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Ievads
2003. gadā apritēja desmit gadi kopš, apvienojoties Latvijas Darba devēju centrālajai
apvienībai un Latvijas Privātuzņēmēju (darba devēju) savienībai, dibināta un reģistrēta Latvijas
Darba devēju konfederācija un tika uzsākts darbs pie trīspusējā dialoga attīstības.
Par vienu no pirmajiem soļiem sociālā dialoga attīstībai Latvijā uzskatāms
Latvijas Darba devēju konfederācijas Aicinājums Latvijas Republikas Ministru
kabinetam. Aicinājumā tika pausta Latvijas uzņēmēju vēlme strādāt Latvijas labā, aktīvi
piedaloties valsts ekonomikas atveseļošanā. Aicinājumā teikts:
“Esam pārliecināti, ka šāda lietišķa valsts augstākā likumdevēja, pārvaldes
institūciju un darba devēju sadarbība nolīdzinās visus šķēršļus Jaunās valdības un darba
devēju attiecībās, veicinās sociālo stabilitāti, palīdzēs veidot likumus un tiem atbilstošu
saimniecisko reformu Latvijas valsts un tautas interesēs.”
(Latvijas Darba devēju konfederācijas Valde, 1993. gads)
Atbildot uz darba devēju aicinājumu, Ministru prezidents V. Birkavs raksta:
“Esmu gandarīts par Latvijas Darba devēju konfederācijas vēlmi strādāt Latvijai, par
centieniem sadarboties ar Ministru kabinetu un tā institūcijām, par Ministru kabineta
Deklarācijas atzinīgu novērtējumu. Uzskatu, ka jau tuvākajā laikā būtu turpināmas trīspusējās
sarunas. Tāpēc esmu uzdevis Ministru prezidenta biedriem O. Kehrim un M. Gailim iesniegt
priekšlikumus par institūciju, uz kuras bāzes varētu turpināties Latvijas Republikas Valdības,
arodbiedrības un uzņēmēju pilnvaroto pārstāvju konsultatīvās sarunas.”
Jau pēc trim mēnešiem 1993.gadā 19.oktobrī Ministru prezidents izpildīja savu solījumu un
Ministru kabinets akceptēja Koncepcija par trīspusējās sadarbības veidošanas pamatprincipiem
un nepieciešamību Latvijā, kā arī Aicinājumu Latvijas darba devēju un darba ņēmēju
organizācijām.
Šis atskats vēsturē bija nepieciešams, lai vēlreiz atsauktu atmiņā laiku, kad Latvija bija
tikko atguvusi neatkarību, tikko sāka veidoties tirgus attiecības un daudzas ekonomiskas
reformas bija nepieciešams veikt īsā laikā. Atgādināt to, ka vēlme strauji virzīt valsti pa tirgus
ekonomikas ceļu, nekavēja Valdību atrast laiku konsultācijām ar sociālajiem partneriem.
Tuvojoties iestāšanai Eiropas Savienībā, Latvijas Darba devēju konfederācija uzskata,
ka pēdējo desmit gadu laikā daudzi Latvijas uzņēmēji ir ieguldījuši daudz laika un līdzekļu, lai
nodrošinātu preču un pakalpojumu kvalitātes atbilstību Eiropas un pasaules standartiem.
Parādījuši savu aktīvo pilsonisko pozīciju piedaloties un aizstāvot Latvijas uzņēmēju intereses
pasaules un Eiropas uzņēmēju nevalstiskajās organizācijās. Tālredzīgākie uzņēmēji un
darbinieki kopīgiem spēkiem ir spējuši pārkārtot un sakārtot Latvijas tautsaimniecību tādējādi,
lai mums būtu dota iespēja turpmāk dzīvot kopā vienotā sociālā un ekonomiskā telpā ar
valstīm, kuru demokrātijas tradīcijas mērāmas gadsimtos.
Gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā institūcijas, kurās darbojas sociālie partneri kalpo
kā tilts starp valsts varu un sabiedrību. Tas cik stiprs būs šis tilts atkarīgs no mums visiem, no
sociālo partneru varēšanas formulēt un izteikt savu viedokli gan Latvijā, gan ES institūcijās un
no valsts varas vēlmes uzklausīt šo viedokli. No tā, vai valsts vara apzināsies, ka sociālie
partneri ir ar zināšanām un praktisko pieredzi bagāts izziņas un atbalsta resurss, jebkuru sociāli
– ekonomisku jautājumu risināšanā.
Lai to realizētu, konsultācijām un viedokļu apmaiņai jākļūst par ieradumu, nevis kā
nodeva starptautiskajām institūcijām un dokumentiem.
Latvijas Darba devēju konfederācijas moto ir „Par sociālo mieru un stabilitāti” šajos
vārdos ir ietverts daudz: gan tas, ka LDDK biedri atbalsta korporatīvās sociālās atbildības
principus, gan ir gatavi un rinda jau ir pievienojušies ANO ģenerālsekretāra Kofi Annana
iniciatīvai „Globālais līgums,” kura stingri iestājas par cilvēktiesību, darba tiesību un saudzīgas
attieksmes pret vidi principu ievērošanu. Tikai sociālais miers var dot iespēju Latvijai attīstīties
2

Latvijas Darba devēju konfederācija

šajā tik dinamiskajā laikmetā, jo sapratne un kopīgs darbs ir tas, kas nodrošina valsts izaugsmi
un attīstību.
Mūsu spēks ir mūsu spējā konsolidēt ap sevi tos darba devējus, kuriem rūp ne tikai
peļņas gūšana, bet arī sociāli ekonomiskās norises Latvijā.
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Latvijas Darba devēju konfederācijas valdes sastāvs
(2003-2006.gads)
Prezidents
Vitālijs Gavrilovs
Viceprezidenti
Valdis Jākobsons
Teodors Tverijons
Andris Zorgevics
Juris Biķis
Kirovs Lipmans
Vasilijs Meļņiks
Valdes locekļi
Jānis Bertrands
Arkādijs Suškins
Aiva Vīksna
Viktors Puriņš
Juris Binde
Jānis Dirba
Jānis Dūklavs
Ivars Puksts
Ivars Strautiņš
Henrihs Danusēvičs
Juris Gulbis
Gundars Strautmanis
Valērijs Terentjevs
Mārtiņš Bojārs
Jānis Zudāns
Jevgēņijs Kalējs

A/S „Aldaris” prezidents
Latvijas Alus darītāju savienības viceprezidents
Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes
priekšsēdētājs, PAS „Grindeks” valdes priekšsēdētājs
Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents
VAS „Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs
A/S „Latvijas Finieris” prezidents, Latvijas Kokrūpniecības
federācijas prezidents
A/S „Kalceks” prezidents
SIA „Eiroholdings” prezidents
SIA „Baltijas logi” direktors
Cēsu rajona uzņēmēju kluba prezidents; Suškina IU „Seor”
direktors
SIA „Lietišķās informācijas dienests” izpilddirektore
Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents
SIA „Latvijas Mobilais Telefons” prezidents
Latvijas Energobūvniecības asociācijas direktors
Latvijas Alus darītāju savienības prezidents
A/S „DATI Grupa” ģenerāldirektors
LKSCS „Turība” valdes priekšsēdētājs
Latvijas Tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs
A/S „Latvijas balzams” valdes priekšsēdētājs
SIA „Lattelekom” prezidents
LSEZ A/S „Liepājas metalurgs” prezidents
Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijas valdes priekšsēdētājs
A/S „Rebir” prezidents (pārstāv Mašīnbūves un metālapstrādes
uzņēmēju asociāciju)
Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs
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Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji padomēs, komisijās un
vadības grupās
1. Nacionālās trīspusējās sadarbības padome
A/S „Aldaris” – Vitālijs Gavrilovs;
Latvijas Komercbanku asociācija – Teodors Tverijons;
PAS „Grindeks” – Valdis Jākobsons;
A/S „Latvijas finieris” – Juris Biķis;
A/S „Baltijas Holdings” – Vasilijs Meļņiks;
VAS „Latvijas dzelzceļš” – Andris Zorgevics
A/S „Kalceks” – Kirovs Lipmans.
2. Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome
SIA „Baltijas logi” – Jānis Bertrands;
Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija – Gaida Lāce;
SIA „Latholding grupa” – Gunārs Kalniņš;
A/S „Latvijas Balzams” – Laura Kalniņa;
A/S „Latvijas Finieris” – Anda Būmane.
3. Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome
PAS „Grindeks” – Aivars Bauze;
SIA „GRIF” – Aleksandrs Grigorjevs;
PVAS „Latvenergo” – Inga Kola;
SIA „Lattelekom” – Jānis Nipāns;
VAS „Latvijas pasts” – Dace Jasmane.
4. Sociālās drošības apakšpadome
PAS „Grindeks” – Valdis Jākobsons;
Suškina IU „SEOR” – Arkādijs Suškins;
VAS „Latvenergo” – Baiba Siksne.
5. Veselības aprūpes nozares apakšpadome
Jevgēņijs Kalējs - Latvijas Slimnīcu biedrība
G.Prolis - Latvijas Slimnīcu biedrība
Māris Rēvalds - Veselības aprūpes darba devēju asociācija
6. Tautsaimniecības padome
Vitālijs Gavrilovs - A/S „Aldaris”
Ieva Jaunzeme – LDDK direkcija
7. Ilgtspējīgas attīstības padome
Ieva Jaunzeme – LDDK direkcija
8. Dzimumu līdztiesības padome
Jānis Bertrands - SIA „Baltijas logi”
9. Augstākās izglītības padome
Juris Borzovs - A/S „DATI”
10. Studiju programmu akreditācijas komisija
Jānis Dirba – Latvijas Energobūvniecības asociācija
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11. Profesionālās izglītības akreditācijas komisija
SIA „Eiroholdings” – Jānis Davidovičs
12. Profesionālās izglītības sadarbības padome
Latvijas Komercbanku asociācijas Mācību centrs – Lilija Babre
13. Fiskālās politikas konsultatīvā padome
Latvijas Komercbanku asociācija – Teodors Tverijons
14. Kvalitātes nodrošināšanas nacionālās programmas Koordinācijas padome
SIA „Baltijas logi” - Jānis Bertrands
15. Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padome
PAS „Grindeks” – Valdis Jākobsons
2003.gads
16. Nacionālās metroloģijas padome
Tehnisko ekspertu asociācija – Pēteris Druķis
17. Nacionālās standartizācijas padome
Latvijas Energobūvniecības asociācija – Maija Ambrēna
18. V/A “Maksātnespējas administrācija” konsultatīvā padome
SIA “Eiroholdings” – Juris Kaksītis
19. Valsts ieņēmumu dienesta Konsultatīvā padome
SIA „Lietišķās Informācijas dienests” – Aiva Vīksna
20. Nodarbinātības valsts dienesta filiālēs izveidotajās pasākumu realizētāju izvēles
komisijas:
!
!
!
!

Rīgas pilsētas centrs – Laura Kalniņa (A/S „Latvijas Balzams” Personāla un administratīvā
departamenta direktore);
Daugavpils centrs – Indulis Bērziņš (SIA „Daugavpils Energoceltnieks” rīkotājdirektors);
Rēzeknes centrs – Velta Runča (Rēzeknes pilsētas SIA PMK „Energoceltnieks” Tehniskās
daļas vadītāja);
Tukuma centrs – Arnolds Spirģis (SIA „Tukuma Energoceltnieks” direktors).

21. Konkursa “Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu bezdarbnieku profesionālajai
apmācībai un pārkvalifikācijai” komisija
LDDK valdes loceklis J.Bertrands
22. Atklātā konkursa “Par bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un
kvalifikācijas paaugstināšanu” iepirkuma komisija
LDDK valdes loceklis J.Bertrands
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23. Konkursa komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu bezdarbnieku-invalīdu
profesionālajai apmācībai un pārkvalifikācijai noteikšanai
LDDK valdes loceklis J.Bertrands
24. Projekta “Integrētās pieejas dzimumu līdztiesībā veicināšana Latvijas politikā”
apvienotā vadības komiteja
LDDK projektu vadītāja D.Ermsone
25. Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta “Nodarbinātības stratēģija
(institūciju stiprināšana)” vadības komiteja
LDDK valdes loceklis J.Bertrands
26. ES Phare 2002.gada Nacionālās programmas Twinning light facility
apakšprogrammas projekta “Administratīvās kapacitātes celšana valsts institūcijās un
sociālajiem partneriem dzimumu integrētās pieejas attīstīšanai un ieviešanai” un Eiropas
kopienas programmas attiecībā uz kopienas dzimumu vienlīdzības ietvara stratēģiju
(2002-2005) projekta “Integrētās pieejas dzimumu līdztiesībā veicināšana Latvijas
politikā” apvienotā vadības komiteja
LDDK projektu vadītāja D.Ermsone
Eiropas Savienības līmenī
1. Eiropas sociālā fonda komiteja
LDDK ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme
2. Konsultatīvā komiteja par sociālās drošības režīmu viesstrādniekiem
LDDK ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme
3. Konsultatīvā komiteja par brīvu darbaspēka kustību
LDDK projektu vadītāja Daiga Ermsone
4. Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības konsultatīvā komiteja
SIA „Grif”, LDDK darba un darba aizsardzības ekspertu darba grupas vadītājs Aleksandrs
Grigorjevs
5. Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda administratīvā padome
LDDK ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme
6. Eiropas veselības un darba drošības aģentūras administratīvā padome
LDDK ģenerāldirektora vietnieks Edgars Korčagins
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Latvijas Darba devēju konfederācijas misija un mērķi
Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk – LDDK) šodienas uzdevums ir pārstāvēt darba
devējus to jautājumu risināšanā, kas nav tieši saistīti ar uzņēmuma darbību, bet vislielākajā
mērā to ietekmē - Valdības un Saeimas pieņemto dokumentu atbilstības mūsdienu ekonomikas
un konkrēti Latvijas uzņēmēju interesēm nodrošināšanā. Ievērojot to, ka pateicoties visu pušu
kopīgam darbam jau pirmajos neatkarības gados ir izveidota sociālā dialoga institucionālā
struktūra, LDDK nav jāpierāda savas tiesības piedalīties koncepciju un normatīvo aktu
apspriešanā, galvenais uzdevums ir iekļauties likumdošanas procesā un produktīvi izmantot
visas iespējas, kuras sniedz tās unikālais ar likumu noteiktais statuss - izvirzīt sarunu partnerus
Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomē un tās apakšpadomēs, tādējādi dodot iespēju
ietekmēt procesu gala rezultātu.
2000. gada 3. maija Kopsapulcē tika apstiprināta LDDK misija, kura atbilst šodienas
ekonomiskās situācijas un darba devēju organizāciju vietas tajā izpratnei intensīvi ietekmēt tādas politikas veidošanu valstī un Eiropā, kura:
• veicinātu uzņēmuma kultūras attīstību, labvēlīgu sociālo apstākļu radīšanu;
• nodrošinātu Latvijas Darba devēju izaugsmi;
• celtu uzņēmējdarbības efektivitāti, nodarbinātības attīstību, ievērojot plašas sabiedrības
intereses;
• nodrošinātu LDDK biedriem iespēju piedalīties tos interesējošu jautājumu apspriešanā
visos valsts varas līmeņos (valdība, Saeima)".
LDDK mērķi (tika pieņemti 2000.gadā un to izpilde paredzēta tuvāko piecu gadu laikā):
1. Izveidot profesionālu pārstāvniecības mehānismu:
• procedūra;
• resursu nodrošināšana (finanses, personāls, telpas);
• juridiskais nodrošinājums (likums, normatīvie akti).
2. Izveidot visus Latvijas reģionus aptverošu pārstāvniecību;
3. Nostiprināt labi strukturētu organizāciju, tas ietver:
• stratēģiju;
• darbības plānu;
• pienākumu un atbildības sadalījumu;
• finansu plānu; personālu;
• organizatorisko struktūru.
4. Izveidot kontroles - atskaites mehānismu:
• vēlētiem orgāniem (prezidentam, viceprezidentiem, valdei);
• izpildinstitūcijai.
5. Izstrādāt un realizēt LDDK darbības plānu, kas ietver:
• darbu ar sabiedrību;
• biedru skaita paplašināšanu līdz 2005.gadam - 55% (100%) no kopējā darba
devēju skaita Latvijā.
6. Panākt "Likuma par Darba devēju organizācijām" īstenošanu.
7. Saglabāt līdera lomu darba devēju pārstāvniecībai sociāli ekonomiskos jautājumos
Latvijā.
8. Veidot partnerattiecības ar valsts institūcijām.
9. Ieviest ISO 9000 standartu LDDK un nodrošināt tā realizēšanu.
10. Izveidot Eiropas līmeņa Darba devēju konfederāciju.
11. Nodrošināt pieprasīto pakalpojumu piedāvājumu.
12. Veikt regulāru pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanu.
13. Izveidot LDDK sponsorēšanas mehānismu.
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14. Izveidot LDDK atbalsta fondu - LDDK nama iegādei un iekārtošanai.
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Latvijas Darba devēju konfederācijas uzdevumi 2003. gadam
LDDK biedru kopsapulcē tika apstiprināti šādi organizācijas uzdevumi 2003.gadam tās misijas
realizācijai.
Sniegsim profesionālu atbalstu Valdībai:
1. Godīgas konkurences un drošas uzņēmējdarbības veicināšana
1.1.koncepcijas par pasākumiem nodokļu iekasēšanas pilnveidošanai izstrādē,
1.2.darbā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, sevišķi cīņu pret "aplokšņu" algām.
2. Lai veicinātu uzņēmuma kultūras attīstību, labvēlīgu sociālo apstākļu radīšanu
uzskatam par nepieciešamu:
2.1.Popularizēt uzņēmēju vidū ieguvumus, kurus iespējams gūt realizējot sociāli atbildīgu
uzņēmējdarbību
2.2. Veicināt Latvijas uzņēmēju līdzdalību Globālā līguma kustībā izrādīt neiecietību pret
jebkuru diskrimināciju nodarbinātībā.
3. Nodrošināt Latvijas darba devēju izaugsmi
3.1.Tautsaimniecības vienotās stratēģijas izstrādē
3.2.Uz zināšanām balstītas rūpniecības attīstības veicināšanai valstī
3.3.Valdības un uzņēmēju sadarbības modeļa izstrādē
3.4.Attīstības plāna un programmas papildinājumu izstrādē
3.5.Eiropas sociālā fonda ieviešanas shēmas izstrādē
3.6.Reģionālās politikas pamatnostādņu izstrādē
4. Lai celtu uzņēmējdarbības efektivitāti, nodarbinātības attīstību, ievērojot plašas
sabiedrības intereses uzskatam par nepieciešamu
4.1. Saglabāt Latvijas uzņēmēju konkurētspēju pēc iestāšanās ES, tai skaitā, piedaloties ES
lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesu koordinācijas shēmā
4.2.Turpināt piedalīties profesiju standartu izstrādē un centralizēto eksāmenu satura
sagatavošanā
4.3.Piedalīties darbinieku drošības un veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanā atbilstoši
ES kritērijiem un prasībām, ievērojot ekonomiskās efektivitātes nosacījumus
4.4.Piedalīties jaunu aktīvās nodarbinātības pasākumu izstrādē un ieviešanā
5. Lai veicinātu Latvijas Darba devēju konfederācijas organizatorisko attīstību ar mērķi
maksimāli izmantot likumā “Par darba devēju organizācijām un to apvienībām”
piešķirtās tiesības nepieciešams.
5.1. realizēt ES Phare projektu “Divpusējā sociālā dialoga veicināšana”
5.2.nostiprināt divpusējo dialogu visos līmeņos – uzņēmuma, nozares, nacionālajā
5.3.sagatavoties dalībai ES līmeņa sociālajā dialogā
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Latvijas Darba devēju konfederācijas aktivitātes uzdevumu 2003.gadam
izpildei
2003. gadā būtiski pieaudzis Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) darba apjoms. Tas
saistīts gan ar Valdības stratēģiskajām iniciatīvām tautsaimniecības attīstības jautājumos, gan
ar līguma parakstīšanu par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, kas deva iespēju LDDK
pārstāvjiem novērotāja statusā piedalīties visās nozīmīgākajās Eiropas Savienības trīspusējās
konsultatīvās komitejās un valdēs.
1. Godīgas konkurences un drošas uzņēmējdarbības veicināšana
1.1. koncepcijas par pasākumiem nodokļu iekasēšanas pilnveidošanai izstrādē,
1.2. darbā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, sevišķi cīņu pret "aplokšņu" algām.
Kaut arī E. Repšes valdība cīņu ar “aplokšņu” algām izvirzīja par vienu no savas darbības
prioritātēm, ar nožēlu jāsecina, ka būtiskas izmaiņas nav notikušas, jo to nodarbināto skaits,
kuri turpina saņemt minimālo algu būtiski nesamazinās, it īpaši, tādās riska nozarēs kā
tirdzniecība un sadzīves pakalpojumi, kur tiek nodarbināts liels nodarbināto skaits. Nodokļu
ienākuma pieaugums galvenokārt saistīts ar ekonomiskās aktivitātes pieaugumu 2003. gadā.
Neskatoties uz to, ka LDDK jau 2001. gadā iniciēja darba grupu nelegālās nodarbinātības
samazināšanai un nodokļu ieņēmumu palielināšanai izveidi un sniedza savu ieguldījumu
konceptuālā dokumenta sagatavošanā, 2003. gadā Valdības būtiski atkāpās no sākotnējās
ieceres un nolēma sadalīt problēmu divās daļās – nelegālās nodarbinātības samazināšana darba
jomā un nodokļu ieņēmumu palielināšana. Līdz šim Valdībā, neskatoties uz LDDK
iebildumiem, kas balstījās uz argumentu, ka šāds vienpusīgs skatījums nedod iespēju atrisināt
problēmu, apstiprināts tikai pirmās problēmas konceptuālais risinājums, Finanšu ministrija
koncepciju par nodokļu ieņēmumu palielināšanu vēl līdz šim nav izstrādājusi.
2. Lai veicinātu uzņēmuma kultūras attīstību, labvēlīgu sociālo apstākļu radīšanu
uzskatam par nepieciešamu:
2.1.Popularizēt uzņēmēju vidū ieguvumus, kurus iespējams gūt realizējot sociāli atbildīgu
uzņēmējdarbību;
2.2. Veicināt Latvijas uzņēmēju līdzdalību Globālā līguma kustībā, izrādīt neiecietību pret
jebkuru diskrimināciju nodarbinātībā.
2003. gadā, atbilstoši starp ANO Attīstības programmu un LDDK noslēgtajam līgumam, tika
izveidota Globālā līguma Latvijas mājas lapa. Lai popularizētu Globālo līgumu sadarbībā ar
ANO Attīstības programmu un Latvijas konsultantu asociāciju tika izstrādāta Globālā līguma
rokasgrāmata un informatīvie materiāli. LDDK darbinieki organizēja un piedalījās Globālā
līguma popularizēšanas semināros Gulbenē, Ventspilī un Rīgā, kā arī speciālā seminārā Valsts
darba inspekcijas darbiniekiem.
Izveidota Globālā līguma konsultatīvā padome, par tās vadītāju ievēlēta LDDK Valdes locekle
Aiva Vīksna.
Lai popularizētu uzņēmēju vidū ieguvumus, kurus iespējams gūt realizējot sociāli atbildīgu
uzņēmējdarbību, LDDK eksperti piedalījās darba aizsardzības grāmatu, ieteikumu, videofilmu
un vadlīniju izstrādē un izplatīšanā biedriem un Latvijas uzņēmējiem.
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LDDK pirmo reizi ar savu stendu piedalījās darba aizsardzības izstādē “Drošam darbam”.
Izstādes laikā notika izstāžu sabiedrības BT1, Labklājības ministrijas, laikraksta “Dienas
bizness” un LDDK kopīgi organizēts seminārs.
LDDK piedalījās pirmās Labās prakses balvas darba aizsardzībā organizēšanā. Šo balvu ieguva
LDDK biedrs PAS “Grindeks”. Tās pasniegšana notika Eiropas darba drošības un veselības
aizsardzības aģentūras īpaši rīkotā pasākumā Spānijā Bilbao.
3. Latvijas darba devēju izaugsmes nodrošināšana.
3.1.Tautsaimniecības vienotās stratēģijas izstrādē;
3.2.Uz zināšanām balstītas rūpniecības attīstības veicināšanai valstī;
3.3.Valdības un uzņēmēju sadarbības modeļa izstrādē;
3.4.Attīstības plāna un programmas papildinājumu izstrādē;
3.5.Eiropas sociālā fonda ieviešanas shēmas izstrādē;
3.6.Reģionālās politikas pamatnostādņu izstrādē.
2003. gadā Valdība vairākkārtīgi bija iecerējusi pieņemt lēmumus, kas negatīvi ietekmētu
Latvijas darba devēju izaugsmes iespējas, vienīgi LDDK iejaukšanās novērsa vai mīkstināja
lēmumu pieņemšanas sekas. Kā nozīmīgākie piemēri jāmin:
• Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 1996. gada 2. jūlija
noteikumos Nr.246 “Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un
robežkontroles punktu un robežpārejas punktu vietu izvietojumu uz Latvijas Republikas
valsts robežas”. Ministru kabineta noteikumu projekts paredzēja visu nozīmīgāko
robežas šķērsošanas vietu slēgšanu pārtikas produktu kravām, gadījumos, kad tajās nav
ierīkoti svari. Ja noteikumu projekts tiktu pieņemts, visiem pārtikas pārstrādes
uzņēmumiem, kuri izmanto importa izejvielas un piedevas, tiktu nodarīti nozīmīgi
zaudējumi sakarā ar kravu aizkavēšanos, jo vienīgā robežas šķērsošanas vieta būtu
Liepāja vai Klaipēda.
• Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”. Likumprojekta
sākotnējā redakcija paredzēja, ka katram uzņēmējam jāpārliecinās par to vai darījuma
partnerim nav nodokļu parādu un jāveic arī citas uzņēmējam netipiskas darbības. Lai
novērstu negatīvās sekas, LDDK pārstāvji piedalījās visās starpinstitūciju sanāksmēs kā
arī Saeimas Budžeta (nodokļu) komisijas sēdē.
• Ministru kabinetā izskatot 2004. gada valsts budžetu, lai novērstu valsts budžeta
deficīta pieaugumu, tika ierosināts neveikt likumā “Par uzņēmuma ienākuma nodokli”
paredzēto nodokļu likmes samazinājumu līdz 15 %.Tikai pateicoties Latvijas Pirmās
partijas pārstāvju valdībā, LDDK un citu uzņēmēju organizāciju spiedienam likmes
samazinājums palika spēkā.
• Finanšu ministrijas izstrādātā instrukcijas projekta “Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzfinansēto projektu plānošanas valsts budžetā un maksājumu veikšanas kārtība”
sākotnējā redakcija paredzēja, ka struktūrfondu līdzekļu saņēmējiem, tai skaitā,
uzņēmējiem projektos ieguldītie līdzekļi tiks atmaksāti tikai vienu reizi gadā. LDDK
vērsās Ministru kabinetā un Finanšu ministrijā ar vēstuli, kurā izteica iebildumus pret
šādu kārtību, rezultātā notika tikšanās ar finanšu ministru un atbildīgajiem ierēdņiem un
instrukcijas redakcija tika mainīta, paredzot, ka līdzekļi var tikt atmaksāti biežāk.
• 2004. gada septembrī tika konstatēts, ka Darbinieku prasību garantiju fondā izveidojies
būtisks pārpalikums apmēram Ls 3 mlj. 2003. gada 10. septembra Nacionālās
Trīspusējās sadarbības padomes sēdē finanšu ministrs apgalvoja, ka ir veikti visi
pasākumi, lai līdzekļu atlikums varētu tikt izmantots 2004. gadā, tādējādi dodot iespēju
samazināt uzņēmējdarbības riska nodevas apmēru. Tomēr izskatot valsts pamatbudžeta
ieņēmumus no uzņēmējdarbības riska nodevas 2004. gadā, tika konstatēts, ka tie ir
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plānoti 2003. gada apmērā. LDDK vērsās ar vēstuli pie Saeimas amatpersonām ar
lūgumu nepieļaut Ls 3 mlj. izmantošanu citiem mērķiem. Pateicoties LDDK uzstājībai
un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas operatīvajai rīcībai tika pieņemti grozījumi
likumā, kas deva iespēju līdzekļu atlikumu izmantot nākamajā gadā un divas reizes
samazināt uzņēmējdarbības riska nodevu.
Neskatoties uz to, ka daudz laika un spēku tika veltīts, lai labotu Valdības kļūdas, LDDK
piedalījās virknē pasākumu, kas nākotnē veicinās Latvijas darba devēju konkurētspēju. Kā
viens no nozīmīgākajiem dokumentiem jāmin Vienotās tautsaimniecības stratēģijas projekts.
Dokuments tika izskatīts LDDK valdes 2003. gada 17. decembra sēdē, kurā tika pieņemts
lēmums, ka dokuments ir konceptuāli atbalstāms, tomēr nepieciešams nodrošināt ciešāku saiti
starp mikro un makro līmeni.
2003. gadā Ekonomikas ministrija izstrādāja virkni tautsaimniecības attīstībai nozīmīgu
dokumentu:
• Latvijas eksporta veicināšanas politikas pamatnostādnes;
• Latvijas rūpniecības attīstības pamatnostādnes;
• Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstības pamatnostādnes.
Sākotnēji LDDK bija būtiski iebildumi pret izstrādātajiem dokumentiem un tie tika izteikti
LDDK atzinumos, tomēr pateicoties Ekonomikas ministrijas konstruktīvajai rīcībai un
sadarbībai ar uzņēmēju organizācijām, dokumenti tika uzlaboti un tika atbalstīta to turpmākā
virzība. Ievērojot to, ka pamatnostādņu izstrāde ir tikai pirmais solis situācijas uzlabošanai,
liels kopējs darbs vēl ir priekšā. Šo apgalvojumu apliecina arī darbs “Latvijas Mazo un vidējo
uzņēmumu attīstības programmas 2004. –2006.” izstrādes darba grupā, kurā LDDK ir
iesniegusi priekšlikumus konkrētiem pasākumiem.
Latvijas tautsaimniecības attīstībai nākotnē nozīmīga būs valsts un uzņēmēju spēja apgūt ES
struktūrfondu līdzekļus. Par pamatu struktūrfondu piešķīrumam kalpos Vienotais
programmēšanas dokuments, kura izstrādē aktīvi piedalījās LDDK. Latvijas uzņēmēju
intereses tika lobētas ne tikai Latvijā, bet arī Briselē, kur Komisijas darbiniekiem tika
skaidrots, kādēļ Latvijai ir nozīmīgi tie vai citi Vienotajā programmēšanas dokumentā iekļautie
pasākumi.
Otrs nozīmīgākais dokuments ir Programmas papildinājums. Darbs pie šī dokumenta tika
uzsākts vienlaicīgi ar Vienoto programmēšanas dokumentu, bet nevarēja tikt pabeigts līdz
brīdim, kamēr ES Komisija apstiprināja Vienoto programmēšanas dokumentu, proti, 18.
decembrim. LDDK sekoja dokumenta izstrādei, lai nepieļautu uzņēmēju interešu
ierobežošanai. Darbu pie programmas papildinājuma paredzēts pabeigt 2004. gada martā, kad
tas tiks apstiprināts Uzraudzības padomē kopā ar projektu atlases kritērijiem.
Tikpat nozīmīga struktūrfondu apgūšanā ir institucionālā shēma. Latvijā šo shēmu nosaka
Ministru kabineta 2003. gada noteikumi Nr.500. LDDK piedalījās noteikumu saskaņošanas
procesā un panāca organizācijas pārstāvja iekļaušanu nozīmīgākajā institūcijā – Uzraudzības
padomē.
Pirmo reizi sociālie partneri: LDDK un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība vienojās par
kopīgas darba grupas izveidi grozījumu Darba likumā izstrādei. Pēc grūtām sarunām puses
vienojās, sagatavotie grozījumi tika izskatīti Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē,
Ministru kabinetā un Saeimā pirmajā lasījumā.
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5. Uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšana, nodarbinātības veicināšana, ievērojot
plašas sabiedrības intereses:
5.1. Saglabāt Latvijas uzņēmēju konkurētspēju pēc iestāšanās ES, tai skaitā, piedaloties ES
lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesu koordinācijas shēmā;
5.2. Turpināt piedalīties profesiju standartu izstrādē un centralizēto eksāmenu satura
sagatavošanā;
5.3. Piedalīties darbinieku drošības un veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanā atbilstoši
ES kritērijiem un prasībām, ievērojot ekonomiskās efektivitātes nosacījumus;
5.4. Piedalīties jaunu aktīvās nodarbinātības pasākumu izstrādē un ieviešanā.
LDDK bija viena no pirmajām organizācijām, kura aicināja Latvijas sabiedrību 2003. gada 20.
septembrī balsot par iestāšanos Eiropas Savienībā. Šis aicinājums tika izteikts balstoties uz
pārliecību, ka līdzdalība ES ir vienīgā Latvijas uzņēmēju alternatīva.
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par ES politiku 25. augustā sadarbībā ar Dānijas uzņēmēju un
darba devēju konfederāciju un Eiropas integrācijas biroju tika organizēts seminārs par
uzņēmēju izaicinājumiem un iespējām paplašinātajā Eiropā.
NTSP 2003. gada 10. septembra sēdē tika izskatīts jautājums par Valdības un sociālo partneru
darba koordinācijas shēmu pēc Latvijas iestāšanās ES 2004. gada 1.maijā. NTSP sēdē tika
nolemts, ka sociālie parteri iekļaujami ministriju koordinācijas shēmās. Ar nožēlu jāsecina, ka
vienīgi Labklājības ministrija pilnībā ir izpildījusi NTSP lēmumu. Zemkopības ministrija
informēja, ka koordinācijas shēmā ir iekļauta Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padome, kas ir atbalstāmi. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija informē par jau
sagatavotajām pozīcijām.
Sadarbība ar Labklājības ministriju pozīciju sagatavošanā ir bijusi aktīva. Sagatavotas pozīcijas
divām ministru padomēm. Sniegti atzinumi par vairākiem direktīvu projektiem.
LDDK turpina aktīvi līdzdarboties izglītības sistēmas sakārtošanā un izglītības kvalitātes
nodrošināšanā. 2003. gada laikā LDDK eksperti ir piedalījušies 24 dažādu līmeņu profesiju
standartu izstrādē. LDDK pārstāvji darbojas Augstākās izglītības padomē, Studiju programmu
akreditācijas komisijā.
Starptautiskās aktivitātes
2003. gada laikā LDDK pārstāvji piedalījās 37 starptautiskos pasākumos un konferencēs. Tika
uzņemtas ārvalstu uzņēmēju delegācijas, kā nozīmīgākie jāmin šādi pasākumi.
2003. gads februārī Latvijā viesojās Norvēģijas Ekonomikas ministrs, kuru pavadīja uzņēmēju
delegācija un Norvēģijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors. LDDK telpās tika
organizēta tikšanās ar Norvēģijas darba devēju konfederācijas delegāciju un Norvēģijas
vēstnieku Latvijā. Vakarā LDDK rīkoja vakariņas par godu Norvēģijas vēstniekam Latvijā un
viesiem.
17. martā Briselē Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorātā tika organizēta Latvijas
izstāde. Izstādē tika izvietots LDDK stends un informācija par LDDK biedriem.
Maijā Latviju apmeklēja un apaļā galda diskusijā ar LDDK valdes pārstāvjiem piedalījās
Anglijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Digbijs Džonss. Tikšanās laikā Digbijs
Džonss vairākkārtīgi uzsvēra, ka LDDK ir laipni gaidīta Eiropas darba devēju saimē.
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Laika posmā no 2. jūnija līdz 20. jūnijam Ženēvā notika ikgadējā Darba konference.
Konferencē piedalījās LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs un ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.
Ieva Jaunzeme piedalījās komitejā, kas strādāja pie jaunās cilvēkresursu attīstības
rekomendācijas redakcijas izstrādes.
2003. gada beigās LDDK tika uzņemta Eiropas uzņēmēju un darba devēju konfederācijā
UNICE novērotāja statusā.
Darbs Eiropas Savienības institūcijās
Līdz ar līguma par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā 2003. gada aprīlī, LDDK kā nacionālā
līmeņa sociālais partneris tika uzaicināta deleģēt savus pārstāvjus šādās Eiropas Savienības
institūcijās:
• Eiropas sociālā fonda komiteja;
• Konsultatīvā komiteja par sociālās drošības režīmu viesstrādniekiem;
• Konsultatīvā komiteja par brīvu darbaspēka kustību
• Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības konsultatīvā komiteja;
• Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda administratīvā padome;
• Eiropas veselības un darba drošības aģentūras administratīvā padome;
• Ekonomiskā un sociālā komiteja (novērotāja statusā).
Līdz šim LDDK ir spējusi nodrošināt līdzdalību visās iepriekšminēto institūciju sanāksmēs.
Starptautiskie projekti
2003. gadā LDDK turpināja piedalīties projekta “Divpusējā dialoga veicināšana” ieviešanā
Latvijā. Projekta ietvaros LDDK biedriem bija iespēja piedalīties mācību braucienā uz Briseli,
lai iepazītos ar ES institūciju darbu. Latvijā tika organizēti vairāki semināri, tai skaitā par ES
struktūrfondu izmantošanas iespējām.
2003. gada septembri tika noslēgts līgums ar Vācijas Meklenburgas – Priekšpomerānijas darba
devēju konfederāciju, lai kopīgi realizētu sociālā dialoga veicināšanas un darba aizsardzības
sistēmas pilnveidošanas projektu. 2003. gadā notika seminārs par Vācijas pieredzi un Latvijas
gatavošanos ES struktūrfondu apguvei.
Tika noslēgts Leonardo da Vinči programmas ietvaros finansētas projekts – Zvanu centru
attīstība.
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Pielikumi
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1.PIELIKUMS

Valdes sēdēs izskatītie jautājumi
19.02.2003.
1. Jaunu biedru uzņemšana.
2. 2002. gada LDDK gada pārskata apstiprināšana (Finansiālā situācija uz 19.02.2002.)
3. Ar kopsapulces sagatavošanu saistītie jautājumi.
4. LDDK galvenie darbības virzieni 2003. gadā (Par prioritārajiem jautājumiem NTSP darba
plānam 2003. gadam).
5. LDDK biedru priekšlikumi Valdes, NTSP un tās apakšpadomju, komisiju un padomju
personālsastāvam.
6. LDDK pārstāvniecības izvirzīšanas pamatprincipi.
7. LDDK budžeta projekts 2003. gadam.
8. Par LDDK kopsapulces norises dienu un laiku.
9. Dažādi.
10. Noteikumi par minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtību.
11. Par LDDK uzņemšanu UNICE.
25.03.2003.
1. Jaunu biedru uzņemšana.
2. Biedru izslēgšana.
3. Priekšlikuma par LDDK valdes sastāvu izskatīšana un apstiprināšana.
4. Par Starptautiskās darba konferences 91.sesiju
5. Par bīstamības grupām darba negadījumu apdrošināšanā (ziņo: E.Korčagins).
6. Latvijas Darba devēju konfederācijas atzinuma par Ministru kabineta noteikumu projektu
“Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas nosacījumiem
un kārtību” apstiprināšana.
7. Dažādi.
09.04.2003.
1. LDDK viceprezidentu vēlēšanas.
2. LDDK pārstāvju padomēs un komisijās apstiprināšana.
3. Par tikšanās laikā ar Ministru prezidenta biedru A. Šleseru izskatāmajiem jautājumiem.
4. Dažādi.
02.09.2003.
1. Jaunu biedru uzņemšana.
2. Biedru izslēgšana.
3. Par tikšanos ar finanšu ministru un Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru.
4. Tautsaimniecības padomes darbības nākotnes modelis.
5. Par ģenerālvienošanos ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.
6. Par LBAS Konceptuālo priekšlikumu par tiesību uz pensijām ar atvieglotiem.
nosacījumiem par darbu ar riska faktoriem atjaunošanu izskatīšanas gaitu.
7. Par Valdības un sociālo partneru darba koordinācijas shēmu pēc līguma ar ES parakstīšanu
2003.gada aprīlī un pēc Latvijas iestāšanās ES 2004.gada maijā.
8. Par Valdības un sociālo partneru sadarbību sabiedrības informēšanā par ES jautājumiem.
9. Par Valsts budžeta projektu 2004.gadam izskatīšanu.
17.12.2003.
1. Jaunu biedru uzņemšana.
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2. Latvijas Darba devēju konfederācijas viedokļa apstiprināšana par Tautsaimniecības vienotās
stratēģijas projektu, dokumenta lomu un vietu stratēģisko dokumentu kopumā (Rūpniecības
attīstības pamatnostādnes, Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstības pamatnostādnes).
3. Informācija par Valsts ieņēmumu dienesta konsultatīvās padomes izveidi. LDDK deleģētās
pārstāves A. Vīksnas redzējums par LDDK interešu pārstāvību.
4. Par SIA “Darba tirgus pētījumu, konsultāciju un izglītības centrs” turpmāko darbību, jaunā
direktora izvēles kārtība un termiņi.
5. Par pārstāvju apstiprināšanu sarunu vešanai ar LBAS par ģenerālvienošanās sagatavošanu.
6. Par akciju kotēšanu Brīvā sarakstā un līgumu par akciju kotēšanu brīvajā sarakstā.
7. Par LDDK pārstāvja deleģēšanu Eiropas Ekonomiskajā un Sociālajā komitejā.
8. Par Igaunijas darba devēju konfederācijas valdes vizīti Latvijā (informācija).
9. Par Ministru prezidenta biedra A.Šlesera vizīti Norvēģijā (informācija).
10. Par starpprofesiju uzņēmēju apvienību OPCE (informācija).
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2.PIELIKUMS

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdēs izskatītie jautājumi
12.03.2003.
1. Par NTSP 20.12.2002. sēdes protokolu Nr.27
2. Par Ministru kabineta 2002.gada 26.jūlija rīkojuma Nr.401 “Par streika prasību izpildi”
3. Par Valsts Probācijas dienesta likumprojektu
4. Par prioritārajiem jautājumiem NTSP darbības plānam 2003.gadam
30.04.2003.
1. Par Latvijas Nacionālo nodarbinātības plānu 2003.gadam;
2. Par Ministru kabineta 2002.gada 26.jūlija rīkojuma Nr.401 “Par streika prasību izpildi”;
3. Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par profesionālās izglītības sistēmas attīstības
programmu”;
23.05.2003.
1. Par NTSP 12.03.2003. kārtējās sēdes protokolu Nr.1.
2. Par Obligāto veselības apdrošināšanas koncepciju
3. Par farmaceitiskās aprūpes kvalitātes uzlabošanu, precizējot tiesību normas reglamentētajās
profesijās (t.sk. farmaceitu profesionālajā kvalifikācijā)
4. Par azbestu un tā izstrādājumu pielietošanas ierobežošanu (aizliegšanu) Latvijas
tautsaimniecībā, ieviešot 2000.gada 25.aprīļa Ministru kabineta noteikumus Nr.158
“Noteikumi par bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un
aizliegumiem”
5. Par Latvijas Nacionālo nodarbinātības plānu 2003.gadam
09.07.2003.
1. Par NTSP 30.04.2003. ārkārtas sēdes protokolu Nr.2.
2. Informatīvs ziņojums par prasības pieteikumu Satversmes tiesā
3. Par farmaceitiskās aprūpes kvalitātes uzlabošanu, precizējot tiesību normas reglamentētajās
profesijās (t.sk. farmaceitu profesionālajā kvalifikācijā)
4. Par azbestu un tā izstrādājumu pielietošanas ierobežošanu (aizliegšanu) Latvijas
tautsaimniecībā, ieviešot 2000.gada 25.aprīļa Ministru kabineta noteikumus Nr.158
“Noteikumi par bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un
aizliegumiem”
5. Par Informatīvā ziņojuma izskatīšanu NTSP 2003.gada 9.jūlija sēdē un minimālās mēneša
darba algas paaugstināšanu no Ls 70 uz Ls 80 2004.gadā saskaņošanu
10.09.2003.
1. Par NTSP 09.07.2003. kārtējās sēdes protokolu Nr.3.
2. Par LBAS Konceptuālo priekšlikumu par tiesību uz pensijām ar atvieglotiem nosacījumiem
par darbu ar riska faktoriem atjaunošanu izskatīšanas gaitu
3. Par Valdības un sociālo partneru darba koordinācijas shēmu pēc līguma ar ES parakstīšanu
2003.gada aprīlī un pēc Latvijas iestāšanās ES 2004.gada maijā
4. Par Valdības un sociālo partneru sadarbību sabiedrības informēšanā par ES jautājumiem
5. Par Valsts budžeta projektu 2004.gadam izskatīšanu
12.11.2003.
1. Par NTSP 10.09.2003. kārtējās sēdes protokolu Nr.4.;
2. Par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomes nolikumu;
19

Latvijas Darba devēju konfederācija

3. Par Darba likuma un darba aizsardzības likuma ietekmes uz sociāli – ekonomisko situāciju
valstī izvērtējumu;
4. Par trīspusējo sociālo dialogu;
5. Par Valsts investīciju programmas līdzekļiem.
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3.PIELIKUMS

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdēs izskatītie jautājumi
30.01.2003.
1. Par sieviešu un vīriešu vienādām tiesībām un iespējām Latvijā – situācijas analīze
2. Par prioritārajiem jautājumiem DLTSA darbības plānam 2003.gadam
3. Par DLTSA 2003.gada sēžu grafiku
27.03.2003.
1. Par Darba likuma normu piemērošanu ārstniecības iestādēs
2. VSAA ziņojums par preventīvo pasākumu plāna izpildi 2002.gadā un 2003.gada plānu
3. Par LR Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra lēmuma (protokols Nr.60, 46.§)
“Priekšlikumi par deleģējumu ministriem saistošu tiesību aktu izdošanai” izpildes gaitu
4. Par priekšlikumiem par situācijas risinājumu sakarā ar divu licencēšanas sistēmu
pastāvēšanu apmācībai darba aizsardzībā
5. Priekšlikumi par jaunu nepieciešamo standartu prasību izstrādei
15.05.2003.
1. Par priekšlikumiem par grozījumiem Darba likumā
2. Informācija par kolektīvu interešu strīdu izšķiršanas samierinātājiem
29.05.2003.
1. Par Starptautiskās Darba organizācijas 1949.gada Konvencijas Nr.95 “Par darba algas
aizsardzību” virzību ratificēšanai Saeimā
2. Priekšlikumu izstrāde “Par iekārtu drošības likumdošanas uzlabojumiem
3. Darba, darba aizsardzības un iekārtu drošības normatīvo aktu projektu saskaņošana
4. Par datumu nākamai DLTSA sēdei
28.18.2003.
1. Par Grozījumiem Darba likumā
2. Grozījumu veikšana un priekšlikumu izstrāde Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
saistībā ar neatbilstošu un dzīvībai bīstamu iekārtu lietošanu un Valsts darba inspekcijas
tiesību paplašināšana šajā jautājumā
3. Par priekšlikumiem par grozījumiem Darba aizsardzības likumā
4. Priekšlikumi par kārtību, kādā Latvijā piegādājamas lietotas iekārtas
5. Par datumu nākamai DLTSA sēdei
30.10.2003.
1. Darba vides iekšējās uzraudzības kārtības pilnveidošana, veicot grozījumus Nr.379,
Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.153 un Ministru kabineta 2002.gada
2.decembra noteikumos Nr.526
2. Par priekšlikumiem par grozījumiem Darba aizsardzības likumā
3. Par priekšlikumiem, kādā Latvijā piegādājamas lietotās iekārtas
4. Priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
attiecībā uz VDI tiesību paplašināšanu kopumā
5. Informatīvs ziņojums par nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā par nodokļiem un
nodevām, paredzot nodokļu atlaides par ieguldījumiem darba un sociālās aizsardzības
jautājumos
6. Par MK rīkojuma un koncepcijas projektu “Koncepcija par bīstamības grupu noteikšanas
nepieciešamību sociālajā apdrošināšanā pret nelaimes gadījumiem darba un arodslimībām”
7. Par grozījumiem Streiku likumā
8. Par datumu nākamai DLTSA sēdei
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4.PIELIKUMS

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības
apakšpadomes sēdēs izskatītie jautājumi
29.01.2003.
1. Par profesiju standartiem.
2. Komisijas sastāva saskaņošana Centralizētajam eksāmenam Saimnieciskās darbības
uzskaites, kontroles un analīzes kvalifikācijas iegūšanai.
3. Par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas padomes locekļiem.
4. Dažādi.Par nākamās sēdes darba kārtību.
12.03.2003.
1. Par profesiju standartiem.
2. Par koledžu padomju sastāvu apstiprināšanu:
3. Par eksaminācijas centriem:
4. Par PIC izstrādāto projektu “Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena un tā
norises metodika”
5. Dažādi.
6. Par nākamās sēdes darba kārtību.
02.04.2003.
1. Par profesiju standartiem
2. Par koledžu padomju sastāvu apstiprināšanu:
2.1.Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas padome
2.2.Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas padome
2.3.Rīgas Celtniecības koledžas padome
3. Par Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvu saskaņošanu
4. Par eksaminācijas centriem
5. Par nākamās sēdes darba kārtību
14.05.2003.
1. Par profesiju standartiem
1.1. Par profesiju standartu izstrādi lauksaimniecības nozarē
2. Par priekšlikumiem profesionālās kvalifikācijas līmeņu modeļa izveidei
3. Par “Koledžas RRC” padomes sastāva apstiprināšanu
4. Par Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvu saskaņošanu
5. Par projektu “Nevalstisko organizāciju profesionālās izglītības un tālākizglītības jomā
atzīšana”
6. Par PINTSA sastāvu, sekretariātu un piedalīšanos PINTSA sēdēs
7. Par labojumu PINTSA 2003.gada 2.aprīļa protokolā Nr.3
8. Par Rēzeknes profesionālās izglītības un nodarbinātības reģionālās padomes nolikumu
9. Par nākamās sēdes darba kārtību
19.05.2003.
1. Par profesiju standartiem
2. Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācijas informācija par profesionālās izglītības
pamatuzdevumiem un lomu profesionālās izglītības attīstībā
3. Dažādi
4. Par nākamās sēdes darba kārtību
20.08.2003.
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1. Par 2003.gada 19.jūnija Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības
apakšpadomes sēdes lēmumu apstiprināšanu
2. Par profesiju standartiem
3. Ziņotāji: S.Bidzāne, Profesionālās izglītības centrs, I.Rotberga, Izglītības un zinātnes
ministrija
4. Dažādi
5. Par nākamās sēdes darba kārtību
08.10.2003.
1. Informācija par Rēzeknes Profesionālās izglītības un nodarbinātības reģionālās padomes
darbību
2. Par profesiju standartiem
3. Dažādi:
3.1. Par 2003.gada 2.aprīļa sēdē nolemto par profesionālās izglītības programmas
būvniecības jomā analīzi (prot. Nr.3);
3.2. Informācija par valsts institūciju, pašvaldību un cita veida partneru sadarbības
pilnveidi;
3.3. Informācija par profesionālās izglītības infrastruktūras attīstību saistībā ar ES fondu
piesaisti;
4. Par nākamās sēdes darba kārtību
10.12.2003.
1. Par 08.10.2003. PINTSA sēdes ieteikumu apstiprināšanu
2. Par profesiju standartiem
3. Par Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekļu sarakstu
saskaņošanu
4. Dažādi
Par Programmēšanas inženiera un programmētāja profesiju standartu projektiem.
5. Par nākamās sēdes darba kārtību.
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5.PIELIKUMS

Sociālās drošības apakšpadomes sēdēs izskatītie jautājumi
15.01.2003.
1. Par darba kārtību
2. SAP 2002.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.8 apstiprināšana
3. Ministru kabineta noteikumu projekts “Par sociālo institūciju vadītāju atestāciju”
4. Ministru kabineta noteikumu projekts “Sociālās palīdzības nozarē strādājošo sertifikācijas
noteikumi”
5. Kārtība, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas
institūcijas par valsts budžeta līdzekļiem
6. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta
7. Pārskats par SAP darbību 2002.gadā
8. Sociālās apdrošināšanas padomes darba plāns 2003.gadam
9. Atsevišķu ministriju viedokli par LBAS Konceptuālajiem priekšlikumiem par tiesībām uz
pensijām ar atvieglotiem nosacījumiem atsevišķām darbinieku kategorijām
10. Dažādi jautājumi
19.02.2003
1. Par darba kārtību
2. SAP 2003.gada 15.janvāra sēdes protokola Nr.1 apstiprināšana
3. MK noteikumu projekts “Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta apmēru, apmēra
pārskatīšanas kārtību, pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”
4. MK noteikumu projekts “Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta apmēru, apmēra
pārskatīšanas kārtību, pabalsta piešķiršanas un izmaksa kārtību”
5. MK noteikumu projekts “Noteikumi par valsts pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru,
apmēra pārskatīšanas kārtību, pabalsta piešķiršanas un izmaksa kārtību”
19.03.2003.
1. Par darba kārtību
2. SAP 2003. gada 19.februāra sēdes protokola Nr. 2 apstiprināšana
3. Par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpildi 2002.gadā
4. Informācija par darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļu plānošanas un izlietošanas
kārtību preventīvo pasākumu organizēšanai
5. Informācija par nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu plānošanas un izlietošanas kārtību
aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem
6. MK noteikumu projekts „Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes
valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, apmēra pārskatīšanas kārtību, kā arī pabalsta un
piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"
7. Dažādi jautājumi
16.04.2003.
1. Par darba kārtību
2. SAP 2003.gada 19.marta sēdes protokola Nr.3 apstiprināšana
3. Valsts ieņēmuma dienesta rīcība valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
administrēšanas jomā
4. Valsts ieņēmuma dienesta rīcība valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda
piedziņas rezultāti 2002.gadā
5. Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto
kapitāla daļu pārdošanas nosacījumiem un kārtību”
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18.09.2003.
1. Par darba kārtību
1. 2. SAP 2003. gada 16.. jūlija sēdes protokola Nr. 6 apstiprināšana
2. Par valsts sociālās apdrošināšanas riskiem izdienas pensiju saņēmējiem (sk. SAP
protokols Nr.6)
3. MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. jūlija
noteikumos Nr.430 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un
apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un
izmaksas kārtību””
4. Labklājības ministrijas Rīkojums par indeksu noteikšanu valsts pensiju un atlīdzības
indeksāciju
5. 6.Dažādi jautājumi.
15.10.2003.
1. Par darba kārtību
2. 2. SAP 2003. gada 18. septembra sēdes protokola Nr. 7 apstiprināšana
3. Informācija par NTSP 10.09.2003. sēdes pieņemto lēmumu par LABS Konceptuālajiem
priekšlikumiem par tiesībām uz pensijām ar atvieglotiem nosacījumiem par darbu ar
riska faktoriem atjaunošanu izskatīšanas gaitu un iespējamo tālāko rīcību sakarā ar
minēto
4. Dažādi jautājumi
19.11.2003.
1. Par darba kārtību
2. 2. SAP 2003. gada 15. oktobra sēdes protokola Nr. 8 apstiprināšana
3. MK noteikumu projekts „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes
sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2004. gadā”
4. 4.MK noteikumu projekts „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un
pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”
5. 5.Dažādi jautājumi
17.12.2003.
1. Par darba kārtību
2. 2. SAP 2003.gada 19. novembra sēdes protokola Nr.9 apstiprināšana
3. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta slimības pabalstiem izdevumu,
rezultatīvo radītāju statistikas dinamikas analīze par periodu 2000. -2002.gads
4. 4.Par grozījumiem likumā” Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem
darbā un arodslimībām”
5. 5.Dažādi jautājumi
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6.PIELIKUMS

Tautsaimniecības padomes sēdēs izskatītie jautājumi
31.01.2004.
1. Sēdes darba kārtības, reglamenta un Tautsaimniecības padomes sēdes, 2002.gada
5.decembrī, protokola apstiprināšana.
2. Ekonomikas ministrijas budžets un darbības aktualitātes 2003.gadā.
3. Tautsaimniecības padomes (TSP) un nozaru ekspertu padomju (NEP) vieta un loma
Ekonomikas ministrijā un valsts tautsaimniecības procesu vadībā.
4. Vienotas un konsolidētas Mazo un vidēju uzņēmumu (MVU) interešu pārstāvniecības
organizācijas veidošana.
5. Dažādi.
5.1. Informācija par BDF 2003.g. Rīgas Summit un Skandināvijas valstu organizācijas
IKED (International organisation for Knowledge and Enterprise Development)
līdzdalību un Darba Grupas izveidi Latvija.
5.2. Latvijas jauna ekonomikas žurnāla ”Faktors” izdevēja Silvestra Strautnieka īsa
prezentācija.
21.03.2003.
1. Sēdes darba kārtības, reglamenta un Tautsaimniecības padomes (TSP) sēdes, 2003.gada
31.janvārī, protokola apstiprināšana.
2. Ekonomikas ministrijas darbības aktualitātes 2003.gadā un jautājumi, kas būtu
risināmie sadarbībā ar TSP.
3. TSP un Nozaru ekspertu padomju vieta un loma Ekonomikas ministrijas profesionālā
viedokļa veidošanā un valsts tautsaimniecības procesu vadībā.
4. Latvijas uzņēmēju informēšana par sagaidāmiem uzņēmējdarbības nosacījumiem pēc
Latvijas iestāšanās ES - Latvijas rūpniecības politika iestājoties ES un Latvijas
rūpniecības attīstības stratēģijas izstrāde.
5. Dažādi.
• Informācija par TSP piedalīšanos sestajā augsta līmeņa tikšanās starp Latvijas
valdību un Ārvalstu investoru padomi.
• Atskaite par TSP aktivitātēm pret likumprojekta “Grozījumi likumā “Par
nodokļiem un nodevām”” pieņemšanu.
• Informācija par Latvijas MVU konsolidētas pārstāvniecības organizācijas
izveidi.
26.03.2003.
1. Sēdes darba kārtības, reglamenta un Tautsaimniecības padomes (TSP) sēdes, 2003.gada
31.janvārī, protokola apstiprināšana.
2. Ekonomikas ministrijas darbības aktualitātes 2003.gadā un jautājumi, kas būtu
risināmie sadarbībā ar TSP.
3. TSP un Nozaru ekspertu padomju vieta un loma Ekonomikas ministrijas profesionālā
viedokļa veidošanā un valsts tautsaimniecības procesu vadībā.
4. Latvijas uzņēmēju informēšana par sagaidāmiem uzņēmējdarbības nosacījumiem pēc
Latvijas iestāšanās ES - Latvijas rūpniecības politika iestājoties ES un Latvijas
rūpniecības attīstības stratēģijas izstrāde.
5. Dažādi:
• Informācija par TSP piedalīšanos sestajā augsta līmeņa tikšanās starp Latvijas
valdību un Ārvalstu investoru padomi.
• Informācija par TSP aktivitātēm pret likumprojekta “Grozījumi likumā “Par
nodokļiem un nodevām”” pieņemšanu.
26

Latvijas Darba devēju konfederācija

•

Informācija par Latvijas MVU konsolidētas pārstāvniecības organizācijas
izveidi.

30.05.2003.
1. Tautsaimniecības padomes (TSP) sēdes darba kārtības, reglamenta un TSP sēdes,
2003.gada 4.aprīlī protokola apstiprināšana.
2. Uzņēmēji kā partneris oficiālās statistikas sistēmas pilnveidošanā, iestājoties Eiropas
Savienībā.
3. Tautsaimniecības padomes redzējums par Tūrisma nozares stratēģisko attīstību Latvijā.
4. Ekonomikas ministrijas un Tautsaimniecības padomes ieguldījums informācijas
kampaņā pirms referenduma par iestāšanos Eiropas Savienībā.
5. Vadības komitejas priekšlikumi par izmaiņām Tautsaimniecības padomes struktūrā.
6. Dažādi.
10.09.2003.
1. Tautsaimniecības padomes (TSP) sēdes darba kārtības, reglamenta un TSP ārkārtas
sēdes, 2003.gada 23.jūlijā protokola apstiprināšana.
2. Eiropas Savienības ietekme uz Latvijas tautsaimniecību: cenu izmaiņu aspekts.
3. Latvijas ekonomikas attīstības iespējamie scenāriji iestājoties vai neiestājoties Eiropas
Savienībā.
4. Dažādi.
29.10.2003.
1. Tautsaimniecības padomes (TSP) sēdes darba kārtības, reglamenta un TSP sēdes,
2003.gada 10.septembrī, protokola Nr.5 apstiprināšana.
2. Attīstības plāna ieviešana 2004.-2006.gadam uzņēmējdarbības veicināšanai.
3. Dažādi.
28.11.2003.
1. Tautsaimniecības padomes (TSP) sēdes darba kārtības, reglamenta un TSP sēdes,
2003.gada 29.oktobrī, protokola Nr.6 apstiprināšana.
2. Informācija par progresu Attīstības plāna un atbalstu programmu ieviešanā.
3. Dažādi.
10.12.2003.
1. Par 08.10.2003. PINTSA sēdes ieteikumu apstiprināšanu.
2. Par profesiju standartiem.
3. Par Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekļu sarakstu
saskaņošanu.
4. Dažādi
5. Par nākamās sēdes darba kārtību.
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7.PIELIKUMS

Latvijas Darba devēju konfederācijas darba un darba aizsardzības ekspertu
darba grupu sēdēs izskatītie jautājumi
27.02.2003.
Par grozījumiem normatīvajos aktos, pamatojoties uz Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā
doto pilnvarojumu
25.04.2003
1. Par Eiropas konferenci par azbestu
2. Par mācību braucienu uz Briseli (Beļģija)
3. Informācija par Latvijas Darba devēju konfederācijas ekspertiem dalībai Eiropas
komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāta konsultatīvajās komisijās
4. Par preventīvo pasākumu fonda līdzekļu izlietošanu
30.05.2003
1. Par grozījumiem Darba aizsardzības likumā
2. Par grozījumiem normatīvajos aktos, pamatojoties uz Ugunsdrošības un ugunsdzēsības
likumā doto pilnvarojumu
3. Par Ministru kabineta noteikumu projektu par prasībām kompetentām institūcijām un
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzībā
17.07.2003
1. Par izstādi “Drošam darbam 2004”
2. Par grozījumiem Darba aizsardzības likumā
3. Par priekšlikumiem par grozījumiem likumā “Par atbilstības novērtēšanu”
4. Par priekšlikumu izstrādi kārtībai, kādā Latvijā piegādājamas lietotas bīstamās iekārtas
5. Par priekšlikumu izstrādi grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
saistībā ar neatbilstošu un dzīvībai bīstamu iekārtu lietošanu un Valsts darba inspekcijas
tiesību paplašināšanu šajā jautājumā
25.07.2003.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem
speciālistiem darba aizsardzības jautājumos”
21.08.2003.
1. Par Grozījumiem Darba aizsardzības likumā
2. Par priekšlikumu izstrādi kārtībai, kādā Latvijā piegādājamas lietotas bīstamās iekārtas
3. Par priekšlikumu izstrādi grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
saistībā ar neatbilstošu un dzīvībai bīstamu iekārtu lietošanu un Valsts darba inspekcijas
tiesību paplašināšanu šajā jautājumā
22.10.2003.
1. Par Ministru kabineta noteikumu projektu par prasībām kompetentajām institūcijām
2. Par priekšlikumiem par grozījumiem Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos
Nr.379 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”
3. Par priekšlikumiem par grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumos
Nr.343 “Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju”
4. Par priekšlikumiem par grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 2.decembra noteikumos
Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”
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5. Par priekšlikumiem par nodarbināto stimulēšanu darba aizsardzības prasību ievērošanai un
darba līguma uzteikuma procedūras vienkāršošana nodarbināto uzticības personām
6. Par nodokļu atlaidēm par ieguldījumiem darba un sociālās aizsardzības normatīvo aktu
izpildē uzņēmumā
7. Par darba aizsardzības standartu pārskatīšanu
20.11.2003.
1. Par priekšlikumiem darba aizsardzības preventīvo pasākumu 2004.gada plānam.
2. Par darba aizsardzības interneta lapas http://osha.lv sadaļas “Diskusijas” attīstību
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8.PIELIKUMS

Latvijas Darba devēju konfederācijas sniegtie atzinumi
Koncepciju projekti:
1. Koncepcija “Par piedāvātajiem pasākumiem nelegālās nodarbinātības samazināšanai un ar
to saistītajam nodokļu ieņēmumu palielinājumam”;
2. Koncepcija par bīstamības grupu noteikšanas nepieciešamību sociālajā apdrošināšanā pret
nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;
3. Koncepcija par izglītības, zinātnes, kultūras, veselības aprūpes un sociālās aprūpes valsts
institūciju juridisko statusu;
4. Koncepcija par nepieciešamo rīcību trūkumu novēršanai valsts pensiju politikas īstenošanā;
5. Ministru kabineta iekārtas likuma koncepcija;
6. Par Valsts aģentūras “Maksātnespējas administrāciju” tiesībām iesniegt tiesā
maksātnespējas pieteikumus;
7. Tiesu administrācijas koncepcija.
Programmas projekts
1. Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas projekts;
2. Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programma 2003.-2006.gadam.
Plāna projekti
1.
2.
3.
4.

Nacionālais vides politikas plāns (2004.-2008.);
Attīstības sadarbības politikas plāns 2004.gadam;
Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību preventīvo pasākumu plāns;
Augstākās izglītības finansēšanas sistēmas attīstības plāna projekts.

Stratēģijas projekts
1. Tautsaimniecības vienotā stratēģija
Pamatnostādņu projekti:
1. Latvijas eksporta veicināšanas politikas pamatnostādnes;
2. Latvijas rūpniecības attīstības pamatnostādņu projekts;
3. Pamatnostādņu projekts “Latvijas Republikas elektronisko komunikāciju nozares politikas
pamatnostādnēm 2003. – 2007.gadam”;
4. Par pasākumiem nelegālās nodarbinātības samazināšanai darba jomā;
5. Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstības politikas pamatnostādnes.
Likumprojekti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administratīvo sodu procesa likumprojekts;
Civilās aizsardzības likumprojekts;
Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”;
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā;
Grozījumi Darba aizsardzības likumā;
Grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā;
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7. Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu”;
8. Grozījumi Darba likumā;
9. Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā;
10. Grozījumi konkurences likumā;
11. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā;
12. Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli alum”;
13. Grozījumi likumā “Par dabas resursu nodokli”;
14. Grozījumi likumā “Par nekustāmā īpašuma nodokli”;
15. Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”;
16. Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”;
17. Grozījumi likumā “Par uzņēmuma ienākuma nodokli”;
18. Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”;
19. Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā;
20. Grozījumi likumā „Par dabas resursu nodokli”.
MK noteikumu projekti:
1. Cukura cenas daļējas kompensācijas kārtība un cukura saturošo produktu saraksts;
2. Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumos Nr.397 “Noteikumi par
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”;
3. Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumos Nr.186 “Noteikumi par
mašīnu drošību”;
4. Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumos Nr.240 “Spiedieniekārtu
tehniskās uzraudzības kārtība”;
5. Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.septembra noteikumos Nr.399 “Noteikumi par
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu
minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)”;
6. Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumos Nr.374 “Likuma “Par
pievienotās vērtības nodokli”” normu piemērošanas kārtība;
7. Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumos Nr.260 “Liftu drošības un
tehniskās uzraudzības noteikumi”;
8. Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 “Ministru kabineta
kārtības rullis”;
9. Grozījumi MK 2001.gada 24.jūlija noteikumos Nr.334 “Kārtība, kādā augstskolas tiek
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem;
10. Grozījumi MK 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 “MK kārtības rullis”;
11. Grozījumi MK 2002.gada 17.septembra noteikumos nr. 425 “Valsts aģentūras
“Maksātnespējas administrācija” nolikums”;
12. Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 „Noteikumi par valsts
robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu
izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas”;
13. Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra reģistriem, kā arī informācijas izsniegšanas kārtību;
14. Ierobežojumi vārda “Latvija” un tā tulkojuma svešvalodās ietveršanai firmā;
15. Iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu funkcijas un tiesības, kā arī tiem izvirzāmās prasības;
16. Kārtība, kādā tiek sagatavota un nodrošināta Latvijas pārstāvniecība Eiropas Kopienu tiesā;
17. Noteikumi par atklāta konkursa norisi attiecība uz preču pirkšanu;
18. Noteikumi par atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu;
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19. Noteikumi par bīstamo iekārtu ekspertu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas kārtību;
20. Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju
ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem;
21. Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un
novērtēšanas institucionālo sistēmu;
22. Noteikumi par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude;
23. Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējam obligāti jāpiesaista
kompetenta institūcija;
24. Noteikumi par konkrēto apjomu katram elektroenerģijas ražošanas veidam jaudu
uzstādīšanai 2003. gadā, ja elektroenerģijas ražošanai izmanto reģeneratīvos
energoresursus;
25. Noteikumi par minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtību;
26. Noteikumi par projekta skiču konkursa norisi;
27. Noteikumi par siltumapgādes katlu energoefektivitāti un atbilstības novērtēšanu;
28. Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 2004.gadā;
29. Noteikumi par vienoto darba samaksas uzskaites sistēmu no valsts budžeta finansējamo
institūciju darbiniekiem;
30. Par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi”;
31. Par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
(OECD) Starptautisko investīciju un multinacionālo uzņēmumu deklerācijai un ar to
saistītajiem OECD padomes lēmumiem un rekomendācijām, un novērotājstatusa iegūšanu
Starptautisko investīciju un multinacionālo uzņēmumu komitejā (CIME);
32. Par personas datu apstrādes sistēmas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto
reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu;
33. Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā
ieskaitāmās nodevas daļu 2004.gadam;
34. Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas nosacījumiem un
kārtību;
35. Prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības
jautājumos;
36. Ugunsdrošības noteikumi;
37. Ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamās iekārtas, speciālais un
tehniskais aprīkojums un to apgādes normas;
38. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums;
39. Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetence un kārtība, kādā veicama valsts
ugunsdrošības uzraudzība;
40. Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetence un kārtība, kādā veicama valsts
ugunsdrošības uzraudzība.
MK rīkojumu projekti:
1. MK plāna projekts un rīkojuma projekts “Par Latvijas Nacionālo nodarbinātības plānu
2003.gadam”;
2. Par Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstības politikas pamatsnostādnēm;
3. Par pamatnostādnēm nodokļu un nodevu sistēmas attīstībā;
4. Par profesionālās izglītības sistēmas attīstības programmu;
5. Par veicamajiem uzdevumiem Eiropas Savienības struktūrfonduvadības, uzraudzības,
kontroles un novērtēšanas sistēmas ieviešanai;
6. Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības „Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra” padomes atcelšanu;
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7. Grozījums MK 2002.gada 4.septembra rīkojumā Nr.492 „Par Latvijas Nacionālo
nodarbinātības plānu 2002.gadam””;
8. Par koncepcijas projekta „Koncepcija par pasākumiem nelegālās nodarbinātības
samazināšanai un ar to saistītajiem nodokļu ieņēmumu palielinājumam” izstrādi.
MK instrukcijas projekts
1.

Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu plānošanas valsts budžetā un
maksājumu veikšanas kārtība.

Citi
1. Ziņojums par Starptautiskās darba organizācijas konvencijas Nr.87 piemērošanu
Latvijā;
2. Valdības ziņojums par Starptautiskās darba organizācijas konvenciju piemērošanu un
izpildi;
3. Vadlīnijas Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu plānošanai likumā
par valsts budžetu 2004.gadam.
Latvijas Darba devēju konfederācija ir sniegusi priekšlikumus par:
1.
2.
3.
4.

Darba likuma normu piemērošanu ārstniecības iestādēs;
grozījumiem Darba aizsardzības likumā;
jaunu standartu darba aizsardzībā izstrādāšanu;
kārtību, kādā Latvijā piegādājamas lietotās iekārtas.
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9.PIELIKUMS

Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvju dalība tiesību aktu projektu
saskaņošanas sanāksmēs
04.03.2003. starpinstitūciju sanāksme par koncepcijas projekta “Koncepcija par pasākumiem
nelegālās nodarbinātības samazināšanai un ar to saistītajam nodokļu ieņēmumu
palielinājumam” nesaskaņotajiem jautājumiem. – Ieva Jaunzeme;
05.03.2003. sanāksme par precizēto MK noteikumu projektu “Noteikumi par depozīta sistēmas
piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam” – Ivars Grīslis (Latvijas Alus darītāju
savienība);
28.03.2003. starpinstitūciju sanāksme par Ministru kabineta noteikumu “Aktīvo nodarbinātības
pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtība un aktīvo nodarbinātības pasākumu
realizētāju izvēles principi” projektu – Ieva Jaunzeme;
16.04.2003. Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā pirmsreferenduma informēšanas
pasākumu vadības grupas koordinācijas sapulce – I.Jaunzeme;
30.04.2003. starpministriju (starpinstitūciju) sanāksme Plāna projekta un rīkojuma projekta
"Par Latvijas Nacionālo nodarbinātības plānu 2003.gadam" – I.Jaunzeme;
08.05.2003. starpinstitūciju sanāksme par noteikumu projektu „Par valsts pensiju speciālajam
budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas nosacījumiem un kārtību” – I.Jaunzeme;
12.05.2003. starpinstitūciju sanāksme par likumprojektu “Grozījums likumā “Par nodokļiem
un nodevām”” – E.Korčagins;
13.05.2003. Ministru kabineta sēde, kurā tika skatīts noteikumu projekts "Grozījumi Ministru
kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas
vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas
Republikas valsts robežas"" – I.Jaunzeme;
02.06.2003. starpinstitūciju sanāksme par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par PVN” –
T.Toropova (PVAS “Latvenergo”), A.Vīksna (Lietišķās informācijas dienests), E.Korčagins;
17.06.2003. starpinstitūciju sanāksme par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes
nodokli alum"" – I.Grīslis (Latvijas Alus darītāju savienība);
22.07.2003. Ministru kabineta sēde par valsts budžetu 2004.gadam un fiskālās situācijas
stabilizāciju, Par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no Ls 70 un Ls 80 2004.gadā.
un par noteikumu projektu “Kārtībā, kādā nosakāma un pārskatāma minimālā mēneša darba
alga”;
24.07.2003. starpinstitūciju sanāksme par MK noteikumu projektu “Higiēnas prasības pārtikas
apritē” – V.Kokars (A/s “Latvijas Balzams”), I.Grīslis (Latvijas Alus darītāju savienība);
09.09.2003. Meža un saistīto nozaru nacionālās programmas izstrādes darba ietvaros
organizēta darba sanāksme - I.Jaunzeme;
16.09.2003. sanāksme par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma
nodokli”” – I.Jaunzeme;
17.09.2003. sanāksme par darba grupas ziņojuma sagatavošanu par Eiropas Sociālās hartas
saistību izpildi – D.Ermsone;
24.10.2003. sanāksme par MK noteikumu projektu "Latvijas būvnormatīvs LBN 303-03
"Būvuzraudzība 03 noteikumi"" - Teofils Celms (SIA “Remus”);
14.11.2003. sanāksme par projektu "Koncepcija par izglītības, zinātnes, kultūras, veselības
aprūpes un sociālas aprūpes un sociālās aprūpes nozares valsts institūciju juridisko statusu" J.Kalējs (Latvijas Slimnīcu biedrība);
15.11.2003. sanāksme par MK noteikumu projektu "Kārtība, kādā tiek sagatavota un
apstiprināta Latvijas nostāja un nodrošināta Latvijas pārstāvība Eiropas Kopienu Tiesā" –
E.Korčagins (LDDK ģenerāldirektora vietnieks);
28.11.2003. Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programmas 2004.2008. gadam sabiedriskā apspriešana (Rīgā);
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03.12.2003. starpministriju sanāksme par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikuma
projektu – E.Korčagins (LDDK ģenerāldirektora vietnieks);
12.12.2003. pārrunas par Finanšu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta instrukcijas projektu
“Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu plānošanas valsts budžetā un
maksājumu veikšanas kārtība” – I.Jaunzeme.
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10.PIELIKUMS

Latvijas Darba devēju konfederācijas dalība normatīvo aktu
sagatavošanas darba grupās
1. Starpinstitūciju darba grupa, kas izstrādās “Kopējo Eiropas Savienības un Latvijas
iekļaušanās memorandu” – I.Jaunzeme (LDDK ģenerāldirektore)
2. Darba grupa noteikumu projekta “Atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās
uzraudzības kārtība” izstrādei – P.Druķis (Tehnisko ekspertu asociācija);
3. Darba grupa, kas sagatavos ziņojumu Eiropas Padomes Ģenerālsekretariātam par
Eiropas Sociālās hartas II sadaļas nosacījumu piemērošanu – E.Korčagins (LDDK
ģenerāldirektora vietnieks);
4. Darba grupā, kas izvērtēs LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas
priekšsēdētājas I.Druvietes ierosinājumu paredzēt Darba likumā tiesības darbiniekiem
saņemt 2-3 brīvdienas gada laikā, izmantojot tās kā svētku dienās, kā arī izstrādāt jaunu
likumprojektu par svētku, atceres un atzīmējamām dienām – E.Korčagins;
5. Koordinācijas darba grupa dzimumu līdztiesības jautājumos – E.Korčagins;
6. Darba grupa, kas sagatavos priekšlikumus par pasākumiem, kas veicami, lai
nodrošinātu skolēnu nodarbinātību vasaras brīvdienās - E.Korčagins;
7. Vadības grupa Latvijas Nacionālā nodarbinātības plāna 2004.gadam projekta
sagatavošanai – J.Bertrands (LDDK valdes loceklis);
8. Darba grupa Ministru kabineta noteikumu projekta “Prasības kompetentām institūcijām
un kompetentiem speciālistiem” esošo nepilnību novēršanai – A.Bauze (PAS
“Grindeks”);
9. Labklājības ministrijas starpinstitūciju darba grupa nacionālo pozīciju un instrukciju
sagatavošanai un saskaņošanai – I.Jaunzeme
10. Darba grupa Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par nodarbināto
aizsardzību pret darba vides vibrācijas radīto risku” izstrādei – J.Jēkabsone (SIA
“Latvijas Rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība”);
11. Starpinstitūciju darba grupa nacionālo pozīciju un instrukciju sagatavošanai un
saskaņošanai - I.Jaunzeme;
12. Darba grupa koncepcijas par ikmēneša pabalstu maksāšanu māmiņām gada garumā pēc
bērna piedzimšanas izstrādei - I.Jaunzeme;
13. Darba grupa Nodarbinātības valsts dienesta filiāļu iesniegto pieprasījumu bezdarbnieku
profesionālajai apmācībai, pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai 2004.gada
1.pusgadam izvērtēšanai - J.Bertrands;
14. Ekonomikas ministrijas darba grupa Pamatnostādņu īstenošanas programmas “Latvijas
Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programmas 2004. – 2006.gadam” projekta
izstrādei - I.Jaunzeme;
15. Darba grupa grozījumu izstrādāšanai Streiku likumā – E.Korčagins;
16. ES Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta “Nodarbinātības stratēģija”
Twinning līguma 3.kompetences darba grupa – D.Ermsone;
17. Darba grupa valsts nodokļu politikas izvērtēšanai – J.Biķis (LDDK viceprezidents).
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11.PIELIKUMS

Latvijas Darba devēju konfederācijas dalība profesiju standartu izvērtēšanā
Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
1. Māsas palīgs – J.Kalējs (Latvijas Slimnīcu biedrība)
2. Piena produktu ražotājs – I.Arnava (A/S „Rīgas piensaimnieks”)
3. Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – Latvijas Tirgotāju asociācija
4. Tapsētājs – A.Domkins (Latvijas kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija)
5. Kokapstrādes strādnieks zāģmateriālu ražošanā - A.Domkins (Latvijas kokapstrādes
uzņēmēju un eksportētāju asociācija)
6. Motorzāģa vadītājs - A.Domkins (Latvijas kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju
asociācija)
Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
1. Iekārtu mehāniķis - Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmēju asociācija
2. Kokapstrādes iekārtu mehāniķis – J.Mārciņš (Latvijas Kokapstrādes un eksporta
asociācija), V.Rantiņš (Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmēju asociācija)
3. Pārtikas uzņēmumu ražošanas tehniķis – A.Zablocka (A/S „Latvijas Balzams”),
V.Mende (Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija)
4. Viesnīcu uzņemšanas dienesta speciālists – M.Platace (viesnīca „Hotel de Rome”)
5. Kokapstrādes ražošanas tehniķis - A.Domkins (Latvijas kokapstrādes uzņēmēju un
eksportētāju asociācija)
6. Zobu tehniķis – A.Paeglītis (Valsts Zobārstniecības centrs)
7. Pasta darbinieks – T.Osipova (BO VAS „Latvijas pasts”)
8. Elektronikas tehniķis – J.Borzovs (Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un
elektronikas Profesionālās izglītības padomes priekšsēdētājs)
9. Telekomunikāciju tehniķis - J.Borzovs (Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas
un elektronikas Profesionālās izglītības padomes priekšsēdētājs)
Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis
1. Finanšu speciālists – Latvijas Komercbanku asociācija
2. Mehatroniķis – A.Bruņenieks (SIA „Siemens”)
3. Pārtikas higiēnas speciālists - A.Zablocka (A/S „Latvijas Balzams”)
Piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis
1. Finansists – Latvijas Komercbanku asociācija
2. Finanšu analītiķis - Latvijas Komercbanku asociācija
4. Kultūras un mākslas iestādes vadītājs – I.Jaunzeme (LDDK ģenerāldirektore)
5. Personāla vadītājs – I.Jaunzeme
6. Elektroinženieris – A.Kapče (VAS „Latvenergo”), J.Dirba (Latvijas Energobūvniecības
asociācija), R.Armanis (Tramvaju un trolejbusu pārvalde)
7. Ekonomists – I.Jaunzeme
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12.PIELIKUMS

Konferences un semināri Latvijā
20.02.2003.-22.02.2003. Latvijas Darba devēju konfederācija piedalījās izstādes “Drošam
Darbam 2003” organizēšanā, kā arī piedalījās tajā ar savu stendu.
1. 22.01.2003. seminārs "Uzņēmēji un ierēdņi: administratīvo procedūru ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi Latvijā” - Raina Dūrēja (Latvijas Ķīmijas un farmācijas
uzņēmēju asociācija), Jānis Mārciņš (Latvijas Kokapstrādes un eksporta asociācija),
Jānis Bertrands (SIA "Baltijas Logi"), Maija Lablaika (Rīgas Valsts tehnikums).
2. 17.02.2003. Latvijas – Norvēģijas divpusējā uzņēmējdarbības veicināšanas seminārs –
pārstāvētas Latvijas Kokrūpniecības federācija; Mašīnbūves un metālapstrādes
asociācija; Latvijas Energobūvniecības asociācija; Latvijas Būvnieku asociācija;
Latvijas Būvmateriālu ražotne; Latvijas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju
asociācija.
3. 27.03.2003. “European Employment Strategy and National Labour Market Policies”
seminārs – Ieva Jaunzeme;
4. 06.05.2003. Starptautiskā zinātniski prakstiskā konference “Pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības realizācija teorijā un praktikā” – I.Jaunzeme;
5. 23.05.2003. Latvijas inteliģences 54.konference “Jaunā Eiropas Savienība – 25 valstu
kopiena. Cerības. Iespējas. Šaubas” – I.Jaunzeme;
6. 29.-30.05.2003.seminārs “Pārrunu par darba koplīgumu noteikumiem vešanas
priekšnoteikumi, dalībnieki, saturs, procedūras un rezultāti” piedalījās: E.Korčagins;
A.Blūmane (SIA “Latvijas Mobilais telefons”), J.Luste (SIA “VEF-Rec”), L.Kalniņa
(A/s “Latvijas Balzams”), L.Kalniņa (Radissons Sas Daugava”), D.Galeniece (slimnīca
“Linezers”), E.Kalniņš (slimnīca “Gaiļezers”), L.Rancāne (A/s “Aldaris”), B.Banga
(A/s “Aldaris”), D.Šaitere (PAS “Grindeks”), B.Sīksne (PVAS “Latvenergo”);
V.Paromonovs (Rīgas Valsts tehnikums), L.Silarāja (Rīgas valsts tehnikums);
7. 28.05.2003. seminārs “Kā veicināsim iniciatīvas vietējās pašvaldībās?” – A.Nipāne;
8. 30.05.2003. seminārs “Globālais līgums – Jūsu izvēle XXI gadsimtā” – I.Kola (PVAS
“Latvenergo”), L.Brice (A/s “Latvijas Finieris”);
9. 03.06.2003. seminārs “Darba koplīgumu gadskārtējās reģistrācijas un analīzes
struktūras un procedūras” – A.Nipāne;
10. 05.-06.06.2003. seminārs “Pasākumu sociālā dialoga veicināšanai dažādos līmeņos
tehniskā un finansiālā plānošana, monitorings un izvērtēšana” - G.Lāce (Latvijas
Pašvaldību darba devēju asociācija), T.Mackare (Profesionālās izglītības mācību
iestāžu asociācija), J.Gaigals (Profesionālās izglītības mācību iestāžu asociācija),
E.Šimkus (A/s "Agrofirma Tērvete"), V.Krievkalns (A/s "Agrofirma Tērvete");
11. 10.06.2003. seminārs “Praktiskas apmācības par mašīnu drošību” - P.Bērtulis (a/s
“Latvijas Balzams”), Z.Jorens (a/s “Latvijas Balzams”), B.Šestakovs (SIA “Darba
aizsardzība”), A.Ševcovs (SIA “Darba aizsardzība”), A.Rozentāls (SIA “Kontakts”),
J.Klaks (Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija), K.Tavars (a/s “Cēsu alus”);
12. 12.06.2003. seminārs “Praktiskas apmācības par spiedieniekārtām un to kompleksiem”
- P.Bērtulis (a/s “Latvijas Balzams”), Z.Jorens (a/s “Latvijas Balzams”), B.Šestakovs
(SIA “Darba aizsardzība”), A.Ševcovs (SIA “Darba aizsardzība”), A.Rozentāls (SIA
“Kontakts”), J.Klaks (Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija), V.Smirnovs (a/s
“Ventamonjaks”),
S.Akimovs
(a/s
“Ventamonjaks”),
V.Maručeks
(a/s
“Ventamonjaks”), B.Muratovs (a/s “Ventamonjaks”), K.Tavars (a/s “Cēsu alus”);
13. 17.09.2003. konference “Valsts atbalsts uzņēmējiem un tautsaimniecības attīstība pēc
Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai” – I.Jaunzeme;
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14. 06.10.-07.10.2003. - “Consultation and communication for the members of the pilot
information and consultation bodies” - Liene Drone (Sia Tipro Baltic), Tatjana
Panarina (SIA Via Uno), Natālija Gubanova (SIA Leteks Plus), Aleksejs Skļarovs (SIA
Leteks Plus), Ēvi Karjuse-Švika (Sia Valeo Nami), Iraīda Mlijevska (Daugavpils
pievadķēžu rūpnīca), Irēna Ļeonenko (Radisson SAS), Biruta Pūcīte (SIA Ditton būve),
Airisa Dimante (rehabilitācijas centrs "Baltezers"), Gaida Lāce (Latvijas Pašvaldību
darba devēju asociācija), Tatjana Durova (KIF Biznesa komplekss), Nellija Pridačina
(KIF Biznesa komplekss), Laura Kalniņa (A/s Latvijas Balzams ), I.Emke (TTSAVIO), Raimonds Puksts (RIP mediciniskā aprūpe), Olita Lipska (VAS Latvijas
Dzelzceļš), Ilze Burova (VAS Latvijas Dzelzceļš), Jolante Ērgle (ARS), Inga Vēsniņa
(ARS), Inta Miķele (2.slimnīca), Linda Skutāne (SIA Vivacolor), Baiba Siksne (VAS
Latvenergo), Aigars Matisons (Lattelekom), Aivars Kalniņš (Lattelekom), Ilma Zālīte
(Lattelekom), Eva Jurjāne (Lattelekom), Linda Batare (Lattelekom), Liene Janičenko
(Lattelekom), Uldis Stafeckis (Vef-Rec), Diāna Skopāne (Rīgas piena kombināts), Aija
Nelsone (a/s “Lauma”), Lilita Viļuma (a/s “Rīgas miesnieks”), Margarita Kranča
(Bērnu veselības centrs “Ķengarags”);
15. 22.10.2003. Nevalstisko organizāciju forums – A.Vīksna (Lietišķās Informācijas
dienests);
16. 27.-28.10.2003. - 9. starptautiskā konference “Bankas un finanses Baltijā 2003” –
E.Korčagins;
17. 17.10.2003. Eiropas Nedēļas 2003 noslēguma konference – E.Korčagins;
18. 19.11.2003. Latvijas Attīstības aģentūras organizēts konsultatīvs seminārs par:
vadlīnijām atbalsta pretendentiem projektu pieteikumu sagatavošana, projektu
pieteikumu veidlapas, projektu pieteikumu atlases kritēriji – I.Jaunzeme;
19. 19.11.2003. – ES Phare projekta “Divpusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā”
ietvaros rīkotais seminārs “Komunikācija un vadība” – I.Rone (A/s “Laima”),
E.Freidenfelds (Liepājas pilsētas centrālā slimnīca), R.Gredzena (Lietišķās informācijas
dienests), J.Dorofeejeva (SIA KIF “Biznesa komplekss”), I.Kužniece (Sabiedrības
veselības aģentūras Liepājas filiāle), J.Mārciņš (Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un
eksportētāju asociācija), A.Vīksna (SIA “Lietišķās informācijas dienests”), K.Paipala
(Latvijas Zemnieku federācija), G.Lāce (Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija),
K.Karlsone (A/s “Rīgas miesnieks”), L.Kalniņa (A/s “Latvijas Balzams”);
20. 19.11.2003. – ES Phare projekta “Divpusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā”
ietvaros rīkotais seminārs “Sabiedriskā komunikācija” – R.Gredzena (Lietišķās
informācijas dienests), J.Dorofējeva (SIA KIF “Biznesa komplekss”), I.Grīslis (Latvijas
Alus darītāju savienība), J.Mārciņš (Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju
asociācija), A.Vīksna (SIA “Lietišķās informācijas dienests”), K.Paipala (Latvijas
Zemnieku federācija), G.Lāce (Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija),
K.Karlsone (A/s “Rīgas miesnieks), J.Trizna (A/s “Staburadze”), I.Jaunzeme (LDDK
ģenerāldirektore).
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13.PIELIKUMS

Starptautiskās konferences un semināri
1. 26.01.2003. – 28.01.2003 6. Eiropas industriālo un darba devēju organizāciju apaļā galda
diskusija Tallinā – Edgars Korčagins (LDDK ģenerāldirektora vietnieks);
2. 26.02.2003. – 28.02.2003. Brīvās tirdzniecības līguma dalībvalstu organizācijas (EFTA)
rīkotā konference “Sociālie partneri jaunā Eiropā” Oslo (Norvēģijā) – Anita Nipāne
(LDDK biroja vadītāja – ģenerāldirektores palīdze);
3. 13.03.2003. - 16.03.2003. ES Leonardo da Vinci projekta sanāksme Nīderlandē – Daiga
Ermsone (LDDK projektu vadītāja);
4. 28.02.2003. – 01.03.2003. Starptautiskās darba organizācijas un Maltas Sociālās politikas
ministrijas rīkotā trīspusējā konference par sociālo dialogu Eiropas Savienības
kandidātvalstīs (Maltā) – Vivita Mieze (VAS „Latvijas Dzelzceļš”);
5. 22-26.04.2003. – TAIEX biroja organizētais seminārs “Adekvātas un ilgstošas pensijas
caur privātu ieguldījumu: mācībstundas par reformām Centrālajā un Austrumu Eiropā”
(Tallinā) – I.Jaunzeme (LDDK ģenerāldirektore);
6. 14-18.05.2003. – Grieķijas Darba un Sociālo lietu ministrijas organizētais forums “Vietējās
attīstības un nodarbinātības Eiropas forums” (Grieķijā) – I.Jaunzeme;
7. 22-25.05.2003. – Eiropas apmācību fonda (ETF) rīkotā konference “Darba spēka
kompetenču un kvalifikāciju attīstība mūža garumā” (Atēnās, Grieķijā) – A.Nipāne;
8. 24-28.05.2003. – seminārs “Sociālais dialogs un EMS kandidātvalstīs” (Vīnē, Austrijā) –
I.Jaunzeme un D.Ermsone;
9. 11-15.06.2003. – dalība projekta “Development of the State Employment Service of Latvia
according the EU requirements” ietvaros organizētais mācību brauciens nodarbinātības
politikas jomā – J.Bertrands (LDDK valdes loceklis);
10. 02-15.06.2003. – Starptautiskā Darba konference (Ženēvā) – I.Jaunzeme un V.Gavrilovs;
11. 16-18.06.2003. – Eiropas Sociālā fonda komitejas sanāksme (Briselē) – D.Ermsone;
12. 26.-29.06.2003. – seminārs par profesionālo orientāciju un konsultēšanu (Oslo, Norvēģijā)
– I.Jaunzeme;
13. 26-29.06.2003. – Eiropas Fonda Dzīves un darba apstākļu uzlabošanai rīkotā Darba devēju
grupas sanāksme (Dublina, Īrijā) – D.Ermsone;
14. 5.-7.09.2003. ES Leonard oda Vinci projekta sanāksme (Minhene, Vācija) – D.Ermsone;
15. 10.09.-13.09.2003. Starptautiskās darba devēju organizācijas Eiropas locekļu tikšanās
(Maskava, Krievijā) – V.Meļņiks (LDDK viceprezidents);
16. 17.-18.09.2003. Eiropas Industriālo un Darba devēju apvienības projekta Ūzņēmēju
organizācijas kā vienotā tirgus integrācijas dalībnieki” vadības grupas sanāksme (Brisele) –
E.Korčagins;
17. 25.-27.09.2003. Eiropas Sociālā fonda komitejas sanāksme (Brisele) – I.Jaunzeme;
18. 06.-08.10.2003. UNICE BOSMIP projekta ietvaros organizēts seminārs par sociāliem
jautājumiem (Brisele) – D.Ermsone;
19. 06.-16.10.2003. – mācību brauciens par koplīgumu slēgšanas praksi Eiropas Savienībā un
sarunu vešanas iemaņām projekta “Sociālā dialoga stiprināšana” ietvaros (Brisele, Beļģija,
Starptautiskās darba organizācijas mācību centrs) – E.Korčagins, J.Kolupajeva (LDDK
sekretāre-lietvede), J.Kalējs (Latvijas Slimnīcu biedrība), K.Paipala (Latvijas Zemnieku
federācija), D.Markus (Profesionālās izglītības mācību iestāžu asociācija), D.Šaitere (PAS
„Grindeks”), N.Točiļenko (Latvijas Slimnīcu biedrība);
20. 08.10.2003. Konsultatīvās padomes par sociālās drošības režīmu viesstrādniekiem
sanāksme (Brisele) – I.Jaunzeme;
21. 15.-18.10.2003. TAIEX biroja seminārs “Seminārs kandidātvalstu sociālajiem partneriem
darbinieku informēšanai par likumdošanu, kas attiecas uz Eiropas uzņēmumiem” (Brisele)
– A.Nipāne;
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22. 21.-25.10.2003. Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda Administratīvās
padomes sanāksme (Dublina, Īrija) – I.Jaunzeme (LDDK ģenerāldirektore);
23. 1.-6.11.2003. – Phare projekta “Divpusējā sociālā dialoga veicināšana” ietvaros rīkotais
pieredzes apmaiņas brauciens par Eiropas līmeņa sociālo dialogu (Brisele) – I.Jaunzeme
(LDDK ģenerāldirektore);
24. 7.–8.11.2003. High-Level Tripartite Seminar On Social Budgeting In EU Accession
Countries (Larnaka, Kipra) – A.Suškins (LDDK valdes loceklis);
25. 09.-12.11.2003. Beļģijas Darba devēju federācijas organizēts mācību apmaiņas brauciens
Briselē (Beļģija) – E.Korčagins;
26. 13.-16.11.2003. “Eiropas konference par korporatīvo sociālo atbildību” (Venēcija, Itālija) –
I.Jaunzeme (LDDK ģenerāldirektore);
27. 18.-21.11.2003. Drošības, higiēnas un veselības aizsardzības konsultatīvās komitejas
67.sanāksme (Luksemburga) – A.Grigorjevs (SIA “Grif”);
28. 19.11.2003. UNICE BOSMIP ietvaros organizēts seminārs “Intelektual Property Rights in
the EU 25” (Parīze) – K. Pubulis ( PAS “Grindeks”);
29. 24.-27.11.2003. Eiropas Veselības un darba drošības aģentūras Administratīvās valdes
19.sanāksme (Bilbao, Spānija) – E.Korčagins;
30. 10.-11.12.2003. 404th plenary session (Brisele) – I.Jaunzeme (LDDK ģenerāldirektore);
31. 18.–21.11.2003. Drošības, higiēnas un veselības aizsardzības konsultatīvās komitejas
67.sanāksme (Luksemburga) – A.Grigorjevs;
32. 24.-27.11.2003. Eiropas Veselības un darba drošības aģentūras Administratīvās valdes
19.sanāksme (Bilbao, Spānija) – E.Korčagins;
33. 25.-26.11.2003. EK Konsultatīvās komitejas par brīvu darbaspēka kustību sēde (Brisele) –
D.Ermsone;
34. 2.-4.12.2003. UNICE BOSMIP projekta ietvaros rīkotais seminārs par apkārtējo vidi
(Brisele) – A.Zemītis (Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija);
35. 4.-6.12.2004. Eiropas sociālā fonda komitejas sanāksme (Brisele) – I.Jaunzeme;
36. 5.-6.12.2003. “Career Guidance Policies in Acceding and Candidate Cauntries” konference
Bratislavā, Slovākijā – J. Kalējs (Latvijas Slimnīcu biedrība);
37. 9.-11.12.2003. Ekonomiskās un sociālās komitejas plenārsēde un seminārs jauno ES
dalībvalstu pārstāvjiem (Brisele) – I.Jaunzeme
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14.PIELIKUMS

Sabiedriskā tēla veidošana
Latvijas Radio veidotie raidījumi „Trešais sektors” 2003. gadā (katra mēneša otrajā
trešdienā plkst. 13:45)
9. jūlijā – par aktivitātēm LDDK, arī par principiem, kurus paredz „Globālais līgums”. Saruna
ar LDDK ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi.
13. augustā – Darba aizsardzība. Piedalās LDDK pārstāvis Latvijas darba lietu trīspusējās
sadarbības apakšpadomē, SIA „Grif” direktors Aleksandrs Grigorjevs un LM darba
departamenta Darba aizsardzības un iekārtu drošības nodaļas vadītājs Renārs Lūsis.
10. septembrī – LDDK darbība 10 gados un ar valdību kopā risināmie jautājumi. Konkurss
gada veiksmīgākā uzņēmēja noteikšanai. Sarunā piedalās: LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs,
žurnāla „Kapitāls” izdevēja Aiva Vīksna un galvenā redaktore Mārīte Šperberga.
8. oktobris - Nodokļu politika Latvijā un maksātnespējas riska nodeva. Piedalās: LDDK
ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un VA „Maksātnespējas administrācija” direktors Jānis
Maršāns.
12. novembrī – LDDK delegācijas vizīte Briselē, sociālais dialogs un iespējamā LDDK
pārstāvniecība ES institūcijās. Piedalās: LDDK ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un
konfederācijas valdes loceklis, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Viktors Puriņš.
10. decembrī – LDDK seko tautsaimniecības programdokumentu izstrādnēm. LDDK
ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, EM valsts sekretāra vietnieks Anrijs Matīss un Rūpniecības
departamenta direktora vietniece Astrīda Burka.
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Publikācijas laikrakstos par tautsaimniecības attīstības, darba un sociālajiem
jautājumiem
1. 02.01.2003. “Новогодняя прибавка. Жить стало веселее. На 10 латов” - Телеграф;
2. 02.01.2003. “Vai tāds sākums labs?” – Neatkarīgās Tukuma ziņas;
3. 02.01.2003. “Новая жизнь и новые налоги” – Вести сегодня;
4. 03.01.2003. “Sakārto darba devēja un ņēmēja attiecības” – Dienas Bizness;
5. 03.01.2003. “Par jauno valsts nodevu” – Latvijas Vēstnesis;
6. 06.01.2003. “Налоговый удав” – Komersant Baltic Daily;
7. 06.01.2003. “Darba strīdi – pēc speciālā likuma” – Rīgas Balss;
8. 06.01.2003. “Izmaiņas Darba likumā” – Rīgas Balss;
9. 06.01.2003. “Darba devējam var iepatikties ar vaļasprieku palīdzību” – Rīgas Balss;
10. 06.01.2003. “Предпринематели, готовтесь к повышенной нагрузке!” – Час;
11. 06.01.2003. “Работодатели против новых пошлин” – Бизнес&Балтия;
12. 07.01.2003. “Без работы не останемся” – Телеграф;
13. 07.01.2003. “Janvārī stājušies spēkā 40 likumu un grozījumu tajos” – Talsu Vēstis;
14. 07.01.2003. “Kā darba devēji vērtē minimālās algas paaugstināšanu” – Saldus Zeme;
15. 08.01.2003. “Šokā par papildu nastu uzņēmējiem” – Dienas Bizness;
16. 09.01.2003. “Palielināta minimālā darba alga” – Ziemeļlatvija;
17. 10.01.2003. “Новый закон соберёт деньги на утилизацию машин” –
Бизнес&Балтия;
18. 13.01.2003. “Koplīgums darba devējam un darbiniekam” – Rīgas Balss;
19. 14.01.2003. “Likuma precizē vidējās izpeļņas aprēķināšanu” – Ludzas Zeme;
20. 15.01.2003. “Kavējas ar atbildi” – Dienas Bizness;
21. 16.01.2003. “Латы и зарплаты” – Суббота;
22. 23.01.2003. “Iznākusi darba devēju rokasgrāmata” – Mallenas Ziņas;
23. 22.01.2003. “Latvijā jārod kopsaucējs lēmumu pieņemšanā” – Dienas Bizness;
24. 03.02.2003. “Būs pirmā interneta mājaslapa par darba aizsardzību” – Neatkarīgā Rīta
avīze;
25. 03.02.2003. “Jāceļ profesionālās izglītības prestižs” - Neatkarīgā Rīta avīze;
26. 04.02.2003. “Vienādu iespēju politika – uz papīra” – Diena;
27. 06.02.2003. “Sabiedrības izglītošanā iesaista arī uzņēmējus” – Dienas Bizness;
28. 06.02.2003. “Jaunā nodeva aizsargās darba ņēmējus” – Brīvā Daugava;
29. 07.02.2003. “Grib jaunu nodokli” – Dienas Bizness;
30. 08.02.2003. “Norvēģi meklē sadarbības partnerus” – Bauskas dzīve;
31. 08.02.2003. “Drošam darbam 2003” – Mans īpašums;
32. 12.02.2003. “Apvieno spēkus” – Dienas Bizness;
33. 17.02.2003. “Норвегия- Латвия” – Коммерсант Baltic Daily;
34. 19.02.2003. “Darba aizsardzība ir arī darba devēju interesēs” – Dienas Bizness;
35. 03.03.2003. “Darba vietu skaits Rīgas apkārtnē augs” – Rīgas Balss;
36. 14.03.2003. “Больше понимания и больше пива” – Komersant Baltic Daily;
37. 14.03.2003. ““Aplokšņu” zeme Latvija” – Dienas Bizness;
38. 17.03.2003. “Правила игры в лидера” – Коммерсант Baltic;
39. 27.03.2003. “Gavrilovs turpinās vadīt LDDK” – Dienas Bizness;
40. 27.03.2003. “Vitālijs Gavrilovs paliek darba devēju priekšgalā” - Talsu Vēstis;
41. 29.03.2003. “Struktūrfondu naudas apguve miglā tīta” – Neatkarīga Rīta avīze;
42. 01.04.2003. “Работадатели едины” – Kommersant Baltic;
43. 01.04.2003. “Работодателей заботит будущее” – Бизнес&Балтия;
44. 01.04.2003. “Lai uzņēmēji vienoti un ieinteresēti” – Latvijas Vēstnesis;
45. 03.04.2003. “Охрана труда требует внимания” – Бизнес&Балтия;
46. 07.04.2003. “Налоговые утопии” – Коммерсант Baltic;
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47. 07.04.2003. “Rūpniecībai top jauna politika” – Dienas Bizness;
48. 14.04.2003. “Pārdot vairāk un dzīvot labāk” – Neatkarīgā rīta avīze;
49. 19.04.2003. “Notiks diskusijas par darba aizsardzību” – Neatkarīgā rīta avīze;
50. 24.04.2003. “Профсоюзы начнут битву за газ” – Час;
51. 24.04.2003. “Работодатели призывают не спешить” – Бизнес&Балтия;
52. 29.04.2003. “Nevienojas par minimālo algu” – Dienas Bizness;
53. 02.05.2003. “Как повысить минималку” – Час;
54. 05.05.2003. “Darba devēji vērš uzmanību uz nodokļu sistēmas sakārtošanu” –
Neatkarīgā rīta avīze;
55. 05.05.2003. “Mēģina sakārtot minimālās algas politiku” - Neatkarīgā rīta avīze;
56. 05.05.2003. “На экономическом форуме обсудят жизнь после ЕС” – Час;
57. 05.05.2003. “Strīdas par minimālās algas paaugstināšanu” – Rīgas Balss;
58. 08.05.2003. “Par minimālās darba algas celšanas iespējām” – Latvijas Vēstnesis;
59. 13.05.2003. “Конфедерация работодателей – против ограничения импорта” –
Бизнес&Балтия;
60. 13.05.2003. “Prasa nekavēt pārtikas kravas” – Dienas Bizness;
61. 13.05.2003. “Pretojoties izmaiņām” – Dienas Bizness;
62. 14.05.2003. “Весы как средство борьбы с контрабандой” – Телеграф;
63. 14.05.2003. “Vēl nebremzēs pārtikas kravas” – Dienas Bizness;
64. 21.05.2003. ““Двери” для водки и майонеза” – Телеграф;
65. 2105.2003. “Nelaidīs pārtikas kravas” – Dienas Bizness;
66. 23.05.2003. “Pārrunā Latvijas pozīciju sadarbībai ar Krieviju ekonomikas un tranzīta
jautājumos” – LETA preses relīze;
67. 23.05.2003. “Фантомные боли Латвийской республики” – Вести сегодня;
68. 26.05.2003. “Britu uzņēmēji gatavi palīdzēt Latvijas MVU ceļā uz Eiropu” – Diena;
69. 27.05.2003. “Par Latvijas pozīciju sadarbībai ar Krieviju” – Latvijas vēstnesis;
70. 29.05.2003. “Būs seminārs darba devējiem” - Ziemeļlatvijā
71. 30.05.2003. “’Šodien Rīgā” – Rīgas Balss;
72. 02.06.2003. “Darba likums iedzīvojies” – Dienas Bizness;
73. 02.06.2003. “Minimālās darba algas pieauguma tempi - lēni” – Neatkarīgā rīta avīze;
74. 02.06.2003. “Latvijas un Krievijas darba devēji kopīgi veicinās uzņēmējdarbību” Neatkarīgā rīta avīze;
75. 02.06.2003. “Spožs gājiens – ceļam algas” – Diena;
76. 03.06.2003. “Būs jauns nodoklis” – Dienas bizness;
77. 05.06.2003. “Par pievienotās vērtības nodokli” – Latvijas vēstnesis;
78. 05.06.2003. “С Россией всё у нас получится” – Вести;
79. 09.06.2003. “VID pilnvaru paplašināšana sitīs gan nodokļu nemaklsātājus, gan godīgos
uzņēmējus” – Diena;
80. 10.06.2003. “Par grozījumiem likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”” – Latvijas
Vēstnesis;
81. 10.06.2003. “Papildu tiesības VID” – Dienas Bizness;
82. 11.06.2003. “Darba devēji iebilst pret grozījumiem par PVN” – Neatkarīgā rīta avīze;
83. 13.06.2003. – “Uzliks papildu pienākumus” – Dienas Bizness;
84. 17.06.2003. – “Minimālo algu pārskatīs katru gadu” – Dienas Bizness;
85. 19.06.2003. – “Veicinās firmu pievienošanos līgumam” – Dienas Bizness;
86. 19.06.2003. – “Бюджет и спорные нормы налогов переданы в Сейм” –
Бизнес&Балтия;
87. 25.06.2003. – “СГД борется с мошенничеством?” – Бизнес&Балтия;
88. 25.06.2003. – “Выпущен справочник ООН” – Бизнес&Балтия;
89. 26.06.2003. – “Darba devēji prezidenti lūdz neizsludināt grozījumus likumā par PVN”
– Leta Delfi;
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90. 26.06.2003. – “Lūdz neizsludināt PVN likumu” – Dienas Bizness;
91. 26.06.2003. – “Lūdz neizsludināt grozījumus PVN likumā” – Diena;
92. 26.06.2003. – “Par likumu “Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodoklī”” –
Latvijas Vēstnesis;
93. 27.06.2003. - Valsts prezidente tomēr izsludinās uzņēmēju kategoriskos iebildumus
izraisījušos grozījumus likumā par PVN – BNS Delfi;
94. 27.06.2003. – “PVN likuma grozījumus izsludinās” – Diena;
95. 27.06.2003. – “Работодатели протестуют против Закона об НДС” – Kommersant
Baltic Daily;
96. 1.07.2003. “Будем ли импортировать в Латвтю инженеров” – Час;
97. 01.07.2003. Raksts par LDDK lūgumu neizsludināt grozījumus likumā “Par PVN” –
Brīvā Daugava;
98. 02.07.2003. “Trūkst kvalificētu speciālistu” – Lauku avīze;
99. 03.07.2003. “Akceptē Nodarbinātības plānu” – Dienas Bizness;
100. 04.07.2003. “Virza “automašīnu nodokļa” pieņemšanu” – Dienas Bizness;
101. 04.07.2003. “Fatāliste Ieva Jaunzeme” – Dienas Bizness;
102. 04.07.2003. “Plāno veselības nodokli” – Dienas Bizness;
103. 07.07.2003. “TSP varētu kļūt par uzņēmēju lobiju” – Dienas Bizness;
104. 08.07.2003. “Par uzņēmēju un valdības dialogu” – Latvijas Vēstnesis;
105. 09.07.2003. “Starp Rietumiem un Austrumiem” – Lauku avīze;
106. 10.07.2003. “Новые зарплаты будут в январе 2004 года” – Бизнес&Балтия;
107. 15.08.2003. “Latvijas Balzamam jauna vadība” – Neatkarīga rīta avīze;
108. 20.08.2003. “Precizē darbinieku prasījumus” – Dienas Bizness;
109. 25.08.2003. “Skaidros par biznesu” – Dienas bizness;
110. 25.08.2003. “ЕС – расширение - семинар” – Kommersant Baltic Daily;
111. 25.08.2003. “Cīņa ar ekonomikas pelēko zonu” – Diena;
112. 26.08.2003. “Darba devēji: Eiropa nesīs tirgu konsolidāciju” – Dienas Bizness;
113. 26.08.2003. ““Galvas nauda” neattaisnojas”- Dienas Bizness;
114. 26.08.2003. “Dānija ES uzlūko kā plašākas iespējas biznesam” – Neatkarīga rīta
avīze;
115. 27.08.2003. “Ieva Jaunzeme: “Uz trakulībām vairs nevelk!”” – Rīgas Balss;
116. 28.08.2003. “Galvasnaudu vēl negrib samazināt” – Dienas Bizness;
117. 04.09.2003. Svētkiem veltīs jaunu likumu – Rīgas Balss;
118. 04.09.2003. “Iedzīvotāji sūdzas par darba likumdošanas noteikumu neievērošanu
uzņēmumos” – Dzirkstele;
119. 06.09.2003. “Bezdarbniekus apmācībā var iesaistīt no 18.gadiem” – Ogres Vēstis;
120. 08.09.2003. “CГД дожимает бизнесменов” – Kommersant Baltic Daily;
121. 09.09.2003. “Uzņēmēji pauž atbalstu ES” – Dienas Bizness;
122. 11.09.2003. “Uzņēmēji un ekonomisti aicina balsot par ES” – Diena;
123. 11.09.2003. “Плата за неплатёжеспособность упадет” – Бизнес&Балтия;
124. 11.09.2003. “Cовет говорит “ДА”” - Бизнес&Балтия;
125. 11.09.2003. “Biznesa riska nodevu plāno mazāku” – Dienas Bizness;
126. 12.09.2003. “Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu” – Latvijas vēstnesis;
127. 15.09.2003. “Jau šobrīd jābūt gataviem plāniem” – Dienas Bizness;
128. 15.09.2003. “ASV rosina Latviju par ES” – Dienas Bizness;
129. 15.09.2003. “Maksātnespējas budžetu apcērp” – Dienas Bizness;
130. 15.09.2003. “Darba tirgū prasa specializāciju” – Rīgas Balss;
131. 15.09.2003. “Aicina runāt ar darbiniekiem par ES” – Diena;
132. 16.09.2003. “Общественные организации голосуют “ЗА”” – Бизнес&Балтия;
133. 16.09.2003. “Mēs nedrīkstam zaudēt dārgo laiku, mums jārīkojas tūlīt” – Latvijas
Vēstnesis;
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134. 17.09.2003. “56% uzņēmēju ir par ES” – Dienas Bizness;
135. 17.09.2003. “Минфин не торопится” - Бизнес&Балтия;
136. 18.09.2003. “Конфедерации – 10 лет” - Бизнес&Балтия;
137. 20.09.2003. “Aicinājušas balsot PAR” – Diena;
138. 22.09.2003. “Nopietns darbs vēl priekšā” – Dienas Bizness;
139. 23.09.2003. “Nākotnes profesija – marketings” – Rīgas Balss;
140. 23.09.2003. “Cels minimālo darba algu” – Dienas Bizness;
141. 20.09.2003. “Konkursa moto: “Leposimies ar saviem vietējiem uzņēmējiem!” –
Malienas Ziņas;
142. 25.09.2003. “Leposimies ar saviem vietējiem uzņēmējiem” – Stars;
143. 25.09.2003. “Aicina izvirzīt “Kapitāla biznesa cilvēku”” – Kursas Laiks;
144. 30.09.2003. “Ministru prezidents sveic Latvijas Darba devēju konfederāciju” –
Ezerzeme;
145. 30.09.2003. “Пошлина на риск уменьшится” – Бизнес&Балтия;
146. 02.10.2003. “Darba devējam tas izdevīgi” – Ventas Balss;
147. 03.10.2003. “Izvirza par uzņēmējdarbību” – Kurzemnieks;
148. 04.10.2003. “Работодатели просят снизить пошлину “на риски”” – Час;
149. 04.10.2003. “Darba devēji vēlas mazāku riska nodevu” – Tukuma Ziņotājs;
150. 08.10.2003. “Par darbinieku aizsardzību un valsts budžetu 2004.gadam” – Latvijas
Vēstnesis;
151. 11.10.2003. “Apvienošanās ir vienīgā iespēja” – Diena;
152. 11.10.2003. “Gatavi konstruktīvai sadarbībai” – Izglītība un Kultūra;
153. 15.10.2003. “Šaubās par fondu apguvi” – Dienas Bizness;
154. 16.10.2003. “Par uzņēmējdarbības riska nodevas izmantojumu” – Latvijas Vēstnesis;
155. 16.10.2003. “Uzņēmēju izvirza titulam “Kapitāla biznesa cilvēks”” – Alūksnes
ziņas;
156. 17.10.2003. “ “Blēžu nodevu” varētu samazināt” – Dienas Bizness;
157. 22.10.2003. “ “Blēžu nodeva ” bijusi par lielu” – Lauku avīze;
158. 23.10.2003. “Darba devējus nedrīkst atstumt” – Dienas Bizness;
159. 24.10.2003. “Социальный диалог важен для успеха комрании” – Бизнес &
Балтия;
160. 28.10.2003.”Latvijas darba devēji satraukti par ES fondiem” – Neatkarīgā Rīta
avīze;
161. 28.10.2003.”Не та весовая категория”- Kommersant Baltic Daily;
162. 28.10.2003.”Схема софинанансирования не устраевает малых и средних” –
Бизнес & Балтия;
163. 29.10.2003.” Mazāka nodeva...” – Dienas Bizness;
164. 29.10.2003. “Raizējas par ES struktūrfondu pieejamību” – Dienas Bizness;
165. 29.10.2003. “Izsstrādā dzimumu līdztiesības vadlīnijas” – Dienas bizness;
166. 29.10.2003. “Samazina riska nodevu” – Diena;
167. 29.10.2003. “У Латвии есть шанс внедрить бизнес этику” – Kommersant Baltic
Daily;
168. 29.10.2003 ”Пoшлину сoкратили вдвoе” – Вести Сегодня;
169. 29.10.2003. “Par uzņēmējdarbības riska nodevu” – Latvijas Vēstnesis;
170. 29.10.2003. “Работодатели требуют: один работник – 20 сантимов!” – Час;
171. 30.10.2003. “ Кому достанется полмиллиарда латов?” – Вести Сегодня;
172. 31.10.2003. “ Latvijā. Eiropā: Par Eiropas naudas ceļu Latvijā” – Latvijas Vēstnesis;
173. 31.10.2003. ” Labs rezultāts izaugsmei” – Dienas Bizness;
174. 31.10.2003. “Konkurētspēja Latvijai pieaugusi” – Dienas Bizness;
175. 30.10.2003 “ Projekts definēs Latvijas uzņēmēju vērtības” – Ventas Balss;
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176. 03.11.2003. “Профсоюзы выступают за увеличение необлагаемого минимума”
– Бизнес&Балтия;
177. 04.11.2003. – “Uzņēmēju pārstāvju spožums un posts” – Kapitāls;
178. 04.11.2003. – “Все мы окажемся за чертой бедности” – Kommersant Baltic Daily;
179. 04.11.2003. – “Uzņēmējiem samazina riska nodevu” – Kursas laiks;
180. 04.11.2003. – “Gada balva Latvijas uzņēmumiem” – Zemgale;
181. 05.11.2003. – “Jaunais laiks nosaka toni” – Dienas Bizness;
182. 06.11.2003. – “Katrs savā vietā – kopējā lietā” – Neatkarīgās Tukuma ziņas;
183. 10.11.2003. – „ Sola mazāku PVN” – Dienas bizness;
184. 10.11.2003. – „Минфин выполнил половину обещаний” – Kommersant Baltic
Daily;
185. 11.11.2003. – „Izskatās, ka uz labu” – Tukuma ziņotājs;
186. 11.11.2003. – „ Pašvaldība iestājas asociācijā”- Staburags;
187. 11.11.2003. - „ Nav projektu – nav atbalsta sporta būvēm” – Saldus Zeme;
188. 14.11.2003. – „ Darba drošību vairos ar ES naudu” – Dienas Bizness;
189. 15.11.2003. - “Budžets bez stratēģiskā skatījuma” – Diena;
190. 22.11.2003. – “No tabakas dūmiem brīva vieta” – Saldus Zeme;
191. 26.11.2003. – “Veicinās invalīdu nodarbinātību” – Dienas Bizness;
192. 25.11.2003. – “Izstrādās koncepciju par ikmēneša atbalstu ģimenēm ar bērniem” –
Malienas Ziņas”;
193. 25.11.2003. – “Nesmēķētāju darba vieta. Vai iespējama?” – Saldus Zeme;
194. 28.11.2003. – “Большое условие для малого бизнеса” – Kommersant Baltic Daily;
195. 28.11.2003. – “Satversmes tiesā” – Latvijas Vēstnesis;
196. 02.12.2003. – “Netīk augstās izmaksas” – Dienas Bizness;
197. 02.12.2003. – “ Uztrauc izmaksas” – Dienas Bizness;
198. ----12.2003. – “Kapitāla biznesa cilvēks 2003” – Kapitāls;
199. 01.12.2003. – “Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā” –
Latvijas Vēstnesis”;
200. 01.12.2003. – “ Dainis Lagzdiņš pretendē uz “Saules koku” “ – Bauskas Dzīve;
201. 04.12.2003. – “Головная боль от усердия “ – Бизнес Балтия;
202. 02.12.2003. – “Kā mudināt nesmēķēt darbā ?” – Saldus zeme;
203. 02.12.2003. – “ Balsosim par vietējo uzņēmumu!” – Dzirkstele;
204. 05.12.2003. – “Nodeva birokrātu uzturēšanai” – Dienas Bizness;
205. 04.12.2003. – “ “Kapitāla” biznesa cilvēks 2003” – Malienas Ziņas;
206. 04.12.2003. – “Kapitāla biznesa cilvēka titula kandidāts – saldenieks” – Saldus
Zeme;
207. 06.12.2003. – “Darba devēji un nodarbinātie vienojas” – Lauku avīze;
208. 08.12.2003. – “Tapis nodomu protokols” – Dienas Bizness;
209. 08.12.2003. – “Работодатели и профсоюзы наладили диалог” – Бизнес&Балтия;
210. 08.12.2003. – “Как извести “нелегалов”” – Kommersant Baltic Daily;
211. 09.12.2003. – “Starts cenu un algu maratonam” – Diena;
212. 09.12.2003. “Нелегалы остаются в силе” - Kommersant Baltic Daily;
213. 09.12.2003. – “Как победить нелегалов” – Telegraf;
214. 09.12.2003. – “Nodarbinātības legalizācijas pasākumi – uz papīra” – Neatkarīga rīta
avīze;
215. 09.12.2003. – “Alga visiem vienāda, bet nesmēķējošajiem - piemaksa” – Saldus
zeme;
216. 10.12.2003. – “На чьи деньги гуляем” - Kommersant Baltic Daily;
217. 10.12.2003. – “Briest protesti” – Dienas bizness;
218. 10.12.2003. – “Lai bērni dzimtu un augtu par rītdienu pārliecinātās ģimenēs” –
Latvijas Vēstnesis;
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219. 12.12.2003. – “Ačgārnā PVN atmaksas procedūra” – Dienas Bizness;
220. 13.12.2003. – “Klusā malā stāvēšana” – Zemgales ziņas;
221. 15.12.2003. – “Svarīgi, lai nebūtu mākslīgu šķēršļu” – Dienas Bizness;
222. 16.12.2003. – “Cer mazināt nelegālo nodarbinātību” – Dienas Bizness;
223. 16.12.2003. – “Правительство взялось за нелегалов” – Бизнеc&Бaлтия;
224. 19.12.2003. – “Latvijai jākoncentrē spēki fondu apguvei” – Diena;
225. 19.12.2003. – “Rosina turpināt maternitātes pabalsta izmaksu līdz bērna viena gada
vecumam” – Neatkarīgā rīta avīze;
226. 19.12.2003. – “Депутаты подняли планку на 600 Ls” – Бизнес&Балтия;
227. 19.12.2003. – “Situācija saasinās” – Dienas Bizness;
228. 22.12.2003. – “Работодатели недовольны налоговой системой” –
Бизнес&Балтия;
229. 23.12.2003. – “Наши работники не знают своих прав” – Kommersant Baltic
Daily;
230. 23.12.2003. – “Sociālais dialogs – pastāvīga sadarbība” – Auseklis;
231. 23.12.2003. – “Drošam Darbam” - Mans Īpašums;
232. 19.12.2003. – “Kurš būs “Kapitāla biznesa cilvēks”?” – Kurzemes Vārds;
233. 27.12.2003. – “Arodbiedrību nozīme palielinās” – Malienas Ziņas.
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