Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 3.4.2. specifiskā
atbalsta mērķa «Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā
regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas
novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā» 3.4.2.2.pasākuma
«Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē
uzņēmējdarbības atbalsta jomā»

Projekts : «Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā
regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides
sakārtošanai»
(Projekta Nr. 3.4.2.2/16/I/002)

Projekta ieviešanas laiks: 2017.gada 26. maijs – 2021.gada 30.jūnijs

Projekta iznākuma rādītāji:
Faktiskā izpilde uz 31.01.2018. – 2 pasākumi:
1. LBAS apmācību organizēšana (darbība 3.3.) Apmācību programma projekta nozaru
koordinatoriem «ZINĀŠANAS UN PRASMES ĢENERĀLVIENOŠANĀS
NOSLĒGŠANAS PROCESĀ» notika 10.-11.okt.2017.g., Rīgā.
2. LBAS un LDDK apvienota konference (darbība 3.4.) «Nozaru koplīgums – kvalitātes
zīme» tika organizēta 15.dec.2017.g., Rīgā.
P.S.
3. Izstrādāts nozares tirgus izpētes ziņojums (darbība 4.) ķīmiskā
rūpniecībā un tā saskarnozarēs (netiek iekļauts iznākuma rādītājos).
Plānotā izpilde uz 30.06.2018. – 1 pasākums:
Pieredzes apmaiņas vizīte (darbība 3.5.) uz Zviedriju š.g.25.-26.aprīlī.
Plānotā izpilde uz 30.06.2021. – 15 pasākumi

! Līdz 2018.gada beigām
tiek plānoti vēl 2
pasākumi: pieredzes
apmaiņas vizīte (darbība
3.5.) uz Vāciju š.g.
septembrī un LBAS un
LDDK apvienotā
konference (darbība 3.4.)
š.g. novembrī, tādējādi
tiks izpildīta Iznākuma
rādītāja starpvērtība – 5
pasākumi 2018.gadā.

Projekta rezultāta rādītājs uz 30.06.2021.g.:
Nozaru darba devēju un darba ņēmēju
ģenerālvienošanos skaits – kopā 5.

organizāciju

noslēgto

Faktiskā izpilde:
Latvijas Celtnieku arodbiedrība sadarbojas ar Latvijas Būvuzņēmēju partnerību,
notiek sarunas pie ģenerālvienošanās satura jautājumiem.
Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS
š.g.13.februārī piedalījās trīspusējā tikšanās ar Satiksmes ministru un LPPA
(Latvijas pasažieru pārvadājumu asociācija) vadītāju, pēc kuras notiek darbs pie
ģenerālvienošanās satura jautājumiem.
LDDK noslēdzis sadarbības memorandu ar AS Olainfarm, Starptautisko autoostu un
LMT, kas apliecina turpmākos pārrunu procesus ģenerālvienošanās slēgšanas virzienā.
Uz 31.01.2018.nav noslēgta neviena nozares ģenerālvienošanās.

Projekta finanšu rādītāji:
Faktiskā izpilde uz 31.01.2018. = EUR 125 213,27
Apstiprinātie MP Nr.1., 2., 3. ar kopējo summu EUR 74 992,25
MP Nr.4 pieprasīta papildus informācija, summa EUR 34 719,80
Faktiskie izdevumi janvārī, summa EUR 15 501,22
Plānotā izpilde uz 30.06.2018. = EUR 165 213,00
Plānotā izpilde uz projekta beigu datumu 30.06.2021. = EUR 703 361,00

Projekta ietvaros plānotie darbi/pasākumi:
1.Pieredzes apmaiņas vizīte (darbība 3.5.) uz Zviedriju š.g.25.-26.aprīlī.
(Piedalīsies 2 nacionālie koordinatori un sadarbības partneru koordinatori no celtniecības, meža un sakaru
nozarēm)
2. Nozares tirgus izpēte (darbība 4.) kokrūpniecības nozarē – aprīļa beigās.
3.Pieredzes apmaiņas vizīte (darbība 3.5.) uz Vāciju š.g. septembrī.
4. Nozares tirgus izpēte (darbība 4.) transporta nozarē – septembrī.
5. LBAS un LDDK apvienotā konference (darbība 3.4.) š.g. novembrī.
Paralēli minētajam, celtnieku, transporta un sakaru nozaru sadarbības partneri strādā pie
ģenerālvienošanās projekta izstrādes, dažādās stadijās norit sarunas par atsevišķiem ģenerālvienošanās
punktiem, tāpat notikušas vairākkārtējas tikšanās un sarunas ar otru pusi pie nozarēm svarīgiem
jautājumiem un diskusijas notiks arī turpmāk, līdz tiks sasniegts mērķis.
Plānots, ka tuvākajā laikā notiks iepazīšanās tikšanās un aktīva sadarbības ķīmijas nozarei ar partneri AS
«Olainfarm» un meža nozarei ar iespējamo partneri «Liepājas papīrs» un AS «Finieris», kam zināmas
iestrādes jau ir veiktas.

