dialoga pēctecībai.

Bez jau minētā var identificēt vēl vairākus būtiskus faktorus, kas lielā mērā determinē reģionālā 
sociālā dialoga attīstības iespējas. Kā norāda LDDK reģionālie koordinatori sociālā dialoga SVID 
analīzēs, joprojām pašvaldību un darba devēju pārstāvji nereti pilnībā neizprot sociālā dialoga nozīmi 
un iespējamos ieguvumus, tādēļ ir grūti aktivizējami šādām aktivitātēm. Tas liecina, ka nepieciešams 
turpināt darbu ne tikai pie praktiskām sociālā dialoga aktivitātēm, bet arī informatīva un skaidrojoša 
darba. Lai sociālā dialoga process būtu dinamisks un attīstītos, ir ļoti svarīgi nodrošināt sociālā 
dialoga atpazīstamību un informētību par tā būtību un nozīmi kā visā sabiedrībā kopumā, tā arī 
konkrētās tieši un netieši iesaistītās mērķa grupās (pašvaldību darbinieki, darba devēji, darba ņēmēji, 
darba devēju un ņēmēju organizācijas, reģionāla līmeņa pārvaldes pārstāvji, u.c.). Šajā procesā īpaši 
svarīgi komunicēt praktiskos ieguvumus, ko uzskatāmāk iespējams darīt, popularizējot konkrētus 
pozitīvos piemērus (kā arī negatīvos piemērus, kas analizē un rāda situācijas un gadījumus, kad 
sociālā dialoga trūkums novedis pie negatīvām sekām, kuras būtu bijis iespējams novērst).

Sekmīga sociālā dialoga procesa norise nav iespējama bez spēcīgiem un kompetentiem sociālajiem 
partneriem, kas savukārt nozīmē, ka izšķiroša ir arī partneru kapacitātes stiprināšana. Jebkādas 
reģionālās aktivitātes prasa no partneriem kā laika, tā finanšu resursu ieguldījumus, tādēļ aktuāls 
ir arī jautājums par šo aktivitāšu bāzes finansējumu. Reģionālo un vietējo darba devēju un darba 

6.2. BŪTISKĀKIE IZAICINĀJUMI REĢIONĀLĀ 
SOCIĀLĀ DIALOGA PROCESĀ
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ņēmēju organizāciju stiprināšana un attīstība ir reģionālās trīspusējās sadarbības attīstības 
būtiskākais priekšnosacījums.

Lai gan sociālā dialoga process visos reģionos notiek, tam nereti nav konkrētas virzības un konkrēta 
mērķa, tas kalpo tikai par informācijas apmaiņas, komunikācijas, kontaktu dibināšanas mehānismu. 
Protams, sociālā dialoga kā tāda ieviešana un popularizēšana ir būtiska arī pati par sevi (īpaši zema 
sociālā kapitāla kontekstā), tomēr tik pat svarīgi būtu arī tā konkrēti rezultāti – konkrētas sadarbības, 
koplīgumi u.tml.. Arī to var identificēt kā vienu no būtiskiem tuvākā laika izaicinājumiem – veidot 
sociālā dialoga procesu kā uz konkrētiem sasniedzamiem mērķiem virzītu, nevis tikai pašpietiekamu 
aktivitāti. Šādā aspektā var apgalvot, ka šobrīd reģionālā sociālā dialogs process Latvijā ir tikai pašā 
sākumstadijā.

Lai gan pilnvērtīga sociālā partnerība ir reģionālā sociālā dialoga būtisks priekšnoteikums un arī 
rezultāts, novērojams, ka nereti dažādu iesaistīto mērķa grupu pārstāvji novērtē, ka pilda tikai 
vietējās auditorijas informēšanas funkcijas un nav pilnvērtīgi iesaistīti aktivitāšu plānošanā kā tādā. 
No vienas puses, tas liecina par dažādo partneru interesi iesaistīties arī aktivitāšu plānošanā, un, 
no otras puses, norāda uz būtisku sociālā dialoga procesa iespējamu attīstības virzienu, stiprinot 
sociālās partnerības kā praktiskas sadarbības, nevis tikai informatīvas platformas.

Ņemot vērā faktu, ka LDDK tiešā mērķauditorija ir lielie darba devēji, tas rada papildu izaicinājumu 
reģionālā līmenī, kur lielāko daļu darba devēju pārstāv mikro un mazie uzņēmēji. Attiecīgi – 
reģionālā sociālā dialoga sekmīgums ir lielā mērā atkarīgs arī no iespējām un spējām sabalansēt 
visu tautsaimniecībā ekonomiski aktīvo vienību intereses un attīstības nepieciešamības. Sociālā 
dialoga instrumenti var būt noderīgi arī šādā aspektā.

Būtiski arī apzināties reģionālā un nacionālā līmeņa sociālā dialoga procesa atšķirības un attiecīgi 
pielāgot to attīstības stratēģijas. Viens no galvenajiem secinājumiem, analizējot sociālās partnerības 
reģionos attīstību, ir to ļoti konkrētā mērķorientācija. Ja nacionālā līmenī sociālā partnerība vairākos 
gadījumos tiek veidota kā visaptverošs un plašs process, tad vietējās partnerības visprecīzāk 
raksturo to izveide un darbs kāda konkrēta mērķa sasniegšanai. Tātad nacionālā līmenī tas pārsvarā 
ir konsultāciju process, kā rezultātā tiek izstrādāta sociālā vienošanās jeb pieņemti kādi lēmumi, bet 
partnerība reģionos nozīmē praktisku sadarbību un katra partnera ieguldījumu uzdevumu izpildē.39  
Tas nozīmē, ka reģionālais sociālais dialogs ir potenciāli sekmīgāks un efektīvāks, ja tam ir konkrēti 
risināmi uzdevumi (problēmas, aktualitātes) un sasniedzami praktiski mērķi. Sekojoši - sociālā 
dialoga un partnerības nostiprināšanās un attīstība var būt būtiska līdzsvarotai un mērķtiecīgai 
reģiona un vietējo pašvaldību ekonomiskai attīstībai. Savukārt vietējo dalībnieku līdzdalība var 
palīdzēt pieņemt kvalitatīvākus lēmumus un ievērot dažādās vietējās intereses.

Rūpes par efektivitātes un taisnīguma nodrošināšanu caurvij reģionālās attīstības procesu. Var 
mēģināt un, iespējams, vajag izvairīties no to pretstatīšanas, bet pilnībā ignorēt vienu vai otru nav 
iespējams. Ja par efektivitāti tiek diskutēts samērā atklāti un, vienojoties par pamatprincipiem, to 
var arī izmērīt, tad taisnīgums kā tāds tiek pieminēts retāk. Tā vietā tiek runāts par konkurētspējas 

6.3. BŪTISKĀKIE IZAICINĀJUMI KONKURĒTSPĒJĪGAS 
REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ

39 Informācija no LDDK izdevuma “Sociālā partnerība Latvijas reģionos: piemēri, analīze, attīstība”: http://goo.gl/m2MGEB
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ierobežojumiem, izlīdzināšanu, kompensācijām, nodokļu atlaidēm, subsīdijām utt.. Latvijā bieži 
aktualizējas jautājums par teritorijām ārpus Rīgas, kas cieš no netaisnīgi neizdevīga stāvokļa. 
Nereti šīs reģionālās atšķirības tiek prezentētas kā pietiekams arguments, lai mēģinātu iedarbinātu 
kādus pārdales mehānismus. Šeit būtiski atcerēties, ka jebkura pārdale, ja tā nav vērsta uz tirgus 
nepilnību novēršanu, bet, piemēram, taisnīgu rezultātu nodrošināšanu, būs saistīta ar efektivitātes 
zudumiem. Tā kā efektivitāti panākt ir grūti, institucionālā sistēma primāri tiek veidota tā, lai 
atlīdzinātu efektivitāti sasniegušos. Būtisks ir arī taisnīgums, taču tas ir subjektīvs, nevis absolūts, 
tādēļ „taisnīgai pārdalei” ir jābūt argumentētai un sabiedriski akceptētai.

Te jāatzīmē, ka Latvijas ekonomikas būtiskākais efektivitātes avots un dzinējspēks ir Rīga, ar visiem no 
tā izrietošajiem ieguvumiem (iespēju izveidot starptautiski pievilcīgu teritoriju) un sekām (produktīvo 
resursu aizplūšana no reģioniem). Teritorijām un uzņēmējiem ārpus Rīgas ir ļoti ierobežotas 
attīstības scenāriju iespējas, kuros tie var ignorēt Rīgā notiekošos procesus (pašpietiekamas 
kopienas, iespējams, ir labākais piemērs). Tādēļ reģionālo konkurētspēju nevar analizēt atrauti 
no Rīgas konkurētspējas. Šī gan nav vienpusēja sadarbība, kur ārpus Rīgas esošajām teritorijām 
jāmēģina atrast savs potenciāls, izmantojot Rīgu kā resursu. Rīgai no otras puses ir aktīvi jāmeklē 
ekonomiskās aktivitātes segmenti, kurus izdevīgāk attīstīt attālākās teritorijās.

Rīgas dominance ir skaidri saskatāma uzņēmēju atbildēs par uzņēmumu atrašanās vietas izvēli. 
Rīga ir nesalīdzināmi pievilcīgāka gan pašreiz ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem, gan esošo 
uzņēmēju potenciāli jaundibinātajiem uzņēmumiem. Vēl vairāk – neviena cita teritorija būtiski 
neizceļas uz pārējo fona arī kā otra labākā izvēles iespēja. Turpretī pašvaldību ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijās Rīga tiek pieminēta reti un arī tad pēc vienpusējas iniciatīvas. Specializācijas iespējas tiek 
meklētas teritoriju iekšienē un pēc tam tiek formāli saskaņotas ar reģionu un valsts stratēģijām. Tā 
rezultātā daudzās stratēģijās konsekventi izstrādātas specializācijas neparādās, bet dominējošie 
specializācijas virzieni ir dabas resursu apsaimniekošana un tūrisms.

Protams, teritorijas ārpus Rīgas nav nolemtas pildīt tikai Rīgas atbalsta funkcijas. Latvijas 
ekonomika kopumā noteikti iegūtu, ja kāda no republikas pilsētām vai pilsētu sistēma reģiona 
ietvaros izveidotos par ekonomisko aktivitāti piesaistošu teritoriju. Taču jāatceras, ka attīstībā pastāv 
zināma hierarhija, un teritorijai, kura nav atradusi savu salīdzinošo priekšrocību, kļūt par vadošu 
inovāciju centru ir praktiski neiespējami. Turpretī atsevišķi nišas uzņēmēji arī no šādām teritorijām 
var sasniegt starptautiski atzītu izcilību. Publiskie spēlētāji varētu būt ieinteresēti nodrošināt, lai šo 
konkurētspējīgo nišas uzņēmēju izraisītā ekonomiskā aktivitāte neaizplūstu uz citām teritorijām, 
bet tiktu realizēta lokāli. Sekojoši - ir būtiski ieklausīties attiecīgo uzņēmēju vajadzībās, īpaši laika 
periodā pirms tie sasnieguši savu augstās izcilības statusu. Tas, iespējams, sekmētu sabiedriski tik 
nozīmīgās teritoriālās lojalitātes attīstību gan uzņēmēju, gan arī iedzīvotāju vidū.
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7. PIELIKUMI

7.1. LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Pētījuma lauka darba veicējs Pētījumu centrs SKDS

Ģenerālais kopums Visi aktīvie Latvijas uzņēmumi

Plānotās izlases apjoms 750 respondenti 

Sasniegtās izlases apjoms 750 respondenti
Sasniegtās izlases raksturojumu skatīt attēlā zemāk.

Izlases metode Vairākpakāpju kvotu izlase no uzņēmumu datubāzes

Aptaujas veikšanas metodes CATI (telefonintervijas), CAWI (interneta aptauja)

Ģeogrāfiskais pārklājums Visa Latvija

Aptaujas veikšanas laiks CAWI – no 04.12.2014. līdz 13.12.2014.
CATI – no 09.12.2014. līdz 22.12.2014.

Latvijas uzņēmēju aptaujas izlases raksturojums (%)

REĢIONS

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

NOZARE

Ražošana

Tirdzniecība

Būvniecība

Pakalpojumi

UZŅĒMUMA LIELUMS

Mikrouzņēmumi

Mazie uzņēmumi

Vidējie uzņēmumi

Lielie uzņēmumi

DARBINIEKU SKAITS

1-5

6-9

10-25

26+

56

14

7

10

8

6

14

28

9

50

86

11

2

0.4

67

20

8

6
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7.2. LDDK APMĀCĪBU DALĪBNIEKU APTAUJAS 
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Pētījuma lauka darba veicējs SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”

Ģenerālais kopums Visi LDDK organizēto apmācību un semināru dalībnieki, uzņēmumu 
un iestāžu darbinieki

Plānotās izlases apjoms 200 respondenti 

Sasniegtās izlases apjoms 260 respondenti
Sasniegtās izlases raksturojumu skatīt attēlā zemāk.

Izlases metode Pašatlase

Aptaujas veikšanas metodes CAWI (interneta aptauja)

Ģeogrāfiskais pārklājums Visa Latvija

Aptaujas veikšanas laiks No 05.01.2015. līdz 20.01.2015.

LDDK semināru un apmācību dalībnieku aptaujas izlases raksturojums (%)

REĢIONS

Rīga

Pierīga

Vidzeme

Kurzeme

Zemgale

Latgale

Nav norādīts

NOZARE

Ražošana

Tirdzniecība

Būvniecība

Pakalpojumi

DARBINIEKU SKAITS

1 - 9

10 - 49

50 - 249

250+

Nav norādīts

26

17

13

13

14

12

5

28

13

6

53

26

20

34

17

3
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7.3. INDIVIDUĀLO PADZIĻINĀTO INTERVIJU TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Interviju īstenotājs SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”

Mērķa grupas

(1) Uzņēmēju klubu pārstāvji.
(2) Pašvaldību pārstāvji.
(3) Darba ņēmēju organizāciju pārstāvji (LBAS).
(4) Darba devēju organizāciju pārstāvji (LDDK).

Respondentu skaits mērķa grupās

(1) Uzņēmēju klubu pārstāvji – 8 respondenti.
(2) Pašvaldību pārstāvji – 8 respondenti.
(3) Darba ņēmēju organizāciju pārstāvji (LBAS) – 4 respondenti.
(4) Darba devēju organizāciju pārstāvji (LDDK) – 5 respondenti.
Intervēto personu detalizētu sarakstu skatīt zemāk.

Ģeogrāfiskais pārklājums Visa Latvija

Interviju veikšanas laiks No 05.01.2015. līdz 30.01.2015.

KURZEME

PILSĒTA MĒRĶA GRUPA RESPONDENTS/PERSONA

Grobiņa Uzņēmēju klubs Normunds Niedols, Grobiņas novada Uzņēmēju klubs

Saldus Uzņēmēju klubs Gints Karols, SIA „Saldus ceļinieks” valdes priekšsēdētājs

Grobiņa Pašvaldība Aivars Priedols, Grobiņas novada Domes  priekšsēdētājs

Saldus Pašvaldība Laura Liepiņa, Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centra direktore

Liepāja Arodbiedrība Toms Meiers, LBAS Liepājas arodbiedrību centra priekšsēdētājs

Liepāja Darba devēji Sanita Linde, LDDK Reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinatore Kurzemes reģionā

PILSĒTA MĒRĶA GRUPA RESPONDENTS/PERSONA

Jelgava Uzņēmēju klubs Imants Kanaška, Zemgales uzņēmēju reģionālās padomes priekšsēdētājs

Jēkabpils Pašvaldība Leonīds Salcēvičs, Jēkabpils domes priekšsēdētājs

Jelgava Pašvaldība Līga Miķelsone, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības 
atbalsta nodaļas vadītāja

Jelgava Arodbiedrība Biruta Ribaka, LBAS Zemgales reģionālā koordinatore

Jēkabpils Darba devēji Zanda Lamba, LDDK Reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinatore Zemgales 
reģionā

ZEMGALE
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PILSĒTA MĒRĶA GRUPA RESPONDENTS/PERSONA

Cēsis Uzņēmēju klubs Arkādijs Suškins, Cēsu Uzņēmēju kluba prezidents

Cēsis Pašvaldība Laine Madelane, Cēsu novada pašvaldības speciāliste komercdarbības attīstības 
jautājumos

Madona Pašvaldība Ilze Vogina, Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības 
nodaļas galvenā speciāliste

Smiltene Pašvaldība Andris Lapiņš, Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

Valmiera Arodbiedrība Tatjana Andersone, LBAS Vidzemes reģionālā koordinatore

Cēsis Darba devēji Andrejs Bušenko, LDDK Reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinators Vidzemes 
reģionā

PILSĒTA MĒRĶA GRUPA RESPONDENTS/PERSONA

Rēzekne Uzņēmēju klubs Juris Guntis Vjakse, Rēzeknes Uzņēmēju biedrības padomes priekšsēdētājs

Līvāni Uzņēmēju klubs Zane Gaiduka, Līvānu novada uzņēmēju biedrības valdes locekle

Daugavpils Pašvaldība Vladislavs Stankevičs, Latgales uzņēmēdarbības centra vadītājs

Daugavpils Arodbiedrība Inna Griņoka, LBAS Latgales reģionālā koordinatore

Rēzekne Darba devēji Skaidrīte Baltace, LDDK Reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinatore Latgales 
reģionā

PILSĒTA MĒRĶA GRUPA RESPONDENTS/PERSONA

Mārupe Uzņēmēju klubs Normunds Čiževskis, Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs

Salaspils Uzņēmēju klubs Aivars Lavrinovičs, Salaspils novada uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs

Rīga Darba devēji Iveta Cīrule, LDDK Reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinatore Rīgas reģionā

VIDZEME

LATGALE

RĪGA/PIERĪGA
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KURZEME ZEMGALE

VIDZEME LATGALE

RĪGA/PIERĪGA

7.4. DARBA DEVĒJU ORGANIZĀCIJAS REĢIONOS

Liepājas direktoru padome
Grobiņas novada Uzņēmēju klubs

Biedrība „UK-5” (Priekule)
Durbes novada uzņēmēju apvienība

Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku apvienība „KBA”
Biedrība „Latvijas uzņēmēji” (Ventspils)

Talsu Komersantu klubs

Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija
Jēkabpils uzņēmēju biedrība

Bauskas uzņēmēju klubs „Bauska 97”
Pļaviņu uzņēmēju biedrība

Cēsu uzņēmēju klubs
Valmieras uzņēmēju klubs OZOLS

Valmieras ZONTA klubs
Biedrība „KLUBS 13 plus” (Valmiera)

Biedrība „Lauvu klubs „Valmiera””
Jauno uzņēmēju klubs „Vidzemei” (Valmiera)

Biedrība „Lauvu klubs Alūksne”
Alūksnes tautsaimnieku biedrība ALTA
Madonas rajona uzņēmēju apvienība

Smiltenes uzņēmēju klubs
Valkas uzņēmēju klubs

Rēzeknes uzņēmēju biedrība
Daugavpils Direktoru un uzņēmēju padome

Daugavpils Uzņēmējdarbības attīstības asociācija
Daugavpils novada Uzņēmēju padome

Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS”
Biedrība „Līvānu novada uzņēmēji”

Ludzas uzņēmēju asociācija

Rīgas uzņēmēju biedrība
Biedrība „Mārupes uzņēmēji”

Ķekavas novada uzņēmēju padome
Salaspils novada Uzņēmēju biedrība

Uzņēmēju klubs „Sigulda”
Tukuma uzņēmēju klubs
Babītes uzņēmēju klubs

Ogres novada uzņēmēju biedrība
Limbažu novada Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome

Jūrmalas uzņēmēju biedrība
Carnikavas novada tirdzniecības palāta

Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvā padome
Ādažu novada Uzņēmēju kluba padome
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EIROPAS SAVIENĪBA

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devēju intereses 
pārstāvošā organizācija Latvijā, kas jau vairāk nekā 20 gadus nenogurstoši aizstāv 
savu biedru intereses starptautiskā, nacionālā un reģionālā līmenī. LDDK ir Saeimas, 
Ministru kabineta un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sociālekonomisko 
sarunu partneris, kā arī aktīvi iesaistījusies reģionālā sociālā dialoga veidošanā ar 

pašvaldībām visā Latvijā. 

LDDK misija ir veidot Latvijas uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, veicinot uzņēmumu 
konkurētspēju un pārstāvot darba devējus sociālā dialoga ietvaros visos līmeņos. 

LDDK biedri kopā nodarbina 43% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. 

Pievienojies, lai arī tavas intereses tiktu pārstāvētas un ņemtas vērā! 

Vairāk informācijas: www.lddk.lv 

Kontakti saziņai: lddk@lddk.lv 



Laika periodā no 2009. gada līdz 2015. gadam Latvijas Darba devēju konfederācija 
īstenoja Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda 
projektu „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos”, kura mērķis 
bija veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru 
līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā. Projekta ietvaros 
īstenotas daudzveidīgas aktivitātes, kas vērstas uz reģionālās uzņēmējdarbības 
konkurētspējas stiprināšanu.

Izdevumā „Uzņēmējdarbība reģionos Latvijā: aktivitāte, sadarbība, konkurētspēja” 
apkopoti dati un informācija par uzņēmējdarbības vidi reģionos, sniegts reģionos 
strādājošo uzņēmumu statistisks un socioloģisks raksturojums, analizētas 
konkurētspējīgu teritoriju attīstības iespējas reģionos, kā arī izvērtēti Latvijas 
Darba devēju konfederācijas projekta ietvaros īstenoto reģionālā sociālā dialoga 
stiprināšanas aktivitāšu rezultāti.


