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GODĀTIE LDDK BIEDRI UN SADARBĪBAS PARTNERI!
2016.gads ir bijis fundamentālu pārmaiņu gads. Bija skaidrs, ka reformas nepieciešamas, pirmkārt, nodokļu politikā, otrkārt, valsts pārvaldē,
treškārt Valsts ieņēmumu dienestā. Īpaši daudz resursu esam ieguldījuši Latvijas uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, veidojot jaunas Nodokļu
politikas stratēģijas projektu, kas nebūtu iespējams bez Latvijas Darba
devēju konfederācijas biedru aktīvās līdzdalības.
2016.gada februārī darbu sāka Ministru prezidenta Māra Kučinska izveidotā valdība. Jau pirms apstiprināšanas amatā M. Kučinskis un sociālie
partneri vienojās par kopīgām prioritātēm. LDDK aicināja valdību strādāt tā, lai jau nākamajā gadā sasniegtu izaugsmi apliecinošus rādītājus
un, savukārt, 2020.gadā sasniegtu IKP uz vienu iedzīvotāju 70% apmērā
no Eiropas Savienības vidējā rādītāja. Jāatzīst, ka tautsaimniecības izaugsme ir nepietiekama, Lietuva un Igaunija šos rādītājus uzlabo daudz
straujāk. Tāpēc vēlamies uzsvērt, ka Ministru prezidenta M.Kučinska valdībai šogad ir jāpieņem politiski atbildīgi lēmumi un jāstrādā kopā ar
sociālajiem un sadarbības partneriem, lai sasniegtu mērķus, kas iekļauti
valdības deklarācijā.

2016.gada 9.augusta Vienošanās starp Ministru
prezidentu, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Zinātņu akadēmiju iezīmēja kopīgu redzējumu
par Latvijas izaugsmei nepieciešamajām
reformām. Tas radīja priekšnoteikumus valdības un partneru
kopīgai rīcībai nākotnē, lai
būtiski uzlabotu iedzīvotāju dzīves līmeni
un mainītu nelabvēlīgo emigrācijas
tendenci.
Atliekot vai izvairoties no nepieciešamajām
reformām, Latvija
riskē arī turpmāk
būt par valsti, kur
iedzīvotāju dzīves līmenis ir zemāks nekā
vidēji Eiropas Savienībā, no kuras cilvēki brauc
prom labākas dzīves meklējumos, kur valstij katastrofāli trūkst
naudas izglītībai, valsts drošībai, veselības aprūpei, transporta infrastruktūrai un citām neatliekamām vajadzībām.
Kopumā 2016. varam raksturot kā sadarbības
gadu. Lai gan straujus pēdējā brīža politiķu lēmumus valsts budžeta sagatavošanas procesā
neatbalstām, vēlamies vienlaikus uzsvērt, ka

Vitālijs Gavrilovs

tautsaimniecības izaugsmei nenovērtējami svarīga ir kopējā politiskā stabilitāte. Ar Ministru
prezidenta M.Kučinska valdību ir izveidojies aktīvs, abpusēji ieinteresēts un uz rezultātu vērsts
dialogs, kuru svarīgi turpināt arī 2017.gadā, panākot vienotu izpratni un kopīgus risinājumus. Reformējot nodokļu politiku,
mēs kopā panāksim veselīgu
ekonomiskās
attīstības
tempu un kļūsim daudz
pievilcīgāki starptautiskā mērogā. Mūsu
kopīgais mērķis ir
izstrādāt tādu nodokļu politiku, ar
kuras palīdzību
varam
veicināt
eksportspējīgu un
augsti produktīvu
uzņēmumu skaita pieaugumu, kuri
spēj nodrošināt augstu atalgojuma līmeni
strādājošajiem. Jaunajai
nodokļu politikai jāmotivē
investīciju kāpums un jārada
priekšnoteikumi ēnu ekonomikas
straujai samazināšanai.
Esam pārliecināti, ka 2016. gadā LDDK uzsākto
darbi un iniciatīvas pozitīvi ietekmēs tautsaimniecību un iedzīvotāju labklājību ilgtermiņā.
Lai mums visiem kopā sekmīgs un produktīvs
darbs, strādājot plaukstošai Latvijai!

Līga Meņģelsone

LDDK - IETEKMĪGĀKĀ DARBA DEVĒJUS
PĀRSTĀVOŠĀ ORGANIZĀCIJA LATVIJĀ
•
•
•

44% visas Latvijas darba ņēmēju
Aptver 64 nozaru asociācijas un 112 uzņēmumus
LDDK biedru kopējais apgrozījums ir 40 miljardi eiro
LDDK biedri nodarbina

LDDK VĒRTĪBAS

Atvērtība

Kompetence

Sadarbība

Saliedētība

Līderība
Godprātība

LDDK MISIJA

Atbildība

Veidot Latvijas uzņēmējdarbību atbilstošu vidi, veicinot uzņēmēju konkurētspēju un pārstāvot
darba devējus sociālā dialoga ietvaros nacionālā, Eiropas savienības un starptautiskā līmenī.

SOCIĀLAIS DIALOGS
LDDK kopā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienību (LBAS) ir valdības sociālie partneri.
LDDK savu biedru interešu pārstāvniecībā un
priekšlikumu apspriešanā izmanto labāko sociālā
dialoga struktūru atbilstoši Starptautiskās Darba
organizācijas un ES tiesiskajam ietvaram un
dalībvalstu labai praksei.

LDDK, izmantojot tās sociālā partnera statusu,
aktīvi darbojas Nacionālās Trīspusējās sadarbības
padomē un apakšpadomēs, veicinot sociālā
dialoga attīstību nacionālā, reģionālā, nozaru un
uzņēmumu līmenī.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI LĪDZ 2020.GADAM
1. Panākt uzņēmējdarbību un uzņēmumu konkurētspēju atbalstošas politikas izstrādi Latvijas
tautsaimniecības ilgtspējai.
2. Sekmēt Latvijas darba devēju interesēm atbilstošus sociālekonomiskos apstākļus un veicināt
sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību.
3. Saglabāt un palielināt Latvijas darba devēju ietekmi politikas izstrādē.

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI UN
STRATĒĢISKIE MĒRĶI LĪDZ 2020. GADAM

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VIDE

PAKĀPTIES NO 49.VIETAS UZ 30.VIETU
GLOBĀLĀS KONKURĒTSPĒJAS
INDEKSA (GCI) ZIŅOJUMĀ

•

Uzlabot investoru aizsardzību

•

Uzlabot maksātnespējas procesu

•

Atvieglot pārrobežu tirdzniecību

•

Atvieglot elektrības pieslēguma
izveides kārtību

•

Atvieglot būvatļauju saņemšanas
kārtību

•

Samazināt nodokļu nomaksai
nepieciešamo laiku

•

Pilnveidot nodokļu politiku

•

Uzlabot darba tirgus efektivitāti

•

Atvieglot nekustamā īpašumtiesību
reģistrācijas kārtību

•

Veicināt inovācijas un to
pielietojamību

•

Atvieglot strīdu izskatīšanas kārtību
līgumu piemērošanā

•

Palielināt uzņēmēju ietekmi uz ĀTI
noteikumiem

•

Samazināt uzņēmējdarbības
uzsākšanai nepieciešamo dienu
skaitu

•

Nodrošināt profesionāļu
pieejamību darba tirgū

•

Panākt uzņēmējdarbību un
uzņēmumu konkurētspēju
atbalstošas politikas izstrādi Latvijas
tautsaimniecības ilgtspējai

•

Uzlabot tehnoloģisko sagatavotību
zināšanu pārnesei

•

Uzlabot izglītības sistēmas kvalitāti
un pētniecības pieejamību

PAKĀPTIES NO 14.VIETAS UZ 13.VIETU
DOING BUSINESS REITINGĀ

KONKURĒTSPĒJA

SEKMĒT LATVIJAS DARBA DEVĒJU INTERESĒM
ATBILSTOŠUS SOCIĀLEKONOMISKOS APSTĀKĻUS UN
VEICINĀT SOCIĀLI ATBILDĪGU UZŅĒMĒJDARBĪBU

SOCIĀLEKONOMISKĀ
VIDE

•

Uzlabot publisko iepirkumu sistēmu

•

Sekmēt pieaugušo tālākizglītību

•

Sekmēt ﬁskālās disciplīnas
ievērošanu

•

Samazināt nodokļus par izglītību un
apmācībām

•

Sekmēt darba tiesību un darba
aizsardzības ievērošanu

•

Sekmēt biznesa attīstībai atbilstošas
infrastruktūras izveidi

•

Sekmēt videi draudzīgu tehnoloģiju
un uzņēmējdarbības attīstību

•

Uzlabot darba devēju reputāciju
un sekmēt sociāli atbildīgu
uzņēmējdarbību

•

Sekmēt algu pieaugumu saskaņā
ar darbaspēka produktivitātes
pieaugumu

•

Veicināt augsti pievienotās
vērtības tehnoloģiju radīšanu un
komercializēšanu

SAGLABĀT UN PALIELINĀT LATVIJAS
DARBA DEVĒJU IETEKMI POLITIKAS
IZSTRĀDĒ

DARBA DEVĒJU
IETEKME

•

Palielināt LDDK biedru skaitu

•

Nodrošināt LDDK darbības
rezultativitāti

•

Palielināt LDDK biedru
pārstāvniecību attiecībā pret valstī
nodarbinātajiem

DARBA DEVĒJU IETEKME 2016
•
•

7 dažādu jomu un nozaru eksperti
LDDK eksperti un biedri darbojas 103 padomēs un darba grupās nacionālā
LDDK strādā
un ES līmenī
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•

LDDK eksperti snieguši vairākus simtus viedokļu, tajā skaitā
atzinumus
ar iebildumiem un priekšlikumiem jomās, kas skar uzņēmējdarbības un
sociālekonomisko vidi un uzņēmumu konkurētspēju

•

Dažādās institūcijās vērā ņemti
kopējā atzinumu skaita

•

LDDK uzsāk īstenot ESF projektu par darba tiesībām un darba aizsardzību

•

LDDK uzsāk īstenot ESF projektu par darba vidē balstītām mācībām un praksēm

7

EKSPERTI

163 atzinumi un viedokļi jeb 75% no

217

ATZINUMI

2016. gada 9. augustā LDDK kā viens no valdības sociālajiem partneriem parakstīja
visaptverošu vienošanos, iezīmējot principus valsts turpmākajai attīstībai.

75%
VĒRĀ ŅEMTI
ATZINUMI

LDDK PRIORITĀTES 2017
•

Ēnu ekonomikas apkarošanas plāna īstenošana

•

Vienoties ar MK par Nodokļu politikas stratēģiju 2018.- 2020.gadam, lai
nodrošinātu sabiedrības labklājības celšanu un tautsaimniecības izaugsmi

•

Darba ņēmēju un darba devēju interešu sabalansēšana darba tiesiskajās
attiecībās

•

Panākt Obligātā iepirkuma komponentes elektroenerģijai samazināšanu

•

Veselības aprūpes sistēmas reforma

•

Uzturēt aktīvu sociālo dialogu ar valdību

PLĀNOTIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI LĪDZ 2020.GADAM
DOING BUSINESS

14

13
2020

2016
Doing Business 2017.gada pētījumā 190 valstu konkurencē
Latvija ierindota 14.vietā (pēc jaunās metodoloģijas).
Uzņēmējiem labvēlīgas vides novērtējumā Latvija ir 6.vietā ES
dalībvalstu vidū.

GLOBĀLĀS KONKURĒTSPĒJAS
INDEKSS

49

30
2020

2016
Pasaules ekonomikas foruma “Globālās konkurētspējas indeksa
ziņojumā 2016.- 2017. gadam” Latvija ierindota 49. vietā starp
138 apsekotajām pasaules ekonomikām.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 2016
•

Izstrādāts un pieņemts MK
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas
pasākumu plāns

•

Uzlabota valsts kapitālsabiedrību
pārvaldība, aktīvi iesaistoties valsts
kapitālsabiedrību padomju veidošanā

•

Izstrādāts un pieņemts MK Valsts
iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas
ierobežošanai

•

•

Uzlabots maksātnespējas procesa
regulējums - pieņemti un stājušies spēkā
grozījumi Maksātnespējas likumā

Lietišķās sadarbības padomju sēdēs
aktualizēti ekonomiskās sadarbības
jautājumi ar Kazahstānu, Turkmenistānu,
Uzbekistānu, Gruziju, Baltkrieviju un
Moldovu

•

Izstrādāts, pieņemts un stājies spēkā
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likums

•

Panākts kompromiss dažādu nozaru
regulējumu un nodokļu piemērošanās
izmaiņās (transportlīdzekļu nodoklis,
dabas resursu nodoklis, taksometru
pārvadājumu nozares regulējums u.c.)

•

•

Izstrādāts, pieņemts un stājies spēkā jauns
Publisko iepirkumu likums
LDDK priekšlikumi Darba likuma
grozījumiem ir iekļauti LM sagatavotajā
likumprojektā

OECD Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvās padomes
ģenerālsekretāra Bernharda Velškes tikšanās ar LDDK biedriem

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 2017
•

•

Pieņemt jauno nodokļu stratēģiju 2018.2021.gadam un sagatavot visus tiesību
aktus, kas nepieciešami, lai nodokļu
reforma stājas spēkā ar 2018.gadu
Turpināt darbu pie Zaļā iepirkuma likuma
un panākt tā pieņemšanu

•

Sniegt priekšlikumus VID jaunajai
stratēģijai

•

Uzlabot investoru aizsardzības pakāpi un
samazināt uzņēmējdarbības uzsākšanai
nepieciešamo dienu skaitu, veicinot
uzņēmumu elektronisko reģistrāciju

•

Turpināt darbu pie nekustamā īpašuma
reģistrācijas kārtības uzlabošanas un
saistīto izmaksu samazināšanas

•

Turpināt darbu pie pārrobežu
tirdzniecībai nepieciešamā laika un
izmaksu samazināšanas

•

Pabeigt Darba likuma grozījumu procesu
saskaņā ar LDDK biedru interesēm

•

Sekmēt zemesgrāmatu sistēmu
efektivitāti, kas uzlabotu uzņēmumiem
piederošo nekustamo īpašumu
pārvaldības procesu

•

Panākt elektronisku dokumentu apriti
pēc nekustamā īpašuma izsolēm, lai
paātrinātu īpašuma tiesību reģistrāciju
zemesgrāmatā

Viedokļu līderi, uzņēmumu un valsts institūciju pārstāvji diskutē par jaunu
nodokļu politikas stratēģijas izstrādi “Nodokļu maksātāju forumā 2016”

KONKURĒTSPĒJA 2016
•

LDDK ir izstrādājusi priekšlikumus jaunai
nodokļu politikas stratēģijai

•

Uzlabota darba tirgus efektivitāte, ieviešot
nodokļu atvieglojumu vienai no darba
koplīgumā noteiktajām sociālajām
garantijām - darbinieku ēdināšanas
izdevumiem

•

Panākti darba devējiem labvēlīgi
nosacījumi Darba likumā attiecībā uz ES
Direktīvas par darbinieku nosūtīšanu

•

Ar grozījumiem Profesionālās izglītības
likumā un saistītajos MK noteikumos ir
nostiprināta LDDK un nozaru ekspertu
padomju loma profesionālajā izglītībā

•

Grozījumi Imigrācijas likumā, kas atvieglo
nodarbinātības iespējas trešo valstu
studentiem

•

Saglabātas UIN atlaides uzņēmumiem, kas
veic ieguldījumus pētniecībā un attīstībā

•

Ēnu ekonomikas mazināšanas plānā
ir iekļauti būvniecības, taksometru
pārvadātāju un citu nozaru priekšlikumi

•

Atbalstīti LDDK rosinātie grozījumi
Konkurences likumā par sodu
piemērošanas metodoloģijas uzlabošanu

•

LDDK ir izstrādājusi priekšnoteikumus
darba vidē balstītas izglītības ieviešanai
profesionālajā izglītībā Latvijā

•

Īstenoti Erasmus+ projekti “Kvalitatīvas
prakses darba tirgum”, “Nacionālās
iestādes māceklībai: Darba vidē balstītās
mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un
Igaunijā”, “Māceklības attīstība: prakšu
vadītāju apmācība un māceklības
veicināšana” un “Darba vidē balstītu
mācību jaunie modeļi”

•

Panākta darba devējiem labvēlīga Latvijas
pozīcija par EES Vienotā tirgus stratēģijas
un ES Digitālā vienotā tirgus stratēģijas
iniciatīvām

KONKURĒTSPĒJA 2017
•

Turpināt darbu maksātnespējas procesa
regulējuma uzlabošanas jomā, lai tas
kļūtu caurspīdīgāks, drošāks un ar lielāku
valsts atbildību maksātnespējas un
tiesiskās aizsardzības procesos

•

Spēcināt nozaru darba devēju ietekmi
izglītības un nodarbinātības jomā,
nodrošinot nozaru ekspertu padomju
darbību un piesaistot finansējumu nozaru
ekspertu padomju funkciju īstenošanai

•

Turpināt darbu ēnu ekonomikas
samazināšanai nozarēs

•

•

Sekmēt kompensācijas mehānisma
ieviešanu elektroenerģijas piegādes
pārrāvuma gadījumā

Paplašināt metodisko un finanšu (valsts
un ESF) atbalsta pasākumu pieejamību
darba devējiem, kuri iesaistās prakšu un
darba vidē balstītu mācību organizēšanā

•

Veicināt zināšanu un tehnoloģiju pārneses
aktivitātes un sekmet inovācijas procesus

•

Nodrošināt nozaru konkurētspēju jaunās
nodokļu politikas kontekstā

•

Sekmēt augstākās, profesionālās,
tālākizglītības atbilstību darba tirgus
vajadzībām, iesaistot darba devēju
organizācijas izglītības un nodarbinātības
politikas lēmumu pieņemšanā un
īstenošanā

SOCIĀLEKONOMISKĀ VIDE 2016
•

Sagatavoti priekšlikumi darba
nodokļu samazināšanai

•

Sagatavoti priekšlikumi veselības
nozares finansējuma modeļa maiņai
(veselības apdrošināšana) un
sasaistei ar nodokļa maksātāju

•

•

Sekmīgi pārstāvētas darba devēju
intereses Latvijas pozīcijas par ES
klimata un eneģētikas politikas
satvaru 2020.-2030 izstrādes gaitā
Sniegts atbalsts Jaunuzņēmumu
darbības atbalsta likuma virzībai un
pieņemšanai Saeimā

•

Apstiprināti grozījumi Likumā par
Iedzīvotāju ienākumu nodokli
(IIN), kas paredz IIN likmes
nepiemērošanu darba devēju
izmaksātai stipendijai līdz 280 EUR

•

Īstenota mediju kampaņa
profesionālās izglītības prestiža
paaugstināšanai

•

Veiktas bezmaksas konsultācijas
darba devējiem darba tiesību un
darba aizsardzības jautājumos

SOCIĀLEKONOMISKĀ VIDE 2017
•

Turpināt darbu pie sociālās
apdrošināšanas sistēmas
uzlabošanas, izstrādājot
priekšlikumus valsts obligātās
veselības apdrošināšanas ieviešanai

•

Nostiprināt Profesionālās izglītības
nacionālās trīspusējās sadarbības
padomes un Nacionālo ekspertu
padomes ietekmi izglītības un
nodarbinātības politikā

•

Vienkāršot Darba aizsardzības
likuma normas atbilstoši darba
devēju interesēm

•

Sagatavot priekšlikumus pieaugušo
tālākizglītības attīstībai atbilstoši
darba tirgus pieprasījumam

•

Palielināt visu NTSP apakšpadomju
lomu nozaru politiku izstrādē un
pieņemšanā
Šis gads iezīmējas ar to, ka virkne problēmu ir
kļuvušas daudz redzamākas. Ne sabiedrība, ne
uzņēmēji nav gatavi gaidīt vēl 25 gadus, lai mēs pieņemtu
tos lēmumus, kas ir svarīgi iedzīvotājiem, uzņēmējiem un
pašvaldībām”.
Valsts prezidents Raimonds Vējonis
(LDDK Gada balvas 2016 ceremonijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils
Ašeradens, labklājības ministrs Jānis Reirs diskusijā LDDK biedru sapulcē 2016. gadā

Latvijas Darba devēju konfederācija jau trešo gadu
valsts svētku noskaņās godina Latvijas labākos darba
devējus, darba devējiem draudzīgākās publiskās
pārvaldes institūcijas un Gada tautsaimnieku.
SIA “MIKROTĪKLS” PRIEKŠSĒDĒTĀJS DŽONS MĀRTINS TALIJS
UN VALDES LOCEKLIS ARNIS RIEKSTIŅŠ

GADA TAUTSAIMNIEKI
“Gada tautsaimnieka balvas saņēmēji ir izcils paraugs, kā
sadarbībā iespējams izveidot plaukstošu uzņēmumu,
kas rada darba vietas, dod pienesumu tautsaimniecībā un vienlaikus rod iespēju ieguldīt inovācijās un
zinātnes attīstībā, un palīdzēt arī tiem, kam atbalsts
nepieciešams visvairāk. “Mikrotīkls” vadītāji ar savu rīcību
veido mūsdienīga un atbildīga uzņēmēja kodu.”
Vitālijs Gavrilovs LDDK
prezidents

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
LABĀKAIS DARBA
DEVĒJS LATVIJĀ
RTU ne tikai novērtē savus darbiniekus,
bet sniedz ieguldījumu arī darba tirgum
piemērota, augsti izglītota darba spēka
veidošanā. Lai to panāktu, augstskola
ir atvērusi Inženierzinātņu vidusskolu,
iesaistījusies nozares normatīvo aktu izveidē,
piedalās Zinātnieku nakts pasākumos.

ĀDAŽU NOVADA DOME
DARBA DEVĒJIEM
DRAUDZĪGĀKĀ PAŠVALDĪBA
Daudzi no reģionu labākajiem darba devējiem
ieguldījuši līdzekļus savu novadu attīstībā,
bet uzņēmumiem vienlīdz svarīgs ir arī
pašvaldības atbalsts un sadarbība. Tādēļ LDDK
Gada balvas ietvaros tika sveikti atsaucīgākie
un zinošākie partneri pašvaldībās.

LAUKU ATBALSTA
DIENESTS
DARBA DEVĒJIEM
DRAUDZĪGĀKĀ
VALSTS IESTĀDE
Pēc viena gada pārtraukuma LDDK Gada
balvas ietvaros tika sveikta darba devējiem
draudzīgākā valsts iestāde.

SIA “VENTSPILS NAFTA” TERMINĀLS”
LABĀKAIS DARBA DEVĒJS
KURZEMES REĢIONĀ
Uzņēmuma attieksmi pret personālu un sociālo dialogu droši
var rādīt kā piemēru ne tikai reģiona, bet visas valsts darba
devējiem. Koplīgums un sadarbība ar arodbiedrību, atbalsts
vietējai slimnīcai, augstākie standarti darba drošībā – šie ir daži
no iemesliem, kādēļ žūrija izvēlējās tieši SIA “Ventspils Nafta”
Termināls”.

SIA “ARIOLS”
LABĀKAIS DARBA DEVĒJS
LATGALES REĢIONĀ
Uzņēmums nodarbojas ar pārtikas ražošanu un ir viens no
Baltijas valstu līderiem pusfabrikātu un saldēto pelmeņu
ražošanā. SIA “Ariols” Ludzā nodarbina gandrīz simts
strādājošos. Ņemot vērā sociālekonomisko situāciju, uzņēmuma
vadība cenšas nodrošināt darba vietas sava reģiona jauniešiem un
būtisku uzmanību pievērš personāla kvalifikācijas celšanai.

SIA “TENAPORS”
LABĀKAIS DARBA DEVĒJS
ZEMGALES REĢIONĀ
SIA “Tenapors” nodarbojas ar celtniecības materiālu
ražošanu, Dobelē dodot darbu gandrīz simts cilvēkiem.
Uzņēmuma veiksmes atslēga ir mērķtiecīgs un
plānveidīgs darbs, lai palielinātu apgrozījumu, tādējādi
nodrošinot investīcijas attīstībai un iespēju izstrādāt
jaunus, konkurētspējīgus produktus.

AS “CĒSU ALUS”
LABĀKAIS DARBA DEVĒJS
VIDZEMES REĢIONĀ
AS “Cēsu alus” savā gada pārskatā norāda uz darbiniekiem kā
vienu no svarīgākajiem resursiem. “Cēsu alus” ir kā piemērs
sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības prakses ieviešanā.
“Darbinieki patiesi vēlas un sasniedz izcilus rezultātus” – tāda
ir “Cēsu alus” personāla attīstības vīzija.

SIA “X INFOTECH”
LABĀKAIS DARBA DEVĒJS
RĪGAS REĢIONĀ
Programmatūras izstrādes uzņēmums, kura izaugsme
bijusi iespējama, pateicoties izglītotam, labi atalgotam
un motivētam kolektīvam. Kā daudzi citi nozares līderi
“X Infotech” jau vairākus gadus sadarbojas ar izglītības
iestādēm, piedāvājot atbalstu jauniešu izglītošanā.

SIA “TELE 2 SHARED SERVICE CENTER”
LABĀKAIS DARBA DEVĒJS RĪGĀ
Uzņēmums
iezīmē
jaunu
virzienu
mūsdienu
uzņēmējdarbības attīstībā un tā vadītājs šogad teicis –
“kopējā tendence, ko var novērot dalīto pakalpojumu
centros, ir cilvēkresursu lomas pieaugšana – ir svarīgi
pieņemt darbā pieredzējušus un prasmīgus darbiniekus.
Tieši tādēļ dalīto pakalpojumu centri pievērš lielāku uzmanību
ne tikai konkurētspējīgam atalgojumam, bet arī biroja atrašanās
vietai, dizainam, sporta aktivitāšu iespējām un citiem ar darbinieku
apmierinātību saistītiem faktoriem.”

AS “LATVENERGO”
LABĀKAIS PRAKSES DEVĒJS
Pirmo reizi tika sveikts uzņēmums, kas jauniešu aptaujas
un žūrijas vērtējumā atzīts par labāko prakses vietu.
Nominācijā “Labākais prakses devējs” uzvarēja AS
“Latvenergo”, kas ir izveidojis labas tradīcijas sadarbībai
ar praktikantiem. Jauniešiem šajā uzņēmumā ir iespēja
iepazīt darba vidi un paaugstināt kvalifikāciju. Daudzi no
viņiem te saņem savu pirmo algu un karjeru turpina tieši
šajā uzņēmumā.

LDDK Gada balvas mērķis ir izcelt darba devēju nozīmi un ieguldījumu reģionu izaugsmē, novērtēt uzņēmējdarbību veicinošas publiskā sektora
un pašvaldību labās prakses attīstību visā Latvijā.
2016.gadā uz LDDK Gada balvu kandidēja vairāk nekā 320 uzņēmumu, institūciju un vadītāju.
Pirmajā kārtā tos vērtēja VID, Valsts Darba inspekcija, LBAS un “Lursoft”.
Finālā tika izvirzīti 22 spēcīgākie kandidāti.
Viņu atbilstību augstajam apbalvojumam izvērtēja žūrija, kurā darbojās valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, kā arī nacionālā līmeņa sociālie
un sadarbības partneri.

ATBILDĪGA BIZNESA NEDĒĻA
& ILGTSPĒJAS INDEKSS 2016
“Ilgtspējas indekss” jau septīto gadu
palīdz Latvijas uzņēmumiem novērtēt
savu sniegumu un gūt pārskatu par
nepieciešamajiem uzlabojumiem. Šogad tam
pieteicās vairāk nekā 80 Latvijas uzņēmumi.

- Lauku atbalsta dienests, apliecinot, ka
gan valsts pārvalde, gan uzņēmumi var
strādāt pēc vieniem atbildības un ilgtspējas
principiem.

Ilgtspējas nedēļas mērķis ir sekmēt sabiedrības
“Ilgtspējas indeksā” piedalās arī valsts un izpratni un pieprasījumu pēc godīgas,
pašvaldību kapitālsabiedrības, turklāt šogad ētiskas un atbildīgas uzņēmjdarbības Latvijā.
tām pievienojās seši jauni uzņēmumi. Pirmo Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas
reizi dalībnieku vidū ir arī valsts iestāde un atbildības institūts, LDDK un LBAS.
LDDK kopš saviem pirmsākumiem
ir sociālā dialoga un korporatīvās
sociālās
atbildības
jēdzienu
platforma un popularizētāja. Man ir liels
gandarījums, ka “Ilgtspējas indeksa” labāko
vidū ir liela daļa mūsu biedru, kuri apzinās
savu vērtību, iedzīvinot korporatīvās sociālās
atbildības principus savos uzņēmumos
ne vien vārdos, bet praktiskos un ikvienu
darbinieku sasniedzošos darbos un ikdienas
paradumos.
Līga Menģelsone
LDDK ģenerāldirektore

PLATĪNS

Šie uzņēmumi savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo sociālo atbildību, un tajos noteikti atbildīgie gan valdes, gan izpildītāju līmenī. Tie
par savu darbību atskaitās ar augsta līmeņa caurskatāmību un ietekmes
auditorijas iesaisti, un to publiskotos datus ir apstiprinājis ārējs auditors.

SIA “RIMI LATVIA”

AS “LATVENERGO”

SIA “CEMEX”

SIA “VENSPILS
NAFTA”
TERMINĀLS”

ZELTS

Uzņēmumi ar zelta statusu demonstrē atklātību un caurskatāmību, visus
būtiskākos ilgtspējas aspektus komunicējot publiski. Tie tiecas paplašināt un pielāgot savus riska vadības
procesus, iekļaujot tajos būtiskākos
korporatīvās atbildības aspektus. Šo
uzņēmumu korporatīvās atbildības
stratēģija ietver skaidrus un izmērāmus mērķus

«Balta», «Cēsu alus», «Coca-Cola HBC Latvia»,
«Grifs AG», «Latvijas Dzelzceļš», «Latvijas
Kuģniecība», «Latvijas Loto», «Latvijas
Mobilais telefons», «Nordea banka», «Putnu
fabrika Ķekava», «Rīgas siltums», Rīgas
Tehniskā universitāte, «Sadales tīkls», «SEB
banka», «Starptautiskā lidosta «Rīga«»,
«Swedbank», «Ventspils reiss»

SUDRABS

Sudraba līmeņa uzņēmumi mērķtiecīgi
darbojas, lai īstenotu efektīvu ietekmes
auditoriju iesaisti un ieviestu procesus,
ar kuriem identificēt un vadīt riskus un
iespējas. Šīs kompānijas apkopo datus,
kas uzrāda snieguma uzlabojumus
galvenajās jomās pēdējā gada vai divu
laikā.

«4Finance», «AbbVie», «Augstsprieguma
tīkls», «Baltic International Bank», «Compensa
Vienna Insurance Group UADB» Latvijas
filiāle, «Daugavpils siltumtīkli», «DHL Latvia»,
«LatRosTrans», «Latvijas Autoceļu uzturētājs»,
«LDz Cargo», «Liepājas RAS», «Liepājas
enerģija», «Maxima Latvija», «Melnā kafija»,
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa
vadības augstskola, «Rīgas ūdens», «Roche
Latvija», «Siguldas būvmeistars», «Tele2»,
ZAAO

BRONZA

Šie uzņēmumi ir spēruši pirmos soļus, lai
publiski komunicētu savu praksi būtiskākajos jautājumos par ietekmi uz vidi,
sabiedrību, darba vidi un kopējo tirgu,
tomēr rezultāti nav viendabīgi augsti visos rādītājos. Šie uzņēmumi ir noteikuši
savu vīziju, misiju un vērtības, kā arī publiskojuši savus korporatīvās atbildības
principus, kuru īstenošanā iesaistīts viss
uzņēmums.

«AE Partner», «Atea Global Services»,
«Citrus Solutions», «Danske Bank», «FN
Serviss», «Inchape Motors Latvia», Latvijas
Televīzija, «Lauku atbalsta dienests», Strenču
psihoneiroloģiskā
slimnīca,
Vidzemes
slimnīca, «Wunderkraut Latvia»

ATBILDĪGA BIZNESA KONFERENCE 2016
Pieaugot kvalificēta darbaspēka trūkumam,
darba devēji daudz vairāk sāk domāt par
dažādām darbinieku motivācijas programmām,
apzinoties, ka augsts atalgojums nav vienīgais
faktors, izvēloties jaunu vai saglabājot esošo

darba vietu, secināja LDDK rīkotās konferences
“Motivēts darbinieks ilgtspējīgam biznesam”
dalībnieki – uzņēmēji, kuri konferencē dalījās
savā pieredzē par darbinieku motivācijas
programmām.
Svarīga ir uzņēmēju attieksme, un
nepieciešams jau esošās motivācijas
programmas pilnveidot tā, lai
darbinieki no dažādām sabiedrības
grupām, piemēram, jaunieši bez iepriekšējas
darba pieredzes, cilvēki vecumā virs 50 gadiem
un cilvēki ar īpašām vajadzībām pēc iespējas
labāk spētu iejusties darba vidē un justu
atbalstu no vadības.

Jānis Reirs
Labklājības ministrs

SIA “Lattelecom” personāla
vadības direktore un valdes
locekle Ingrīda Rone dalās
uzņēmuma pieredzē, kā piemērot
labumu sistēmu darbinieku vajadzībām

UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒLES 2016
Ar “Latvijas Dzelzceļa” komandas uzvaru noslēdzās LDDK
un LTRK organizētās 4. LATVIJAS UZŅĒMĒJU SPORTA
SPĒLES, kas norisinājās 2016. gada 10. – 12. jūnijā
atpūtas kompleksā LEJASTIEZUMI, pie Usmas
ezera. Kopvērtējumā 2.vietu ieguva “Lattelecom”
komanda, savukārt godpilnais 3.vietas ieguvējs “Liepājas papīrs”. Spēles pulcēja vairāk nekā 3000
dalībnieku.

Uzņēmēju sporta spēles organizējam, lai
veicinātu saliedētību uzņēmumu kolektīvos
un lai pēc labi padarīta darba sekotu laba
atpūta vasaras sākumā. Dodam iespēju visiem atjaunot
enerģiju un gūt iedvesmu jauniem sasniegumiem. Kur gan
vēl to smelties, ja ne aktīvā, sportiskā, dzīvespriecīgā kolēģu
pulkā, kopīgi piedaloties sacensībās un kopīgi atpūšoties!
Turklāt, kā zināms, vislabākās idejas rodas neformālas
tīklošanās reizēs. Uzņēmēju sporta spēlēs būs visplašākās
kontaktu dibināšanas iespējas.”

Līga Menģelsone
LDDK ģenerāldirektore

ATBALSTS BIEDRIEM
PROJEKTS “PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅU DALĪBA DARBA
VIDĒ BALSTĪTĀS MĀCĪBĀS UN MĀCĪBU PRAKSĒS UZŅĒMUMOS”
ĪSTENO LDDK, Profesionālās izglītības iestādes un
uzņēmumi
ILGUMS 2016. gada 1.oktobris - 2023. gada
31. augusts
MĒRĶIS Palielināt kvalificētu profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņu dalību darba
vidē balstītās mācībās vai darba devēja
vadītās praktiskās mācībās un mācību
praksēs
AKTIVITĀTES
Sadarbībā
ar
uzņēmumiem un profesionālajām
izglītības iestādēm īstenot darba
vidē balstītas apmācības un
prakses.
Darba vidē balstītas mācības –
iesaistīti 3150 PII audzēkņi
Prakses – iesaistīti 25 600 PII audzēkņi
IEGUVUMI UZŅĒMĒJIEM Uzņēmēji,
piedaloties projektā, septiņu gadu
laikā saņems atbalstu darba vidē balstītu
mācību (DVB) un prakšu īstenošanai, tajā
skaitā finansējumu prakšu un DVB vadītājiem.
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri
piedalīsies projektā, tiks nodrošināta visa veida
apdrošināšana, obligātā veselības pārbaude, darba
apģērbs un nokļūšana līdz uzņēmumam

Pieredzes apmaiņas
ekskursija uzņēmumā AS “HansaMatrix”

PROJEKTS “ATBALSTS ILGĀKAM DARBA MŪŽAM”
ĪSTENO LDDK, NVA, LBAS
ILGUMS 2017. gada 1.jūnijs - 2022. gada
31. decembris
MĒRĶIS Paildzināt gados vecāku nodarbināto
darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību
AKTIVITĀTES Sabiedrības izpratnes veidošanas
pasākumi ilgāka un labāka darba mūža
veicināšanai, informējot darba devējus par
novecošanās pārvaldības jautājumu praktisko

piemērošanu, kā arī popularizējot darba koplīgumu
priekšrocības darba devēju pārstāvjiem.
Projektā varēs piedalīties tie uzņēmumi, kuru uzņēmumos 30% no darbinieku skaita ir vecumā 50+
IEGUVUMI UZŅĒMĒJIEM Darba devējiem būs
iespēja izmantot finansējumu, lai uzlabotu darba
vietas šai nodarbināto grupai. Darbiniekiem
plānoti dažādi prasmju un konkurētspējas
paaugstināšanas, veselības uzlabošanas pasākumi,
utml.

PROJEKTS “NOZARU KVALIFIKĀCIJAS
SISTĒMAS PILNVEIDE PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS ATBILSTĪBAI UN
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI”
ĪSTENO VISC sadarbībā ar LDDK, LBAS, LOSP, IKVD
ILGUMS 2016.gada 16.decembris - 2021.gada
31.decembris
MĒRĶIS Nodrošināt profesionālās izglītības
atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
AKTIVITĀTES Profesiju standartu un profesionālās
kvalifikācijas prasību izstrāde, saskaņā ar vienas
vienības metodiku
Nozaru kvalifikāciju sistēmu aktualizācija sadarbībā ar
nozaru ekspertu padomēm
Nozaru ekspertu viedokļa jeb ekspertīzes sniegšana par
projektā izstrādātajām 186 modulārām profesionālās izglītības
programmā profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem, mācību līdzekļiem
IEGUVUMI UZŅĒMĒJIEM Uzņēmējiem būs iespēja noteikt, kādās profesijās un kādu saturu varēs apgūt
profesionālajā vidējā izglītībā. Projektā tiks izstrādāti profesiju standarti vairākām taustsaimniecībā
nozīmīgām nozarēm, piemēram, būvniecībā - 60 standarti
Pieredzes apmaiņas ekskursija
uzņēmumā AS “Olainfarm”

PROJEKTS “DARBA DROŠĪBAS NORMATĪVO
AKTU PRAKTISKĀS IEVIEŠANAS UN
UZRAUDZĪBAS PILNVEIDOŠANA”
nozaru uzņēmumos. Projekta uzdevums ir īstenot
darbības, kuras ir vērstas uz nodarbināto drošības
un veselības aizsardzības uzlabošanu un darba
vides sakārtošanu atbilstoši darba aizsardzības un
darba tiesību prasībām.
AKTIVITĀTES Darba strīdu praktiska risināšana un
konsultācijas darba aizsardzības un darba tiesību
jautājumos.

ĪSTENO LDDK, VDI, LBAS
ILGUMS 2016. gada 15.novembris 2022. gada 31. decembris
MĒRĶIS Uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo

Pieredzes apmaiņa starp uzņēmējiem bīstamajās
nozarēs - mācību ekskursiju veidā, lai paaugstinātu
darba devēju izpratni par darba aizsardzības
nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicinātu
ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem
darbiniekiem
IEGUVUMI UZŅĒMĒJIEM Iespēja saņemt
bezmaksas konsultācijas darba tiesiskajos un darba
aizsardzības jautājumos.

LDDK LIETIŠĶĀS SADARBĪBAS PADOMES
LATVIJAS DARBA DEVĒJU INTEREŠU PĀRSTĀVĪBAI ĀRVALSTĪS
Latvijas uzņēmēju
ārējo ekonomisko
interešu aizstāvība,
tirdzniecības
un sadarbības
veicināšana

Attiecību stiprināšana,
tīklošanās ar citu
valstu darba devēju
organizācijām un
uzņēmējiem

Abu valstu
uzņēmējiem būtisku
jautājumu risināšana
valdību līmenī

Lietišķās sadarbības padomes ir pierādījušas savu
dzīvotspēju, jo patiešām palīdz veidot efektīvu dialogu, sadarbību ar citu valstu un, pirmām kārtām,
kaimiņvalstu uzņēmējiem. LSP mehānisms palīdz uzturēt
dialogu ar starpvaldību komisijām un nozaru darba grupām.”
Vasilijs Meļņiks
Latvijas-Krievijas un Latvijas-Ukrainas LSP vadītājs,
SIA Eiroholdings valdes priekšsēdētājs

Gan dzelzceļa, gan citu nozaru starptautiskajai attīstībai
izšķirošas ir ne tikai abpusēji ieinteresētas attiecības
starp partneriem, bet arī mehānismi, kā ātri un efektīvi risināt aktuālus problēmjautājumus un vienoties par tālākajiem soļiem. LDDK izveidotās Lietišķās sadarbības padomes
apliecina parunas “viens nav karotājs” būtību un uzskatāmi demonstrē, ka šis divpusējās sadarbības mehānisms ļauj gan efektīvi atrisināt sarežģījumus, gan veidot jaunus kontaktus starp nozarēm. Turklāt fakts, ka veidojas arvien jaunas padomes, liecina,
ka LDDK biedri novērtē šo iespēju un redz tās radītos ieguvumus.”
Edvīns Bērziņš
Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Kazahstānas LSP vadītājs,
VAS “Latvijas Dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs
Lietišķās sadarbības padomes ir laba platforma, kuras formātā ir iespējams satikties un iepazīties abu
valstu uzņēmējiem, iegūt uzticamu informāciju par
uzņēmējdarbības vidi konkrētā valstī, kā arī nepieciešamības
gadījumā dabūt attiecīgās konsultācijas un palīdzību problemātisko jautājumu risināšanai, pamatojoties uz abu valstu
darba devēju organizāciju un starpvaldību noslēgtajiem sadarbības līgumiem, kā vienu no instrumentiem izmantojot
starpvaldību komisiju sēdes.”
Imants Kanaška
Latvijas-Armēnijas, Latvijas-Gruzijas un Latvijas-Moldovas LSP
vadītājs, Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs

KRIEVIJA

BALTKRIEVIJA
UKRAINA
KAZAHSTĀNA
MOLDOVA

GRUZIJA

UZBEKISTĀNA

ARMĒNIJA
AZERBAIDŽĀNA

LATVIJAS-KRIEVIJAS LSP
Vasilijs Meļņiks
LDDK viceprezidents, SIA “Eiroholdings” valdes
priekšsēdētājs

TURKMENISTĀNA

LATVIJAS-BALTKRIEVIJAS LSP
Edvīns Bērziņš
LDDK padomes loceklis, VAS “Latvijas Dzelzceļš”
valdes priekšsēdētājs, prezidents

LATVIJAS-UKRAINAS LSP

LATVIJAS-KAZAHSTĀNAS LSP

Vasilijs Meļņiks
LDDK viceprezidents, SIA “Eiroholdings” valdes
priekšsēdētājs

Edvīns Bērziņš
LDDK padomes loceklis, VAS “Latvijas Dzelzceļš”
valdes priekšsēdētājs, prezidents

LATVIJAS-AZERBAIDŽĀNAS LSP

LATVIJAS-ARMĒNIJAS LSP

Ivars Strautiņš
LDDK viceprezidents, Biznesa augstskolas “Turība”
līdzīpašnieks

Imants Kanaška
LDDK padomes loceklis, Jelgavas ražotāju un
tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs

LATVIJAS-GRUZIJAS LSP
Imants Kanaška
LDDK padomes loceklis, Jelgavas ražotāju un
tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs

LATVIJAS-TURKMENISTĀNAS LSP
Jānis Mozga
LDDK biedrs, AS “Sonora” valdes priekšsēdētājs

LATVIJAS-UZBEKISTĀNAS LSP
Jānis Mozga
LDDK biedrs, AS “Sonora” valdes priekšsēdētājs

LATVIJAS-MOLDOVAS LSP
Imants Kanaška
LDDK padomes loceklis, Jelgavas ražotāju un
tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs

LDDK PADOME

VITĀLIJS
GAVRILOVS
Prezidents

IVARS
STRAUTIŅŠ
Viceprezidents

JURIS
BINDE
Viceprezidents

ULDIS
BIĶIS
Viceprezidents

SANDA
LIEPIŅA
Viceprezidente

AGNESE
MERCALOVA
Padomes locekle

ĀRIS
ŽĪGURS
Padomes loceklis

GUNTARS
KOKOREVIČS
Padomes loceklis

IMANTS
KANAŠKA
Padomes loceklis

JĀNIS
NAGLIS
Padomes loceklis

JEVGĒŅIJS
KALĒJS
Padomes loceklis

JURIS
GULBIS
Padomes loceklis

LEONĪDS
RIBICKIS
Padomes loceklis

INĀRA
ŠURE
Padomes locekle

ROBERTS
STRĪPNIEKS
Padomes loceklis

VILNIS
KRĒSLIŅŠ
Padomes loceklis

VILNIS
RANTIŅŠ
Padomes loceklis

VASILIJS
MEĻŅIKS
Viceprezidents

AIVA
VĪKSNA
Viceprezidente

ARKĀDIJS
SUŠKINS
Padomes loceklis

NORMUNDS
GRINBERGS
Padomes loceklis

EDVĪNS
BĒRZIŅŠ
Padomes loceklis

LDDK NOZARU UN REĢIONU PĀRSTĀVNIECĪBA
VALMIERA

VENTSPILS

CĒSIS

JELGAVA

LIEPĀJA

JĒKABPILS

RĒZEKNE

DAUGAVPILS
REĢIONU KOORDINATORI

DARBA TIESĪBU UN DARBA AIZSARDZĪBAS EKSPERTI

Vidzeme
ELĪNA VĒJIŅA
elina.vejina@lddk.lv
20279914, Cēsis

Latgale
JURIS GUNTIS VJAKSE
juris-guntis.vjakse@lddk.lv
29421087, Rēzekne

JĀNIS ALKŠERS
janis.alksers@lddk.lv
29457448, Valmiera

EGĪLS GRIBAČENOKS
egils.gribacenoks@lddk.lv
26382503, Daugavpils

Zemgale
ZANDA LAMBA
zanda.lamba@lddk.lv
26567439, Jēkabpils

Kurzeme
EVIJA KOPŠTĀLE
evija.kopstale@lddk.lv
29119051, Liepāja

OKSANA IGNATOVA
jelgava@lddk.lv
28864270, Jelgava

AGRIS DERKEVICS
agris.derkevics@lddk.lv
28359178, Ventspils

NOZARU EKSPERTU PADOMES KOORDINATORI

29491355

Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība
SARMĪTE BABĀNE
partika_lauksaimnieciba@lddk.lv
20023878

Metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinības
ANDIS LEJIŅŠ
metals@lddk.lv
29216588

Transports un loģistika
INETA PELŠE
transports@lddk.lv
26816446

Kokrūpniecība
ARTŪRS BUKONTS
koki@lddk.lv
22 015 715

Tūrisms un skaistumkopšana
SANTA GRAIKSTE
turisms_skaistumkopsana@lddk.lv
29484738

Enerģētika
MĀRIS VALDIS KALNIŅŠ
energetika@lddk.lv
29438785

Ķīmiskā rūpniecība
RAINA DŪRĒJA
kimija@lddk.lv
29196588

Drukas un mediju tehnoloģijas
IEVA BEČERE

administrēšana
SANDRA ĢEIDA
uznemejdarbiba@lddk.lv
29461970
Tekstils un EIKT
MAIJA MUCENIECE
tekstils@lddk.lv; eikt@lddk.lv
29276855

LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJA
Baznīcas iela 25 – 3, Rīgā, LV-1010
lddk@lddk.lv
www.lddk.lv
Tālr.: 67225162

DARBA DEVĒJU INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBA
SOCIĀLĀ DIALOGA IETVAROS
LDDK

VALDĪBA

LBAS

NACIONĀLĀ TRĪSPUSĒJĀS SADARBĪBAS PADOME
TRĪSPUSĒJĀS SADARBĪBAS APAKŠPADOMES
PROFESIONĀLĀ
IZGLĪTĪBA UN
NODARBINĀTĪBA

SOCIĀLĀ
DROŠĪBA

DARBA
LIETAS

VESELĪBAS
APRŪPE

TRANSPORTS
UN SAKARI

VIDES
AIZSARDZĪBAS
LIETAS

SABIEDRISKĀ
DROŠĪBA

NODOKĻI
UN BUDŽETS

REĢIONĀLĀ
ATTĪSTĪBA

