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  Rīcībpolitikas stratēģijas rekomendācijas 
konkurētspējas stiprināšanai

  Vienīgi uzņēmējdarbība spēj nodrošināt reģionu 
ekonomisko uzplaukumu, intervijā skaidro LDDK 
prezidents Vitālijs Gavrilovs

  Sociālais dialogs atmaksājas,  
tā LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone

sociālais
dialogs

Reģionālais
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Dalības  
nosacījumi projektā  
“Partnerība biznesa 

konkurētspējai”

Uzņēmums vai uzņēmēju 
biedrība/nozares asociācija (ar 
nosacījumu, ka organizācija jau 
pati neievieš šādu projektu) var 

piedalīties projektā, ja 

organizācijai nav nodokļu parādu 
un tā neatbilst grūtībās nonākuša 

uzņēmuma statusam vai nav 
pasludināts maksātnespējas 

process.

Maksimāli  
pieļaujamā finansējuma 
intensitāte no projekta 

kopējām attiecināmajām 
izmaksām:

•	 pašnodarbinātām personām, 
sīkajiem un mazajiem 
komersantiem – 80%;

•	 vidējiem komersantiem – 70%;
•	 lielajiem komersantiem – 60%;
• biedrībām – 60%.

Obligāts nosacījums –  
pie viena apmācību sniedzēja 

jāmācās triju savstarpēji 
juridiski nesaistītu uzņēmumu 

(proti, apmācībās nevar 
piedalīties meitas uzņēmumi, 

kā arī uzņēmumi, kuru 
īpašnieki ir vienas un tās pašas 
fiziskās vai juridiskās personas) 

darbiniekiem!

Papildu informācija: http://www.lddk.lv/projekts/partneriba-biznesa-konkuretspejai/ 
Kontaktpersona: Jolanta Vjakse, projekta vadītāja, tālr. 29471150; e-pasts: Jolanta.vjakse@lddk.lv (ar atzīmi: “PaR aPMācĪBāM”)

latvijas darba devēju konfederācija  
aicina uzņēmējus 

izmantot Eiropas Sociālā fonda 
līdzfinansējumu, 

lai apmācītu savus darbiniekus tām 
prasmēm, kuras nepieciešamas 

uzņēmuma darbības nodrošināšanai 
un attīstīšanai
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Šis materiāls ir tapis ar eiropas sociālā fonda un latvijas valsts finansiālu atbalstu latvijas darba devēju konfederāci-
jas īstenota projekta „lddK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.nr.1dP/1.5.2.2.1./08/iPia/siF/002/02) 
ietvaros.
85% no projekta finansē eiropas savienība ar eiropas sociālā fonda starpniecību un 15%  – latvijas valsts ar sabiedrības 
integrācijas fonda starpniecību. 

„Uzņēmēji, kuri izprot sociālā 
dialoga jēgu un sociāli atbildīga 
uzņēmuma būtību, plāno un in-
vestē, saprotot, ka atdeve no šīm 
investīcijām, iespējams, neparā-
dīsies tūlīt un tagad, bet noteikti 

atmaksāsies ilgtermiņā,” 
pārliecināta latvijas darba devēju konfederācijas  

ģenerāldirektore līga Menģelsone.

„LDDK prioritāte ir darba 
devēju pārstāvniecības 

stiprināšana un padziļināta 
iesaiste lēmumu pieņemša-
nas procesos gan reģionālā, 

gan nacionālā līmenī,” 
intervijā uzsver lddK prezidents  

Vitālijs gavrilovs.

8  Būt sociāli aktīvam 
un atbildīgam 
atmaksājas

4 Jāspēj apzināties  
savus mērķus 

saturs 12 ilgtspējas indekss pulcē 
labākos

14 Rīgas reģions. Rīgas 
reģiona uzņēmēji 
skatās pāri novada 
robežām

16 Vidzemes reģions. 
interešu līdzsvarošanai 
nepieciešami spēcīgi 
partneri

18 Kurzemes reģions. 
Kurzemnieku 
pamatīgums izpaužas 
arī sociālajā dialogā

20 Zemgales reģions. 
Zemgale domā  „ārpus 
rāmja” un attīstās

22 latgales reģions. 
Reģionālajā sociālajā 
dialogā saredz pozitīvo 
ieguvumu

24 Tiek likts stūrakmens 
turpmākai eiropas 
savienības reģionālās 
uzņēmējdarbības 
politikai

28 Rīcībpolitikas stratēģijas 
rekomendācijas 
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latvijas Republikas 
Ministru prezidentes 
laimdotas straujumas 
ievadvārdi lddK 
gadskārtējam 
izdevumam

2015. gads latvijai ir dubultas atbildības gads – līdztekus valsts attīstības jautājumiem 
arī pirmo reizi valsts vēsturē jārīko prezidentūra eiropas savienības Padomē. Tas nozīmē 
ne tikvien milzīgu organizatorisko darbu, bet arī maksimālu iesaistīšanos es Padomes 
satura  veidošanas un koordinēšanas jautājumos, mēģinot panākt vienotu es dalībvalstu 
viedokli par latvijas prezidentūras izvirzītajām prioritātēm un arī ad hoc uzdevumiem.

Jau gatavojoties prezidentūrai,  valsts iesaistīja darbā arī nevalstiskos partnerus, parak-
stot īpašu sadarbības memorandu. Šī memoranda parakstīšana bija signāls, ka latvi-
jas darba devēju konfederācija  un latvijas Brīvo arodbiedrību savienība  apzinās savu 
lomu latvijas prezidentūras veiksmīgā norisē un ir gatavi savstarpējās koleģialitātes un 
izpratnes gaisotnē sadarboties, lai latvijas prezidentūra izdotos un nestu konkrētus re-
zultātus. 

Viena no mūsu svarīgākajām prioritātēm prezidentūrā ir investīciju plāna eiropai, saukta 
arī par Junkera plānu, ieviešana un eiropas stratēģisko investīciju fonda izveidošana. 
eiropai jāatgriežas pie biznesa domāšanas. eiropai ir nepieciešamas investīcijas. Tāpēc 
šo prioritāti uzskatu par ļoti svarīgu, lai mēs ietu vēl vienu soli ilgtspējīgas eiropas izaug-
smes virzienā.

Investīciju plāns Eiropai ietver trīs pīlārus:

1. stratēģisko investīciju fonda izveide un visu veidu investīciju finansējuma mobili-
zēšana – stratēģiska es budžeta izmantošana, labāka strukturālo fondu izmanto-
šana, investīciju projektu strauja uzsākšana ar pieejamību arī maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

2. es līmeņa ekonomiski izdevīgu projektu saraksta sagatavošana, tam paredzot teh-
nisko palīdzību un ciešu sadarbību starp nacionālajām institūcijām un eiropas in-
vestīciju banku.

3. investīcijām pievilcīgas vides sekmēšana es – paredzams un kvalitatīvs normatī-
vais regulējums, strukturālo reformu īstenošana dalībvalstīs, Vienotā tirgus pilnīga 
ieviešana, novēršot administratīvās barjeras starp dalībvalstīm.

es aktīvi strādāšu, lai es institūcijas vienotos šīs prioritātes īstenošanā bez kavēšanās. 
liela nozīme te būs arī dažādu eiropas valstu uzņēmējiem.

latvijas darba devēju konfederācija ir aktīvi iesaistījusies gan Valdības rīcības plāna 
komentēšanā un uzdevumu precizēšanā, gan arī latvijas es Padomes prezidentūras 
dienaskārtības jautājumos. aprīlī latvijā viesosies eiropas darba devēju konfederāciju 
prezidenti, un tas ir vēl viens augsts novērtējums latvijas partneru darbībai.

lai mums visiem, kopā darbojoties, izdodas paveikt būtiskus uzdevumus latvijas izaug-
smei un savu jautājumu pārstāvēšanai eiropas un pasaules mērogā!

2

eiropai jāatgriežas  
pie biznesa domāšanas
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Kopš 1993. gada, kad latvijā tika izstrādāta „Koncepcija par trīspusējās sadarbības 
veidošanas pamatprincipiem un nepieciešamību latvijā”,  uz tās bāzes sāka veidoties 
divpusējā un trīspusējā sadarbība jeb sociālais dialogs. 1998. gadā tas vainagojās ar 
nacionālās trīspusējās sadarbības padomes izveidošanu un vēlāk arī ar trīs līdztiesīgu 
un līdzvērtīgu līdzpriekšsēdētāju apstiprināšanu tās vadībā, kad kopā ar lddK pre-
zidentu Vitāliju gavrilovu un lBas priekšsēdētāju Pēteri Krīgeru par sociālā dialoga 
ietekmīgu personu latvijā kļuva pašreizējais eiropas Komisijas viceprezidents eiro 
un sociālā dialoga jautājumos Valdis dombrovskis. Mēs ar Vitāliju gavrilovu varam 
lepni teikt, ka zināmā mērā esam augstas eiropas amatpersonas darba audzinātā-
ji. Bet būtiskākais, ko latvijā esam panākuši tieši ar sociālā dialoga palīdzību, ir tas, 
ka krīzes laikā latvija nepiedzīvoja milzīgus sociālos satricinājumus. sociālā dialoga 
veiksme ir tā, ka arī šodien tas pastāv un turpina attīstīties, un saņem  valdības un 
saeimas atbalstu. Protams, sociālais dialogs ir divpusējs, trīspusējs process, tas nav 
viegls un tā rezultativitāti bieži vien nosaka ne tikai objektīvie faktori, bet arī tas, kādi 
cilvēki, cik erudīti, profesionāli, kulturāli tiek iesaistīti šajā dialogā. arī šeit mēs varam 
palepoties, jo katrā darba vietā, it īpaši arodbiedrībās, strādā saprotoši, iecietīgi un 
ļoti gudri cilvēki, kas, būdami līdzvērtīgi sociālie partneri, sagaida adekvātu attieksmi 
arī no valdības un darba devējiem. latvijai ir vajadzīga tāda politika, kas atbilst visu 
iedzīvotāju interesēm, lai viņi varētu savā valstī atrast cienīgu darbu un saņemt par to 
cilvēka cienīgu algu. Tas būtu arī labākais pamudinājums strādāt, maksāt nodokļus, 
stiprinot gan savu valsti, gan arī eiropas savienību kopumā.

latvijas darba devēju 
konfederācijas (lddK) 
prezidents Vitālijs 
gavrilovs

latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības 
priekšsēdētājs  
Pēteris Krīgers

Jāprot darboties gudri gan globāli,  
gan reģionālā līmenī

eiropa un latvija var patiesi lepoties, ka pēdējos gados mēs esam spējuši vienoties 
par nozīmīgiem ilgtermiņa attīstības mērķiem – par izaugsmes nodrošināšanu, pla-
šāku nodarbinātības iespēju radīšanu, sociālās nevienlīdzības mazināšanu, uz zināša-
nām balstītas ekonomikas veidošanu. lai šos mērķus sasniegtu, ir nepieciešama visu 
iesaistīto pušu vienota izpratne un kopīga, fokusēta rīcība, tad pozitīvos izaugsmes 
rezultātus sajutīs ikviens eiropas un latvijas iedzīvotājs. 

ir jāsaprot, ka tikai uzņēmējdarbība spēj radīt labi apmaksātas, ilgtspējīgas darba vie-
tas, nodrošināt iztiku iedzīvotājiem un izaugsmi reģionam. eiropa šajā ziņā būtiski at-
paliek no citām attīstītām pasaules ekonomikām. eiropas uzņēmumu spēja veicināt 
nodarbinātību ir atkarīga no konkurētspējas globālā mērogā, un eiropa atpaliek! dar-
baspēka nodoklis eiropā ir par 40 % augstāks nekā citās attīstītās valstīs, nesamērīgi 
dārgi, salīdzinot ar konkurentiem, ir arī energoresursi. Tāpēc amatpersonām ikviens 
lēmums un rīcība ir jāizvērtē arī no biznesa un investīciju piesaistes viedokļa. Taču 
latvijā ir piemēri, kad pašvaldības ir pratušas izvērtēt savas iespējas un veiksmīgi at-
tīstīties, un lielā mērā tas izdevies, pateicoties sekmīgam sociālajam dialogam starp 
darba devējiem un pašvaldībām, kopīgi meklējot risinājumus problēmām un radot 
jaunus attīstības virzienus.  

Šo pašvaldību piemērs mums skaidri parāda, ka pat nelielas pilsētas un novadi var 
daudz panākt, lai to iedzīvotājiem būtu darbs un labklājība, un to gribētos sagaidīt 
no ikvienas pašvaldības un reģiona gan latvijā, gan visā eiropā. 

Politikai jāatbilst visu iedzīvotāju interesēm   

Reģionālais sociālais dialogs
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Uzņēmēji arvien vairāk 
apzinās savu lomu 
sabiedrībā
lddK konsekventi īsteno savu prioritāti – 
darba devēju pārstāvniecības  
stiprināšanu un padziļinātu iesaisti  
lēmumu pieņemšanas procesos  
gan reģionālā, gan  
nacionālā līmenī
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Piecus gadus LDDK ar Eiropas Sociālā 
fonda un Latvijas valsts finansiālu at-
balstu īsteno projektu „LDDK admi-
nistratīvās kapacitātes stiprināšana 
reģionos”. Kā kopumā ir veicies?

nacionālā līmenī sociālais dialogs klasiskā 
veidā attīstās ļoti veiksmīgi, galvenā soci-
ālā dialoga institūcija ir nacionālā trīspu-
sējās sadarbības padome, kurā kā sociālie 
partneri darbojas valdības, lddK un lat-
vijas Brīvo arodbiedrību savienības dele-
ģētie pārstāvji. savukārt latvijas novados 
trīspusējās sadarbības padomju to klasis-
kā izpratnē praktiski nav, bet no deviņām 
lielajām pilsētām trīspusējās konsultatī-
vās padomes veiksmīgi darbojas piecās. 
Jāsaprot – lai cik globāla būtu kompāni-
ja, atsevišķa ražotne vai pārstāvniecība ir 
piesaistīta konkrētai apdzīvotai vietai ar 
tās nodarbinātības, sociālekonomiskās 
situācijas un infrastruktūras īpatnībām. 
Tāpat pašvaldībai ir būtiski izprast reģio-
na attīstības vajadzības un iespējas. Kā to 
var uzzināt? Tikai savstarpējas informāci-
jas apmaiņas ceļā. Vislabāk, ja tā ir sistē-
ma, nevis atsevišķas, nejaušas tikšanās vai 
sarunas. Projekta ietvaros lddK pēdējos 
piecos gados ir darījusi visu, lai iedarbi-
nātu šādu sistēmu. domāju, vairākumā 
novadu mums tas arī izdevies. lddK iz-
devās vērst uzmanību uz nepieciešamī-
bu pašiem spēt precīzi apzināties savus 
mērķus, jo tikai tad iespējams pareizi iz-
mantot visus resursus, lai reģionu attīstītu 
tā, ka tas kļūst pievilcīgs cilvēkiem, lai tajā 
strādātu un dzīvotu. daudzās pašvaldībās 
ir izveidoti uzņēmēju klubi, notiek aktīva 
sadarbība, lai virzītos uz mērķi – veicināt 
uzņēmējdarbību reģionos un izlīdzināt 
reģionu attīstību. 

Jo mērķtiecīgāks sociālais dialogs, jo 
vairāk attīstīta uzņēmējdarbības vide 
konkrētā reģionā? 

Tās ir cieši saistītas lietas. svarīgi panākt, 
lai biznesa vide latvijas reģionos attīstī-
tos. Patlaban reģionu attīstība nav līdz-
svarota ne latvijā, ne eiropas savienībā. 
Uzņēmējdarbības vides uzlabošana, kon-
kurētspējas paaugstināšana ir arī viena no 
latvijas prezidentūras prioritātēm eiro-
pas savienības Padomē. latvijas situāciju 
starptautiskajā vidē kopumā vērtējam, 

piemēram, pēc Pasaules Bankas doing 
Business indeksa vai latvijas vietas Pasau-
les ekonomikas foruma globālās konku-
rētspējas indeksā. Pēc uzņēmējdarbības 
vides attīstības latvija kopumā ir 25. vietā 
no 183 valstīm. nav slikti, bet mērķis ir būt 
13. vietā. Tādos konkurētspējas rādītā-
jos kā investīcijas pētniecībā un attīstībā 
latvijai ir ļoti vājas pozīcijas. Pēc ekono-
mikas izmēra latvija pasaules mērogā ir 
pa vidu. Mēs neesam lieli. Tas nozīmē, ka 
mums nepieciešami augstākas pievieno-
tās vērtības produkti, kurus var saražot ar 
mazāku cilvēku skaitu. attīstības virziens 
ir atkarīgs no situācijas katrā konkrētā ap-
dzīvotā vietā. svarīgi, kādi ir uzņēmējdar-
bības spēles noteikumi, – biznesā konku-
rencei ir jābūt veselīgai. Mums blakus ir 
lietuva, igaunija, tāpēc uzsveram, ka ne-
var būt nelīdzsvarotība nodokļu politikā, 
dažādās prasībās utt. Ja uzņēmums vēlas 
attīstīties, augt, tam savas ekonomiskās 

aktivitātes robežas jāpaplašina uz tālā-
kiem reģioniem. Uzņēmēja stratēģija ir 
orientēta uz izaugsmi, jo ir jāatgūst iegul-
dītā nauda, – tā ir personīgā motivācija. 
Uzņēmēji ir virzošais spēks, un viņi saprot, 
ka viņu tirgus ir ne tikai viena konkrēta 
apdzīvota vieta, bet latvija, Baltija, eiropa. 
Uzņēmējus uztrauc arī globālās konku-
rētspējas nelīdzsvarotība, jo eiropā veidot 
biznesu ir dārgāk nekā amerikā. Uzņē-
mējiem svarīgi, lai uzņēmējdarbības vide 
būtiski neatšķirtos, lai viņi darbotos līdz-
vērtīgos apstākļos, jo tad iespējams labāk 
likt lietā savus „iekšējos instrumentus”, 
piemēram, izmaksu optimizāciju, inovā-
cijas. Man prieks bija lasīt, ka, neskatoties 

„LDDK izdevās 
vērst uzmanību uz 

nepieciešamību pašiem 
spēt precīzi apzināties 

savus mērķus, jo tikai tad 
iespējams pareizi izmantot 
visus resursus, lai reģionu 

attīstītu tā, ka tas kļūst 
pievilcīgs cilvēkiem, lai 

tajā strādātu un dzīvotu,”
uzsver latvijas darba devēju konfederācijas 

prezidents Vitālijs gavrilovs.
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uz mūsu paškritiku, igaunijas uzņēmēji 
atzīst – latvija ir pievilcīga vieta investīci-
jām. latvijā ir attīstīta tranzīta infrastruk-
tūra, noteikts skaidrs virziens sadarbības 
veicināšanai ar centrālās āzijas valstīm, 
latvijā vietējās pašvaldības atbalsta uzņē-
mējdarbību, piemēram, mārketinga ak-
tivitātēs. Priecē, ka kaimiņi mūs novērtē. 
Tomēr mums jāvirzās tālāk. esam izstrā-
dājuši rīcības plānu, kas latvijai vēl jāizda-
ra, lai paaugstinātu savu konkurētspēju, 
piemēram, jāatvieglo saimniecisko strīdu 
izskatīšanas kārtība, jo latvijā tā vidēji aiz-
ņem vairāk nekā 460 dienu. Kāpēc somijā 

gribam panākt, lai uzņēmēju izstrādātais 
rīcības plāns būtu uz katra ministra, katra 
departamenta vadītāja un pašvaldības 
vadītāja galda! latvijai jau divus gadus ir 
stratēģiskie mērķi, vidējā termiņa mēr-
ķi. Bez mērķiem nevar vienot ne tautu, 
ne partiju, ne sadarbības partnerus. sā-
kām pie tā strādāt 2010. gadā, vēl Valda 
dombrovska valdības laikā. Tagad pirmo 
reizi valdības deklarācijā ierakstīti mērāmi 
mērķi un ir rīcības plāns, kurā iestrādāts 
vairākums no uzņēmēju sniegtajiem 
priekšlikumiem. nozīmīga loma ir nacio-
nālajai trīspusējās sadarbības padomei ar 

uzņēmēju biedrību skaits. darba ņēmējs 
iegulda savu darbu, bet uzņēmējam vēl 
jāuzņemas liels finansiālais risks. Viņš var 
rūpēties par saviem ieguldījumiem, cilvē-
kiem utt., bet ar to ir par maz. Biznesam 
attīstoties, uzņēmējs stājas pretī jauniem 
izaicinājumiem. svarīgs ir darbaspēks, tā 
kvalifikācija, infrastruktūra, nodokļu politi-
ka. savukārt pašvaldībai ir instrumenti, kā 
palīdzēt uzņēmējiem, lai viņi palielinātu 
kompānijas apgrozījumu, piesaistītu dar-
baspēku. Pašvaldībai tas ir svarīgi, jo tādē-
jādi palielinās tās ieņēmumi, vietējiem cil-
vēkiem ir darbs un ekonomiskā aktivitāte 
pieaug. intereses ir kopīgas. Uzņēmēji sa-
prot, ka augt un attīstīties vienam ir grūti. 
lddK vēlas būt maksimāli tuvāk uzņēmē-
jiem reģionos, izzināt viņu galvenās rūpes, 
lai tās aktualizētu un rastu risinājumu na-
cionālā, eiropas līmenī. Mūsu izstrādātās 
rīcībpolitikas stratēģijas rekomendācijas, 
kas tika pieņemtas starptautiskajā konfe-
rencē „Uzņēmējdarbība reģionos eiropas 
savienības konkurētspējas stiprināšanai", 
kura norisinājās 2015. gada februārī,  cieši 
sasaucās ar pirmajā Vislatvijas reģionālo 
uzņēmēju biedrību kongresā definēta-
jām prioritātēm. Proti, uzņēmēju biedrī-
bu kongress nolēma, ka ir nepieciešama 
uzņēmējdarbības attīstības stratēģija no-
vadā – politikas plānošanas dokumenta 
pieņemšana, kas definē novada uzņē-
mējdarbības mērķus, uzņēmējdarbības 
infrastruktūras attīstības prioritātes, paš-
valdības atbalsta instrumentus novada 
uzņēmējiem, tostarp nodokļu politikas, 
reklāmas un mārketinga jomās, kā arī  uz-
ņēmēju konsultatīvo padomju – pastāvī-
gu konsultatīvo institūciju izveide katrā 
pašvaldībā, kuru pamata funkcijas ir „Vie-
nas pieturas aģentūras” izveidošana uz - 
ņēmējdarbības jautājumu risināšanai. 
lddK konferencē pieņemtās rekomen-
dācijas jau ir iesniegusi ekonomikas mi-
nistrijā, jo latvijas prezidentūras es Pado-
mē ietvaros Rīgā eiropas Konkurētspējas 
padomes sēdi vadīs latvijas ekonomikas 
ministre dana Reizniece-ozola. Mēs ce-
ram, ka rekomendācijas tiks iestrādātas 
dokumentos, kas top nacionālā un eiro-
pas līmenī. notiek sadarbība arī ar latvijas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju (VaRaM), kura risina kohēzijas 
politikas, teritoriālās attīstības un pilsētu 
izaugsmes jautājumus. Tieši tas, par ko 

tās ir tikai 280 dienas? Jāuzlabo elektrības 
pieslēgšana uzņēmumiem. Kāpēc mums 
tam vajag 108 dienas, bet dānijā pietiek 
ar 38 dienām? Mēs taču konkurējam! 

Vai izdodas likumdevēja līmenī reali-
zēt uzņēmēju ieteikumus?

daudzi uzņēmēju izstrādātie priekšliku-
mi jau ir iekļauti valdības rīcības plānā. 

tās astoņām ekspertu apakšpadomēm. 
Jūtam, ka pietrūkst devītās – par budžetu 
un nodokļu jautājumiem. 

Vai pēdējos gados uzņēmēji vairāk 
apzinās savas iespējas ietekmēt dažā-
dus procesus, lēmumus?

Uzņēmēji arvien vairāk apzinās savu 
lomu sabiedrībā. To parāda arī augošais 
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mēs runājam! Uzkrātā pieredze ir realizē-
jusies latvijā konkrētā eiropas līmeņa do-
kumentā, ietverot latvijas reģionu uzņē-
mēju ieteikumus. Šis iesaistīšanās process 
ir ļoti svarīgs, un uzņēmēji arī reģionos 
arvien labāk saprot, ka jābūt līdzvērtīgam 
partnerim. ne vienmēr uzņēmēju organi-
zācijas tādas ir, iespējams, pārāk vāja ir to 
struktūra, trūkst vēlmes un finanšu līdzek-
ļu to uzturēšanai, trūkst spēcīga līdera vai 
ir kādi citi iemesli. Tāpēc pašvaldībām ir 
jābūt ieinteresētām palīdzēt un stiprināt 
uzņēmēju biedrības, ja nepieciešams, 
piemēram, piedāvājot tām telpas. daudzi 
pašvaldību vadītāji saprot, ka, tikai izpro-
tot sabiedrības, uzņēmēju vēlmes, viņi 
vienlaikus var pagarināt arī savu politisko 
dzīvi. stiprākā pašvaldība ir tā, kura saprot 
sabiedrības vēlmes. Rīcībpolitikas stratēģi-
jas rekomendācijas ir izstrādātas sadarbī-
bā ar pašvaldībām. Uzņēmēji ir definējuši, 
ko sagaida no pašvaldībām. savukārt paš-
valdības saprot, kas uzņēmējiem nepie-
ciešams. lūk, tā ir integrēta pieeja! izprast 
nozīmē minimizēt kļūdas, izstrādāt pēc ie-
spējas efektīvākus priekšlikumus. Pašvaldī-
bām jāstiprina uzņēmējdarbība, jo es un 
latvijā nodarboties ar biznesu nav viegli.  

Kāds ir nākamais svarīgākais LDDK 
izaicinājums?

Uzņēmumu peļņas apjoms neļauj kom-
pānijām attīstīties bez struktūrfondu 

atbalsta. Tagad rit es fondu 2014.–2020. 
gada plānošanas periods. Mūsu pienā-
kums ir uzņēmējiem sniegt maksimāli 
daudz informācijas par es fondu pieeja-
mību. lddK veica uzņēmēju aptauju par 
viņu informētību šajā jautājumā. Rezultāti 
parādīja, ka informācija uzņēmējus nesa-
sniedz regulāri, to ir grūti izmantot, tā nav 
mērķtiecīgi pasniegta. Kopā ar pašvaldī-
bām stiprinām savu kapacitāti, lai palīdzē-
tu uzņēmējiem piekļūt es struktūrfondu 
naudai. Tāpēc mēs VaRaM rosinām vairāk 
iesaistīt uzņēmēju organizācijas eURo 
info centru (tehniskā palīdzība no struk-
tūrfondiem) darbībā, stiprinot kapacitāti 
un sadarbību ar lddK izveidotajiem pie-
ciem reģionālajiem centriem. Jāatrisina arī 
citi uzņēmēju aptaujās identificētie trūku-
mi, piemēram, par atkritumu apsaimnie-
košanas problēmām, což

 izmešiem, iT at-
tīstību. To spējam, tikai sadarbojoties, pie-
saistot kvalificētus ekspertus. lddK spēj 
šo procesu koordinēt, izstrādāt rekomen-
dācijas un konkrētus rīcības plānus.   
ar pašvaldībām mēs meklējam dažādus 
sadarbības modeļus. daudzās pašvaldī-
bās ir divpusējā sadarbība – pašvaldība 
un uzņēmēji, bet nav trešās puses – dar-
ba ņēmēju pārstāvju, taču tas ir svarīgi, jo 
arodbiedrības sniedz skatījumu uz prob-
lēmu no cita skatu punkta. Pašvaldībām 
svarīgi iesaistīt visu sabiedrību, bet, lai civi-
lizēti iesaistītu, ir jārada attiecīga struktūra. 

LDDK starptautisko konferenci „Uzņē-
mējdarbība reģionos Eiropas Savienī-
bas konkurētspējas stiprināšanai” rīko-
ja sadarbībā ar Cēsu un Jelgavas paš-
valdībām un tajā tika uzsvērts, ka liels 
drauds Latvijas konkurētspējai ir tieši 
straujā Latvijas reģionu depopulācija…

Tā ir latvijas faktiskā situācija. Tāpēc aug-
sta līmeņa es amatpersonas konferences 
ietvaros aizvedām uz Jelgavu un cēsīm, 
lai parādītu, ka, cītīgi strādājot pie kon-
krētiem mērķiem, uzņēmējdarbības at-
tīstības mērķiem, atbalsta programmām, 
izveidojot sociālo dialogu, visiem vienoti 
darbojoties, teritorija kļūst pievilcīga. Pro-
tams, daudz atkarīgs no līderu esamības, 
vietējās varas kompetences, profesionā-
las pieejas, atbildības un spējas vienot da-
žādas iesaistītās puses. sociālais dialogs ir 
instruments, kā atrast kopsaucēju. Pašval-
dību vadītāji nav tikai saimnieciskie darbi-
nieki, viņi ir arī politiķi, labi, ja viņi saprot 
sava elektorāta lomu, lai veicinātu teritori-
ju attīstību un mazinātu depopulāciju, jo 
tas nav tikai ekonomikas, bet arī valsts un 
es drošības jautājums. Tāpēc daudz jāstrā-
dā, lai motivētu cilvēkus nebraukt projām, 
jārada investīcijām pievilcīga vide. ekono-
miskā attīstība ir pakāpeniska, bet cilvē-
kiem ir vēlme dzīvot labi jau tagad. latvi-
jā jāspēj atrast tos knifiņus, lai piesaistītu 
uzņēmējus, jo tikai uzņēmējdarbība spēj 
nodrošināt ekonomisko uzplaukumu. 
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„Ķēdes stiprums ir atkarīgs no tā, cik spē-
cīgs ir tās vājākais posms. Tāpēc latvija 
nevar atļauties būt vāja eiropas savienī-
bas valsts, nevar atļauties vājus reģionus. 
Reģioni var kļūt spēcīgi, tikai pateicoties 
uzņēmējdarbībai,” uzsver latvijas darba 
devēju konfederācijas (lddK) ģenerāl-
direktore līga Menģelsone. latvijas re-
ģionu un pašvaldību vienmērīgas izaug-
smes nodrošināšanā nozīmīgs faktors ir 
sociālā dialoga attīstība pašvaldību līme-
nī, jo veiksmīga darbinieku, darba devē-
ju un pašvaldības izpildvaras sadarbība 
sekmē prognozējamas uzņēmējdarbī-
bas vides veidošanos, kas savukārt veici-
na reģionu un pašvaldību infrastruktūras 
attīstību. lai sasniegtu minēto mērķi, 
lddK ar eiropas sociālā fonda un latvijas 
valsts finansiālu atbalstu īsteno projektu 
„lddK administratīvās kapacitātes stip-
rināšana reģionos”, no kura 85% finansē 
es ar eiropas sociālā fonda starpniecību 
un 15% – latvijas valsts ar sabiedrības 
integrācijas fonda starpniecību. Piecu 
gadu laikā ir izdevies nostiprināt latvi-
jas reģionu uzņēmēju saikni ar vietējām 
pašvaldībām un darba ņēmēju pārstāv-
niecībām sociālā dialoga ietvaros, liecina 
veiktās aptaujas un pētījumi. arvien vai-
rāk pašvaldībās sociālais dialogs sakņo-
jas ne tikai pušu tiesībās būt informētām 
un tikt uzklausītām, bet arī pienākumos 
uzņemties atbildību un strādāt izvirzīto 
prioritāšu sasniegšanā. latvijā sociālā 
dialoga platforma valstiskā līmenī ir na-

cionālā trīspusējās sadarbības padome, 
kuru uz paritātes pamatiem veido valdī-
bas, lddK un latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības (lBas) pārstāvji. Visi Ministru 
kabineta lēmumi vai citi lēmumi, kam ir 
fiskāla ietekme, tostarp par sociālo drošī-
bu, tiek saskaņoti ar padomes locekļiem. 
lddK izvirzījusi sev uzdevumu iekļauties 
eiropas līmeņa sociālajā dialogā, pārstā-
vot latvijas uzņēmumu intereses, kā arī 
nodrošinot eiropas līmeņa sociālo part-
neru noslēgto vienošanos īstenošanu 
latvijā.

Vispirms dialogs, pēc tam nauda
eiropas savienībā laika posmā no 2015. 
līdz 2018. gadam, lai stimulētu inves-
tīciju novirzīšanu izaugsmei un darba 
vietu radīšanu, tiks piesaistītas finanses 
vismaz 315 miljardu eiro apmērā, paredz 
eiropas Komisijas prezidenta Žana Kloda 
Junkera izstrādātais investīciju  plāns ei-
ropai. Tas iezīmē fundamentālu akcen-
tu maiņu – no ierastajiem grantiem un 
subsīdijām uzsvars tiek virzīts uz privā-
tā sektora iesaisti, izmantojot garanti-
jas. eiropas Komisija ir arī apstiprinājusi 
latvijas es fondu 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda darbības program-
mu „izaugsme un nodarbinātība”, un 
latvijai jaunajā plānošanas periodā būs 
pieejami fondu līdzekļi 4,4 miljardu eiro 
apmērā. attīstības programmu un stra-
tēģiju izstrādes pamatā jābūt sociālajam 
dialogam. nepieciešams panākt biznesa 

sektoru, reģionālā principa un sabiedris-
kās publiskās telpas sinerģiju un atbildī-
bu. Finansējuma izmantojumam ir jābūt 
rūpīgi pārdomātam, pretējā gadījumā 
„liela nauda tiks iztērēta, bet cilvēki jo-
projām būs neapmierināti”, lddK rīko-
tajā starptautiskajā konferencē „Uzņē-
mējdarbība reģionos eiropas savienības 
konkurētspējas stiprināšanai” uzsvēra 
eiropas ekonomikas un sociālo lietu ko-
mitejas darba devēju grupas prezidents 
Jaceks Kravčuks un BUsinesseURoPe 
ģenerāldirektora vietniece Terēze de 
līdekerke. savukārt eiropas Komisijas 
Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 
pārstāvis normunds Popēns uzsvēra, ka 
eiropas Komisija, izvērtējot finansējuma 
piešķiršanu, tai skaitā gan no eiropas so-
ciālā fonda, gan eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda, gan Kohēzijas fonda, pat 
pieprasa dialogu ar visām iesaistītajām 
pusēm, jo tikai dialogā iespējams izstrā-
dāt precīzi mērķētus, efektīvus finansē-
juma projektus.

Uzņēmēju biedrību bums
līdzdarboties vietējo pašvaldību, latvi-
ju un eiropu ietekmējošu lēmumu pie-
ņemšanā un ietekmēt tos vislabāk spēj 
savstarpēji organizējušies uzņēmēji, uz-
skata l. Menģelsone. Priecē, ka pēdējos 
gados latvijā uzņēmēju biedrību un klu-
bu skaits ir teju dubultojies, iesniedzoties 
ceturtajā desmitā. daudzu šo organizā-
ciju tapšanā iesaistījusies lddK, projekta  

Būt sociāli aktīvam un 
atbildīgam atmaksājas
Pieaug sociālā dialoga loma reģionu ekonomiskās izaugsmes 
veicināšanā, kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā un eiropas 
savienības ārējās drošības garantēšanā
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„Uzņēmēji, kuri izprot  
sociālā dialoga jēgu un so-
ciāli atbildīga uzņēmuma 
būtību, plāno un investē, 

saprotot, ka atdeve no šīm 
investīcijām, iespējams, 
neparādīsies tūlīt un ta-

gad, bet noteikti atmaksā-
sies ilgtermiņā,” 

latvijas darba devēju konfederācijas 

ģenerāldirektore līga Menģelsone. 
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„lddK administratīvās kapacitātes stipri-
nāšana reģionos” ietvaros izveidojot pie-
cas reģionālās struktūras, kuras darbojas 
Rīgā, liepājā, Rēzeknē, cēsīs un Jēkab-
pilī. Kopš 2010. gada īpaša uzmanība 
veltīta arī latvijas darba devēju prasmju 
un kompetenču attīstībai biznesa vadī-
bā, korporatīvajā sociālajā atbildībā un 
stratēģiskās biznesa pieejas veicināšanā. 
Piecu gadu laikā apmācībās piedalījušies 
1849 darba devēji 25 latvijas pilsētās. 
Tomēr darāmā vēl daudz, jo latvijā ir 
119 pašvaldības un uzņēmēju biedrības 
izveidojušās tikai trešdaļā no tām. nova-
dos, kuros darbojas uzņēmēju biedrības, 
daudzviet sociālā dialoga ietvaros ir no-
slēgti divpusēji un trīspusēji sadarbības 
līgumi ar vienotu mērķi – uzlabot pārval-
di, proti, sekot tam, kā sabiedrība tiek uz-
runāta, kā tiek risinātas tās problēmas un 
kā padarītais atbilst tās vajadzībām. „Uz-
ņēmēji, kuri izprot sociālā dialoga jēgu 
un sociāli atbildīga uzņēmuma būtību, 
veido savu attīstības stratēģiju, definējot 
atbildīgu attieksmi pret darbiniekiem, 
apkārtējo vidi, pašvaldību, valsti. Viņi 
plāno un investē, saprotot, ka atdeve no 
šīm investīcijām, iespējams, neparādīsies 
tūlīt un tagad, bet noteikti atmaksāsies 
ilgtermiņā. Tas nozīmē, ka šie cilvēki ir 
pieņēmuši lēmumu dzīvot latvijā. Viņi 
jūtas valstij, reģionam piederīgi,” secina 
lddK ģenerāldirektore l. Menģelsone. 
2014. gada nogalē Mārupē norisinājās 
pirmais Vislatvijas reģionālo uzņēmēju 
biedrību kongress, kurā tika noteiktas 
uzņēmēju vidējā termiņa prioritātes sa-
vam novadam un latvijai. „Mēs apkopo-
sim uzņēmēju biedrību sadarbības labo 
praksi, lai veicinātu uzņēmēju organizā-
ciju veidošanos un pozitīvās pieredzes 
pārņemšanu,” stāsta biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs nor-
munds Čiževskis. arī pašvaldības kļūst 
arvien vairāk ieinteresētas sadarbībā ar 
uzņēmējiem. „Tikšanās laikā reģionos 
cenšos uzsvērt mūsu kopīgās intereses. 
darba devējiem svarīgi, kā attīstās jomas, 
kuras viņiem ir būtiskas, lai veiktu uzņē-
mējdarbību, darba ņēmējiem svarīgi, lai 
viņiem būtu kur strādāt, bet pašvaldībai 
– izmantot sociālo dialogu, lai partneri 
definētu priekšlikumus, veiktu aprēķinus, 
radītu darba vietas un maksātu nodok-
ļus,” rezumē l. Menģelsone.

Skaidrs virziens attīstībai
sociāli atbildīga uzņēmējdarbība at-
maksājas, apstiprina lddK un Lursoft 
veiktais pētījums, kas balstīts uz kompā-
niju iesniegtajiem finanšu pārskatiem. 
sociāli atbildīgi uzņēmumi savu apgro-
zījumu divu gadu laikā no 2011. gada 
līdz 2013. gadam audzēja gandrīz sešas 
reizes straujāk, nekā palielinājās kom-
pāniju apgrozījums valstī vidēji, turklāt, 
kamēr viena uzņēmuma zaudējumi 
vidēji samazinājās par 72,98 %, sociāli 
atbildīgie uzņēmumi audzēja peļņu par 
88,57 %! „Tik liels apgrozījuma un peļ-
ņas palielinājums sociāli atbildīgiem 
uzņēmumiem nav nejaušs. Tas ir šo 
kompāniju mērķtiecīga darba rezultāts,” 
saka Lursoft IT valdes priekšsēdētāja ilu-
ta Riekstiņa. Pētījums tika 
veikts par tām kom-
pānijām, kuras sevi 
definēja kā sociāli 
atbildīgas un at-
saucās lddK un 
tās partneru ai-
cinājumam pie 
-dalīties ilgt-
spējas indeksā. 
„Jā, daudzas no 
šīm kompānijām 

virzienā,” stāsta i. Riekstiņa. Vairāk nekā 
67 % no pētījumā apskatītajām kom-
pānijām ir ar privāto kapitālu. Lursoft IT 
valdes priekšsēdētāja norāda, ka sociāli 
atbildīgu uzņēmumu latvijā, protams, 
ir krietni vairāk par pētījumā apskatīta-
jiem, jo novērots, ka bieži uzņēmumi 
sevi neprot palielīt par ieguldījumiem 
darbiniekos, prasībām pret sadarbības 
partneriem, atbildību pret patērētājiem 
un apkārtējo vidi, un vienlaikus šajā 
jomā latvijā vēl daudz darāmā. Uzņē-
mējiem jābūt gataviem, ka, meklējot 
sadarbības partnerus ārvalstīs, viņiem 
var nākties pamatot un pierādīt savu 
korporatīvo sociālo atbildību. „Šobrīd ir 
pieejama bezmaksas informācija un rīki, 

lai sevi pārbaudītu,” uzsver i. Riekstiņa. 
lai paaugstinātu korporatīvo 

sociālo atbildību, kom-
pānijām lielāka uzma-

nība būtu jāpievērš 
arī potenciālajiem 
sadarbības partne-
riem, piemēram, 
apskatot uzņēmu-
ma saistību grafi-

ku, var noskaidrot, 
kas ir tā draugi, sa-

vukārt kredītatskaites 
var pateikt priekšā, vai 

uzņēmumam ir kavēti parādi, 
bet publicitātes apskate var palīdzēt 
noskaidrot, ko par uzņēmumu runā citi 
utt. „darba devēji redz spēles noteiku-
mus, kādi ir citās valstīs, un bieži gribot 
negribot viņiem šiem noteikumiem ir 
jāpiemērojas. Tajos uzņēmumos, kuros ir 
labs sociālais dialogs, kur tiek ievērotas 
sociālās partnerības normas, darbinie-
ki ir daudz vairāk apmierināti ar darbu, 
strādā produktīvāk un darba algas šajos 
uzņēmumos ir augstākas,” atzīst lBas 
priekšsēdētājs Pēteris Krīgers. latvijā 
12 % jeb ap 100 000 strādājošo ir arod-
biedrības biedri. no tiem privāto kom-
pāniju pārstāvji veido ap 20 % no kopējā 
biedru skaita. diemžēl mazo un vidējo 
uzņēmumu grupā pārstāvniecība ir ne-
liela, atzīst P. Krīgers. Ņemot vērā es no-
sprausto attīstības virzienu, iespējamos 
ieguvumus, arvien vairāk darba devēju 
novērtēs iesaistīšanos sociālajā dialogā.

„Daudzas no šīm 
kompānijām ar sociālās 
atbildības jautājumiem, 

iespējams, strādā pat 
veselas nodaļas, tām ir 

attiecīgi finanšu resursi, 
bet ne vienmēr tas ir 

izšķirošais.  
Tas tikai apliecina,  
ka būt pirmajiem 

noteiktās nišās  
atmaksājas,” 

Lursoft IT valdes priekšsēdētāja iluta Riekstiņa.

Lursoft IT valdes 
priekšsēdētāja 
iluta Riekstiņa

ar sociālās atbildības jautājumiem, ie-
spējams, strādā pat veselas nodaļas, 
tām ir attiecīgi finanšu resursi, bet ne 
vienmēr tas ir izšķirošais. Tas arī aplieci-
na, ka būt pirmajiem noteiktās nišās at-
maksājas. Uzņēmējdarbība attīstās šajā 
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lddK reģionu darba devēju 
konsultatīvie centri

Rīga

liepāja

cēsis

Jēkabpils
Rēzekne

Jelgava

daugavpils

Tukums

Preiļi līvāni

Balvi

Bauska

aloja

Valmiera

smiltene

MadonaMārupe

saldus

Kuldīga
Pāvilosta

Jūrmala

grobiņa

LDDK reģionālie centri Trīspusējie līgumi Divpusējie  līgumi

75 % 
no visiem sociāli 

atbildīgajiem 
uzņēmumiem ir 
reģistrēti Rīgā.

2011 2013 2011 2013

+7,5 %

2011 2013

2011 2013

Vidējā peļņaDarbinieku skaits

- 73 %

+88,6 %

67,5 % 
no visiem uzņē-
mumiem, kuri ir 
sociāli atbildīgi, 

ir ar privāto 
kapitālu.

Pēdējos gados 
vidējais darbinie-

ku skaits vienā 
uzņēmumā palicis 
nemainīgs. Tikmēr 

sociāli atbildī-
go  uzņēmumu 

darbinieku skaits 
audzis.

Kamēr vidēji valstī viena 
uzņēmuma zaudējumi 
divu gadu laikā samazi-

nājušies par 72,98%, soci-
āli atbildīgo uzņēmumu 

peļņa augusi par 88,57%.

Avots: Lursoft

Avots: LDDK
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ilgtspējas indekss pulcē labākos
ilgtspējas indekss kompānijām kalpo kā stratēģisks vadības 
instruments, bet organizatoriem – veids, kā izcelt ilgtspējīgos 

4 pašnovērtējumu, kas var kalpot kā ieguldī-
jums tālākas konkurētspējas un reputāci-
jas stiprināšanā,” saka lddK ģenerāldirek-
tore līga Menģelsone.

Sniegums uzlabojas
„līdz ar ilgtspējas indeksa izveidi korpora-
tīvā atbildība latvijā tiek skatīta kā uzņē-
muma pieeja risku un procesu vadībai ar 
mērķi nodrošināt ne tikai savu, bet arī sa-
biedrības un vides ilgtspēju. Šāda atbildī-
ga un uz ilgtspēju orientēta biznesa pieeja 
ir domāšanas veids jeb uzņēmuma dns, 
ko veido ikviens – gan vadītājs, gan dar-
binieki,” skaidro Korporatīvās ilgtspējas un 
atbildības institūta vadītāja dace Helma-
ne. Piecu gadu laikā indeksa pašvērtējuma 
iespējas izmantojuši vairāk nekā 200 uzņē-
mumu. 89% no 2010. gada pilotprojekta 
dalībniekiem turpina šo iniciatīvu jopro-
jām. Kā liecina pieredze, vairākums uzņē-
mumu ilgtspējas indeksā piedalījušies, lai 

saņemtu ekspertu rekomendācijas par 
prioritāri uzlabojamiem procesiem un la-
bāk izprastu uzņēmuma atbilstību ilgtspē-
jas jēdziena starptautiskajiem kritērijiem. 
„Priecē, ka uzņēmumu rezultāti gadu no 
gada uzlabojas. Pirmajos gados neviens 
no uzņēmumiem nesasniedza augstāko 
– platīna – līmeni, bet nu jau divus gadus 
mums ir platīna balvas ieguvēji. lddK ir ie-
interesēta, lai spēcīgu un labu uzņēmumu 
būtu arvien vairāk,” tā l. Menģelsone. da-
lība ilgtspējas indeksā ļauj uzņēmumiem 
pārņemt vienam otra pozitīvo pieredzi, 
izstrādāt plānu nākotnes darba uzdevu-
miem.
AS Latvenergo 2014. gadā ilgtspējas indek-
sā atkārtoti saņēma platīna novērtējumu. 
Kopējais ilgtspējas indekss pārsniedza 
90% no maksimāli iespējamā vērtējuma. 
Latvenergo ilgtspējas indeksā piedalās no 
tā pirmsākumiem. 2010. un 2011. gadā 
tika iegūta sudraba kategorija, 2012. gadā 

latvijas uzņēmumiem ilgtspējas indek-
sa pašnovērtējuma iespējas ir pieejamas 
kopš 2010. gada. Šo gadu laikā ilgtspējas 
indekss kļuvis par stratēģiskās vadības 
instrumentu, kurš balstīts uz starptautiski 
atzītu metodoloģiju, kas palīdz uzņēmu-
miem novērtēt savas darbības ilgtspēju 
un korporatīvās atbildības līmeni piecās 
jomās – stratēģijā, tirgus attiecībās, darba 
vidē, apkārtējā vidē un sabiedrībā. inicia-
tīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un 
atbildības institūts, latvijas darba devēju 
konfederācija (lddK) un latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība (lBas). „ilgtspē-
jas indekss ir arī veids, kā mēs pasakām 
paldies tiem uzņēmumiem, kuri minēta-
jās jomās ir izdarījuši daudz vairāk, nekā 
no viņiem prasa valsts, un kuri ir ļāvušies 
lielai sevis vētīšanai. ilgtspējas indeksa 
novērtējums ir apliecinājums, ka uzņē-
muma lēmumi, produkti un pakalpojumi 
ir ilgtspējīgi. Vienlaikus uzņēmumi iegūst 

 

 

Ilgtspējas 
indeksa 
sadaļu 

īpatsvars 
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Latvenergo saņēma zelta kategoriju, savu-
kārt 2013. un 2014. gadā – platīna.  „Platīns 
mūsu darbam ir augsts novērtējums, kas 
ļauj visus procesus mērīt atbilstoši starp-
tautiskām prasībām. Piedalīsimies arī 2015. 
gadā,” saka Latvenergo starptautisko at-
tiecību un zīmolvadības direktore ingrīda 
lāce. Uzticīgs ilgtspējas indeksam gadu 
no gada ir arī Vas Latvijas dzelzceļš, kurš 
2014. gadā ierindojās sudraba kategorijā. 
„ilgtspējas indekss sniedz iespēju uzņē-
mumam saņemt neatkarīgu novērtējumu 
savai darbībai, kā arī ekspertu ieteikumus 
dažādu procesu sakārtošanai turpmā-
kajos gados. Balstoties uz ieteikumiem, 
esam pilnveidojuši vairākus procesus, arī 
tos, kuri saistīti ar darba vidi, piemēram, 
veicinājuši cilvēku iesaisti darba aizsardzī-
bas sistēmas pilnveidošanā, darba vides 
risku novērtēšanā, paplašinājuši veselību 
veicinošo pasākumu loku, pievēršot uz-
manību arī smēķēšanas kaitīgumam un 

veselīgiem ēšanas paradumiem,” saka 
Latvijas dzelzceļa prezidents Uģis Mago-
nis. 2015. gada ilgtspējas indeksa mērķis 
ir palielināt valsts kapitālsabiedrību iesaisti 
savas darbības izvērtēšanā. Kopumā valsts 
kapitālsabiedrības, kurām it visā būtu jā-
demonstrē paraugs privātajam sektoram, 
kā liecina pērnā gada ilgtspējas indeksa 
rezultāti, tikai par 69% izpilda izvirzītos kri-
tērijus, savukārt privātā sektora uzņēmumi 
– par 71%. Šo bezmaksas novērtējumu 
izmantoja tikai septiņas valsts kapitālsa-
biedrības jeb 10% no visām valsts pārziņā 
esošajām kapitālsabiedrībām.

Noder globālajā telpā
Piecu gadu laikā indekss ir kvalitatīvi attīs-
tīts, bet kritēriju loks maksimāli piemērots 
komercprakses aktualitātēm latvijā un 
pasaulē. ilgtspējas indeksa metodoloģija 
ir latvijā izstrādāts produkts, tomēr tā ir 
balstīta uz korporatīvās sociālās atbildī-

bas teoriju, kā arī uz nozīmīgākajiem glo-
bālajiem indeksiem. Tāpēc katrs latvijas 
ilgtspējas indeksa dalībnieks saziņā ar 
ārvalstu biznesa cilvēkiem var atsaukties 
uz saviem Sustainability Index rezultātiem, 
un tas kalpos kā nozīmīgs atbalsts biznesa 
attiecību dibināšanai globālajā telpā. lai 
pieteiktu uzņēmumu dalībai ilgtspējas 
indeksā, nepieciešams deleģēt atbildīgo 
darbinieku un līdz marta vidum interneta 
vietnē www.ilgtspeja.lv. ar elektronisko pie-
teikumu apstiprināt savu vēlmi piedalīties. 
atbildīga biznesa nedēļas ietvaros šā gada 
jūnijā, tiks publiskots uzņēmumu dalījums 
kategorijās atkarībā no to indeksa rādītā-
jiem – platīna, zelta, sudraba un bronzas. 
Katrs ilgtspējas indeksa dalībnieks saņem 
ekspertu padomes sagatavotu individu-
ālu vērtējumu, kurā norādīts uzņēmuma 
iegūtais summārais rezultāts un ekspertu 
sagatavotas rekomendācijas.
dalība ilgtspējas indeksā ir bez maksas, 
taču uzņēmumiem tiek piedāvāta iespēja 
arī anonīmi novērtēt savu sniegumu, sa-
glabājot uzņēmuma kvalifikācijas līmeni 
anonīmu. „Maziem un vidējiem uzņēmu-
miem tik apjomīga izvērtēšana var būt 
pārlieku sarežģīta, tāpēc tiem ir radīts vieg-
lāks, vienkāršāks instruments, ko var aizpil-
dīt internetā un izmantot savas konkurēt-
spējas stiprināšanai,”  tā l. Menģelsone.
Jo vairāk uzņēmumu būs atbildīgi, jo 
vairāk iegūs sabiedrība. Tomēr ilgtspējas 
indekss un Ksa nav visu ekonomisko un 
sociālo izaicinājumu risinājums. atbildī-
gai ir jābūt valstij. latvijas satversme pērn 
tika papildināta ar preambulu:  „latvija kā 
demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un 
nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu 
un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pa-
mattiesības un ciena mazākumtautības.”  
aptaujātie uzņēmēji to uzskata par soli 
pareizajā virzienā un uzsver, ka valstij ir 
jānodrošina vienlīdzīgas iespējas uzņēmē-
jiem ne tikai latvijā, bet arī eiropas savie-
nībā, jāskatās, lai nebūtu sociālās noslā-
ņošanās.  „latvija varbūt ir ceļā uz sociālo 
atbildību. To redzam arī valsts līmenī, runā-
jot par dokumentiem, kuri tiek pieņemti, 
piemēram, nacionālais attīstības plāns. 
Mums ar visiem spēkiem jācenšas iekļaut 
tajos jautājumus par sociālo partnerību, 
par sociālo dialogu, par līdzdalību dažādos 
pasākumos,” skaudrs ir lBas priekšsēdētājs 
Pēteris Krīgers. 

Dalības cikli

 

latvijā reģistrēti uzņēmumi

Reģistrēšanās
ilgtspejasindekss.lv

Uzņēmuma 
apliecinājums par 
darbību saskaņā ar 

lR likumdošanu

semināri par 
katru anketas 

sadaļu

Konsultācijas 
par anketas 

aizpildi

Pašnovērtējuma anketas aizpildīšana
(stratēģija, darba vide, Tirgus attiecības, Vide, sabiedrība)

Tiek publicēts ilgtspējas indekss

Platīns sudrabsZelts Bronza
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rekomendāciju 
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Rīgas reģions atrodas latvijas centrālajā 
daļā, un tā centrs ir latvijas galvaspilsēta 
Rīga. Reģiona teritorijā ietilpst arī Jūrma-
la, kā arī Rīgas, Tukuma, ogres un lim-
bažu rajons. Rīgas reģionā top gandrīz 
70% no latvijas iekšzemes kopprodukta. 
Reģionā ir lielākais latvijā reģistrēto uz-
ņēmumu skaits, mazākais bezdarbs un 
lielākā bruto alga valstī. Tomēr būtiskas 
sociālekonomiskas atšķirības starp nova-
diem pastāv arī pašā Rīgas reģionā. Proti, 
ir Rīga un pašvaldības aptuveni 50 km ap 
galvaspilsētu, un pārējie reģiona novadi, 
kur situācija mēdz būtiski atšķirties. 
atšķiras arī sociālā dialoga iespēja pašval-
dībās. 2014. gada nogalē Rīgas reģionā, 
pateicoties biedrības „Mārupes uzņēmēji” 
un Mārupes novada domes sadarbībai, 
pirmo reizi latvijā notika Vislatvijas reģio-
nālo uzņēmēju biedrību kongress, kura 
mērķis bija uzlabot uzņēmēju, pašvaldī-
bu un valsts institūciju savstarpējo sadar-

Rīgas reģiona uzņēmēji skatās 
pāri novada robežām
Uzņēmēji vieno darba devējus Vislatvijas dialogam ar 
sociālajiem partneriem un uzsver sociālo atbildību

bību. Kongress kļuva par impulsu 
jaunu uzņēmēju biedrību izveidei, 

piemēram, ādažos. 
„Uzņēmēji saprot – ja viņi vēlas sakārtotu 
uzņēmējdarbības vidi, ir jāsāk pašiem ar 
savu sētu, savu pašvaldību. Kopīgi jāstrā-
dā, lai novads būtu patīkams dzīvošanai, 

darbam, biznesam. Ja uzņēmēji nav orga-
nizējušies, pašvaldībām ir grūti uzturēt dia-
logu,” saka biedrības „Mārupes uzņēmēji” 
valdes priekšsēdētājs normunds Čiževskis. 
Reģionā darbojas vairāk nekā 10 uzņē-
mēju biedrības, trīspusējie sociālā dialo-
ga līgumi starp darba devēju organizā-

cijām, arodbiedrībām un pašvaldībām ir 
noslēgti Rīgā un Jūrmalā. „Rīgā vienoša-
nos par trīspusējā sociālā dialoga līgumu 
parakstījušas četras puses – lddK, lBas, 
Rīgas pašvaldība un Rīgas uzņēmēju 
biedrība, jo Rīgas pašvaldība vēlas sa-
darboties ar partneri, kuram ir pietiekami 
liela pārstāvniecība, un lddK apvieno 
darba devējus, kuri kopumā nodarbina 
43% no valsts darba ņēmējiem,” skaidro 
lddK sociālā dialoga koordinatore Rīgas 
reģionā iveta cīrule. 
Rīgā ir desmitiem tūkstošu uzņēmumu, 
tāpēc aktīvs konsultāciju darbs notiek ne 
tik daudz noslēgtā līguma ietvaros, cik 
Rīgas priekšpilsētu pašvaldību struktūrās, 
kurās strādā uzņēmējdarbības koordina-
tori. „Rīgas pašvaldība apzinās savas ie-
spējas un to, ka uzņēmēji tiecas uz Rīgu. 
savukārt mazām pašvaldībām ļoti jācen-
šas, lai uzņēmējs paliktu novadā un strā-
dātu,” saka i. cīrule. 
Rīgas reģionā ir uzņēmējdarbībai atsau-
cīgas pašvaldības, piemēram, ogre, Ķeka-
va, Mārupe, aloja, salacgrīva, limbaži u.c. 
Ja uzņēmēji nesteidz veidot savas biedrī-

Aktīvākās Rīgas reģiona 
darba devēju organizāci-
jas izceļas ar lielu sociālo 
atbildību, tai skaitā darbā 
ar jauniešiem, topošajiem 
uzņēmējiem un ar senioru 

atbalstu, 
uzsver iveta cīrule.
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Alojas 
nov.

Krimuldas 
nov.

Kandavas 
nov.

Tukuma nov.

Jaunpils nov.

Engures 
nov.

Jūrmala
Rīga

Babītes 
nov.

Mārupes  
nov.

Olaines 
nov.

Baldones 
nov.

Ķekavas 
nov.

Ķeguma 
nov.

Lielvārdes 
nov.

Ogres nov.Ikšķiles 
nov.

Salaspils 
nov.

Stopiņu 
nov.

Ropažu 
nov.

Garkalnes 
nov.

Ādažu nov.
Carnikavas 
nov.

Saulkrastu-
nov.

Sējas 
nov.

Inčukalna 
nov.

Siguldas 
nov.

Mālpils 
nov.

LDDK apbalvotie uzņēmumi

Gads Uzvarētāji Nominācija

2014 as Vg Kvadra Pak labākais darba devējs Rīgas reģionā

2013 as aldaris labākais darba devējs Rīgas reģionā

 as olainfarm labākais darba devējs Rīgas reģionā

 sia Telms labākais darba devējs Rīgas reģionā

 sia BeWe-RiX nozares līderis

 sia also latvia nozares līderis

 as siguldas būvmeistars sociāli atbildīgs uzņēmums

 sia spilva ilgtspējīgas attīstības paraugs

 as latvijas balzams Tradīcijām bagātākais uzņēmums

 sia liktenis drošākais uzņēmums

 as grindeks Veiksmīgas attīstības stratēģijas īstenotājs Rīgas reģionā

bas, pašvaldības veido uzņēmējdarbības 
konsultatīvās padomes. līdzīgi kā citur 
latvijā, Rīgas reģionā klasiskā trīspusējā 
sociālā dialoga attīstībai daudzviet pie-
trūkst trešā partnera – arodbiedrības. lat-
vijā nav tradīcijas, ka nelielās pilsētās, cie-
matos veidotos spēcīgas arodbiedrības. 
nozīmīga loma dialoga attīstībā  ir per-
sonālijām. nelielajā alojas novadā, patei-
coties pašvaldības vadītāja Valda Bārdas 
iniciatīvai un lddK atbalstam, tapšanas 
procesā ir novada uzņēmēju klubs, izvei-
dota uzņēmēju un pašvaldības konsulta-
tīvā padome, vienlaikus ar dienas centru 
jauniešiem top arī uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs. „demokrātija nav nekas 
labs, bet nekas labāks jau nav izdomāts,” 
smej V. Bārda un stāsta, ka uzņēmēju kon-
sultatīvajā padomē tiek vētīti pašvaldības 
lēmumu projekti, vēl pirms tie nonāk iz-
skatīšanā domē. „Uzņēmējiem daudzas 
pašvaldības funkcijas un darāmie darbi 
kļuvuši saprotamāki. līdz ar to mums 
vieglāk vienoties kopīgiem mērķiem un 
darbībai,” atzīst pašvaldības vadītājs.  

Reģionālais sociālais dialogs

Vidējais 
darbinieku 

skaits

2
 

Darbspējīgo 
iedzīv. skaits, 

tūkst.

634,2

Bezdarba 
līmenis, 

% *

5,2

Vid. bruto 
alga, 

EUR **

829

Vid. apgrozījums, 
tūkst. EUR

22,8

Kopējais apgrozī-
jums, mljrd. EUR

41,7

Kopējā peļņa, 
milj. EUR

1047
Vidējā 

peļņa, EUR

-26
Kopējais 

darbin. skaits, 
tūkst.

490

Iedzīvotāju 
skaits, 
tūkst.

1010,4

Uzņēmumu 
skaits, 
tūkst.

90,1

Uzņēmumu 
skaits uz 

1000 iedz.

100

Teritorija, kurā LDDK reģionālā sociālā dialoga 
veidošanas iniciatīvā ir iesaistījušies sociālie 
partneri

Noslēgti trīspusējie (darba devēji, darba 
ņēmēji un pašvaldības) sadarbības līgumi

Noslēgti divpusējie (darba devēji 
un pašvaldības) sadarbības līgumi

Rīga UN PIERīga

* 2014. gada novembris  
** 2014. gada septembris
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Vidzemes reģions atrodas latvijas cen-
trālajā daļā uz ziemeļaustrumiem no 
Rīgas, un to veido 26 pašvaldības, pēc 
statistikas datiem ir mazākais iedzīvotāju 
un darbspējīgo cilvēku skaits latvijā, tur-
pretī pēc uzņēmumu skaita uz 1000 ie-
dzīvotājiem tam ir otrs labākais rezultāts 
tūlīt aiz Rīgas reģiona. lielākajās pilsētās 
– Valmierā un cēsīs – ir visvairāk izteikta 
uzņēmēju, arodbiedrību un pašvaldību 
aktivitāte, kas ir nepieciešamais pamats 
sociālā dialoga veidošanai. sociālā dialo-
ga iezīmes vērojamas arī Valkā, alūksnē, 
gulbenē, smiltenē, Madonā.  
Tiesa gan, Vidzemes reģionā nav izvei-
dojies klasisks trīspusējais sociālais dia-
logs starp darba devēju organizācijām, 
arodbiedrībām un pašvaldībām. „lielākais 
trūkums ir tas, ka uzņēmējiem ar arod-
biedrībām neveidojas tik laba sadarbība, 
kā tas būtu nepieciešams veiksmīgam 
trīspusējam sociālajam dialogam. Uzņē-

interešu līdzsvarošanai 
nepieciešami spēcīgi partneri
Vidzemes reģionā spēcīgām pašvaldībām un uzņēmēju 
organizācijām pietrūkst tikpat spēcīga sadarbības partnera – 
darba ņēmēju organizācijas

mumi, kuros ir grūti atrast spe-
ciālistus, dažādas priekšrocības 
piedāvā jau darba līgumā, bieži 

vien iztiekot bez koplīgumiem 
un arodbiedrībām. savukārt uz-

ņēmumos, kuros nav problēmu ar 
darbaspēku, darbinieki nedomā par 

arodbiedrībām, bet par darba iespējām. 
ir arī uzņēmumi, kur darbinieki ir uzņē-
muma daļu turētāji, līdz ar to viņiem 
nav nozīmes veidot arodbiedrību,” skaid-
ro lddK sociālā dialoga koordinators  

Vidzemes reģionā andrejs Bušenko. Mi-
nētā iemesla dēļ Vidzemes reģionā nav 
izveidotas arī divpusējās konsultatīvās pa-
domes (darba devēji un arodbiedrības).
2013. gada beigās lddK sadarbībā ar Lur-
soft IT un Vidzemes augstskolu veica pē-
tījumu par koplīgumu esamību uzņēmu-
mos, kas ļāva palūkoties uz reālo situāciju 
Vidzemē un veicināja lddK sadarbību 
ar latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. 
Pētījums aptvēra Vidzemes plānošanas 
reģiona uzņēmumus, kuros ir vairāk nekā 
25 darbinieki, un tika konstatēts, ka tikai 
11% no tiem ir koplīgumi.
Vidzemē aktīvāka ir darba devēju un paš-
valdību sadarbība. lielākoties tā tiek īste-
nota ar uzņēmēju konsultatīvo padomju 
starpniecību, un reģionā tādas ir divas – 
smiltenē un Valmierā. lai arī cēsīs darbo-
jas senākā un ietekmīgākā darba devēju 
organizācija Vidzemes reģionā – cēsu uz-
ņēmēju klubs – un pilsētas pašvaldība ir 
biznesam atvērta un pretimnākoša, kon-
sultatīvā padome oficiāli nav izveidota. 
„Tas, kā praktiski sadarbojas uzņēmēju or-
ganizācija un pašvaldība cēsīs, var kalpot 
par pozitīvu piemēru daudziem. Regulā-
ras tikšanās, pieredzes apmaiņa, dalīšanās 
ar aktuālo informāciju un informēšana 
par paveikto – tas ir būtisks solis tālāk par 

lddK sociālā 
dialoga koordinators 
Vidzemes reģionā 
andrejs Bušenko

„Uzņēmēju un pašvaldību 
gatavība iesaistīties so-

ciālajā dialogā ir atkarīga 
no novada kopējā attīstī-
bas līmeņa – jo vairāk at-

tīstīts novads, jo komplicē-
tāki un atšķirīgu interešu 
skaroši ir attīstības jautā-
jumi, kuru risināšanā bez 
sociālā dialoga neiztikt. 

Ne mazāk nozīmīga loma 
sadarbības veidošanā ir arī 

personālijām,” 
secina andrejs Bušenko.

Uzņēmumu kopējais 
apgrozījums reģionā 

(mljrd. EUR)
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Amatas nov.

Apes nov.

Burtnieku nov.

Cesvaines 
nov.

Gulbenes nov.

Jaunpiebalgas 
nov.

Madonas nov.

Mazsalacas 
nov.

Valkas nov.

Vecpiebalgas 
nov.

Raunas 
nov.

Smiltenes nov.

Valmiera

daudzās pašvaldībās ierasto sarunu prak-
si,” ir pārliecināts a. Bušenko.
cēsīs jau 1999. gadā tika parakstīta daudz-
pusīga beztermiņa „Vienošanās par sa-
darbību tautsaimniecības padomē”, kurā 
uzsvērta nepieciešamība veidot kons-
truktīvu sadarbību starp toreiz vēl rajona 
un pilsētas pašvaldībām, uzņēmēju insti-
tūcijām un arodbiedrībām. dokumentā 
tika ierakstīts, ka konsultatīvo padomju 
viedoklim ir konsultatīvs raksturs, tomēr 
puses apņemas respektēt to ieteikumus, 
atceras cēsu uzņēmēju kluba vadītājs ar-
kādijs suškins. Kā pozitīvus piemērus uz-
ņēmēju sadarbībai ar pašvaldībām cēsu 
uzņēmēju kluba vadītājs min vienošanos 
par skaidriem nekustamā īpašuma no-
dokļa atlaižu nosacījumiem un pilsētas 
infrastruktūras attīstības saskaņošanu, 
respektējot arī biznesa intereses.
„Pašvaldībai sadarbība ar uzņēmējiem 
ir ļoti svarīga, jo uzņēmēji ar saviem no-
dokļiem rada naudu, bet pašvaldības un 
valsts uzdevums ir ar to efektīvi, racionāli 
saimniekot. Uzņēmējiem ir tiesības zināt, 
kā tiek izmantoti no viņiem iekasētie lī-
dzekļi. Viņiem ir tiesības arī paust savu 
viedokli un tapt uzklausītiem par plāno-
tajiem tēriņiem, piemēram, izglītībai, in-
frastruktūrai,” saka cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Reģionālais sociālais dialogs

Vidējais 
darbinieku 

skaits

2
 

Darbspējīgo 
iedzīv. skaits, 

tūkst.

125,7

Bezdarba 
līmenis, 

% *

9,6

Vid. bruto 
alga, 

EUR **

603

Vid. apgrozījums, 
tūkst. EUR

28,3

Kopējais apgrozī-
jums, mljrd. EUR

2

Kopējā peļņa, 
milj. EUR

64,1
Vidējā 

peļņa, EUR

78
Kopējais 

darbin. skaits, 
tūkst.

40

Iedzīvotāju 
skaits, 
tūkst.

201,9

Uzņēmumu 
skaits, 
tūkst.

15,3

Uzņēmumu 
skaits uz 

1000 iedz.

75

Teritorija, kurā LDDK reģionālā sociālā dialoga veidoša-
nas iniciatīvā ir iesaistījušies sociālie partneri

Noslēgti divpusējie (darba devēji un pašvaldības) 
sadarbības līgumi

VIDzEMES REģIONS

* 2014. gada novembris  
** 2014. gada septembris
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LDDK apbalvotie uzņēmumi

Gads Uzvarētāji Nominācija

2014 graanul invest grupas uzņēmums labākais darba devējs Vidzemes reģionā

 sia graanul Pellets

2013 as stora enso latvija labākais darba devējs Vidzemes reģionā 

 as cēsu alus sociāli atbildīgas prakses īstenošana uzņēmumā

 sia 8 cBR nozares līderis

 as Valmieras stikla šķiedra darbiniekiem draudzīgs uzņēmums

 as lazdonas piensaimnieks Tradīcijām bagātākais uzņēmums

 sia smiltenes koks drošākais uzņēmums

 as Valmieras piens Veiksmīgs attīstības stratēģijas īstenotājs

 as smiltenes piens ilgtspējīgas attīstības paraugs
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Kurzemes reģions atrodas latvijas rietu-
mu daļā, un to veido 18 novadi. lielākās 
pilsētas ir liepāja un Ventspils. Kurzeme 
pēc statistikas datiem par darbspējīgo ie-
dzīvotāju skaitu, kā arī uzņēmumu kopē-
jās peļņas rādītājiem apsteidz pat vienu 
otru Pierīgas reģionu, tomēr pēc vidējās 
algas un bezdarba rādītājiem ir spiesta 
tiem piekāpties. 2014. gads Kurzemē 
iezīmējies drūmākās krāsās, ko noteica 
latvijas metālapstrādes flagmaņa Liepā-
jas metalurgs maksātnespēja, kā rezultātā 
samazinājās reģiona kopējais uzņēmu-
mu apgrozījums. neskatoties uz faktu, ka 
Kurzemes uzņēmumu vidējais apgrozī-
jums pēdējos gados ir nedaudz sarucis, 
tas vēl aizvien saglabājies augstāks nekā 
valstī vidēji, turklāt peļņas rādītāji Kurze-
mes uzņēmumiem kopumā aug! 
Reģionā izveidotās uzņēmēju biedrības 
sadarbību ar pašvaldībām īsteno Trīspu-
sējās sadarbības padomes ietvaros (lie-

Kurzemnieku pamatīgums 
izpaužas arī sociālajā dialogā
sadarbībā ar pašvaldībām un darba ņēmēju arodorganizācijām 
uzņēmēji kā vienots un aktīvs spēks var sasniegt daudz vairāk

pāja) un darbojoties pašvaldību 
uzņēmējdarbības konsultatīvajās 

padomēs vai komisijās Ventspi-
lī, Kuldīgā, saldū un Talsos.  Vienas 

no aktīvākajām darba devēju organi-
zācijām Kurzemes reģionā ir biedrība 
„liepājas direktoru padome” un biedrība 
„grobiņas novada uzņēmēju klubs”, kas 
apliecina arī veiksmīgu organizatorisko 
modeli – abās biedrībās ir koordinators, 
kurš nodrošina pastāvīgu komunikāciju 

ar uzņēmējiem un citiem sadarbības part-
neriem, tostarp ar vietējām pašvaldībām, 
uzsver lddK sociālā dialoga koordinato-
re Kurzemes reģionā esF projektā ‘’lddK 
administratīvās kapacitātes stiprināšana 
reģionos’’ sanita linde. Biedrība „ liepā-
jas direktoru padome” ir arī senākā darba 
devēju organizācija Kurzemes reģionā. 
Tā apvieno vairāk nekā 40 darba devēju, 
kuri nodarbina vairāk nekā 3500 strādā-
jošo. „Uzņēmēji sadarbību ar pašvaldību 
var veidot,  izmantojot dažādus lobijus 
un stiprinot neformālas saites, bet tieši 
sociālais dialogs ir publiski radīts un plaši 
atzīts instruments, kā konstruktīvi risināt 
jautājumus, kā būt informētam par attīs-
tības iespējām, problēmām. Jo aktīvāks 
dialogs, jo konstruktīvāka sadarbība,” saka 
biedrību „ liepājas direktoru padome” un 
„grobiņas novada uzņēmēju klubs” biedrs 
normunds niedols.
liepājā ir izveidojusies latvijā pirmā, 
lddK veicinātā Trīspusējā konsultatīvā 
padome. iespējams, tā ir kalpojusi ci-
tām pašvaldībām un uzņēmēju biedrī-
bām par piemēru, kā meklēt saskarsmes 
punktus ar pašvaldībām un arodbiedrī-
bām, pieļauj s. linde. Padomes izveido-
šanā aktīvi iesaistījās lddK, un padomes 

„Darba devēji var aizstāvēt 
savas intereses un veidot 

sociālo dialogu ar paš-
valdībām, darba ņēmēju 

arodorganizācijām, ja paši 
aktīvi līdzdarbojas lēmu-
mu sagatavošanā un pie-

ņemšanā. Daudzi Kurzemē 
to ir sapratuši, jo tādējādi 

iespēju robežās netiek pie-
ļauta viņiem nelabvēlīgu 

lēmumu pieņemšana, tiek 
rasts vienots risinājums,” 

saka sanita linde.

Uzņēmumu kopējais 
apgrozījums reģionā 

(mljrd. EUR)

Av
ot

s: 
Lu

rs
of

t a
tla

se

2009 2010 2011 2012 2013

2,68
2,92

3,48

4,00

3,45

lddK  
sociālā 
dialoga 
koordinatore 
Kurzemes 
reģionā 
sanita linde
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Ventspils nov.

Ventspils

nov.

Talsu nov.

Skrundas

 

nov.

Rucavas

 

nov.

Rojas no v.

nov.

Priekules 
nov.

nov.

nov.

Durbes nov.

Dundagas

 

nov.

 

nov.

Alsungas

 

nov.

Aizputes nov.

Saldus nov.

LDDK apbalvotie uzņēmumi

Gads Uzvarētāji Nominācija

2014 sia cemex labākais darba devējs Kurzemes reģionā

2013 Ventspils naftas termināls labākais darba devējs Kurzemes reģionā

 sia Ventspils reiss labākais darba devējs Kurzemes reģionā

 sia Krauzers labākais darba devējs Kurzemes reģionā

Reģionālais sociālais dialogs

Teritorija, kurā LDDK reģionālā sociālā dialoga veidoša-
nas iniciatīvā ir iesaistījušies sociālie partneri

Noslēgti trīspusējie (darba devēji, darba ņēmēji 
un pašvaldības) sadarbības līgumi

Noslēgti divpusējie (darba devēji un 
pašvaldības) sadarbības līgumi

KURzEMES REģIONS

* 2014. gada novembris  
** 2014. gada septembris
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darbs dod 
konkrētus augļus, ap-

stiprina liepājas mērs Uldis 
sesks. „Ņemot vērā, kādā situ-

ācijā šobrīd ir latvijas ekonomika, 
es neredzu svarīgāku uzdevumu 

pašvaldībai un politiķiem valsts pār-
valdē, kā veidot jaunas darba vietas, lai 
iedzīvotājiem būtu pieejama gan laba 
izglītība, gan labi apmaksātas darba 
vietas. Tas ir svarīgākais, lai panāktu, ka 
jaunieši nebrauc prom no valsts. lai to 
sasniegtu, visām trijām pusēm jāspēj 
kopīgi pārrunāt aktuālus attīstības un 
ikdienas jautājumus,” uzskata liepājas 
pilsētas pašvaldības vadītājs. Trīspusējā 
konsultatīvā padome aktīvi līdzdarboju-
sies liepājas pilsētas attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam, arī ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 
izstrādes darba grupās. sociālā dialoga 
veikšanu liepājā atvieglo ne tikai pre-
timnākoša pašvaldības vadība, bet arī 
tas, ka Kurzemē, liepājā, darbojas viena 
no aktīvākajām lBas reģionālajām no-
daļām. Potenciāls attīstīt darba devēju 
organizācijas un sociālo dialogu Kurze-
mē ir arī citos reģiona novados. 2013. 
gadā esF projekta ietvaros izveidotas 

vairākas darba devēju organizācijas, 
piemēram, biedrība „UK-5” Priekulē, Kul-
dīgas novada uzņēmēju un amatnieku 
apvienība „KBa”, Kuldīgas pašvaldība 
sadarbības veicināšanai ir izveidojusi 
īpašu Uzņēmēju atbalsta komisiju. Re-
ģionā izveidojusies jauna darba devēju 
organizācijas domubiedru grupa, lai 
organizētu biedrību „durbes novada uz-
ņēmēju apvienība”. Talsos aktīvs ir Talsu 
komersantu klubs, kas 2010. gadā noslē-
dzis sadarbības līgumu ar Talsu novada 
pašvaldību. saldū pastāv Tūrisma noza-
rē iesaistīto uzņēmumu klubiņš, kuram 

ir laba sadarbība ar vietējo pašvaldību. 
„Katru mēnesi tiek rīkots apaļā galda sa-
runu klubs, kur brīvā domu apmaiņā tiek 
apspriesti novada attīstības, nodarbinātī-
bas jautājumi. iespējams, to varam saukt 
par divpusējo sadarbību, jo ne vienmēr 
jābūt organizētai biedrībai. galvenais, 
lai būtu sapratne, dialoga iespējamība 
un virzība uz attīstību,” piebilst s. linde. 
Ventspilī darbojas uzņēmēju biedrība 
„latvijas uzņēmēji”. Ventspilī nav nodi-
bināta divpusēja vai trīspusēja padome, 
taču pilsētas pašvaldības komisiju darbā 
ir iesaistījušies daudzi uzņēmēji.
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Vidējais 
darbinieku 

skaits

2
 

Darbspējīgo 
iedzīv. skaits, 

tūkst.

158,8

Bezdarba 
līmenis, 

% *

10

Vid. bruto 
alga, 

EUR **

646

Vid. apgrozījums, 
tūkst. EUR

29,5

Kopējais apgrozī-
jums, mljrd. EUR

3,3

Kopējā peļņa, 
milj. EUR

125,1
Vidējā 

peļņa, EUR

58
Kopējais 

darbin. skaits, 
tūkst.

59,8

Iedzīvotāju 
skaits, 
tūkst.

258

Uzņēmumu 
skaits, 
tūkst.

17,7 

Uzņēmumu 
skaits uz 

1000 iedz.

68
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Zemgales reģions atrodas latvijas cen-
trālajā daļā uz dienvidiem no Rīgas un 
to veido 22 pašvaldības, no tām divās ir 
republikas nozīmes pilsētas – Jelgava un 
Jēkabpils. statistikā šis reģions izceļas ar 
stabilu otro vietu pēc dažādiem rādītā-
jiem. Zemgalē ir otrs zemākais iedzīvotā-
ju un darbspējīgo iedzīvotāju skaits, otrs 
zemākais bezdarba līmenis un otra aug-
stākā vidējā darba alga valstī. Šos rādītājus 
ietekmē Rīgas tuvums un spēcīgi attīstītā 
lauksaimniecība. spēcīgas ir arī metālap-
strādes un pārtikas ražošanas uzņēmu-
mu pozīcijas. Projekta ietvaros Zemgales 
reģionā ir izveidota Jēkabpils uzņēmēju 
biedrība un Zemgales darba devēju pa-
dome, veicināta Pļaviņu uzņēmēju bied-
rības izveidošana. Parakstot vienošanos 
starp darba devējiem, pašvaldību un 
arodbiedrību par Jelgavas pilsētas Trīspu-
sējās konsultatīvās padomes izveidi, kā arī 

Zemgale domā „ārpus rāmja” 
un attīstās
Zemgales reģionā sociālā dialoga modeļi atšķiras, bet atziņa 
pamatā ir viena: „cik aktīvi būsim paši, tik aktīvi arī jautājumi 
tiks risināti.”

dibinot Jēkabpils pilsētas attīs-
tības konsultatīvo komisiju un 

Bauskas novada Uzņēmējdarbī-
bas konsultatīvo padomi, reģiona 

darba devējiem pavērusies daudz 
plašāka iespēja iesaistīties sociāla-

jā dialogā. Uzņēmēji augsti novērtējuši 
partneru vēlmi sadarboties, 2014. gadā 
par uzņēmējiem draudzīgāko pašvaldī-

biznesu un tādējādi radītu šeit jaunas dar-
bavietas. Ja rodas problēmas, tās risinām 
kopīgi. lai uzņēmējs izvēlētos kādā kon-
krētā vietā būvēt rūpnīcu, viņam ir svarīgi, 
piemēram, lai uzņēmuma teritorijai būtu 
izbūvēti pievadceļi un attiecīgās jaudas 
elektropieslēgumi.  Šos jautājumus risināt 
ir pašvaldības uzdevums. Šodien mēs ne-
varam gaidīt, ka uzņēmums to visu izdarīs 
pats. nedrīkst radīt šķēršļus uzņēmējdar-
bības attīstībai, jo tas ir būtiski valsts iz-
augsmei. Uzņēmēji ir jāatbalsta, lai viņu 
pienesums kļūtu vēl lielāks,” saka a. Rāviņš. 
Jelgavā bāzējas arī senākā un ietekmīgā-
kā darba devēju organizācija Zemgales 
reģionā – Jelgavas Ražotāju un tirgotāju 
asociācija (JRTa), kuras ilggadējais vadītājs 
ir imants Kanaška. „lddK reģionālā sociālā 
dialoga koordinatora ierosinājums vei-
dot Trīspusējo konsultatīvo padomi nāca 
īstajā brīdī. Tas bija 2011. gads, un bija 
nobriedusi situācija darba devējiem, dar-
ba ņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem 
apsēsties pie sarunu galda. Uzskatu, ka 
šobrīd tā ir labākā platforma, kur pastāstīt 
par problēmām, lai to atrisināšanā iesaistī-
tu sadarbības partnerus. cik aktīvi būsim 
paši, tik aktīvi arī jautājumi tiks risināti,” se-

lddK  
sociālā  
dialoga 
koordinatore 
Zemgales 
reģionā  
Zanda lamba

„Kopš uzsākts projekts 
„LDDK administratīvās 

kapacitātes stiprināšana 
reģionos”, būtiski ir uzla-
bojusies darba devēju, 

pašvaldību un arodorgani-
zāciju sadarbības izpratne 

un tās pielietojums praksē,” 
 uzskata Zanda lamba.

Uzņēmumu kopējais 
apgrozījums reģionā 

(mljrd. EUR)
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1,82

2,11

2,53

3,10 3,10

bu lddK atzina Jelgavas domi. Jelgavas 
mērs andris Rāviņš atzīst, ka pašvaldī-
bas sadarbība ar uzņēmējiem ir lietišķa, 
tendēta uz uzņēmēju vēlmju izzināšanu. 
„Pašvaldība visus šos gadus ir aktīvi dar-
bojusies, lai pilsētai piesaistītu jaunus uz-
ņēmējus, kuri tieši Jelgavā attīstītu savu 
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LDDK apbalvotie uzņēmumi, pašvaldības

Gads Uzvarētāji Nominācija

2014 Jelgavas pilsētas pašvaldība darba devējiem draudzīgākā pašvaldība

 sia laflora labākais darba devējs

2013 sia Fortum Jelgava labākais darba devējs Zemgales reģionā

 sia aKg Thermotechnik lettland atzinības raksts

 sia latsin atzinības raksts

2012 Jēkabpils pilsētas pašvaldība efektīvas pārvaldības gada balva

 sia Fortum labākais darba devējs

 sia Rītausma atzinības raksts

 sia evopipes atzinības raksts

cina i. Kanaška. Jelgavas pilsētas Trīspusē-
jās konsultatīvās padomes ietvaros notiek 
sistemātiska aktuālās ekonomiskās un so-
ciālās informācijas apmaiņa, panākta sa-
biedriskā transporta kustības sarakstu un 
maršrutu pārskatīšana, izveidota laba sa-
darbība ar Jelgavas tehnikumu. Zemgales 
reģionā nodibināta Zemgales darba de-
vēju padome, organizācijas apvienojušās, 
lai strādātu kopīgam mērķim profesionā-
lās izglītības, nodarbinātības veicināšanas 
u.c. jautājumos. samērā jaunā nevalstiskā 
organizācija – Jēkabpils uzņēmēju bied-
rība – atšķirībā no Jelgavas kolēģiem 
iet savu ceļu sociālā dialoga veidošanā. 
sa vulaik noslēgtais līdzdarbības līgums 
starp Jēkabpils uzņēmējiem, vietējo paš-
valdību un  arodbiedrību pārstāvjiem, uz 
kura pamata izveidota attīstības konsul-
tatīvā padome, savu spēku gan ir zaudē-
jusi, tomēr tiek meklēta jauna sadarbības 
forma.  „ikviena pilsēta un novads reģionā 
ir atšķirīgi, un viens sociālā dialoga mode-
lis visiem neder. Te slēpjas māksla runāt ar 
visām iesaistītajām pusēm,” skaidro lddK  
sociālā dialoga koordinatore Zemgales 
re ģionā Zanda lamba. Zemgales reģionā 
sekmīgi darbojas arī Bauskas uzņēmēju 
klubs „Bauska 97”. Jaunākā uzņēmēju or-
ganizācija reģionā izveidota 2014. gada 
nogalē Pļaviņu novadā. Vairākās Zemga-
les reģiona pašvaldībās sociālā dialoga 
aktivitātes tiek īstenotas ārpus formāliem 
sadarbības līgumiem vai konsultatīvajām 
padomēm, būtiskākais šajā situācijā ir tas, 
ka sadarbība notiek, saka lddK pārstāve. 

Reģionālais sociālais dialogs

Vidējais 
darbinieku 

skaits

2
 

Darbspējīgo 
iedzīv. skaits, 

tūkst.

154,5

Bezdarba 
līmenis, 

% *

8

Vid. bruto 
alga, 

EUR **

651

Vid. apgrozījums, 
tūkst. EUR

26,8 

Kopējais apgrozī-
jums, mljrd. EUR

2,7

Kopējā peļņa,
milj. EUR

119,6
Vidējā 

peļņa, EUR

18
Kopējais 

darbin. skaits, 
tūkst.

46,5

Iedzīvotāju 
skaits, 
tūkst.

244,9

Uzņēmumu 
skaits, 
tūkst.

14,8 

Uzņēmumu 
skaits uz 

1000 iedz.

60

Teritorija, kurā LDDK reģionālā sociālā dialoga veidoša-
nas iniciatīvā ir iesaistījušies sociālie partneri

Noslēgti trīspusējie (darba devēji, darba ņēmēji 
un pašvaldības) sadarbības līgumi

Noslēgti divpusējie (darba devēji un pašvaldības) 
sadarbības līgumi

zEMgaLES REģIONS

* 2014. gada novembris  
** 2014. gada septembris

Av
ot

s: 
Lu

rs
of

t (
ne

ie
tv

er
ot

 b
an

ku
 u

n 
ap

dr
oš

in
āš

an
as

 sa
bi

ed
rīb

u 
da

rb
īb

as
 re

zu
ltā

tu
s)

, 
Ce

nt
rā

lā
 st

at
is

tik
as

 p
ār

va
ld

e,
 N

od
ar

bi
nā

tīb
as

 v
al

st
s a

ģe
nt

ūr
a,

 2
01

3.
 u

n 
20

14
. g

ad
a 

da
ti

Av
ot

s: 
LD

D
K

nov. 

 

.

.

Dobeles nov.

Auces nov. Jelgavas nov.

Ozolnieku nov.

Iecavas nov.

nov.
Bauskas nov.

Vecumnieku nov.
Jaunjelgavas nov.

Neretas 
nov.

Salas 
nov.

Krustpils nov.

nov.

Kokneses nov.

Aizkraukles nov.Jelgava
nov.
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latgales reģions atrodas latvijas aus-
trumu daļā un to veido 19 novadi, divas 
republikas nozīmes pilsētas – daugavpils 
un Rēzekne. latgalē reģistrēti 18,2 tūksto-
ši uzņēmumu, kas ir otrs labākais rādītājs 
pēc Rīgas un Pierīgas. diemžēl bezdarba 
rādītājs ir augstākais, bet alga strādājoša-
jiem ir zemākā valstī. no lielākajām reģio-
na kompānijām topa augšgalā atrodas 
naftas produktu vairumtirgotāji, tomēr 
stabili savas pozīcijas notur arī vietējie ra-
žotāji – Preiļu siers, Antaris, Rēzeknes gaļas 
kombināts.  „sešu gadu laikā ir veiktas bū-
tiskas iestrādes reģionālo uzņēmēju klu-
bu izveidē un nostiprināšanā. Turpmāk 
svarīgs uzdevums būtu panākt reģionālo 
uzņēmēju interešu lielāku pārstāvniecību 
nacionālajā līmenī,” uzskata lddK reģio-
nālās attīstības un sociālā dialoga koor-
dinatore latgales reģionā eiropas sociālā 

Reģionālā sociālā dialogā 
saredz pozitīvo ieguvumu
latgales reģionā veiktas nozīmīgas iestrādes, lai veicinātu 
sociālā dialoga veidošanos

fonda (esF) projektā „lddK ad-
ministratīvās kapacitātes stiprinā-
šana reģionos” skaidrīte Baltace. 

savu darbu latgalē viņa sāka 2009. 
gada maijā, bet vēl pēc pusgada – 

2009. gada novembrī – tika likti pamati 
šobrīd ietekmīgākajai darba devēju or-
ganizācijai latgales reģionā – „Rēzeknes 
uzņēmēju biedrībai”. „Rēzeknē šobrīd ir 

un attīstītu jaunus pakalpojumus,” stāsta 
s. Baltace. Piemēram, pirms gadiem pie-
ciem darba devēji un Rēzeknes augstsko-
las pārstāvji apaļā galda diskusijās aktuali-
zēja jautājumus par izglītības kvalitāti un 
darba devēju ieinteresētību sadarboties 
ar studentiem, bet patlaban jau tiek ru-
nāts par kopīgu austrumlatvijas studentu 
biznesa centra izveidi, lai jaunieši un uz-
ņēmēji sāktu sadarbību jau studiju proce-
sā. „Uzņēmēju biedrības galveno vērtību 
saskatu tieši ieguldījumā visas sabiedrī-
bas nākotnē – izglītības, dzīves kvalitātes 
uzlabošanā, kas ietver gan satiksmes in-
frastruktūras uzlabošanu, gan pietiekamu 
vietu skaita nodrošināšanu bērnudārzos, 
gan dažādu apmācību programmu īs-
tenošanu,” uzsver sia Baltiks East valdes 
priekšsēdētājs Valērijs Šindlers. Uzņēmēji 
norāda, ka reģionālie lddK konsultāci-
ju centri snieguši iespēju viņiem skaidrā 
un saprotamā veidā piedalīties attīstības 
plānošanā gan vietējā, gan nacionālajā lī-
menī, kā arī sekmējuši biznesa un vietējās 
pārvaldes izpratni par pašvaldības lomu 
uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā. 
izmantojot Rēzeknes uzņēmēju veik-
smīgo sadarbības piemēru, 2013. gada 
jūlijā izveidota biedrība „līvānu novada 

lddK  
reģionālās 
attīstības un 
sociālā  dialoga 
koordinatore 
latgales reģionā  
skaidrīte Baltace

„Ja uzņēmējs no sociāla-
jām aktivitātēm saredz 
pozitīvo ieguvumu, ka, 
pārstāvot savas intere-

ses, tiek gūta sadarbības 
pieredze, informācija no 

pašvaldības par attīstības 
projektiem utt., tā ir papil-
du motivācija sadarboties,” 

saka skaidrīte Baltace.

1,91Uzņēmumu kopējais 
apgrozījums reģionā 

(mljrd. EUR)

1,38
1,49

1,68

1,85
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organizēta uzņēmēju vide, kura var sadar-
boties gan ar pašvaldības, gan valsts insti-
tūcijām uzņēmēju viedokļu pārstāvniecī-
bai un konsolidēšanai. notiek savstarpējā 
sadarbība, lai meklētu biznesa partnerus, 
nodrošinātu pozitīvās pieredzes pārnesi 
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Aglonas
nov.

Baltinavas 
nov.

Balvu 
nov.

Ciblas

 

nov.

Dagdas
nov.

Daugavpils
nov.nov.

nov.

nov.

Ludzas

 

nov.

nov.

nov.

nov.

nov.

nov.

nov.

nov.

nov.

Zilupes
nov.

Daugavpils

daugavpils novada uzņēmēju padomei. 
darba devēju sadarbībai ar pašvaldībām 
izveidotas uzņēmēju konsultatīvās pado-
mes, piemēram, Rēzeknes un daugavpils 
novados, līvānos, ludzā, Balvos, tās no-
drošina regulāru informācijas pieejamību 
un apmaiņu, tiek īstenoti mazo komerc-
sabiedrību projektu konkursi, dodot ie-
spēju uzņēmējiem pilnveidot vietējiem 

iedzīvotājiem pieejamos pakalpojumus 
utt. „Pamatā viss pie mums balstās uz 
uzņēmējiem – nodokļu ieņēmumi, dar-
ba vietas,” stāsta līvānu novada domes 
priekšsēdētājs andris Vaivods. Šobrīd 
abpusējā sadarbība norit jo īpaši cieši, jo 
pilsētvides attīstības programmas ietva-
ros līdz 2020. gadam industriālās zonas 
attīstībā plānots ieguldīt ap 8 milj. eUR. 
Trīspusējais sociālais dialogs starp darba 
devēju organizācijām, arodbiedrībām un 
pašvaldībām latgalē ir īstenojies daugav-
pilī un Rēzeknē, kur 2010. gadā nodibinā-
ta Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējā 
konsultatīvā padome un daugavpils Trīs-
pusējā konsultatīvā padome.

Reģionālais sociālais dialogs

Vidējais 
darbinieku 

skaits

3
 

Darbspējīgo 
iedzīv. skaits, 

tūkst.

178,9

Bezdarba 
līmenis, 

% **

17,6

Vid. bruto 
alga, 

EUR ***

524

Vid. apgrozījums, 
tūkst. EUR

24,8

Kopējais apgrozī-
jums, mljrd. EUR

1,9

Kopējā peļņa,* 
milj. EUR

31,5
Vidējā 

peļņa, EUR

0 
Kopējais 

darbin. skaits, 
tūkst.

48,6

Iedzīvotāju 
skaits, 
tūkst.

286,2

Uzņēmumu 
skaits, 
tūkst.

18,2 

Uzņēmumu 
skaits uz 

1000 iedz.

63

Teritorija, kurā LDDK reģionālā sociālā dialoga veidoša-
nas iniciatīvā ir iesaistījušies sociālie partneri

Noslēgti trīspusējie (darba devēji, darba ņēmēji 
un pašvaldības) sadarbības līgumi

Noslēgti divpusējie (darba devēji un pašvaldības) 
sadarbības līgumi

LatgaLES REģIONS

* Grāmatvediski reģiona uzņēmumu kopējie zaudējumi ir 28,0 milj. EUR, bet lielāko daļu no reģiona uzņēmumu zau-
dējumu kopapjoma veido SIA LatRosTrans darbības rezultāti, kas 2013. gadu noslēdza ar 59,5 milj. EUR zaudējumiem 
pēc nodokļu nomaksas. Neskaitot ievērojamos SIA LatRosTrans grāmatvediskos zaudējumus, Latgales uzņēmumu 
kopējā peļņa ir 31,5 milj. EUR.  
** 2014. gada novembris    
*** 2014. gada septembris

Av
ot

s: 
Lu

rs
of

t (
ne

ie
tv

er
ot

 b
an

ku
 u

n 
ap

dr
oš

in
āš

an
as

 sa
bi

ed
rīb

u 
da

rb
īb

as
 re

zu
ltā

tu
s)

, 
Ce

nt
rā

lā
 st

at
is

tik
as

 p
ār

va
ld

e,
 N

od
ar

bi
nā

tīb
as

 v
al

st
s a

ģe
nt

ūr
a,

 2
01

3.
 u

n 
20

14
. g

ad
a 

da
ti

LDDK apbalvotie uzņēmumi

Gads Uzvarētāji Nominācija

2014 sia Z-light labākais darba devējs

2013 sia Verems labākais darba devējs latgales reģionā

 sia leaX Rēzekne labākais darba devējs latgales reģionā 

2012 sia Rēzeknes gaļas kombināts efektīvas pārvaldības gada balva
 as daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca   labākais darba devējs latgales reģionā
 as diTTon pievadķēžu rūpnīca    labākais darba devējs latgales reģionā
 Pas daugavpils siltumtīkli  atzinības raksts par ilgtspējas indeksu

 

Av
ot

s: 
LD

D
K

uzņēmēji” un reģionā ir vēl vairākas dar-
ba devēju organizācijas, uzņēmēju klubi, 
kuru darbība nākotnē var aktivizēties, 
balstoties veiksmīgas pieredzes pārnesē. 
Tāds potenciāls ir uzņēmēju biedrībām 
„Balvu novada uzņēmējdarbības atbal-
sta klubam „Krams”, daugavpils direkto-
ru un uzņēmēju padomei, daugavpils 
Uzņēmējdarbības attīstības asociācijai, 
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sociālais dialogs eiro  pas savienības līmenī

latvijas darba devēju konfederācija 
(lddK) š.g. 11. – 12. februārī rīkoja konfe-
renci „Uzņēmējdarbība reģionos eiropas 
savienības konkurētspējas stiprināšanai”, 
kas vienlaikus bija arī latvijas preziden-
tūras es Padomē oficiālais pasākums. 
Konference tika organizēta ciešā sadar-
bībā ar Jelgavas un cēsu pašvaldībām, 
līdzās pieredzes un viedokļu apmaiņai 

konferences ietvaros viesiem no visas ei-
ropas savienības demonstrējot veiksmī-
gākos abu pašvaldību uzņēmējdarbības 
piemērus. Konferencē piedalījās delegāti 
no eiropas Komisijas, eiropas ekonomi-
kas un sociālo lietu komitejas, eiropas 
darba devēju konfederācijas BUsiness-
eURoPe, spānijas, Vācijas, dānijas, Poli-
jas, somijas u.c. valstu darba devēju or-

Tiek likts stūrakmens turpmākai eiropas sav  ienības reģionālās uzņēmējdarbības politikai

ganizācijām, kā arī latvijas pašvaldībām 
un biznesa organizācijām.
latvijas ekonomikas ministre dana Reiz-
niece-ozola teic, ka pilsētas un reģioni 
cīnās par uzņēmumu piesaistīšanu sa-
vai pašvaldībai. Uzņēmējdarbības vides 
nodrošināšana nozīmē investīcijas gan 
cilvēkos, transporta un sakaru infra-
struktūrā, gan ekosistēmas izveidē, kas 
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ikdienas praksē. „Tādējādi spēsim ielikt 
stūrakmeni turpmākai es reģionālajai at-
tīstībai, tas ir vienīgais veids, kā nodroši-
nāt labklājību un veicināt eiro optimismu 
sabiedrībā,” rezumē lddK prezidents.

partneri visā eiropā un ikvienā reģionā. 
otrs virziens, kurā nekavējoties jārīkojas 
reģionālās attīstības kontekstā es lēmējin-
stitūciju līmenī, ir valstu un reģionu kon-
verģences pasākumi. Pašreizējā situācijā 

sociālais dialogs eiro  pas savienības līmenī
sastāv no dažādiem tehnoloģiskiem un 
inovāciju parkiem, proti, vides, kas būtu 
piemērota uzņēmējdarbībai. Tomēr  ne 
mazāk svarīgas ir atklātas, biznesam, uz-
ņēmējiem draudzīgas pārvaldes institū-
cijas, uzskata d. Reizniece-ozola.
Konferencē tika prezentētas darba de-
vēju rekomendācijas reģionālās attīstī-
bas līdzsvarošanai un reģionālās uzņē-

Tiek likts stūrakmens turpmākai eiropas sav  ienības reģionālās uzņēmējdarbības politikai

„Virziens, kurā nekavējo-
ties jārīkojas reģionālās 
attīstības kontekstā ES 

lēmējinstitūciju līmenī, ir 
valstu un reģionu konver-

ģences pasākumi. Paš-
reizējā situācijā daudzus 
reģionus ir pametuši tieši 
iedzīvotāji darbaspējīgā 
vecumā, lai dotos pelnīt 
iztiku citās dalībvalstīs. 

Tas liecina, ka līdzšinējie 
konverģences pasākumi 

nav bijuši sekmīgi,”
teic lddK prezidents Vitālijs gavrilovs.

Reģionālais sociālais dialogs

„Pašvaldībām, sekojot labas sadarbības 
prakses piemēriem latvijā un eiropā, jā-
nodrošina ērta ikdienas komunikācija ar 
uzņēmējiem, veidojot vienas pieturas 
aģentūras, jāveicina elektroniska doku-
mentu aprite, jānodrošina uzņēmējdarbī-
bai atbilstošas infrastruktūras izveide utt. 
es gribētu redzēt, ka līdzīgā veidā sadarbo-
jas pašvaldības, biznesa pārstāvji, sociālie 

daudzus reģionus ir pametuši tieši iedzīvo-
tāji darbaspējīgā vecumā, lai dotos pelnīt 
iztiku citās dalībvalstīs. Tas liecina, ka līdz-
šinējie konverģences pasākumi nav bijuši 
sekmīgi. lai realizētu mērķtiecīgu un uz 
rezultātu vērstu politiku, aicinu es institū-
cijas analizēt aktuālus migrācijas datus un 
pētīt depopulācijas cēloņus, lai rastu tiem 
efektīvus risinājumus,” teic V. gavrilovs.

mējdarbības veicināšanai eiropā. „ceru, 
ka tās tiks liktas pamatā topošajai Rīgas 
deklarācijai, kas noteiks turpmāku es un 
katras tās dalībvalsts rīcību šajā jomā,” 
teic lddK prezidents Vitālijs gavrilovs, 
no savas puses galvojot, ka darba devēji 
sekos līdzi šo rekomendāciju īstenošanai 
un integrēšanai eiropas un ikvienas da-
lībvalsts normatīvajos dokumentos un 
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AUGSTSKOLU LOMA 
REģIONĀLAJĀ ATTīSTīBĀ

SPĀNIJAS PIEREDzE SOCIĀLAJĀ 
DIALOGĀ BASKU zEMē

navarras reģions ir orientēts uz rūpnie-
cību, apmēram 50% ieņēmumu veido 
ražošana. Reģiona labklājības līmenis 
sasniedz 132% no es vidējā līmeņa. Re-
ģionā dzīvo ap 16 tūkstošiem cilvēku.
1995. gadā tika parakstīta vienošanās 
starp darba devējiem un lielāko arod-
biedrību pārstāvjiem. Vienošanās līgu-
mā tika atrunāti sadarbības noteikumi, 
izveidojām darbaspēka starpniecības 
palātu. Mums ir arī sociālā dialoga 
grupa, kas sastāv no darba devējiem, 
lielāko arodbiedrību pārstāvjiem un 
reģionālajām pašvaldībām. esam nodi-
binājuši Reģionālās nodarbinātības die-
nestu, kurā līdzdarbojas darba devēji, 
arodbiedrību un reģionālo pašvaldību 
pārstāvji.
Mēs organizējam dažādus pasākumus, 
piemēram, apmācām uzņēmumu vadī-
tājus, aicinām lielo uzņēmumu mene-
džerus, lai viņi dalās pieredzē ar mazo 
un vidējo uzņēmumu vadītājiem. Mazie 
un vidējie uzņēmumi var kooperēties, 
lai iegūtu lielajiem uzņēmumiem pie-
ejamās priekšrocības.

Mēs sadarbojamies ar profesionālās 
izglītības iestādēm, esam tieši iesaistīti 
to darbībā un funkciju nodrošināša-
nā. atbalstām jaunos uzņēmumus, kā 
arī studentus, ļaujot viņiem apmeklēt 
strādājošus uzņēmumus. Tas labāk 
palīdz saprast, kā uzņēmumi darbojas. 
Uzņēmēja garu nav iespējams iegūt, 
lasot grāmatas. Mēs atgādinām, ka val-
dība nerada darba vietas, to dara uz-
ņēmēji, tai pašā laikā uzņēmumiem ir 
liela sociālā atbildība. Komunikācijai ir 
ļoti liela nozīme, lai risinātu iespējamos 
strīdus un konfliktus.
esam izveidojuši programmu „izrā-
viens”, kas veicina jaunu uzņēmumu ra-
šanos. Protams, ar ideju vien nepietiek, 
lai sāktu savu biznesu. Tāpēc mēs ko-
operējamies un skatāmies, vai šo ideju 
atbalstītu jau darbojošies uzņēmumi.
Veicam arī dažādus pētījumus par no-
zarēm, jomām, skatāmies, kā varētu 
attīstīties reģions vairāku gadu per-
spektīvā. Pievēršam uzmanību bezat-
kritumu ražošanai jeb bioekonomikai, 
ietverot pilnīgi visas reģiona nozares.

oecd pētījumi rāda, ka nav tādas valsts 
eiropā, kurā cilvēki ar augstāko izglītību 
būtu nepietiekami un zemākos amatos 
nodarbināti nekā cilvēki, kas ieguvuši 
cita līmeņa izglītību. Tāpat oecd pētīju-
mi atklāj, ka cilvēki ar augstāko izglītību 
pelna ievērojami vairāk par tiem ļaudīm, 
kam augstākās izglītības nav. Piemēram, 
latvijā cilvēki ar augstāko izglītību vidēji 
pelna par 65% vairāk. ir skaidrs, ka valstij ir 
jātiecas uz to, lai būtu pēc iespējas vairāk 
cilvēku ar augstāko izglītību. Valstij no tā 
ir tiešs labums, jo iedzīvotāji pelna vairāk, 
ir pietiekami nodarbināti un vairāk maksā 
arī nodokļus, turklāt šie cilvēki lielākoties 
ir lojāli valstij.

Runājot par augstākās izglītības iestāžu 
sadarbību ar uzņēmējdarbības vidi, izrā-
dās, ka eiropas līmenī pēc šī rādītāja latvi-
ja izskatās ļoti labi. To apliecina eiropas Ko-
misijas pētījums par darba devēju iesaisti 
augstākajā izglītībā. sadarbība notiek 
gan lēmumu pieņemšanā, tostarp likum-
došanas līmenī, gan izstrādājot studiju 
programmas, gan darba devējiem, uzņē-
mējiem iesaistoties docēšanā. Piemēram, 
latvijas mobilā telefona prezidents Juris 
Binde ir profesors Vidzemes augstsko-
lā, arī cēsu mērs Jānis Rozenbergs lasa 
lekcijas minētajā augstskolā. Vidzemes 
augstskolas fokuss ir profesionāla aug-
stākā izglītība, tas nozīmē, ka katru gadu 
studenti apgūst darba iemaņas sešu ne-
dēļu praksē un, beidzot studijas, viņiem ir 
ne tikai grāds, bet arī kvalifikācija.
Šobrīd mūžizglītība ir nozīmīga izglītī-
bas sistēmas daļa, cilvēkiem visu laiku 
ir jāpielāgojas un jāmācās. līdz ar to arī 
augstskolu uzdevums ir spēt iemācīt 
cilvēkiem, kā mainīties, apgūt jauno. 
augstskolas ģeogrāfiskais novietojums 
nav izšķirīgs, un ģeogrāfiskās atšķirības 
nenozīmē dažādus kvalitātes standar-

Hosē Manuels Olivars 
(José Manuel Olivar, 
spānija), navarras darba 
devēju konfederācijas 
pārstāvis

n a V a R R a

dr. hist.  
gatis Krūmiņš, 
Vidzemes 
augstskolas 
rektors
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UzņēMēJDARBīBAS VIDES 
NOVēRTēšANA PAšVALDīBĀS

Jete Nora  
(Jette Nohr, dānija), 
dānijas Rūpniecības 
konfederācijas 
vecākā padomniece

tus. augstskolu lielums nav sinonīms 
efektivitātei, jo arī neliela augstskola 
var būt efektīva. cita lieta ir ietekme, 
jo mazu augstskolu absolvē mazāks 
skaits studentu.
apmēram pirms 100 gadiem Vidzeme 
bija viens no eiropas vairāk izglītota-
jiem reģioniem, to noteica pēc lasīt un 
rakstīt pratēju skaita. Vidzemē tie bija 
95%, tas bija vairāk nekā Rīgā un lat-
galē. Šobrīd situācija ir krasi atšķirīga, 
Vidzemē cilvēku ar augstāko izglītību 
ir mazāk nekā Rīgā un latgalē. Kas ir 
noticis? atbilde ir rodama izglītības 
pieejamībā, to noteic pēc studiju vie-
tu daudzuma uz iedzīvotāju skaitu. 
Vidzeme ir zaudējusi tās priekšrocības, 
ko sniedz augstākā izglītība, un neiz-
manto savu iedzīvotāju potenciālu. 
izglītības pieejamība arī bremzē depo-
pulāciju.
Bieži dzirdamas muļķīgas runas, ka 
reģionu augstskolās neesot vajadzīga 
doktorantūra un zinātne. Tomēr tas ir 
tāpat kā nocirst augstskolai galvu. ne-
var visu koncentrēt tikai Rīgā vai vēl 
lielākos centros. Reģionālajām augst-
skolām ir jāļauj attīstīties, jo tām ir liela 
nozīme visa reģiona attīstībā. Tās pa-
līdz noturēt izglītotus cilvēkus, bremzē 
negatīvos migrācijas procesus.

dānijas Rūpniecības konfederācija ir 
vislielākā darba devēju asociācija dāni-
jā, tā pārstāv 10 tūkstošus uzņēmumu, 
kas darbojas ražošanas, tirdzniecības, 
pakalpojumu sniegšanas u.c. nozarēs.  
Kopumā konfederācijas biedri nodar-
bina vienu miljonu cilvēku.
Mēs regulāri vērtējam un mērām uzņē-
mējdarbības vidi, lai ietekmētu politiķu 
darba kārtību pašvaldībās. Šis novērtē-
jums ir ļoti labs rīks dialoga uzsākšanai 
ar pašvaldību mēriem, vadošo perso-
nālu un speciālistiem. Šāda etalona 
noteikšana rada veselīgu konkurenci 
starp pašvaldībām, kā arī uzlabo pašu 
uzņēmējdarbības vidi un uzņēmumu 
konkurētspēju. Šo ziņojumu publicē-
jam katru gadu septembra pirmajā ne-
dēļā. Tajā pašvaldības tiek sarindotas 
atbilstoši mērījumu rezultātiem, un, 
protams,  neviens nevēlas būt beigās, 
tādējādi mums rodas iespēja veicināt 
dialogu starp uzņēmējiem un pašval-
dībām.
Ziņojums aptver plašu informāciju, 
apmēram vienu trešdaļu veido oficiā-
lie dānijas statistikas dati, piemēram, 
par nodarbinātības un izglītības līmeni 
pašvaldībās utt. otru trešdaļu veido 
jautājumi par to, kā uzņēmumi no-
vērtē savas pašvaldības darbību pēc 
deviņiem kritērijiem, kas ietver plašas 
jautājumu grupas (transports, struk-
tūra u.c.). Šādā veidā nacionālā līmenī 
savu vērtējumu sniedz vairāk nekā 18 
tūkstoši uzņēmumu, tie ir gandrīz 20% 
no kopējā uzņēmumu skaita valstī. Tre-
šajā daļā tiek uzdots visaptverošs jau-
tājums par to, cik lielā mērā uzņēmējs 
ir apmierināts ar uzņēmējdarbības vidi 
savā pašvaldībā (skalā no viens līdz 
pieci).
Reizēm pašvaldību vadītāji ir neizprat-
nē, kāpēc uzņēmēji ir tik neapmierinā-
ti, jo savstarpējās sarunās viņi neizvirza 
nekādas pretenzijas. Tas ir pamats so-
ciālajam dialogam, lai uzzinātu īstos 

neapmierinātības cēloņus, jo aptaujā 
uzņēmēji atbild anonīmi. Parasti ma-
zie un vidējie uzņēmumi ir vairāk ne-
apmierināti nekā lielie, jo lielie ir pazīs-
tami, tiem var piederēt slavens zīmols 
utt., līdz ar to pašvaldību vadītāji vairāk 
ieklausās šo lielo uzņēmumu viedoklī.
Tāpat ziņojumā ir priekšlikumu sa-
daļa, jo aptaujas laikā uzņēmēji arī 
sniedz vērtējumu par to, kuras jomas 
un problēmas pašvaldībām vajadzē-
tu risināt prioritāri. Piemēram, pēdējā 
aptauja rāda, ka par prioritātēm būtu 
jāizvirza infrastruktūra un transporta 
joma, nodokļu un nodevu jautājumi, 
darbaspēka joma u.c. Uzņēmēji šajā 
aptaujā reizēm jau paši piedāvā risinā-
jumu tām problēmām, ko viņi saredz.
Kultūra un attieksme katrā konkrētajā 
pašvaldībā ir ļoti būtiska. Mēdz būt 
liela atšķirība pašvaldību attieksmē, 
vienā gadījumā pašvaldība var uztvert 
sevi kā autoritāti, bet citā – kā civildie-
nesta darbiniekus, kas risina iedzīvo-
tāju un uzņēmēju problēmas. Reizēm 
pašvaldību vadītājiem piemīt arī niķis 
neko nedarīt, uz uzņēmēja priekšliku-
mu atbildot, ka tas nav iespējams. Bet 
varbūt to nav iespējams izdarīt tieši tā, 
kā vēlas uzņēmējs, tomēr ir iespējami 
citi risinājumi. Tā jau ir cita attieksme, 
ja pašvaldība piedāvā alternatīvu risi-
nājumu.
sociālā dialoga veidošanā ar pašval-
dībām ļoti liela loma ir plašsaziņas lī-
dzekļiem. Kad publicējam ziņojumu, 
par to tiek aktīvi diskutēts gan televīzi-
jā, gan radio. Uzstājas gan pašvaldību 
vadītāji, gan konfederācijas pārstāvji, 
gan citi eksperti. dialogs turpinās arī 
pēc ziņojuma publicēšanas. Šie ikga-
dējie ziņojumi ir mainījuši pašvaldī-
bu viedokli un attieksmi, tās pievērš 
daudz vairāk uzmanības vietējiem 
uzņēmumiem un uzņēmējdarbības 
videi. Pievilcīgāka uzņēmējdarbības 
vide vienmēr sākas vietējā līmenī.

  d ā n i J a
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1. Viens no blakusefektiem nelīdzsvarotai reģio-
nu attīstībai ir darbaspēka aizplūšana no ma-
zāk attīstītajām es valstīm un reģioniem, kas ir 
veicinājusi mazāk attīstīto eiropas valstu un to 
reģionu depopulāciju. darbaspēka aizplūšana 
apdraud dalībvalstu un reģionu rūpniecības, 
pakalpojumu un lauksaimniecības sektoru attīs-
tību, kā arī to starptautisko konkurētspēju.

Vienīgi īstenojot konverģences pasākumus 
sociāli ekonomiskajā izlīdzināšanā starp es 
valstīm un reģioniem, ir iespējams nodrošināt 
nodarbinātību, izaugsmi un līdzsvarotu sociāli 
ekonomisko attīstību visās es dalībvalstīs un tās 
atsevišķajos reģionos.

saistībā ar es 2020 stratēģijas mērķu pārskatu 
ir jāmēra atsevišķu valstu konkurētspēja ie-
pretim es kopējai konkurētspējai un jānosaka 
konverģences mērķis starp mazāk un vairāk 
attīstītajām es dalībvalstīm un to reģioniem, lai 
atbalstītu kopējā uzdevuma – veicināt dalībval-
stu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un solidaritāti – sasniegšanu saskaņā ar līgumu 
par es darbību.

2. Pašvaldību ilgtspējīgas attīstības pamatā ir 
sekmīga uzņēmējdarbība tās teritorijā. Uzņē-
mējdarbība reģionos ir būtisks priekšnosa-
cījums reģionālo atšķirību mazināšanai, jo 
tā sniedz nodarbinātības iespējas un līdz ar to 
labklājību iedzīvotājiem, stimulē iedzīvotāju pa-
likšanu savās dzīvesvietās, samazinot teritoriju 
depopulāciju, kā arī rada ienākumus pašvaldību 
budžetos nodokļu veidā, kas savukārt dod ie-
spēju veikt ieguldījumus teritorijas infrastruktū-
ras uzlabošanā, rezultātā kopumā paaugstinot 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Daudzi ekonomisko aktivitāti kavējoši 
šķēršļi var tikt veiksmīgi risināti tieši vietējā 
līmenī, tostarp iesaistot privātā sektora part-
nerus. Uzņēmēji sagaida pašvaldības atbalstu 
labvēlīgai uzņēmējdarbības vides izveidei, it 
īpaši attīstot labi funkcionējošu infrastruktūru 
(transporta maģistrāles un mezgli, ūdens un 
kanalizācijas apgāde, elektrības pieslēgumi, iT 
infrastruktūra, e-pakalpojumi u.c.) un pārrobežu 

infrastruktūru, kā arī samazinot vietējo adminis-
tratīvo slogu uzņēmējiem, radot priekšnoteiku-
mus reģionu konkurētspējas stiprināšanai un 
ilgtspējīgai uzņēmumu darbībai.

lai efektīvi izmantotu teritorijā pieejamos resur-
sus attīstībai, būtiska ir pašvaldību sadarbība 
ar uzņēmējiem, ne tikai risinot tos infrastruktū-
ras trūkumus, kas traucē attīstīties uzņēmējdar-
bībai pašvaldības teritorijā, bet arī uzņēmējiem 
kā nozīmīgai vietējās sabiedrības grupai aktīvi 
iesaistoties pašvaldības kopējās attīstības stratē-
ģijas izstrādē, tostarp palīdzot identificēt jaunas 
ekonomiskās attīstības iespējas, kas balstās uz 
vietējām zināšanām un prasmēm.

3. Plānojot reģionu un pašvaldību attīstību, ne-
pieciešams apzināt katras teritorijas esošos 
resursus, koordinēt papildu resursu piesaisti 
un realizēt teritorijas attīstības potenciālu. 
nozīmīga loma ir teritoriju specializācijai, vei-
cinot katras teritorijas salīdzinošo priekšrocību 
veiksmīgu izmantošanu, teritoriju savstarpēju 
papildinātību un izvairīšanos no nevajadzīgas 
konkurences, kopumā sekmējot resursu efek-
tīvu un ilgtspējīgu izmantošanu. Pilsētu un 
lauku teritoriju starpā pastāv dabiskas funk-
cionālās saites, kuru prasmīga pārvaldīšana 
var veicināt dažādu problēmu, kas iet pāri ad-
ministratīvajām robežām, atrisināšanu, uzlabot 
ekonomiskās izaugsmes rādītājus un arī paaug-
stināt dzīves kvalitāti.

4. Būtisks attīstības priekšnosacījums ir uzņē-
mējdarbības attīstībai nepieciešamā darba-
spēka pieejamība, ko var nodrošināt, sekmē-
jot darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma 
sabalansēšanu reģionālā un vietējā līmenī, sa-
darbojoties izglītības iestādēm, uzņēmējiem, 
reģioniem un pašvaldībām, veicinot ilgtspējīgu 
nodarbinātības iespēju un dzīves vides kvalitā-
tes izveidi, īstenojot īpaši mērķētas iedzīvotāju 
nodarbinātības motivācijas programmas.

5. lai sekmētu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, 
rūpniecības, pakalpojumu un lauksaimniecības 
sektoru attīstību, investīcijas inovācijās un re-
ģiona ilgtspējīgā attīstībā, ir jāveicina sociālais 

sTaRPTaUTisKa KonFeRence
UZŅĒMĒJDARBĪBA REĢIONOS EIROPAS SAVIENĪBAS 

KONKURĒTSPĒJAS STIPRINāŠANAI
2015. gada 11.–12. februāris

RĪCĪBPOLITIKAS STRATĒĢIJAS REKOMENDāCIJAS*
lai sasniegtu stratēģijas es 2020 mērķus, uzlabotu eiropas savienības, atsevišķu tās dalībvalstu un to reģionu izaugsmi un konkurētspēju, nodar-
binātību un līdzsvarotu darbaspēka mobilitāti, konverģences veicināšanai starp mazāk attīstītām un vairāk attīstītām ES valstīm un reģio-
niem piešķirama augstākā prioritāte Eiropas iestāžu un nacionālo valdību politiskajā dienas kārtībā.
lai sekmētu konverģenci starp mazāk attīstītām un vairāk attīstītām es valstīm un reģioniem, nepieciešams risināt turpmāk minētos uzdevumus.

dialogs reģionos, iestrādājot to pašvaldību attīs-
tības programmās. Sociālā dialoga ietvaros, 
savstarpēji sadarbojoties darba devēju, darba 
ņēmēju un pašvaldības pārstāvjiem, nepiecie-
šams aktīvāk risināt jautājumus par publis-
ko pakalpojumu pieejamības nodrošinā-
šanu, it īpaši efektīvāku sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanas organizēšanu un labvēlīgas 
un prognozējamas uzņēmējdarbības vides 
sekmēšanu, ko iespējams arī panākt, aktīvāk 
popularizējot uzņēmējdarbības garu un uzņē-
mējdarbības pozitīvo ietekmi uz vietējās terito-
rijas attīstību un labklājību.

6. lai sekmētu reģionālo attīstību, rūpniecību, 
lauksaimniecību un pakalpojumus, uzlabotu 
uzņēmējdarbības vidi un infrastruktūru, no-
drošinātu inovācijas, būtiski ir pilnvērtīgi un 
saskaņoti izmantot visus pieejamos finanšu 
un ne-finanšu instrumentus reģionālajai 
attīstībai un vietējai uzņēmējdarbībai. Visos 
pārvaldes līmeņos ir jāatbalsta darbības, kas ir 
vērstas uz to, lai neatkarīgi no to izmēra reģio-
nālās un vietējās pašvaldības kļūtu par gudras, 
radošas, ilgtspējīgas un iekļaujošas attīstības 
virzītājspēku, kur uzņēmēji grib attīstīties un in-
vestēt, kur cilvēki labprāt dzīvo un strādā, kuras 
apmeklē un kurās iegulda savus līdzekļus.

integrēta pieeja teritorijas attīstības plānošanā 
un īstenošanā visos pārvaldes līmeņos, kom-
pleksi un pēctecīgi risinot nozīmīgos izaicinā-
jumus un maksimāli efektīvi izmantojot pašval-
dībās un reģionā esošos resursus un izaugsmes 
potenciālu, ir būtiska. aicinām pašvaldības 
meklēt iespējas veicināt finanšu pieejamību 
uzņēmumiem, veidojot grantu un biznesa 
uzsācēju atbalsta programmas, biznesa in-
kubatorus un tehnoloģiju pārneses centrus, 
publiskās – privātās partnerības, krājaizde-
vu sabiedrības un sekmējot uzņēmēju ko-
operāciju.

latvijas darba devēju konfederācija (lddK) kā 
uzņēmēju un darba devēju organizāciju pār-
stāvis sekos rekomendāciju īstenošanai un to 
atbilstošam atspoguļojumam es, nacionālā un 
vietējā līmeņa rīcībpolitikas dokumentos.

* es Konkurētspējas padomei (26.–27.03.2015.) un Rīgas deklarācijai neformālajai ministru tikšanās par kohēzijas politikas, teritoriālās attīstības un pilsētu attīstības jautājumiem (2015. gada 9.–10. jūnijs)
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andris Ozols, 
Latvijas Investīciju 
un attīstības 
aģentūras 
direktors (no 
kreisās) un Juris 
Binde, LDDK 
viceprezidents 
un Latvijas 
mobilā telefona 
prezidents.

Jaceks 
Kravčuks 
(priekšplānā), 
Eiropas 
Ekonomikas 
un sociālo lietu 
komitejas Darba 
devēju grupas 
prezidents. 

Vitālijs gavrilovs, LDDK prezidents 
(no kreisās), arkādijs Suškins LDDK 
Padomes loceklis un Cēsu Uzņēmēju 
kluba prezidents, Jānis Rozenbergs, 
Cēsu mērs, Līga Menģelsone, LDDK 
ģenerāldirektore un Juris Binde.

Deju uzvedums “Namejs” 
tautas deju ansambļa 
“Lielupe” izpildījumā priecēja 
konferences viesus Jelgavā.

aiva Vīksna, lddK 
viceprezidente (no 
kreisās), Normunds 
Čiževskis, biedrības 
„Mārupes uzņēmēji” 
valdes priekšsēdētājs, 
un Ilze Švāne, 
biedrības “līdere” 
pārstāve. ⇑

Jānis Rozenbergs, 
cēsu mērs (no 
kreisās), Vitālijs 
gavrilovs,  
un Brendans 
Bērnss, eiropas 
ekonomikas 
un sociālo lietu 
komitejas loceklis. ⇒

Vitālijs gavrilovs. ⇑	

Konferences noslēgumā 
pateicības vārdus un 
tostus teica latvijas, 
igaunijas, lielbritānijas, 
Ungārijas, Maltas un 
citu eiropas valstu darba 
devēju organizāciju 
pārstāvji. ⇒

Konferences 
dalībnieki 
viesojas 
sia Fortum 
Jelgava. ⇒

Elita Moiseja,  
sia nordic Partners 
Properties valdes 
priekšsēdētāja. 

Dana 
Reizniece-
Ozola, 
ekonomikas 
ministre. ⇒

Kiara Pankoti, 
industriālo 
pētījumu centra 
pētniece, un  
Līga  
Menģelsone, 
lddK ģenerāl-
direktore. ⇐

sTaRPTaUTisKa KonFeRence
UZŅĒMĒJDARBĪBA REĢIONOS EIROPAS SAVIENĪBAS 

KONKURĒTSPĒJAS STIPRINāŠANAI
2015. gada 11.–12. februāris

RĪCĪBPOLITIKAS STRATĒĢIJAS REKOMENDāCIJAS*

latvijas piena ražotne Jelgavā.

andris Rāviņš, 
Jelgavas mērs  
(no kreisās), un 
Vitālijs gavrilovs.

starptautiska konference 
Uzņēmējdarbība reģionos  
eiropas savienības 
konkurētspējas stiprināšanai 
2015. gada 11.– 12. februāris 
Jelgava – cēsis

Rainers Plentls 
FinPoinT 
limited 
izpilddirektors 
(no kreisās), un 
Juris Binde. ⇓
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LDDK misija ir veidot latvijas 

uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, veicinot 

uzņēmumu konkurētspēju un pārstāvot darba 

devējus sociālā dialoga ietvaros visos līmeņos. 

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, ir aktīvi iesaistījusies reģionālā sociālā dialoga 

veidošanā ar pašvaldībām visā latvijā. 

Vairāk informācijas: www.lddk.lv 

lai arī tavas intereses tiktu 
pārstāvētas un ņemtas vērā! 

Kontakti saziņai: lddk@lddk.lv

lddK biedri 
kopā patlaban 
nodarbina 43% 
latvijas strādājošo 
iedzīvotāju. 

Pievienojies,


