LDDK STRATĒĢIJA
2021-2027

PAMATNOSTĀDNES
Apstiprinātas LDDK biedru sapulcē 2020.gada 25.martā (attālināti)

LDDK stratēģija 2021-2027
Misija
Veidot Latvijas uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, veicinot uzņēmēju konkurētspēju un pārstāvot darba
devējus sociālā dialoga ietvaros nacionālā, Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī.

Nākotnes redzējums (vīzija)
2027.gadā LDDK pārstāv uzņēmumus, kas nodarbina vairāk kā 50% no darba ņēmējiem Latvijā un
LDDK ir panākusi stabilu valsts pārvaldes atbalstu Latvijas uzņēmējdarbības attīstībai un
uzņēmumu konkurētspējai Eiropā un pasaulē.

Vērtības
Līderība. LDDK ir vadošā Latvijas darba devējus pārstāvoša balss darbības virziena noteikšanā
labvēlīgas uzņēmējdarbības vides izveidei.
Saliedētība. LDDK ir Latvijas biznesa balss un LDDK biedri ir vienoti darba devēju organizāciju
nostiprināšanā un attīstīšanā uzņēmējdarbību atbalstošas vides veidošanai un sabiedrības
izpratnes par darba devēju organizācijām sekmēšanai.
Kompetence. LDDK savā darbība apvieno LDDK biedru zināšanas un pieredzi, nodarbina
profesionālus darbiniekus un ekspertus, iesaista Latvijas un starptautiskos sadarbības partnerus
izvirzīto mērķu sasniegšanā.
Atbildība. LDDK ir demokrātiska organizācija, kas izzina LDDK biedru kopīgās vajadzības un
saskaņo dažādu nozaru un uzņēmumu intereses uzņēmējdarbības attīstībai.
Godprātība. LDDK uzticas saviem partneriem un savu darbību īsteno godprātīgi.
Atvērtība. LDDK ir atvērta jauniem biedriem – darba devējiem un tos apvienojošām organizācijām
– uzņēmējdarbību atbalstošas vides sekmēšanai.
Sadarbība. Biedru noteikto mērķu īstenošanai LDDK sadarbojas ar Latvijas un starptautiskām
uzņēmumu apvienībām, citu valstu darba devēju organizācijām, ar citām nevalstiskām
organizācijām, valsts un pašvaldības institūcijām.

Stratēģiskie mērķi
1. Panākt uzņēmējdarbību un uzņēmumu konkurētspēju un produktivitātes pieaugumu atbalstošas
rīcībpolitikas izstrādi Latvijas tautsaimniecības ilgtspējai.
2. Sekmēt Latvijas darba devēju interesēm atbilstošus sociālekonomiskos apstākļus un veicināt
sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību.
3. Saglabāt un palielināt Latvijas darba devēju ietekmi rīcībpolitikas izstrādē.
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Diskusiju dokuments LDDK biedru sapulcē 2021.gada 17.martā [turpinājums nākošajā lappusē]
LDDK PRIORITĀTES 2021/2022

Prioritārie virzieni
2021/2022:

Noteiktas atbilstoši LDDK stratēģijas 2021.-2027.gadam pamatnostādnēm
(apstiprinātas LDDK biedru sapulcē 2020.gada 25.martā (attālināti)).



1. Darba devēju

Noteiktas, lai atbalstītu Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2021.2027.gadam

(NAP2027)

ietverto

četrus

stratēģiskos

mērķu

-

noturība,

Produktivitāte un ienākumi, Vienlīdzīgas iespējas, Sociālā uzticēšanās,

konkurētspēja un

Reģionālā attīstība - īstenošanu.

reputācija



2. Vesela,

Komisijas un Eiropas sociālo partneru pieņemtos dokumentus:

kvalificēta un

 Paziņojums Par jaunu sākumu sociālajam dialogam (2016. gada 27.

sociāli aizsargāta

jūnijs);

darba spēka

 Eiropas sociālo tiesību pīlāra pamatprincipi: vienādas iespējas un piekļuve

pieejamība

darba tirgum, taisnīgi darba nosacījumi un sociālā aizsardzība un

3. Ilgtspējīgas

iekļaušana (2017. gada 17.novembris);

investīcijas
ekonomikas

Noteiktas, ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes prezidentūras, Eiropas



Noteiktas, ņemot vērā jauno politisko ciklu Eiropas Savienībā un īpaši Eiropas

atjaunošanai,

Komisijas politiskās prioritātes 2019.-2024.gadam: Zaļais kurss Eiropai,

noturībai un

Ekonomika cilvēku labā, Digitālajam laikmetam gatava Eiropa, Mūsu

izaugsmei

eiropeiskā dzīves ziņa, Spēcīgāka Eiropa pasaulē un Jauns impulss Eiropas
demokrātijai (2019.gada 16.jūlijs).

4. Strukturālas
reformas



ekonomikas politikas koordinēšanas ietvaru.

5. Trīspusējais un
divpusējais
sociālais dialogs

Noteiktas, ņemot vērā Eiropas pusgada procesu, kas nodrošina ES valstu



Noteiktas, ņemot vērā Eiropas Atveseļošanas plānu, lai palīdzētu novērst
ekonomisko un sociālo kaitējumu, ko izraisījusi koronavīrusa pandēmija, un
izkļūt no krīzes, liekot pamatus mūsdienīgai un ilgtspējīgai Eiropai.

LDDK misija

Veidot Latvijas uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, veicinot uzņēmēju konkurētspēju
un pārstāvot darba devējus sociālā dialoga ietvaros nacionālā, Eiropas

2021-2027:

Savienības un starptautiskā līmenī.
1. Panākt uzņēmējdarbību un uzņēmumu konkurētspēju un produktivitātes

Stratēģiskie mērķi
2021-2027:

pieaugumu atbalstošas politikas izstrādi Latvijas tautsaimniecības ilgtspējai
2. Sekmēt Latvijas darba devēju interesēm atbilstošus sociālekonomiskos
apstākļus un veicināt sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību
3. Saglabāt un palielināt Latvijas darba devēju ietekmi politikas izstrādē
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TOP 5 PRIORITĀTES 2021/2022:
1. Veicināt darba devēju noturību, konkurētspēju un reputāciju:


koronovīrusa pandēmijas radītās ekonomiskās krīzes pārvarēšanas veicināšana ar atbalstu ātrai un
plašai sabiedrības vakcinācijai, ierobežojumu mazināšanai un kompensācijām negūto ienākumu
aizvietošanai, kombinēto finanšu instrumentu pieejamībai uzņēmumiem digitālai un zaļai transformācijai;



nodokļu sistēmas konkurētspējas Baltijas valstu reģionā sekmēšana, veicinot darba spēka nodokļu un
darbaspēka papildu izmaksu samazināšanu un ēnu ekonomikas ierobežošanu, izmantojot koronovīrusa
pandēmijas krīzes laikā gūto pieredzi;



sociāli atbildīgu investīciju piesaistes veicināšana eksportspējīgām ražojošajām un pakalpojumu
nozarēm, sekmējot starpnozaru sadarbību un vadošo nozaru ilgtspējīgu attīstību;



valsts atbalsta kontroles sekmēšana, lai nodrošinātu, ka publiskie izdevumi neizstumj, bet papildina un
sekmē privātos izdevumus, netiek pieļauta pārmērīga kompensācija un vienotajā tirgū ir vienlīdzīgi
konkurences apstākļi;



starptautiskajiem standartiem atbilstošu risku pārvaldības un atbilstības kultūras veicināšana
uzņēmumos, finanšu institūcijās un uzraugošajās iestādēs, samērīgas pieejas veicināšana risku
pārvaldībā;



vides, ekonomikas un sociālo aspektu sabalansēšanas ceļā uz klimata mērķu sasniegšanu un
tautsaimniecības transformāciju veicināšana;



ražošanas resursu izmaksu konkurētspējas, ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības veicināšana;



uzņēmējdarbību konsultatīvo padomju izveides pašvaldībās veicināšana.

2. Veicināt vesela, kvalificēta un sociāli aizsargāta darbaspēka pieejamību:














drošas darba vides un veselības aprūpes sistēmas efektivitātes veicināšana;
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības pēc iespējas tuvāk cilvēka dzīves un darba vietai
veicināšana;
darba attiecību un nodarbinātības tiesiskā regulējuma elastības veicināšana;
taisnīgu un konkurētspējīgu darba nodokļi sekmēšana, veicinot iesaisti sociālās apdrošināšanas sistēmā;
uzkrājumu kultūras veicināšana;
iekšējās mobilitātes veicināšana;
kvalificēta darba spēka piesaistīšanas un iekļaujoša darba tirgus politikas veicināšana,
atbalsta instrumentu pieejamības gan privātā, gan publiskā sektorā veicināšana (paritātes princips starp
ieguldījumiem publiskajā un privātā sektorā);
Nozaru ekspertu padomju (NEP) attīstības veicināšana;
atbalsta un sistēmiskas pieejas veicināšana darba devējiem darbinieku kvalifikācijas un produktivitātes
palielināšanai,
ekspertīze profesionālās un augstākās izglītības satura, pārvaldības un finansēšanas reformai;
darba vidē balstītus mācību un prakšu veicināšana;
darba tirgus pārmaiņu vadības digitalizācijas, automatizācijas un tehnoloģiju ieviešanas ietekmē
veicināšana.

3. Sekmēt ilgtspējīgas investīcijas ekonomikas atjaunošanai, noturībai un izaugsmei:


ekonomikas transformācijai atbilstoši klimata un digiitalizācijas mērķiem sekmēt starpinstitucionālo
koordināciju, starpdisciplināro sadarbību un atbildību augstākajā līmenī ilgtspējīgam investīcijām vides,
sociālo, labas pārvaldības mērķu jomās nozaru un uzņēmumu digitalizācijai;



uzņēmumiem pieejamo finanšu instrumentu klāsta veicināšana ar starptautiski konkurētspējīgiem
nosacījumiem ilgtermiņa investīcijām un uzņēmumu transformācijai vides, sociālo, labas pārvaldības
mērķu jomās, nozaru un uzņēmumu digitalizācijai;



labvēlīgu nosacījumu investīcijām augstākas pievienotās vērtības nozarēs produktivitātes pieaugumam
un atbalsta pilna cikla inovāciju procesam veicināšana, ietverot ražošanu, komercializāciju, eksportspēju;
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ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu publisko un privāto investīciju veicināšana atbilstoši OECD investīciju
kvalitātes kritērijiem: produktivitāte un inovācijas, nodarbinātība un darbvietu kvalitāte, prasmes,
dzimumu līdztiesība un oglekļa emisiju ietekme;



finansējuma pieejamības veicināšana pārejai uz oglekļa mazietilpīgu attīstību, ņemot vērā ES un Latvijas
uzņemtās saistības klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanā, paredzot atbalstu ražošanas
tehnoloģijām un ražošanas ēku energoefektivitātei.



a galveno dabas resursu ilgtspējas sekmēšana , savstarpēji integrējot ekoloģiskos, ekonomiskos un
sociālos aspektus, un veicinot starpresoru koordināciju sociālā dialoga ietvaros, izveidojot NTSP
apakšpadomi dabas resursu ilgtspējas jautājumos.

4. Sekmēt strukturālo reformu turpināšanu darba devēju starptautiskai konkurētspējai un
tautsaimniecības ilgtspējai:


valsts pārvaldes un pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas veicināšana infrastruktūras,
pakalpojumu un cilvēkresursu attīstībai un ilgtspējai;



augstākās izglītības pārvaldības un finanšu reformas, profesionālās vidējās izglītības satura reformas,
pieaugušo izglītības un veselības aprūpes sistēmas pārvaldības reformas veicināšana;



pārejas uz augstākas pievienotās vērtības sektoriem veicināšana;



valsts un pašvaldību pārvaldes efektivitātes veicināšana (atvērtie dati, digitāls vispirms, administratīvā un
kontrolējoša sloga mazināšana, iestāžu funkciju pārskatīšana un principa “konsultē vispirms” īstenošana).

5. Stiprināt trīspusējo un divpusējo sociālo dialogu:


atbalsts trīspusējai sadarbībai (MK kā valsts pārvaldes, LDDK kā darba devēju un LBAS kā darba ņēmēju
pārstāvju) līdzdalībai lēmumu pieņemšanā, sekmējot sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību,
valsts un pašvaldību pārvaldes darba efektivitāti un līdzsvarotu interešu pārstāvību un lēmumu
pieņemšanas pārskatāmību;



nozaru pašregulācijas un nozaru koplīgumu (ģenerālvienošanās) veicināšana (informēšana, izglītošana
un priekšlikumi regulējumu pilnveidei);



atbalsts nozaru darba devēju organizācijām, kas ir ieinteresētas nozaru koplīgumu (ģenerālvienošanās)
sagatavošanā;
atbalsts uzņēmumiem koplīgumu slēgšanas veicināšanai (informēšana, izglītošana, priekšlikumi
koplīgumu saturam).
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Sociālekonomiskā
vide

Konkurētspēja

Darāmais 2021 TOP 44

Uzņēmējdarbības
vide

LDDK stratēģija 2014-2020
darbības virzieni:

Uzņēmējdarbības vide, tautsaimniecība un nodokļu politika:
1. Darbs ar nozaru ministrijām un Eiropas Komisiju Covid-19 ietekmes un tās izraisītās krīzes sekmīga pārvarēšanai un seku
novēršanai, sekmējot ekonomikas atveseļošanos un līdzsvarotu ilgtspējīgu attīstību, sniedzot ieguldījumu Stratēģijas Latvijai Covid19 krīzes radīto seku mazināšanai ieviešanā un atbilstoši investīciju piesaistei no ES un valsts finansējuma.
2. Sekmēt nepieciešamo atbalstu Covid-19 skartajiem uzņēmumiem to darbības atjaunošanai un starptautiskās konkurētspējas
uzturēšanai: uzņēmumiem pieejamo finanšu instrumentu klāsta paplašināšana ar starptautiski konkurētspējīgiem nosacījumiem;
kombinēto finanšu pakalpojumu pieejamība uzņēmumiem samērīgā un starptautiski konkurētspējīgā līmenī, kreditoru aizsardzības
jautājumu sakārtošana (interešu salāgošana tiesiskās aizsardzības procesa laikā starp nodrošinātajiem un nenodrošinātajiem
kreditoriem) un PPP projektu veicināšana.
3. Priekšlikumu izstrāde nodokļu sistēmas pilnveidei un starptautiskai konkurētspējai Baltijas valstu reģionā (saskaņā ar MK lēmumu līdz 01.jūnijam iesniegt darbaspēka nodokļu turpmāku samazināšanas plānu MK):
3.1. sekmēt darba nodokļu konkurētspēju un pozitīvu ietekmi uz augsti kvalificēta darbaspēka piesaisti, mazinot administratīvo slogu
un ierobežojot ēnu ekonomiku,
3.2. mazinot darbaspēka nodokļu slogu un vienkāršojot darbaspēka nodokļu piemērošanu,
3.3. ar darbaspēku saistīto papildus izmaksu konkurētspēja un vienkāršota administrēšana, papildus darbaspēka nodokļu
nepiemērošana (virsstundas, darbanespējas lapas, transports, izglītība, ēdināšana, u,.c)
3.4. īstenojot nekustamā īpašuma nodokļa reformu (t.sk. kadastrālās vērtēšanas sistēmas maiņa, nepārlikt NĪN slogu no privātā
sektora uz uzņēmējdarbību),
3.5. sekmējot taisnīgus darba nodokļus un motivējošu iesaisti sociālās apdrošināšanas sistēmā, veicinot uzkrājumu kultūru;
3.6. precizēt IIN likumu, lai nostiprinātu darba devēju iespējas vienkāršoti administrējamā un piemērojamā veidā (t.i. neaprēķinot
attālinātā darba dienu prorcijas) nodrošināt darbiniekiem attālinātā darba iespējas pastāvīgi (nevis tikai 1 gadu pārejas periodā)
nodrošinot iespēju darba devējam kompensēt ar attālināto darbu saistītās izmaksas, tam nepiemērojot papildus darbaspēka
nodokļus.
4. Sekmēt starptautiskajiem standartiem atbilstošas risku pārvaldības ieviešanu uzņēmumos, finanšu institūcijās un uzraugošajās
iestādēs: "Moneyval" (Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu
komiteja) ieteikumu praktiska īstenošana, sekmējot samērīgu pieeju risku pārvaldībā un uzlabojot Latvijas uzņēmēju reputāciju un
starptautisko konkurētspēju.
5. Stiprināt nozaru sociālā dialoga instrumentus: nozaru pašregulācijas veicināšana, pilnveidojot regulējumu; LDDK atbalsts nozaru
darba devēju organizācijām, kas pašas ir ieinteresētas nozaru koplīgumu (ģenerālvienošanās) sagatavošanā.
6. Veicināt Valsts pārvaldes un pašvaldību pārvaldes efektivitāti: virzība uz “nulles birokrātiju”, administratīvo procedūru vienkāršošana,
normatīvisma un atskaišu mazināšana, digitalizācija – digitālā transformācija un valsts informācijas sistēmu integrācija valsts
pārvaldes reformai un administratīvi teritoriālai reformai infrastruktūras, pakalpojumu un cilvēkresursu attīstīšanas plānošanai un
ilgstpējīgai izmantošanai; sekmēt tiešsaistē esošos publisko pakalpojumu izmantošanu uzņēmējdarbībā.
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7. Turpināt darbu pie ES un nacionālo publisko investīciju prioritātēm un atbilstoša regulējuma sākot ar 2021.gadu: ES fondu 2021.2027.gadam darbības programmas, Atveseļošanas un noturības plāns, Nacionālais Reformu plāns (NRP) 2020, Nacionālā Klimata
un enerģētikas politika 2030, Eiropas zaļais kurss, tai skaitā t.sk. Oglekļa emisiju nodoklis (angļu val. Carbon Border Tax, CBT) ar
mērķi radīt labvēlīgus nosacījumus ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai un investīcijām augstākas pievienotās vērtības nozarēs, zaļai un
digitālai transformācijai, teritoriālai, sociālai un ekonomiskai augšupvērstai konverģencei ar attīstītākajam ES dalībvalstīm.
8. Sekmēt publisko investīciju pārvaldības pilnveidi un īpaši Next Generation EU (Nākamās paaudzes ES) fondu izmantošanas stingru
uzraudzību.

V

9. Sekmēt uzņēmēju izglītošana finanšu pratības jautājumos, un īpaši vides, sociālo, labas pārvaldības jautājumos un ilgtspējīga
finansējuma piesaistē, ES “Zaļā kursa” ieviešanā, korupcijas, finanšu noziegumu un ēnu ekonomikas mazināšanā.

V

V

Sociālā joma, darba tiesības un darba aizsardzība:
1. Informēt un konsultēt biedrus par darba aizsardzības pasākumiem, ievērojot drošības prasības Covid-19 pandēmijas laikā,
nodrošinot uzņēmējdarbību.

V

2. Popularizēt darba aizsardzības nozīmi un sekmēt darba devēju īstenotus darba aizsardzības pasākumus:
2.1. LDDK biedru vidū akcentēt drošas darba vides un kultūras pasākumu nozīmību tautsaimniecībā, pieredzes apmaiņas tikšanās
u.tml.
2.2. sniegt konsultācijas uzņēmējiem darba aizsardzības jautājumos un organizēt tikšanās ar LDDK biedriem – uzņēmēju klubiem;
2.3. turpināt darba devēju izglītošanu darba aizsardzības jautājumos – par elektroniskā paraksta izmantošanu darba aizsardzības
dokumentu parakstīšanā.
2.4. turpināt sadarbību ar Latvijas arodslimību un arodveselības ārstu biedrību par obligātās veselības pārbaudes veikšanas
kvalitātes uzlabošanu.
3. turpināt sadarbību ar Latvijas ugunsdrošības asociāciju normatīvo aktu izstrādāšanā un informēt LDDK biedrus par ugunsdrošības
nozīmi uzņēmējdarbībā.
4. Iepazīties ar ES direktīvu par ķīmisko vielu, t.sk. kancerogēno ķīmisko vielu, grozījumiem, veikt to izvērtēšanu un informēt attiecīgās
jomas uzņēmumus

V

5. Īstenot kampaņu par individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) iegādi darba vidē balstītu mācību projekta ietvaros un par IAL nozīmi
darba vietā.

V

6. Aktīvi iesaistīties diskusijās ar darba devējiem un rīcībpolitikas veidotājiem starptautiskā, ES un nacionālā līmenī par darba un
nodarbinātības nākotnes jautājumiem tehnoloģiju transformācijas (digitalizācijas) kontekstā: jaunas darba formas, izglītības saturs
un nepieciešamās prasmes, sociālā dialoga un sociālo partneru loma, regulējuma izmaiņas jaunajos darba tirgus apstākļos.
7. Sekmīgi izstrādāt LDDK sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm īstenojamos ES projektus ES fondu darbības programmas 2021.2027.gadā ietvaros darba devējiem aktuālajos darba tirgus vadības jautājumos - sociālo partneru veikstpējas stiprināšana un
iekļaujošs darba tirgus kvalificēta un sociāli aizsargāta darbaspēka pieejamībai (darba un ģimenes dzīves līdzsvarošana, ilgāks un
labāks darba mūžs u.c.).
8. Eiropas sociālo partneru nolīguma par digitalizācijas ietekmi uz nodarbinātību paredzēto pasākumu ieviešana Latvijā, sekmējot
darba tirgus pārmaiņu vadību digitalizācijas, automatizācijas un tehnoloģiju ieviešanas ietekmē.
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9. Turpināt darbu pie Darba likuma grozījumiem: samazināt virsstundu darba apmaksu visās tautsaimniecības nozarēs; paplašināt
darba līgumu slēgšanas iespējas uz noteiktu laiku; noteikt vienādu atlaišanas kārtību visiem darbiniekiem, tajā skaitā arodbiedrības
biedriem; uzlabot darbinieku nosūtīšanas tiesisko regulējumu ( direktīva 2018/957), precizēt darba un atpūtas laika nošķiršanu,
definējot terminu “darbgatavības laiks”, tajā skaitā komandējuma (darba brauciena) laikā, kā arī izvērtēt nepieciešamību darba
brauciena laikā nodrošināt darba laika uzskaiti un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos.)
10. Sekmēt nozaru pašregulāciju un nozaru koplīgumu (ģenerālvienošanās) mehānisma un regulējuma pilnveidošanu.

V

11. Izpratnes veicināšanas par nozaru koplīgumiem aktivitāšu īstenošana: konferences organizēšana īstenošana: konferences
organizēšana un citas darbības
12. Iekļaujoša darba tirgus veidošana un sociālās drošības paaugstināšana: virzību uz elastīgu darba attiecību un nodarbinātības
tiesisko regulējumu, īpaši ģimenēm ar bērniem un gados vecākiem cilvēkiem, atbilstošiem sociālekonomiskajiem apstākļiem darba
spēka pieejamībai un darba devēju konkurētspējai; starptautiskās konferences un balvas par labāko praksi darba un privātās dzīves
saskaņošanai īstenošana.
13. Nodrošināt darba devēju iesaisti veselības aprūpes pārvaldībā: sekmēt “lielo datu” izmantošanu un analīzi vienotai izpratnei par
veselības nozares problēmjautājumiem, veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un nozares finansējuma efektīvu
izlietojumu, valsts obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu. Uzturēt diskusiju par nepieciešamību samazināt darba
devēja apmaksājamo darba nespējas dienu skaitu (A lapas); uzturēt diskusiju par nodokļu atvieglojumu apjoma palielinājumu (šobrīd
EUR 426,86) par darba devēju veiktajām apdrošināšanas prēmiju iemaksām par darbinieku veselības, nelaimes gadījumu vai
dzīvības apdrošināšanu (bez līdzekļu uzkrāšanas), kas nepārsniedz 10% no apdrošinātā (darbinieka) bruto darba samaksas gadā,
un noteikt to 1,5 minimālo mēnešalgu apmērā.
14. Rosināt Labklājības ministrijai veikt grozījumus MK noteikumos par obligātās veselības pārbaudes kārtību, iesaistot Latvijas
arodslimību un arodveselības ārstu biedrību.

V

Izglītība un nodarbinātība:
1. Koordinēt Nozaru ekspertu padomju (NEP) darbību, veicinot metodisku pieeju NEP funkciju izpildē. Nodrošināt aktīvu NEP, darba
devēju un to pārstāvošo organizāciju līdzdalību izglītības kvalitātes nodrošināšanā, profesionālās izglītības iestāžu tīkla un izglītības
satura plānošanā, kā arī profesijas standartu (PS) un profesionālās kvalifikācijas prasību (PKP) izstrādes procesa pilnveidē.
2. Nodrošināt LDDK un NEP iesaisti profesionālās un augstākās izglītības nodarbināto un bezdarbnieku izglītības piedāvājuma
veidošanā (tālākizglītības piedāvājuma noteikšana atbilstoši nozaru vajadzībām; lielāks finansējums augstākai apmācības
kvalitātei), veicinot to atbilstību darba tirgus prasībām.
3. Nodrošināt LDDK un NEP dalību profesionālās vidējās izglītības satura reformas turpināšanā: piesaistīt profesionālus ekspertus
modulārās izglītības programmu (MIP), profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE), digitālo mācību līdzekļu (DML) satura
vērtēšanai, iesaistot NEP, nozaru asociācijas un biedrības, lielākos nozaru uzņēmumus.
4. Nodrošināt darba devēju iesaisti augstākās izglītības sistēmas resursu efektīvā izmantošanā: augstākās izglītības pārvaldības
reforma, nosakot darba devēju lomu augstskolu pārvaldībā; iesaiste studiju virzienu novērtēšanā, kā arī profesiju standartu (PS) un
profesijas kvalifikāciju prasību (PKP) izstrādē augstākajā izglītībā.
5. Palielināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksēs uzņēmumos:
paaugstināt profesionālo izglītības iestāžu ieinteresētību īstenot darba vidē balstītas mācības, īstenot informatīvu kampaņu darba
vidē balstītu mācību un profesionālās izglītības popularizēšanai, īstenot kampaņu par individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) iegādi
darba vidē balstītu mācību projekta ietvaros un par IAL nozīmi darba vietā.
6. Sekmēt darba vidē balstītu mācību ieviešanu augstākajā izglītībā.
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7. Nodrošināt aktīvu darba devēju viedokļa pārstāvēšanu cilvēkkapitāla attīstības un pietiekamības jautājumos: veicināt jauniešu izvēli
par labu profesionālai vidējai un augstākai izglītībai dabaszinātņu, matemātikas un inženierzinātņu (STEM) jomās, t.sk. izmantojot
NEP.
8. Uzņemties vadošo lomu sociālo partneru prasmju fondu iniciatīvas īstenošanā sadarbībā ar nozaru pārstāvošajām organizācijām
un diskusija par labāko ieviešanas, pārvaldības, īstenošanas un finansēšanas mehānismu. Nodarbināto prasmju fondu idejas
virzīšana: pilotprojekta īstenošana ar ES fondu atbalstu.
9. Sekmēt kvalificēta darba spēka piesaistīšanas un iekļaujošas darba tirgus politiku, t.sk. veicinot diasporas iesaisti Latvijas darba
tirgū.

V

10. Veicināt uzņēmumu sadarbību ar augstskolām un uzņēmumu sadarbību ar citu valstu uzņēmumiem, kā arī starpdisciplināru
sadarbību lietišķo pētījumu īstenošanā, dažādu inovatīvu produktu radīšanā un komercializācijā (ar valsts un ESF finansējumu).
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Starptautiskās attiecības un pārrobežu tirdzniecība:
1. Aktīvi iesaistīties diskusijās par investīciju prioritārajiem virzieniem Latvijā ES daudzgadu budžeta 2021.-2027.gada un Eiropas
Atveseļošanas plāna plānošanas procesā: turpināt darbu pie ES un nacionālo investīciju prioritātēm un atbilstoša regulējuma sākot
ar 2021.gadu ar mērķi radīt labvēlīgus nosacījumus ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai un investīcijām augstākas pievienotās vērtības
nozarēs.
2. Sekmēt nepieciešamo priekšnoteikumu radīšanu (regulējums, informācija ieinteresētajām pusēm), lai Latvijas uzņēmumu attīstībai
un konkurētspējai tiktu izmantotas pēc iespējas vairāk ES kopienas programmu finansējums un finanšu instrumenti (Horizon
Europe, EUInvest, Inovāciju fonds, Modernizācijas fonds, Aizsardzības fonds u.c.)
3. ES PVN sistēmas modernizēšana - LDDK biedru iesaiste un interešu pārstāvniecība Latvijas nostājas detalizētā izstrādē par ES
jaunajām iniciatīvām pievienotās vērtības nodokļa jomā: vienkāršošanas pasākumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU),
galīgā PVN sistēma un samazinātās PVN likmes.
4. Pilnveidot muitas regulējumu pārrobežu tirdzniecības veicināšanai: uzturēt diskusiju par papildinājumiem Muitas likuma 20. pantā
par vispārsaistošu, likumisku regulējumu situācijās, kad Latvijas Republikas muitas teritorijā tiek objektīvi konstatēta viena vai
vairākas atšķirības datos saistībā ar muitā deklarēto preču skaitu, svaru, apjomu un preču muitas vērtību, kad tā mainās sakarā ar
objektīvi konstatētām izmaiņām preču skaitā, svarā un apjomā.
5. Aktivizēt Lietišķo sadarbības padomju darbību ar Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu, kā arī citu valstu darba devēju
organizācijām, ar ko LDDK ir noslēgti sadarbības līgumi.
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LDDK stratēģija 2014-2020
darbības virziens:

LDDK reputācija un ietekme:
1. Uzturēt aktīvu sociālo dialogu ar valdību un arodbiedrībām Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) un tās
apakšpadomju ietvaros un aktīvi pārstāvēt LDDK biedru viedokļus normatīvo aktu izstrādes procesā.
2. Aktīvi paust darba devēju viedokli, piedaloties konsultatīvajās padomēs un darba grupās starptautiskā, Eiropas Savienības,
nacionālā un vietējā (reģionālā) līmenī.
3. Sekmēt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību darba devēju reputācijas uzlabošanai sabiedrībā un lēmumu pieņēmēju vidū: darbs
apzinātības vairošanā sociālajiem partneriem un sabiedrībai par sociālā dialoga nozīmi.
4. Nodrošināt LDDK īstenoto ES finansēto projektu kvalitatīvu ieviešanu un noteikto mērķu sasniegšanu.
5. Stratēģisko mērķu sasniegšanai un pilnvērtīgai biedru interešu pārstāvēšanai – stiprināt LDDK ekspertu kapacitāti.
6. Nodrošināt jaunu biedru piesaisti.
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