
 

LDDK pozīcija/ protokollēmuma projekts 
Nacionālās trīspusējās padomes (NTSP) sēdei 

2021.gada 12.oktobrī 
 

Par gadskārtējo valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu 

2022. - 2024. gadam 

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), atsaucoties uz Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas līdz 2030. gadam (Latvija 2030) stratēģiskajiem mērķiem, Nacionālā attīstības plāna 

2021.-2027.gadam (NAP2027) prioritātēm,  kā arī Latvijas stratēģiju klimatneitralitātes 

sasniegšanai līdz 2050.gadam un Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021. – 

2027.gadam (NIP), aicina valdību ņemt vērā valsts attīstības dokumentos noteiktos mērķus 

un sasniedzamos rādītājus valsts ilgtermiņa līdzsvarotai izaugsmei, ekonomikas 

konkurētspējai un nozaru attīstībai un nodrošināt nepieciešamās investīcijas mērķu 

sasniegšanai.  

LDDK atkārtoti uzsver, ka 2022. gads ir būtisks ekonomikas atveseļošanai un krīzes radīto 

izaugsmes iespēju izmantošanai un ekonomikas transformācijā, tāpēc ir jāpanāk 

uzņēmējdarbības un investīciju vides ievērojams uzlabojums, jāpalielina ieguldījumi 

pētniecībā un attīstībā. 

1. LDDK pieņem zināšanai Finanšu ministrijas informāciju par makroekonomisko prognozi 

un gadskārtējo valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu 2022. - 

2024. gadam.   

2. Lai varētu sniegt konceptuālu atbalstu 2022.gada valsts budžeta un vidēja termiņa 

budžeta ietvara likumprojektam 2022.-2024.gadam, LDDK aicina valdību kopumā izvērtēt 

budžeta pavadošo likumprojektu ietekmi uz tautsaimniecības konkurētspēju, 

uzņēmējdarbības vidi, mazajiem un vidējiem uzņēmējiem,  konkurenci un nodarbinātību un 

paredzēt risinājumus šādos kritiski svarīgos jautājumos: 

2.1. darbaspēka nodokļu un izmaksu konkurētspēja, mobilitātes jautājumi (sīkāk 

pielikumā LDDK un LTRK  2021.gada 11.oktobrī kopīgi parakstītajā vēstulē “Par 

nodokļu politikas izmaiņām 2022. gada valsts budžeta kontekstā”), 

2.2. produktivitāte un konkurētspēja eksporta tirgos, 

2.3. kvalificēta darbaspēka pieejamība, atalgojuma sasaiste ar produktivitāti, 

2.4. publiskā sektora (īpaši pašvaldību) strukturālas reformas, tām pieejamā valsts 

finansējumu sasaiste ar administratīvo izdevumu samazinājumu, 

2.5. veselības aprūpes finansējuma, tajā skaitā investīciju, salāgošana ar jau 

ieguldītajām investīcijām, pacientu vajadzībām un personāla pieejamību, 

2.6. energoresursu sadārdzinājuma kompensēšana valsts apmaksātajiem izglītības, 

veselības un sociālās aprūpes pakalpojumiem. 



3 LDDK atkārtoti aicina sniegt skaidrojumu par finansiāli ietilpīgākajiem prioritārajiem 

pasākumiem, to ietekmi uz stratēģisko mērķu sasniegšanu, kuriem ministrijas ir 

pieprasījušas finansējumu 

4 LDDK aicina regulāri informēt par visa veida publisko finanšu resursu pieejamību,  to 

veidojošajām komponentēm, kā arī par plānotajām publiskajām investīcijām, to 

pieejamību, atdeves rādītājiem un ietekmi uz valsts stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

5 LDDK aicina vistuvākajā laikā atgriezties pie dialoga par Latvijas darbaspēka nodokļu un 

citu izmaksu konkurētspēju, lai sagatavotu priekšlikumus to samazināšanai līdz 

konkurētspējīgam līmenim Baltijas mērogā. 

  

 

 


