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Sociālie partneri un Ministru kabinets paraksta Sadarbības memorandu par sadarbību
Latvijas prezidentūras ES Padomē 2015.gadā

Lai pilnvērtīgi iesaistītu sociālos partnerus Prezidentūras īstenošanā, Latvijas Republikas
Ministru kabinets, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība (LBAS) Nacionālās Trīspusējas sadarbības padomes (NTSP) laikā
parakstīja Memorandu par sadarbību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
2015. gadā sagatavošanā un norisē.
Memorands paredz sadarbību ar sociālo partneru organizācijām nozaru, nacionālā un Eiropas
Savienības līmenī, īstenot konsultācijas ar sociālajiem partneriem par Prezidentūras laikā
aktuāliem jautājumiem, kas skar darba devēju un darbinieku intereses, Eiropas Savienības
ekonomisko pārvaldību stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros un sociālo dialogu, sadarboties
Prezidentūras pasākumu kalendāra sagatavošanā un īstenošanā, kā arī veicināt Latvijas
starptautisko atpazīstamību.
Latvijas Republikas Ministru prezidente Laimdota Straujuma: „Latvijas gatavošanās
prezidentūrai aktīvi notiek ne tikai valsts pārvaldes līmenī, bet arī iesaistot nevalstiskos partnerus.
Sadarbības memoranda parakstīšana ir signāls, ka LDDK un LBAS apzinās savu lomu Latvijas
prezidentūras veiksmīgā norisē un ir gatavi savstarpējās koleģialitātes un izpratnes gaisotnē
sadarboties, lai Latvijas prezidentūra patiesi izdotos.”
LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs, vadot NTSP uzsvēra, ka sekmīgai Prezidentūras
sagatavošanai un norisei ar mērķi veicināt arī tautsaimniecības attīstību un iedzīvotāju labklājību
svarīga ir cieša sadarbība ar sociāliem partneriem: „Darba devēji, parakstos sadarbības
memorandu, apliecina savu gatavību uzņemties līdzatbildību Latvijas Republikas un Eiropas
Savienības izaugsmē un apņemas sniegt ieguldījumu sekmīgā Prezidentūras norisē.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: ”Eiropas prezidentūras
laikā sadarbība starp valdību un sociālajiem partneriem ir ļoti svarīga, ne tikai kā izdevība savu
valsti prezentēt Eiropā, bet arī kā iespēja ar sociālā dialoga instrumentiem aktualizēt darbiniekiem
tik svarīgo sociālo dimensiju tiesību aktos un politikas plānošanas dokumentos”
Parakstot šo Memorandu, Puses apņemas veikt nepieciešamās darbības, lai īstenotu Memorandā
iekļautos uzdevumus un principus savstarpējas koleģialitātes un izpratnes gaisotnē.
Sadarbības memoranda izpildi koordinē un tehniski nodrošina Nacionālās trīspusējās sadarbības
padomes sekretariāts sadarbībā ar nozaru ministrijām un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē sekretariātu.
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