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2018. gadā kopā esam atzīmējuši Latvijas 100gadi, 
LDDK 25gadi un sociālā dialoga 25gadi. 

Ir apritējuši 100 gadi kopš gudri un uzņēmīgi latvieši 
vienojās - mums ir jāveido sava valsts. Mums, šodienas 
Latvijas uzņēmējiem un visiem iedzīvotājiem, tika dota 
iespēja dzīvot un strādāt brīvā Latvijā, kas šobrīd pie-
dzīvo straujāko izaugsmi. Pēdējo 15 gadu laikā Latvija 
ir daudz sasniegusi - mūsu dalība Eiropas Savienībā 
un NATO, iestāšanās OECD, pirms 5 gadiem pievie-
nošanās eirozonai  - esam Eiropas kodolā. Tas bija ie-
spējams, jo trīs puses - darba devēji, darba ņēmēji un 
valdība  - strādājuši kopā vienam mērķim.

Neatkarīga valsts ir arī liela atbildība un pienākums 
mums katram strādāt tā, lai stiprinātu Latvijas lomu un 
nozīmi ne tikai Eiropas, bet arī visas pasaules mērogā. 

1993.gads ir īpašs Latvijas sociālā dialoga vēsturē. 
1993. gada septembrī tika dibināta Latvijas Darba 
devēju konfederācija, kas laika gaitā ir izveidojusies 
par lielāko un ietekmīgāko darba devēju organizāci-
ju un atbalstu sarunās ar arodbiedrībām un valdību. 
Divdesmit piecu gadu garumā esam spējuši pierādīt 
sociālo partneru nozīmi ilgtspējīgas tautsaimniecības 
attīstībā un iedzīvotāju labklājības izaugsmē, kā arī 
gatavību uzņemties līdzatbildību lēmumu pieņemša-
nā. Esam nostiprinājuši Nacionālo trīspusējo sadarbī-
bas padomi un tās desmit apakšpadomes kā Latvijai 
atbilstošāko trīspusējā sociālā dialoga darbības me-
hānismu. šogad izveidotā Konkurētspējas un ilgtspē-
jas trīspusējās sadarbības apakšpadome būs ietvars 
mūsu diskusijām par uzņēmumu produktivitāti, kon-
kurētspēju ietekmējošiem faktoriem un nepiecieša-
majiem stimuliem.

Kā svarīgāko prioritāti turpmākajam darbam 2019. – 
2020. gadam esam izvirzījuši visu nozaru darba devē-
ju konkurētspējas un reputācijas veicināšanu, paužot 
neiecietīgu attieksmi pret ekonomiskajiem noziegu-
miem un prettiesiskām darbībām, kas neatbilst labai 
pārvaldībai. Aicinām nodrošināt valsts informācijas 
sistēmu integrāciju, jo tā palīdzēs ne tikai ierobežot 
ēnu ekonomiku, apkarot kukuļošanu un korupciju, 
bet arī veicinās valsts pārvaldes, pašvaldību un ad-
ministratīvi teritoriālo reformu īstenošanu. Mums, 
uzņēmējiem, ir jābūt pārliecībai, ka valsts pārvaldes 
institūcijas un kontroles dienesti ir izdarījuši visu, lai 
novērtu riskus valsts reputācijai un radītu drošu vidi 
uzņēmējdarbībai un investīciju piesaistei.

Pārstāvot sociāli atbildīgus uzņēmumus visās sva-
rīgākajās tautsaimniecības nozarēs, aicinām kopīgi  
sekmēt visu nodokļu maksātāju iesaisti nodokļu mak-
sāšanas kultūras uzlabošanā un stiprināšanā. Lai to 
īstenotu, ir nepieciešams mūsu visu kopīgs atbalsts 
sociālā dialoga instrumenta – nozaru koplīgumu (ģe-
nerālvienošanās) – attīstībai un praktiskai izmantoša-
nai nodarbinātības nosacījumu uzlabošanā.  Ir jāatzīst, 
ka Latvijas kolektīvo darba attiecību sistēmas attīstī-
ba un nozaru koplīgumi par minimālās algas būtisku 
paaugstināšanu nozarē ir nepieciešamība, bet tam 
savukārt ir vajadzīgs elastīgāks tiesiskais regulējums. 

GODĀtIE 
LDDK BIEDrI!

Jaunā LDDK padome biedru sapulcē 2018. gada 21. martā
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Atgādinot, ka tikai augoši un sekmīgi strādājoši uz-
ņēmumi veido valsts saimnieciskās labklājības mu-
gurkaulu, vēlamies uzsvērt, ka tieši politiķi un valdība 
veido uzņēmumu attīstībai labvēlīgu vidi. Mēs gribam 
vērst visas sabiedrības uzmanību uz uzņēmējdarbī-
bas, bet īpaši katra uzņēmuma nozīmi sabiedrībā, jo 

• uzņēmumi rada darbavietas un veicina valsts 
ekonomikas attīstību, investē, uzņemas riskus,

• uzņēmumi rada produktus un pakalpojumus ie-
dzīvotāju un citu uzņēmumu vajadzībām, meklē 
un rada inovatīvus risinājumus ilgtspējīgai attīstī-
bai un savai konkurētspējai,

• uzņēmumu izaugsme gan tiešā veidā - maksājot 
nodokļus, gan netiešā veidā - investējot darbi-
niekos, savā un publiskajā infrastruktūrā, nodro-
šina sabiedrības labklājības pieaugumu;

• darbs ilgtspējīgā un produktīvā uzņēmumā 
sniedz iespēju katram strādājošajam attīstīt sa-
vas profesionālās kompetences, kā arī veidot 
savu karjeru.

Darba devēju organizācijas un nozaru asociācijas, 
pārstāvot sociāli atbildīgus uzņēmumus, ar savu 
darbību veicina uzņēmumu un visas sabiedrības iz-
pratni par ilgtspējīgas attīstības mērķiem un ilgtspē-
jīgu uzņēmējdarbību, kā arī sociālā dialoga ietvaros 
nodrošina darba devēju un darba ņēmēju veiksmīgu 
un cieņpilnu sarunu procesu kopīgu kompromisu sa-
sniegšanā. Attīstīts sociālais dialogs nodrošina labā-
kus gan ekonomiskos rezultātus nozarēm un godīgu 
konkurenci uzņēmumiem,  gan veicina kvalitatīvu 

un labāk apmaksātu darba vietu veidošanos. Darba 
devēju un darba ņēmēju autonomā dialoga respek-
tēšana no valdības puses veicinās arī savstarpēju 
uzticēšanos valdībai un politiķiem, kā arī sabiedrības 
politiskās kultūras maiņu.

Vienmēr atcerēsimies, ka mūsu organizāciju veido-
jam mēs paši. Mūsu biedru iesaiste, priekšlikumi un 
atbalsts LDDK vērtībām nosaka virzienu, kurā iesim  tā-
lāk. Aicinām smelties spēku padarītajā, iedvesmot un 
atbalstīt vienam otru, lai nākotnē sasniegtu vēl vairāk.

Pateicībā par kopīgi paveikto un aicinot uz aktīvu dia-
logu un turpmāku sadarbību,

LDDK prezidents 
Vitālijs Gavrilovs

LDDK ģenerāldirektore
Līga Meņģelsone
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LDDK – LIELĀKĀ uN IEtEKMĪGĀKĀ DarBa 
DEVĒJuS PĀrStĀVOŠĀ OrGaNIZĀCIJa LatVIJĀ

LDDK MISIJA

LDDK VĒRTĪBAS

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir nacio-
nāla līmeņa darba devēju pārstāvis, sociālekonomis-
ko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienībai, pārstāv darba devēju 
intereses Saeimā. 

Veidot Latvijas uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, veici-
not uzņēmēju konkurētspēju un pārstāvot darba de-
vējus sociālā dialoga ietvaros nacionālā, ES un starp-
tautiskā līmenī.

ATBILDĪBA

SADARBĪBA

SALIEDĒTĪBA

KOMPETENCE

ATVĒRTĪBA

LĪDERĪBA

GODPRĀTĪBA

LDDK PRIORITĀTES 2019./2020. GADĀ

DARBA DEVĒJu 
KOnKuRĒTSPĒJA 
un REPuTĀcIJA

KVALIfIcĒTA 
DARBASPĒKA 
PIEEJAMĪBA 

RESuRSu  
IzMAKSu 

KOnKuRĒTSPĒJA 
un ILGTSPĒJĪGA 
IzMAnTOšAnA

IESAISTE 
REfORMu 

ĪSTEnOšAnĀ 

SOcIĀLAIS 
DIALOGS

1. 2. 3. 4. 5.

JAunI BIEDRI

LDDK BIEDRI 
nODARBInA

BIEDRu KOPĒJAIS 
APGROzĪJuMS 40

44%

+10

“Labāks sociālais dialogs var radīt situāciju, kurā 
visi ir ieguvēji, jo tiek veicināti iekļaujošāki darba 
tirgi un labākas darba vietas nodrošina labākus 
sociālekonomiskos rezultātus un lielāku labklājī-
bu darba ņēmējiem, labākus rezultātus uzņēmu-
miem un atjaunotu uzticību valdībām.”

Angel Gurria, 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības orga-
nizācijas (OECD) ģenerālsekretārs

OECD ģenerālsekretāra Anhela Gurijas vizīte LDDK, 10. jūlijā

MILJARDI EIRO

 VISAS LATVIJAS 
DARBA ņĒMĒJu
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4
29 nTSP 

APAKšPADOMJu 
SĒDES

2018.GADĀ nOTIKušAS

nTSP SĒDES 

IzVEIDOTA 
KOnKuRĒTSPĒJAS un 
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 
TRĪSPuSĒJĀS SADARBĪBAS 
APAKšPADOME

LDDK pārstāv darba devēju intereses un iesaistās 
lēmumu pieņemšanā Nacionālās Trīspusējās sadar-
bības padomē (NTSP). LDDK veicina sociālā dialoga 
attīstību nacionālā, reģionālā, nozaru un uzņēmumu 
līmenī.

Sociālā dialoga īstenošanas mehānismi Latvijā:

• Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) 
un 10 apakšpadomes

• Darba devēju un darba ņēmēju koplīgumi nozaru 
līmenī

• Darba devēju un darba ņēmēju divpusējas vieno-
šanās un koplīgumi uzņēmumu līmenī

SOCIĀLaIS DIaLOGS – 
LDDK PrIOrItĀtE uN IEtEKMES INStruMENtS

2018. gada 12.aprīlī NTSP sēdē tika panākta vieno-
šanās par grozījumiem Darba likumā, paredzot ma-
zāku virsstundu apmaksu nozarēs, kurās noslēgti 
nozaru koplīgumi (ģenerālvienošanās). 

Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes sēde 2019.g. 2. februārī Foto: Valsts kanceleja
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NacioNālā Trīspusējā sadarbības padome

LDDK

Trīspusējās saDarbības apaKšpaDomes

profesionāLā 
izgLīTība un 

noDarbināTība

VeseLības 
aprūpe

sociāLā 
Drošība

Darba 
LieTas

NtSP aPaKŠPaDOMES 
uN DarBa DEVĒJu PuSES VaDĪtĀJI  

“Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakš-
padome (PINTSA) ir laba diskusiju platforma, kur valsts, darba devējs un 
darba ņēmējs definē un īsteno pasākumus kvalitatīvas, modernas un ilgt-
spējīgas profesionālās izglītības nodrošināšanai.”

"Esmu gandarīta par kopīgi paveikto ēnu ekonomikas un finanšu noziegu-
mu apkarošanā, veicinot caurskatāmību uzņēmumos un Latvijas tautsaim-
niecības attīstību. Būtiski turpināt kopīgo darbu pie atbildīgas kreditēšanas 
ilgtspējīgai attīstībai."

“Valstu ģeogrāfisko robežu, tā pat kā atsevišķu uzņēmumu loma Eiropas Sa-
vienības brīvajā tirgū turpina samazināties. Tā vietā aizvien lielāku nozīmi 
ieņem nozaru un visas sabiedrības kopējā reģionālā konkurētspēja, kam pa-
matā ir veiksmīga starpnozaru sadarbība, nodrošinot savstarpēji papildinošu 
vērtības pievienošanu globālajās piegādes ķēdēs. Tāpēc, lai tautsaimniecī-
bas un sabiedrības attīstība nākotnē būtu ilgtspējīga, ir svarīgi valsts un pri-
vātos resursus koncentrēt tieši kopējās konkurētspējas vairošanā.”

“Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome nodrošina un veicina 
darba devēju līdzdalību darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības re-
gulējuma pilnveidē. Šobrīd digitalizācijas ietekmē mainās darba vide, tādēļ 
nepieciešama arī efektīva, mūsdienīga regulējuma attīstība.”

BuDžEtA un nODOkļu pOlitikAs trīspusējās 
sADArBīBAs ApAkšpADOmE (BnptsA) 

DArBA liEtu trīspusējās 
sADArBīBAs ApAkšpADOmE (DltsA) 

kOnkurētspējAs un ilGtspējAs 
trīspusējās sADArBīBAs ApAkšpADOmE 

prOfEsiOnālās izGlītīBAs un nODArBinātīBAs trīspusējās 
sADArBīBAs ApAkšpADOmE (pintsA) 

Dace teice, 
siA lattelecom

uldis Biķis, 
As latvijas finieris 

indra Cimermane, 
lauksaimniecības organizāciju 

sadarbības padome

sanda liepiņa, 
finanšu nozares asociācija

6



NacioNālā Trīspusējā sadarbības padome

Valdība lbas

Trīspusējās sadarbības apakšpadomes

Veselības 
aprūpe

sabiedriskā 
drošība

TransporTs 
un sakari

nodokļi un 
budžeTs

konkurēTspēja 
un ilGTspēja

darba 
lieTas

Vides aizsardzības 
lieTas

reģionālā 
aTTīsTība

“Reģionālās attīstības un vides aizsardzības trīspusējās sadarbības apakš-
padome veicinās uzņēmēju līdzdalību reģionālās attīstības un, jo īpaši ad-
ministratīvi teritoriālas reformas īstenošanā. Mērķis -  sakārtot darba spēka 
mobilitāti, kā arī stiprināt sadarbību un līdzdalību vides aizsardzības jomā. Kā 
stūrakmeņi sadarbībai - samērojamība, sabalansētība un attīstība.”

“Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes galvenais 
mērķis risināt ar sabiedrības drošības riskiem saistītos problēmas, domā-
jot gan par drošības nozarē strādājošajiem, gan uzņēmumiem, kas sniedz 
drošības pakalpojumus. 
NTSP Sociālās drošības apakšpadomē tiek nodrošināta darba devēju in-
terešu pārstāvība sociālas drošības jautājumos, veicinot sistēmas ilgtspēju 
un prognozējamību.”

"Lielas lietas ir īstenojamas tikai kopā, apvienojot spēkus un resursus. Tā-
pēc trīspusējās sadarbības formāts ir efektīvs veids, kā kopīgi diskutēt par 
jautājumiem, kuros dažkārt darba devējiem, darba ņēmējiem un valstij sā-
kotnēji var būt atšķirīgs redzējums. Savukārt apakšpadomes ietvaros ir ie-
spējams panākt nozarē maksimāli labāko rezultātu, kas apmierina katru 
no iesaistītajām pusēm. Ceru, ka šis formāts turpinās efektīvi darboties gan 
nozaru apakšpadomju, gan pašas Nacionālās trīspusējās sadarbības līme-
nī sarunās ar valdību."

“Galvenais – pildīt  NTSP un apakšpadomju lēmumus, kas tapuši lielās grū-
tībās un kompromisos!”

sABiEDriskās DrOšīBAs trīspusējās sADArBīBAs 
ApAkšpADOmE (sDtsA ), sOCiālās DrOšīBAs ApAkšpADOmE (sDA) 

trAnspOrtA un sAkAru nOzArEs trīspusējās 
sADArBīBAs ApAkšpADOmE (tsntsA)

VEsElīBAs AprūpEs nOzArEs ApAkšpADOmE (VAnA) 

rEģiOnālās AttīstīBAs trīspusējās sADArBīBAs ApAkšpADOmE,
ViDEs AizsArDzīBAs liEtu trīspusējās sADArBīBAs 
ApAkšpADOmE (VAltsA) 

Aiva Vīksna, 
siA lietišķās informācijas dienests

Arkādijs suškins, 
Cēsu uzņēmēju klubs

Edvīns Bērziņš, 
VAs latvijas Dzelzceļš

jevgēņijs kalējs, 
latvijas slimnīcu biedrība
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rEZuLtatĪVIE rĀDĪtĀJI uN 
StratĒĢISKIE MĒrĶI LĪDZ 2020. GaDaM

uzņĒMĒJDARBĪBAS VIDE

SOcIĀLEKOnOMISKĀ VIDE
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SAGLABĀT un PALIELInĀT LATVIJAS DARBA DEVĒJu IETEKMI 
POLITIKAS IzSTRĀDĒ

SEKMĒT LATVIJAS DARBA DEVĒJu InTERESĒM ATBILSTOšuS 
SOcIĀLEKOnOMISKOS APSTĀKļuS un VEIcInĀT SOcIĀLI 

ATBILDĪGu uzņĒMĒJDARBĪBu 
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42. VIETA GLOBĀLAJĀ 
KOnKuRĒTSPĒJAS InDEKSĀ

PAKĀPTIES uz 30. VIETu
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uZŅĒMĒJDarBĪBaS VIDE
2018. GADĀ

OECD ģenerālsekretāra Anhela Gurijas vizīte LDDK, 10. jūlijā

• Dalība maksātnespējas procesa reformā - pa-
stiprināta maksātnespējas procesa administratoru 
uzraudzība

• Dalība darba grupā elektroenerģijas obligātā ie-
pirkuma komponentes atcelšanai un tam sekojo-
šā konceptuālā ziņojuma izstrādē

• Mainīti soda aprēķina nosacījumi no 30% uz 10% 
no iepriekšējā pārskata gada apgrozījuma un 30% 
soda attiecināmība uz konkrētiem saimnieciska-
jiem darījumiem pārskata gadā Administratīvās at-
bildības likumā

• Samazinātas pārrobežu tirdzniecībai nepiecie-
šamās izmaksas un laiks, pilnveidojot muitas 
regulējumu; ieviests identifikators nodokļu un no-
devu nomaksai par konkrēto preču deklarāciju; 
vienkāršotās preču iznīcināšanas procedūras ie-
kļautas brīvajās zonās un pagaidu preču uzglabā-
šanas vietās; ieviesta iespēja civilprocesuālā kār-
tībā risināt strīdu par intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu atmuitošanas procesā

• Uzsākta diskusija un sniegti priekšlikumi Latvijas 
pozīcijai par ES jaunajām iniciatīvām pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) jomā

• Sekmīgi noorganizēta starptautiska darba devēju 
organizāciju vadītāju tikšanās par transporta un 
loģistikas nozares attīstības iespējām, kurā pie-
dalījās pārstāvji no Baltkrievijas, Ķīnas, Krievijas, 
Vācijas, Latvijas un citām Eiropas un Centrālāzijas 
valstīm
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• Sekmēt "Moneyval" ziņojumā iekļauto pasākumu iz-
pildi, uzlabojot  Latvijas uzņēmēju reputāciju 

• Sekmēt starptautiskajiem standartiem atbilstošas 
risku pārvaldības pieejas un risinājumu ieviešanu 
uzņēmumos un uzraugošajās iestādēs

• Aktīvi iesaistīt LDDK biedrus Valdības rīcības plāna 
izstrādē, NAP 2027 un citu valsts attīstības stratē-
ģisko plānošanas dokumentu un sasniedzamo rādī-
tāju izstrādē

• Pabeigt maksātnespējas procesa reformu

• Izstrādāt nozaru iniciētus priekšlikumus ēnu ekono-
mikas mazināšanai

• Uzlabot muitas regulējumu pārrobežu tirdzniecībai

• Sniegt priekšlikumus ES PVN sistēmas moderni-
zēšanai. Atbalstīt turpmāku ciešāku integrāciju ES 
ekonomikas un monetārajā savienībā

• Veicināt efektīvu un pārdomātu Latvijas tautsaim-
niecības nozaru ārējā mārketinga instrumentu 
izstrādi 

• Mazināt ar ģeopolitiku saistītos riskus tautsaimnie-
cībai un sekmēt pragmatisku dialogu ar trešajām 
valstīm

uZŅĒMĒJDarBĪBaS VIDE
2019. GADĀ

SIA "Maxima Latvija" lielāko un modernāko loģistikas iekārtu Baltijā un 
Ziemeļeiropā prezentācijas pasākums, 7. maijā
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VID, Finanšu ministrijas un būvniecības nozares uzņēmumu sadarbības memoranda parakstīšana, 13. jūlijā Avots: Finanšu ministrija

KONKurĒtSPĒJa 
2018. GADĀ

• Izveidota NTSP Konkurētspējas un ilgtspējas 
trīspusējās sadarbības apakšpadome

• Mainīts padziļinātās sadarbības programmas 
modelis, veicinot lielāku uzņēmumu iesaisti prog-
rammā

• Izstrādāta LDDK pozīcija par nozaru koplīgumiem

• Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir savākusi ne-
pieciešamo nozares apgrozījumu, lai noslēgtu no-
zares koplīgumu (ģenerālvienošanos), paredzot 
būvniecības nozarē noteikt minimālo bruto algu 
780 eiro apmērā

• Viesmīlības nozare uzsākusi sarunas par viesmīlī-
bas nozares koplīgumu (ģenerālvienošanos) 

• Radīts darba devējiem labvēlīgāks regulējums  ze-
messargu/rezerves karavīru nodarbinātībai

• Nodrošināta nozaru ekspertu iesaiste profesio-
nālās vidējās izglītības satura reformās, veicinot 
profesionālās vidējās izglītības atbilstību darba tir-
gus prasībām

• Nodrošināta profesionālās izglītības audzēkņu ie-
saiste darba vidē balstītās (DVB) mācībās un prak-
sēs uzņēmumos un būtiski samazināts administra-
tīvais slogs iesaistītajiem uzņēmumiem

• Noorganizēta Starptautiskās Darba devēju orga-
nizācijas (IOE – International Organisation of Em-
ployers) Eiropas un Centrālāzijas reģiona biedru ik-
gadējā sanāksme Rīgā 2018.gada 12.-13. septembrī

• Noorganizēta kopīga sociālo partneru – LDDK un 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) –  
starptautiska konference “Nozaru koplīgumi un 
nozaru konkurētspēja: sociālo partneru organizā-
ciju pieredze Eiropā" 

12



KONKurĒtSPĒJa 
2019. GADĀ

• Turpināt pilnveidot nodokļu politiku darba devēju 
konkurētspējai - izvērtēt nodokļu reformas ietekmi uz 
augsti kvalificēta darba spēka piesaisti un uzņēmumu 
ieguldījumiem izpētē un attīstībā

• Sekmēt apstrādes rūpniecības un citu eksportējošo 
nozaru lomas pieaugumu Latvijas tautsaimniecībā -  po-
zīciju paaugstināšana globālajās piegādes ķēdēs; OIK 
sloga mazināšana, elektroenerģijas cenu samērojamī-
ba un konkurētspēja starp Baltijas reģiona valstīm

• Stiprināt nozaru sociālā dialoga instrumentus: sek-
mēt nozaru pašregulāciju, pilnveidojot regulējumu no-
zaru koplīgumu (ģenerālvienošanās) veicināšanai

• Iesaistīties veselības aprūpes sistēmas pārvaldības 
reformās, kas balstās uz “lielo datu analīzi” - pakal-
pojumu pieejamība, nozares finansējuma efektīvs iz-
lietojums, valsts obligātās veselības apdrošināšanas 
sistēmas ieviešana, darba devēja apmaksājamo darb-
nespējas dienu skaita samazināšana

• Uzturēt diskusiju par nodokļu atvieglojumu apjoma 
palielinājumu par darba devēju veiktajām apdrošinā-
šanas prēmiju iemaksām par darbinieku veselības, ne-
laimes gadījumu vai dzīvības apdrošināšanu 

• Stiprināt nozaru ekspertu padomju (NEP) veiktspēju un 
nodrošināt to aktīvu iesaisti nozaru cilvēkresursu attīs-
tības jautājumos.

• Turpināt darba devēju iesaisti profesionālās izglī-
tības satura reformā – profesijas standartu, mācību 
programmu, kvalifikāciju eksāmenu satura izstrādē

• Sekmēt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 
skaita pieaugumu darba vidē balstītās (DVB) mācī-
bās vai mācību praksēs uzņēmumos

• Rosināt dabaszinību priekšmetu obligātā eksāmena 
ieviešanu vidējā izglītībā 

• Veicināt uzņēmumu sadarbību ar augstskolām ino-
vatīvu produktu radīšanā un komercializācijā

• Rosināt diskusiju par kontrolētu imigrācijas politiku 
darba spēka pieejamībai īstermiņā, rosināt atvieglotu 
nosacījumu piemērošanu trešo valstu pilsoņu uzaici-
nāšanai profesijās, kurās jau ir vai tiek prognozēts bū-
tisks darba spēka trūkums

• Aizstāvēt Latvijas intereses sarunās par ES daudzga-
du budžetu pēc 2020.gada, lai veicinātu konkurēt-
spēju, novērstu depopulāciju, turpinātu ES Kohēzijas 
politiku, ņemot vērā būtisku iedzīvotāju skaita sama-
zināšanos

NVA, Valsts kancelejas, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas un Lattelecom rīkotās debates par 
digitalizācijas un moderno tehnoloģiju ietekmi uz darba tirgu, 2019. gada 7. februārī
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• Panākti darba devējiem labvēlīgāki grozījumi Dar-
ba likumā par darbinieku - arodbiedrību biedru 
atlaišanu un atlaišanas pabalstu izmaksu 

• Uzsākta diskusija sabiedrībā par sociālo partneru 
lomu un autonomijas respektēšanu

• Nodrošināts, ka ir iespējams izmantot “lielos da-
tus” statistiskas, analīzes un tautsaimniecības 
plānošanas vajadzībām un samazinātas prasības 
datu aizsardzības speciālistiem Fizisko personu 
datu apstrādes likumā

• Darba devējiem sniegtas vairāk kā 250 konsul-
tācijas darba tiesību un 318 konsultācijas darba 
aizsardzības jautājumos 

• Sagatavoti un iesniegti priekšlikumi Darba aizsar-
dzības likuma grozījumiem - noteikts pašnodar-
bināto pienākums ievērot darba aizsardzības pra-
sības, precizēti attālinātā darba riski, vienkāršota 
ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmumu sadarbība 
darba aizsardzības jomā   

• Uzsākta diskusija ar Latvijas arodslimību un 
arodveselības ārstu biedrību par obligātās vese-
lības pārbaudes kvalitātes uzlabošanu, ārstu at-
bildības izvērtēšanu un Obligātās veselības kartes 
noformēšanu 

• Rīkots 4 diskusiju cikls ar politisko partiju un apvie-
nību ministru amatu kandidātiem 

• Panākts, ka Trauksmes celšanas likumā ņemtas 
vērā ne tikai trauksmes cēlāju, bet arī darba devēju 
intereses 

• Uzsākta pasažieru pārvadājumu nozares sakār-
tošana, ieviešot Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas priekšapmaksu, taksometru 
vadītāju reģistrāciju un pasažieru komercpārvadā-
jumu licencēšanu

13. Saeimas politisko partiju veselības ministru amatu kandidātu debates, 20. septembrī

Coca-Cola HBC Latvia un LDDK īstenotā projekta 
#PanākumuSkola Jauniešu un darba devēju debates, 27. aprīlī

SOCIĀLEKONOMISKĀ VIDE 
2018. GADĀ
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LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs Gada balvas 2018 pasniegšanas ceremonijā, 30. novembrī

SOCIĀLEKONOMISKĀ VIDE 
2019. GADĀ

• Sekmēt nepieciešamos priekšnoteikumus uzņē-
mumu produktivitātes pieaugumam, rosinot at-
balstīt darbaspēka un kapitāla pārdali no mazāk 
produktīviem uz augstāk produktīviem uzņēmu-
miem un nozarēm 

• Aktīvi iesaistīties diskusijās par investīciju prioritā-
rajiem virzieniem Latvijā ES daudzgadu budžeta 
pēc 2020.gada plānošanas procesā 

• Veicināt valsts pārvaldes un pašvaldību darbības 
efektivitāti un reformas, nodrošinot digitālo trans-
formāciju un valsts informācijas sistēmu integrāciju 

• Rosināt jautājumus par darba un nodarbinātības 
nākotni tehnoloģiju transformācijas kontekstā-  
jaunas darba formas, izglītības saturs, nepiecie-
šamās prasmes, sociālā dialoga loma, regulējuma 
izmaiņas jaunos darba tirgus apstākļos

• Veikt darba attiecību regulējuma analīzi un sniegt 
priekšlikumus uzlabošanai

• Nodrošināt virzību uz elastīgu darba attiecību un 
nodarbinātības tiesisko regulējumu, īpaši ģime-
nēm ar bērniem un gados vecākiem cilvēkiem 

• Popularizēt darba aizsardzības nozīmi un sek-
mēt darba devēju īstenotus darba aizsardzības 
pasākumus 
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Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēde 2018. g. 24. oktobrī

DarBa DEVĒJu IEtEKME 
2018

Avots: Valsts kanceleja 

LDDK strādā 8 dažādu jomu eksperti 

• Izskatīti vairāk nekā 1000 tiesību aktu projektu 
un politikas plānošanas dokumentu par nacionā-
liem, starptautiskiem un Eiropas Savienības (ES) 
līmeņa jautājumiem

• Sniegti 358 atzinumi un viedokļi ar iebildumiem 
un priekšlikumiem jomās, kas skar uzņēmējdarbī-
bas vidi un uzņēmumu konkurētspēju 

Dažādās institūcijās saskaņoti bez iebildumiem, pilnī-
gi vai daļēji ņemti vērā 315 atzinumi un viedokļi jeb 
88% no sniegtajiem atzinumiem un viedokļiem. 

• saskaņoti bez iebildumiem: 36%
• pilnīgi vai daļēji ņemti vērā: 52% 

16 tautsaimniecībai aktuāli jautājumi joprojām ir sa-
skaņošanas un apspriešanas procesā 

• Eksperti un LDDK biedru pārstāvji darbojas vairāk 
nekā 100 padomēs un darba grupās visos līme-
ņos

• Sniegtas 250 konsultācijas darba tiesībās un 318 
konsultācijas darba aizsardzības jautājumos 

BIEDRu InTEREšu PĀRSTĀVĪBA 2018. GADĀ: EKSPERTI8

88%

ATZINUMI
ŅEMTI VĒRĀ

SASKAņOTI BEz 
IEBILDuMIEM

PILnĪGI VAI DAļĒJI 
ņEMTI VĒRĀ

36% 52%
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Diskusija “Radi Latvijā! Konkurē pasaulē”, 7. novembrī Avots: Ekonomikas ministrija

Nozaru ekspertu padomju (NEP) darbības koordi-
nācija un darbība tiek nodrošināta ar LDDK un ESF 
līdzekļu un nozaru asociāciju atbalstu.

Darba vidē balstītu (DVB) mācību un prakšu koordinēšanu veic

nEP KOORDInATORI DVB 
JAuTĀJuMOS KOnSuLTĀcIJAS SnIEDz ARĪ 3 

REģIOnĀLIE DARBA TIESĪBu un 
DARBA AIzSARDzĪBAS EKSPERTI

4 3
REģIOnĀLIE PROfESIOnĀLĀS 
IzGLĪTĪBAS PRAKšu KOORDInATORI4

444
NEP 

SNIEgUšAS 

ATZINUMUS

nOTIKušAS 27 nEP SĒDES

99%
443 jeb

ŅEMTI DAļĒjI 
VAI PILNīBĀ 

VĒRĀ.

Uzņēmējdarbības - 5
Enerģētikas - 1
eIKT - 2
Poligrāfijas - 2 
Metāla - 3

Transporta - 3
Ķīmijas - 2
Koku - 2
Tūrisma - 2
Tekstila - 2
Būvniecības - 3
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OBLIGĀtĀS IEPIrKuMu 
KOMPONENtES (OIK) rEFOrMa

LDDK PIEDĀVĀJuMS PAR OIK RISInĀJuMu  

Ekonomikas ministrija 2018.gada aprīlī izveidoja plašu 
starpinstitūciju darba grupu OIK maksājumu sistēmas 
atcelšanai, kurā tika pārstāvēta LDDK. Darba grupas 
ietvaros no 2018.gada aprīļa līdz augustam tika veikta 
OIK sistēmas analīze, izvērtēta tās līdzšinējā ietek-
me uz Latvijas tautsaimniecību un tās starptautisko 
konkurētspēju, kā arī apskatīti dažādi iespējamie OIK 

atcelšanas scenāriji. Lai veiktu konsultācijas ar bied-
riem, kuri pārstāv gan enerģijas ražotājus, gan patē-
rētājus, un apkopotu biedru viedokļus, LDDK izvei-
doja iekšējo darba grupu, kurā sagatavoja dažādus 
priekšlikumus OIK sloga samazināšanai. 

OIK darba grupas sanāksme Avots: Ekonomikas ministrija

GADA AKTuALITĀTE

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ESOŠAIS PERIODS PĀREJAS PERIODS NĀKOTNES VĪZIJA
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Darba grupas diskusiju un konsultāciju rezultātā Eko-
nomikas ministrija izstrādāja un valdība apstiprināja 
konceptuālo ziņojumu par risinājumiem OIK mehānis-
ma atcelšanai un ilgtspējīgai atjaunojamās enerģijas 
ražošanai, kurā tika ņemti vērā vairāki LDDK priekšli-
kumi. LDDK ierosināja veikt pakāpenisku (līdz 2022.
gadam) OIK sloga samazināšanu līdz 0,3% no Lat-
vijas IKP, metodiku iekšējās peļņas normas (IRR) no-
vērtēšanai, lai rezultātā elektroenerģijas cenas Latvijā 
būtu konkurētspējīgas salīdzinājumā ar Baltijas reģio-
na valstīm. 

2019.gada 10.janvārī Saeima pieņēma lēmumu par 
OIK atcelšanu no  2019.gada 31.martu, uzdodot Eko-
nomikas ministrijai steidzami izstrādāt nepieciešamos 
tiesību aktus. šobrīd Ekonomikas ministrija konsultē-
jas par šī lēmuma izpildi ar visām iesaistītajām pusēm.

GADA AKTuALITĀTE

OIK

cEnu 

KOnKuRĒTSPĒJA 

BALTIJAS REģIOnĀ

IRR METODIKA, 

ETALOnA cEnAS

IEROBEžOTS 

SLOGS APSTRĀDES 

RūPnIEcĪBĀ

MAKSĀJuMu SLOGA 

IEROBEžOJuMS 

SĀKuMPOSMĀ

DARBA GRuPAS SAnĀKSMES

OIK SAMAzInĀJuMA VIRzĪTĀJSPĒKI

9
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LDDK un LBAS organizētajā starptautiskajā konferencē “Nozaru koplīgumi un nozaru konkurētspēja: sociālo part-
neru organizāciju pieredze Eiropā” 2018. gada 6. decembrī starptautiskie eksperti dalījās savā pieredzē par sociālo 
dialogu un nozaru koplīgumu praksi Eiropā un to ietekmi uz darba tirgus attīstību un uzņēmumu konkurētspēju.

NOZaru 
SOCIĀLaIS DIaLOGS

“Likumdevējam ir jāļauj nozarēm sociālā dialoga 
ietvaros pašregulēties. Nozaru koplīgumu slēgšana 
gan Eiropas, gan citās pasaules valstīs ir izplatīta 
prakse darba tiesisko attiecību regulēšanā. 
Lai Latvijas tautsaimniecība attīstītos un darba 
devēji būtu konkurētspējīgi ar citu Eiropas valstu 
uzņēmējiem, būtiski sniegt iespēju nozarēm pašām 
patstāvīgi risināt specifiskus jautājumus.”

“Jaunākie Eurofound pētījumi apliecina, ka ES 
dalībvalstīs ar augstāku demokrātiju darba 
kolektīvajās attiecībās, ieskaitot augstāku nozaru 
koplīgumu tvērumu un lielāku to skaitu, ir labvēlīgāki 
nosacījumi kvalitatīvākai nodarbinātībai un 
uzņēmumu konkurētspējai.” 

“Nākotnē galvenais faktors, kas iedrošinās 
uzņēmumus un to pārstāvošās organizācijas 
iesaistīties sociālā dialogā, būs tas, vai sociālajam 
dialogam būs pozitīva ietekme uz konkurētspēju. 
Tāpēc jānodrošina, lai tiesiskais regulējums 
un koplīgumu slēgšanas prakse nodrošina 
uzņēmumiem pietiekami elastīgu iespēju pielāgot 
savu darbaspēku mainīgajiem ekonomiskajiem 
apstākļiem. EK un dalībvalstis ir apņēmušās 
veicināt sociālo dialogu, un viens no galvenajiem 
uzdevumiem ir dot telpu sociālajiem partneriem, par 
ko vienoties koplīgumos.”

lDDk ģenerāldirektore 
līga meņģelsone

Eiropas fonda dzīves un darba apstākļu uzlabo-
šanai (EurOfOunD) vadošais pētnieks kristians 

Velzs iepazīstināja ar kolektīvo darba attiecību 
attīstības tendencēm Eiropā

maksims Ceruti, BusinEssEurOpE 
sociālo lietu departamenta direktors 

GADA AKTuALITĀTE20



Sadarbības partneri:
Būvniecības nozare - "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība"
Viesmīlības nozare - "Latvijas Restorānu biedrība" un
"Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija"

NOZarES KOPLĪGuMS
(ĢENErĀLVIENOŠaNĀS)

“Mūsu pieredze Norvēģijā liecina, ka nozares darba 
koplīgumi var dot labumu gan darba ņēmējiem, gan 
darba devējiem. Šajā ziņā ir ļoti svarīgi, lai sociālie 
partneri būtu reprezentatīvi un tiem būtu leģitīms 
spēks rīkoties savu biedru – darba ņēmēju vai darba 
devēju vārdā.” 

“Sociālais dialogs Latvijā ir labi attīstīts un ir būtiska 
turpmāka tā pilnveide, īpaši privātā sektorā nozaru 
līmenī ar mērķi sekmēt uzņēmumu konkurētspēju, 
darba apstākļu uzlabošanu strādājošajiem. 
Sociālais dialogs var palīdzēt nodrošināt stabilitāti, 
īpaši nozarēs ar lielu strādājošo skaitu, sniegt 
pozitīvu pienesumu valsts attīstībai.”

“Darba attiecības un darba koplīguma slēgšana 
Itālijā ir ļoti labi attīstīta prakse, kuras pamatā ir 
augsta līmeņa sociālo partneru autonomija. Kopš 
1993. gada, kad tika parakstīts pirmais trīspusējais 
nolīgums ar valdību, Itālijas sociālie partneri ir 
uzņēmušies būtisku lomu, lai veicinātu efektīvu 
sociālo dialogu makroekonomiskās stabilitātes,  
izaugsmes un darba vietu radīšanai. Gadu gaitā 
Itālijas sociālie partneri ir izveidojuši labi strukturētu 
koplīgumu slēgšanas sistēmu, kuras pamatā ir nozaru 
koplīgumi, nodrošinot pamatnosacījumus nozaru 
algu politikai un produktivitātes paaugstināšanai.”

Henriks munte, norvēģijas uzņēmumu 
konfederācijas juridiskais padomnieks

Eiropas komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks Valdis Dombrovskis

kvalitatīva, Droša, ilgtspējīga

Darbaspēka trūkuma apstākļos motivēt 
darbiniekus un veicināt lojalitāti

stefānija rossi, Es un starptautiskās 
sociālās politikas departamenta direktore, 

itālijas ražošanas un pakalpojumu darba 
devēju asociācija (Confindustria)

KĀPĒc uzņĒMuMIEM BūTu JĀSLĒDz 
nOzARu KOPLĪGuMI? 

nOzARES ATTĪSTĪBA

MĒRĶIS

ESF “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē 
uzņēmējdarbības atbalsta jomā”  

Projekta vadītāja
Žanna Ribakova
e-pasts: zanna.ribakova@lddk.lv

Atbildīgā persona

GADA AKTuALITĀTE 21



DarBa DEVĒJu 
IESaIStE IZGLĪtĪBĀ

Kā viena no galvenajām 2018. gada problēmām uz-
ņēmēju skatījumā – kvalificēta darbaspēka trūkums. 
Domājot par nākotni, LDDK aktīvi turpina darba devēju 
iesaisti profesionālās izglītības kvalitātes un presti-
ža paaugstināšanā, rosinot gan jauniešus, gan darba 
meklētājus un arī strādājošos iegūt profesionālo kvali-
fikāciju un darba tirgū nepieciešamās prasmes.

• NEP, kur pieņem lēmumus par profesionālās izglītī-
bas iestāžu attīstību un programmu piedāvājumu, au-
dzēkņu uzņemšanu, nodarbināto un bezdarbnieku 
mācību piedāvājumu u.tml.

• profesiju standartu izstrādē un saskaņošanā

• profesionālo modulāro programmu satura izstrādē

• profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē

• profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisē un au-
dzēkņu vērtēšanā

• mācību prakšu un darba vidē balstīto mācību nodro-
šināšanā uzņēmumos

• darba vidē balstītu (DVB)  mācību vadītāju apmācībās

• studiju virzienu, studiju un mācību programmu, izglītī-
bas iestāžu akreditācijā un licencēšanā

• skolu reitingu un TOP saraksta veidošanā

ESF projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 
profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes 
nodrošināšanai”

Erasmus + projekts “Iesaistītās puses nākotnes 
Wellness sektora prasmju attīstībai”

LDDK un karjeras portālā Prakse.lv veidotā darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOP preses konference, 5. jūlijā

DARBA DEVĒJI IESAISTĀS:

Vecākā satura eksperte
Līga Saleniece
e-pasts: liga.saleniece@lddk.lv

Projekta eksperte
Sana Stūre
e-pasts: sana.sture@lddk.lv

Atbildīgā persona Atbildīgā persona
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Nodrošināts profesionālās izglītības iestāžu (PII) au-
dzēkņu skaita pieaugums darba vidē balstītās (DVB) 
mācībās un mācību praksēs uzņēmumos

Noslēgti sadarbības līgumi ar 38 PII un 2181 uzņēmē-
jiem mācību prakšu un DVB mācību īstenošanai

VAIRĀK KĀ 350 DARBA DEVĒJu 
PĀRSTĀVJI KĀ EKSPERTI IESAISTĪTI

1990
5144
924

643
281

audzēkņi iesaistīti DVB mācībās

audzēkņi iesaistīti mācību praksēs 

personas apguvušas pedagoģisko 
kompetenci, kas ļauj uzņēmuma pārstāvjiem 
vadīt DVB mācības 

uzņēmumu pārstāvji apguva  32h mācību kursu 

uzņēmumu pārstāvji apguva 72h mācību kursu

Skolu programmas “Dzīvei gatavs” atklāšana 2019. gada 5. martā, kurā LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone un LDDK biedri 
Circle K, Grindekss, Rimi, Sadales Tīkls, Swedbank un citi uzņēmumi parakstīja sadarbības memorandu

70

5

23

15

21

profesiju 
standartu izstrādē 

profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenu satura vērtēšanā

modulāro profesionālās izglītības 
programmu vērtēšanā

profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenu vērtēšanā

simulāciju iekārtu un mācību 
līdzekļu vērtēšanā 
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NĀKOtNES 
DarBaSPĒKa SaGataVOŠaNa

Uzņēmējiem ir iespēja mācīt un iepazīt savu potenciālo darbinieku, izmantojot ES finansējumu, uzņemot audzēkņus 
mācību praksē* vai darba vidē balstītās (DVB) mācībās** uzņēmumā.

Ieguvēji ir gan darba devēji, gan profesionālās izglītības iestādes un audzēkņi, gan arī nozares kopumā, nodrošinot 
kvalificētu darbaspēku ilgtermiņā.

Iesaiste mācību prakšu un DVB mācību īstenošanā ir 
iespēja uzņēmējiem piedalīties izglītības procesa 
uzlabošanā un attīstīšanā atbilstoši darba tirgus pra-
sībām.

* māCīBu prAksE:
Praktisko iemaņu apguve uzņēmumā. Trīs puses – izglītības 
iestāde, prakses vieta un praktikants – vienojas par prakses 
programmu un nosacījumiem.

** DArBA ViDē BAlstītAs māCīBAs (DVB):
Praktisko un teorētisko zināšanu apguve – profesionālās izglītības 
iestādē un uzņēmumā.
Darba vidē uzņēmumā audzēknis atrodas vismaz 25% no visa 
mācību laika.

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība dar-
ba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» 
Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. ilgst no 2017. gada 27. janvāra 
līdz 2023. gada 31. augustam

Profesionālā 
izglītības iestāde

Audzēknis Uzņēmējs

DVB 
MĀcĪBAS

MĀcĪBu PRAKSES un DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀcĪBAS JAu ĪSTEnO:

2181 7518381063 243033

uzņĒMuMI AuDzĒKņIPROfESIOnĀLĀS 
IzGLĪTĪBAS 
IESTĀDES

20
17

20
17

20
17

20
18

20
18

20
18

Sadarbības līgums ar LDDK

Trīspusējs mācību līgums: 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
– AUDZĒKNIS – UZŅĒMUMS

NEP atzinums par UZŅĒMUMA atbilstību 
īstenot darba vidē balstītas mācības

TRĪS SOļI

1

2

3
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Projekta vadītāja:
Jolanta Vjakse 
e-pasts: jolanta.vjakse@lddk.lv

DVB mācību apakšprojekta vadītāja:
Sanita Bērziņa
e-pasts: sanita.berzina@lddk.lv

Mācību prakšu apakšprojekta vadītājs 
Andrejs Bušenko 
e-pasts: andrejs.busenko@lddk.lv

Vidzemes reģiona koordinators 
Elīna Vējiņa 
elina.vejina@lddk.lv

Latgales reģiona koordinators 
Juris-Guntis Vjakse 
juris-guntis.vjakse@lddk.lv

Zemgales reģiona koordinators 
Zanda Lamba 
zanda.lamba@lddk.lv

Kurzemes reģiona koordinators 
Evija Kopštāle 
evija.kopstale@lddk.lv

Rīgas reģiona koordinatores 
Daiga Krūmiņa 
daiga.krumina@lddk.lv 
Sandra Ģeida 
sandra.geida@lddk.lv

Tālrunis 67225162Projekta vadības komanda

PROJEKTA KOMAnDA
Kontaktpersonas reģionos

NĀKOtNES 
DarBaSPĒKa SaGataVOŠaNa

@DVBmacibas

LDDK balvu pasniegšanas ceremonija „Dari un mācies – viss tikai 
sācies!”, kas veltīta DVB mācību un mācību prakšu uzņēmumu 
godināšanai

IEGuVuMI IR GAn uzņĒMuMAM, GAn AuDzĒKnIM, GAn IzGLĪTĪBAS IESTĀDEI

DVB MĀcĪBAS MĀcĪBu PRAKSES

 Mainīgo izmaksu segšana – transports un 
dienesta viesnīca vienam audzēknim līdz 

70 EUR mēnesī.

 Mainīgo izmaksu segšana – transports un 
dienesta viesnīca vienam audzēknim līdz 

80 EUR mācību gadā.

 Kompensācija uzņēmējam līdz 224.48 EUR 
mēnesī par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu 

vienam audzēknim.

 Kompensācija uzņēmējam par atbilstošas 
mācību prakses nodrošināšanu – līdz 120 EUR 

apmērā par vienu audzēkni vienā iesaistes reizē.

 Fiksēto izmaksu segšana* – audzēkņa apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, 
individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.

 Kompensācija PII par DVB mācību iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas 
apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.76 EUR mācību gadā.

“Prakses laikā tehnikuma audzēkņi izrādīja interesi 
par dzelzceļa transporta darbību, kā arī guva vagonu 
apkopes un remonta darba praktiskās iemaņas. Ce-
ram, ka prakses laikā gūtās prasmes noderēs tehni-
kuma audzēkņu turpmākajā reālajā darbā ražošanā. 
5 tehnikuma audzēkņi jau prakses laikā tika pieņemti 
pastāvīgā darbā Vagonu apkopes distances Rīgas 
reģiona vagonu ekspluatācijas centrā un pēc prak-
ses beigām vēl 2 tehnikuma absolventi – Latgales 
reģiona vagonu ekspluatācijas centrā.”

Edvīns Bērziņš, 
VAs "latvijas dzelzceļš" prezidents
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atBaLStS 
ILGĀKaM DarBa MŪŽaM

Vecāka gadagājuma darbiniekiem ir liela darba piere-
dze, atbildības sajūta, viņi ir motivēti darbam, taču kād-
reiz iegūtās zināšanas un darba iemaņas novecojušas 
un vairs neatbilst mūsdienu digitalizētā darba tirgus pra-
sībām. šai vecuma grupai palielinās riski veselībai un 
iespējama veselības stāvokļa pasliktināšanās.

2018.gadā ESF projekta "Atbalsts ilgākam darba mū-
žam" ietvaros noslēdzās uzņēmumu pieteikšanās pir-
mā kārta, kuras rezultātā tiks veikts uzņēmumu dar-
ba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums, 
ko veiks speciālistu komanda, kuras sastāvā ir darba 
aizsardzības speciālists, arodveselības ārsts, ergote-
rapeits un personālvadības speciālists. Rezultātā dar-
ba devējs saņems personāla novecošanās pārvaldī-
bas plānu.

LDDK sadarbībā ar LBAS projekta ietvaros veic pārru-
nas par novecošanas pārvaldības jautājumu iekļauša-
nu darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba 
devēju dokumentos, kas saistoši darba devējiem un 
darba ņēmējiem.

NVA, LDDK un LBAS rīkotais seminārs 
“Pieredzei vienmēr būs vērtība!"

NVA, LDDK un LBAS rīkotais seminārs 
“Pieredzei vienmēr būs vērtība!"

ESF projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam”

Projekta eksperte
Kristīna Veihmane
e-pasts: kristina.veihmane@lddk.lv

Projekta eksperts
Pēteris Leiškalns
e-pasts: peteris.leiskalns@lddk.lv

Atbildīgās personas

8 
uzņēmumi sāk saņemt projekta 
atbalstu 50+ darbiniekiem

10 
praktiski semināri  
"pieredzei vienmēr būs vērtība" 

116 
uzņēmumi informēti par 50+ 
darba vides un veselības 
uzlabošanas iespējām

LATVIJAS DARBA TIRGū 33,7% 
nO VISIEM nODARBInĀTAJIEM IR 
VEcuMĀ VIRS 50 GADIEM
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DrOŠa DarBa VIDE KĀ 
atBILDĪGa uZŅĒMuMa VĒrtĪBa

Konsultējam darba tiesību un darba aizsardzības 
jautājumos, kā arī palīdzam darba strīdu praktiskā 
risināšanā.

Organizējam mācību ekskursijas uzņēmumos, lai 
paaugstinātu darba devēju izpratni īpaši bīstamajās 
nozarēs par darba aizsardzības nozīmīgumu, 
ekonomisko izdevīgumu un veicinātu ieinteresētību 
darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem.

Uzraksts pie ieejas SIA „Severstal Distribution” ražotnē: 
“Saudzējiet sevi. Jūs gaida mājās – veselu.” 
Avots: Valsts darba inspekcija

Mācību ekskursija SIA „Cemex”

Jānis Pumpiņš
Darba tiesības
e-pasts: janis.pumpins@lddk.lv

Laima Beroza
Darba aizsardzība
e-pasts: laima.beroza@lddk.lv

Evita Vītola
Mācību ekskursijas
e-pasts: evita.vitola@lddk.lv

ESF projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās 
ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”

Atbildīgās personas

2018.GADĀ:

IzMEKLĒTO nELAIMES GADĪJuMu DARBĀ SKAITA DInAMIKA

250 
konsultācijas 
darba tiesībās

318
konsultācijas 
darba aizsardzībā

5 
mācību 
ekskursijas
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LDDK un Coca-Cola HBC Latvija rīkotā atbildīga biznesa 
konference "Kā piesaistīt un noturēt jaunos talantus uzņēmumā"  
2018. gadā 1. novembrī

Paldies Catchbox par atraktīvu veidu, kā vadīt sarunu!

LDDK un Coca-Cola HBC Latvija rīkotā atbildīga biznesa konference "Kā piesaistīt un noturēt jaunos talantus uzņēmumā"
2018. gadā 1. novembrī

atBILDĪGa BIZNESa 
KONFErENCE 2018

KĀ PIESAISTĪT un nOTuRĒT JAunOS 
TALAnTuS uzņĒMuMĀ

Latvijas lielākie un modernākie uzņēmumi – “Latvijas 
Mobilais Telefons”, “Draugiem Group”, “Accenture”, 
“Wunder Latvia", “Luminor”, kā arī citi atbildīga bizne-
sa konferencē piedāvāja savus risinājumus, kā pa-
nākt lielāku jauniešu iesaisti un integrāciju komandā. 
Par tēmu “Z paaudze – zudusī vai iespēju paaudze 
darba tirgū?” un par nepieciešamajām izmaiņām dar-
ba tirgū diskutēja sociālantropoloģe Sanita Kacuba 
un Zane Čulkstēna, Laikmetīgā mākslas centra kim? 
dibinātāja.

“Darba devēji saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, 
kuru risināšanai nepieciešamas jaunas zināšanas un 
prasmes, kā arī jaunas sadarbības un darba formas. 
Šobrīd  darba tirgū ienāk tā dēvētā “mileniāļu paau-
dze”, kuru raksturo aktivitāte, enerģiskums, strauja 
karjeras izaugsme, ļoti augsta līmeņa digitālās pras-
mes, vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes dar-
ba vidē, kā arī atšķirīga izpratne par hierarhiju kolek-
tīvā. Šādi darbinieki var būt liela veiksme, ja darba 
devējs prot atrast īsto pieeju un integrēt ne tikai jaunu 
darbinieku, bet arī pielāgot darba vidi un arī pats mai-
nīties līdzi tendencēm.”

lDDk ģenerāldirektore līga meņģelsone: 
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ILGtSPĒJaS 
INDEKSS

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, 
kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palī-
dzot uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju 
un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās – stra-
tēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un sabied-
rībā. Uzņēmumu Ilgtspējas indekss tiek veidots, lai 
sekmētu atbildīgas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības 
attīstību Latvijā, un tajā var pieteikties ikviens Latvijas 
uzņēmums. Ekspertu padome no dažādām darbības 
sfērām izvērtē dalībnieku aizpildītās anketas un pēc 
iegūto punktu skaita piešķir platīna, zelta, sudraba vai 
bronzas apbalvojumus, kas tiek pasniegti Atbildīgā 
biznesa nedēļas pasākumu ietvaros.

Ilgtspējas indeksu no 2010. gada īsteno LDDK un 
LBAS sadarbībā ar Korpotatīvās ilgtspējas un atbildī-
bas institūtu.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone “Ilgtspējas indeksa” 
apbalvošanas ceremonijā īpašu apbalvojumu “Ilgtspējas līderis 
2018” pasniedza uzņēmuma GRIFS AG valdes loceklim Ainaram 
Bundulim.

Atbildīgas biznesa nedēļas un Ilgtspējas indeksa 2018 atbalstītāji un sadarbības partneri, 13. jūnijs
Avots: Korporatīvais ilgtspējas un atbildības institūts
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LDDK 
GaDa BaLVa 2018

Par godu sociālā dialoga un Latvijas Darba devēju kon-
federācijas 25 gadu jubilejai, un Latvijas 100gadei no-
risinājās LDDK Gada balva 2018, kas jau piekto gadu 
godina tos tautsaimniekus, kuri savu ikdienas darbu 
velta ne tikai uzņēmuma attīstībai, bet visas nozares 
izaugsmei. šajā reizē īpaši izcēlām 9 nozaru līderus, 
kuri neatlaidīgā darbā un sociālā dialoga ietvarā spēju-
ši panākt nozarei augstus attīstības rādītājus.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis, uzrunājot darba 
devējus LDDK Gada balvas 2018 pasniegšanās cere-
monijā, uzsvēra, ka gudrība ir pamats lēmumiem un 
valsts attīstībai. Protot gudri strādāt un lemt, pratīsim arī 
gudri veidot savu valsti. 

lDDk GADA tAutsAimniEks  
roberts strīpnieks, 

AS “Latvijas valsts meži” prezidents 

lDDk GADA tAutsAimniECE  
Gita mūrniece,

AS “Smiltenes piens” padomes priekšsēdētāja

“Būsim sociāli aktīvi, būsim cilvēki, kas spēj pieņemt 
labus lēmumus un spēj vienmēr strādāt visas sabied-
rības interesēs!”

LDDK Gada balva 2018, Rīgas pilī, 30. novembrī

2018
LDDK gADA 

TAUTSAIMNIEKS

2018
LDDK gADA 

TAUTSAIMNIECE
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ĶīmijAs un fArmāCijAs nOzArEs līDEris 2018
Vitālijs skrīvelis, Latvijas Ķīmijas un farmācijas 
uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs

trAnspOrtA un lOģistikAs nOzArEs līDEris 2018 
Valdis trēziņš, Auto pārvadātāju asociācijas 

“Latvijas auto” prezidents

lAuksAimniECīBAs nOzArEs līDEris 2018
Edgars treibergs, Lauksaimniecības Organizāciju

Sadarbības Padomes valdes priekšsēdētājs

pārtikAs rūpniECīBAs nOzArEs līDEris 2018
ināra šure, Latvijas Pārtikas uzņēmēju federācijas 

padomes priekšsēdētāja

VEsElīBAs AprūpEs nOzArEs līDEris 2018 
māris rēvalds, Veselības aprūpes un darba devēju 

asociācijas valdes priekšsēdētājs
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mEtālApstrāDEs un mAšīnBūVEs 
nOzArEs līDEris 2018

Vilnis rantiņš, Mašīnbūves un 
metālapstrādes rūpniecības asociācijas 

padomes priekšsēdētājs 

mEžA nOzArEs līDEris 2018 
kristaps klauss, Latvijas Kokrūpniecības 

federācijas izpilddirektors

BūVniECīBAs nOzArEs līDEris 2018 
Baiba fromane, Latvijas Būvuzņēmēju 

partnerības vadītāja

ikt, ElEktrOtEHnikAs un ElEktrOnikAs 
nOzAru līDEris 2018

normunds Bergs, 
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas 

rūpniecības asociācijas prezidents

LDDK 
GaDa BaLVa 2018
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tAutsAimniECīBAs VēstniEks 
Valdis Dombrovskis, 
Eiropas Komisijas viceprezidents, Eiropas Savienības komisārs ar 
atbildību par eiro un sociālo dialogu, Finanšu stabilitātes, finanšu 
pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jomu

tAutsAimniECīBAs VēstniEks 
Pēteris Krīgers, 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs 
no 2002.-2017.gadam

tAutsAimniECīBAs VēstniEks 
gatis Krūmiņš, 
Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks un rektors

Atzinību par sociālā dialoga stiprināšanu, darba devēju konkurētspējas veicināšanu 
un intelektuālu pienesumu Latvijas tautsaimniecības vēstures izpētē saņēma:

LDDK Gada balvas 2018 laureāti, 30. novembrī
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DarBa DEVĒJu INtErEŠu PĀrStĀVNIECĪBa ES 
uN StarPtautISKaJĀS OrGaNIZĀCIJĀS 

ILO
Starptautiskā darba organizācija (International Labour 
Organization - ILO) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas trīs-
pusējā aģentūra, kas apvieno 187 valstu valdības, darba 
devēju un darba ņēmēju pārstāvjus, un starpvalstu lī-
menī pārrauga ar nodarbinātu saistītos jautājumus.

IOE
Starptautiskajā darba devēju organizācija (Internatio-
nal Organization of Employers - IOE) ir lielākā starp-
tautiskā darba devēju intereses pārstāvošā organi-
zācija, kas sekmē labvēlīgas uzņēmējdarbības vides 
veidošanu, aizstāvot tādu normatīvo regulējumu 
starptautiskā līmenī, kas veicina uzņēmējdarbību, pri-
vātā sektora attīstību un darba vietu radīšanu. 

THE GLOBAL cOMPAcT
Globālais līgums ir Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ģenerālsekretāra Kofi Annana iniciatīva – aicinājums 
uzņēmējiem visā pasaulē iesaistīties kustībā un vie-
dokļu apmaiņā labās prakses popularizēšanai cilvēk-
tiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un pretko-
rupcijas jautājumos.

BuSSInES AT OEcD
Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvā padome 
Business at OECD darbojas Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas (Organization for Economic 
Cooporation and Development, OECD) ietvaros. 

BuSInESSEuROPE
Eiropas Biznesa konfederācija BUSINESSEUROPE ir 
Eiropas biznesa un darba devēju balss un interešu 
pārstāvis Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas 
procesā.

IcIE/МКПП
Starptautiskais ražotāju un uzņēmēju kongress 
(The International Congress of Industrialists and 
Entrepreneurs, ICIE/ Международный Конгресс 
промышленников и предпринимателей - МКПП) ir 
starptautiska nevalstiska sabiedriska organizācija.  

IccEu/МКСОР
Starptautiskā darba devēju organizāciju koordinē-
jošā padome (The International Coordinating Coun-
cil of Employers’ Unions, ICCEU / Международный 
Координационный Совет Объединений 
Работодателей, МКСОР) ir konsultatīva padome, 
kas apvieno  darba devēju organizācijas no vairākām 
Centrālās un Austrumeiropas valstīm.

LDDK IR PĀRSTĀVĒTA 
šĀDĀS DARBA DEVĒJu 
InTERESES AIzSTĀVOšĀS 
ES un STARPTAuTISKĀS 
ORGAnIzĀcIJĀS:
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LDDK LIEtIŠĶĀS 
SaDarBĪBaS PaDOMES (LSP) 

Vienu no LDDK prioritātēm ir Latvijas uzņēmēju ārējo 
ekonomisko interešu aizstāvība, stiprinot attiecības ar 
dažādu valstu darba devēju organizācijām. Interešu 
pārstāvības un darbības labākai koordinācijai LDDK ir 
noslēgusi divpusējos līgumus ar dažādu valstu nacio-
nālām un reģionālām darba devējus apvienojošām 
uzņēmēju organizācijām, veidojot Lietišķās sadarbī-
bas padomes (LSP).

LSP regulāro tikšanos laikā tiek pārrunāta esošā sa-
darbība, nepieciešamā rīcība un iesaiste dažādu uz-
ņēmējdarbību un sadarbību uzņēmēju līmenī veicino-
šu jautājumu risināšanā starpvaldību komisiju līmenī.

LDDK IR nODIBInĀJuSI LIETIšĶĀS SADARBĪBAS PADOMES AR ARMĒnIJu, 
AzERBAIDžĀnu, BALTKRIEVIJu, GRuzIJu, KAzAHSTĀnu, KRIEVIJu, MOLDOVu, 
TuRKMEnISTĀnu, uKRAInu un uzBEKISTĀnu.

Latvijas – Uzbekistānas LSP 
Latvijas – Turkmenistānas LSP 
Vadītājs AS “Sonora” valdes 
priekšsēdētājs Jānis Mozga

Latvijas – Moldovas LSP 
Latvijas – Armēnijas LSP 
Latvijas – gruzijas LSP  
Vadītājs Jelgavas ražotāju 
un tirgotāju asociācijas 
priekšsēdētājs Imants Kanaška

Latvijas-Baltkrievijas LSP 
Latvijas – Kazahstānas LSP
Vadītājs AS “Latvijas Dzelzceļš” 
valdes priekšsēdētājs, 
prezidents Edvīns Bērziņš

Latvijas-Krievijas LSP
Vadītājs AS “Latvijas Gāze” 
valdes priekšsēdētājs 
Aigars Kalvītis

Latvijas-Ukrainas LSP
Vadītājs Rīgas brīvostas 
pārvaldes pārvaldnieks 
Ansis Zeltiņš

Latvijas – Azerbaidžānas LSP
Vadītājs Biznesa augstskolas 
“Turība” padomes loceklis 
Ivars Strautiņš
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StIPrINOt SOCIĀLO DIaLOGu, VaraM 
rISINĀt DarBa tIrGuS IZaICINĀJuMuS

13.-14.septembrī, Rīgā Starptautiskās Darba devēju organizācijas (IOE – International Organisation of Employers) Ei-
ropas un Centrālāzijas reģiona biedru ikgadējā sanāksmē tikās darba devēju organizāciju pārstāvji, lai apspriestu 
aktuālos darba tirgus izaicinājumus un sociālā dialoga lomu ilgtspējīgā attīstībā un noteiktu darba devēju prioritātes 
globālās ekonomikas apstākļos.

”Šobrīd globālā ekonomika, kuras sastāvdaļa esam 
arī mēs, saskaras ar būtiskiem izaicinājumiem – kā 
veicināt investīcijas, risināt darbaspēka trūkumu, 
sekmīgāk ieviest digitalizāciju uzņēmumos. Lai no-
drošinātu Latvijas ekonomikas un uzņēmumu kon-
kurētspēju, mums jāturpina nodrošināt labvēlīgu 
vidi uzņēmumu darbībai un darba vietu izveidei, jā-
samazina ēnu ekonomika un jāveicina investīcijas 
augstas pievienotās vērtības nozarēs.”

“Ceturtā industriālā revolūcija ir Latvijas izrāviena 
iespēja, jo mūsu galvenie resursi nebūs nafta vai 
zelts, bet gan tehnoloģijas un gudri cilvēki, kas pie-
ejami arī Latvijā. Attīstoties tehnoloģijām, mainās arī 
darba vide, jo tā prasa nemitīgu darbinieku pilnvei-
došanos, jaunu procesu, prasmju apgūšanu.”

“Ar vairāk nekā 150 biznesa un darba devēju orga-
nizāciju biedriem un partneru kompānijām visā pa-
saulē, mēs esam vienīgā globālā biznesa balss dis-
kusijās par sociālo un darba politiku, kas ietekmē 
uzņēmējdarbību.” 

Vitālijs Gavrilovs, lDDk prezidents: 

juris Binde, lDDk viceprezidents, lmt prezidents: 

Erols kiresepi, iOE prezidents: 

Ikgadējā IOE sanāksme 13. – 14. septembrī, 
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traNSPOrta uN LOĢIStIKaS NOZarES 
attĪStĪBa ŠOBrĪD Ir PrIOrItĀtE

Starptautiska darba devēju organizāciju vadītāju tikšanās par transporta un loģistikas nozares attīstības iespējām.  
Sanāksmē piedalījās darba devēju organizāciju pārstāvji no Baltkrievijas, Ķīnas, Krievijas, Vācijas, Latvijas un citām 
Eiropas un Centrālāzijas valstīm

Inese Stepiņa
LDDK ģenerāldirektores vietniece
starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte
e-pasts: inese.stepina@lddk.lv, 67225162

Ilona Kiukucāne
LDDK pārstāvis BUSINESSEUROPE
e-pasts: ilona.kiukucane@lddk.lv, 67225162

kontaktinformācija Es un starptautiskajos jautājumos:

Starptautiskā darba devēju organizāciju vadītāju tikšanās par transporta un loģistikas nozares attīstības iespējām 13. septembrī

“Latvija ir nozīmīgs mezgls, kas savieno Ziemeļeiro-
pu un Baltiju ar pārējo Eirāziju un ir neatņemama 
Belt and Road Initiative daļa. Sadarbība transportā 
un loģistikā ir Ķīnas un Latvijas sadarbības fokuss.”

“Pēdējos gados Latvijas transporta un loģistikas no-
zare ir īstenojusi ļoti aktīvu sadarbību gan ar tuvāko 
kaimiņvalstu, gan tālāku Eiropas un Āzijas valstu 
kolēģiem un pakāpeniski attīstījusi sadarbību arī ar 
biznesa organizācijām, kuru skatījums un ikdienas 
kontakti ar kravu īpašniekiem ir daudz plašāki.” 

Yin Yuanping, kīnas uzņēmumu konfederācijas 
(China Enterprise Confederation – CEC) pārstāve: 

Edvīns Bērziņš, lDDk viceprezidents, VAs “latvijas 
dzelzceļš” prezidents: 
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Vasarā Latvijas uzņēmumu komandas pulcējās Us-
mas ezera atpūtas kompleksā “Lejastiezumi”, lai jau 
6 gadu cīnītos par sportiskākā darba devēja titulu 
Uzņēmēju sporta spēlēs. Kopvērtējumā pirmo vietu 
ieguva VAS Latvijas Dzelzceļš, otro SIA “Lattelecom”, 
bet trešo AS Liepājas Papīrs komandas. 

uZŅĒMĒJu 
SPOrta SPĒLES

Uzņēmēju sporta spēles 2018. gada 8. - 10. jūnijs Uzņēmēju sporta spēles 2018. gada 8. - 10. jūnijs

2018. GADS

1.
2.

3.
Latvijas 

Dzelzceļš
Lattelecom

Liepājas 
Papīrs
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InDIVIDuĀLIE SPORTA VEIDI

RADOšĀS DARBnĪcAS

KOMAnDu SPORTA VEIDI

LDDK aicina uzņēmumus un to darbiniekus satik-
ties sportiski izklaidējošā pasākumā un kopā pava-
dīt azartisku nedēļas nogali. Tāpēc ierastās uzņē-
mēju sporta spēles šogad pārtop uzņēmēju sporta 
un izklaides festivālā “Bizfests”.

Festivāla mērķis ir stiprināt sadarbību neformālā 
gaisotnē, veicināt uzņēmuma komandas garu, ie-
pazīt kolēģus un sadarbības partnerus, kā arī aktī-
vi un interesanti pavadīt laiku kolēģu un ģimenes 
lokā.

Uzņēmēju sporta spēles 2018. gada 8. - 10. jūnijs

fESTIVĀLS nORISInĀSIES 
14. - 16. JūnIJAM, ATPūTAS KOMPLEKSĀ 
“LEJASTIEzuMI” PIE uSMAS EzERA.

AKTIVITĀTES un SPORTS BĒRnIEM

IEDVESMAS TELTS

DzĪVĀ MūzIKA un DJ
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Latvijas Dzelzceļa nozares darba devēju organizācija
Liepājas Direktoru Padome

Belt and Road Initiative
Latvijas Lielo slimnicu asociacija

LDDK BIEDRI – ASOcIĀcIJAS40



AS Sentor Farm Aptiekas SIA Pļaviņu DM AS Dzintara aptiekas

LDDK BIEDRI – uzņĒMuMI 41



LDDK jaunā biroja atklāšana 2018. gada. 29. jūnijā

LDDK jaunā biroja atklāšana 2018. gada. 29. jūnijā

25. JuBILEJaS GaDĀ 
LDDK JauNS BIrOJS

2018. gada 3. aprīlī Latvijas Darba devēju konfederā-
cija no Baznīcas ielas biroja pārcēlās uz jaunu mājvie-
tu Rīgā, Raiņa bulvārī 4, kuru LDDK vajadzībām atra-
dusi un pielāgojusi VAS ‘’Valsts nekustamie īpašumi‘’. 
Jaunajā LDDK birojā biedriem pieejama plaša sa-
nāksmju zāle, preses konferenču telpa un bibliotēka.
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PatEICaMIES Par 
atBaLStu uN SaDarBĪBu
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LDDK biedru sapulce 2018. gada 21. martā



darbadeveji

darbadeveji

darbadeveji

Latvijas Darba devēju konfederācija

darbadevejukonfederacija

Latvijas Darba devēju konfederācijawww.lddk.lv

DARBA DEVĒJU INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBA 
SOCIĀLĀ DIALOGA IETVAROS

PROfESIONĀLĀ 
IzGLĪTĪBA UN 

NODARBINĀTĪBA

VESELĪBAS 
APRūPE

SABIEDRISkĀ 
DROŠĪBA

SOCIĀLĀ 
DROŠĪBA

TRANSPORTS 
UN SAkARI

NODOkļI UN 
BUDžETS

kONkURĒTSPĒJA UN 
ILGTSPĒJA

DARBA 
LIETAS

VIDES AIzSARDzĪBAS 
LIETAS

REģIONĀLĀ 
ATTĪSTĪBA

LDDk VALDĪBA LBAS
NACIONĀLĀ TRĪSPUSĒJĀ SADARBĪBAS PADOmE

TRĪSPUSĒJĀS SADARBĪBAS APAkŠPADOmES


