Rīgā,

07.07.2015.
LDDK: prezidentūras laikā rasti jauni sadarbības partneri

Ir aizritējusi Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē – pirmā Latvijā vēsturē,
kuras laikā
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) organizēja piecas
starptautiskas konferences, izstrādājot un apstiprinot tajās četras rīcībpolitikas
rekomendācijas politikas veidotājiem, kā arī uzņēma virkni ārvalstu darba devēju
vizīšu Latvijā.
Prezidentūras laikā LDDK kopā ar sadarbības partneriem Eiropas Savienībā un Latvijā
organizēja šādus pasākumus:
 Starptautiska konference "Uzņēmējdarbība reģionos Eiropas Savienības konkurētspējas
stiprināšanai" 2015. gada 11.-12. februārī Jelgavā un Cēsīs, kas notika sadarbībā ar
Jelgavas un Cēsu pašvaldībām, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba
devēju grupu un Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu;
 Sociālo partneru forums „Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu
darbavietu nodrošināšanā” 2015. gada 31. martā Rīgā, kas tika organizēts sadarbībā ar
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS), Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
Darba devēju grupas atbalstu un Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu;
 Eiropas biznesa konfederācijas BUSINESSEUROPE dalīborganizāciju Prezidentu
padomes (BUSINESSEUROPE Council of Presidents) sanāksme 2015.gada 23.24.aprīlī Rundālē un Rīgā;
 Starptautiska konference "Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība:
sasniegumi un jauni mērķi" 2015.gada 11.maijā Rīgā, kas tika rīkota sadarbībā ar
Profesionālās izglītības attīstības asociāciju EUROPEA, Latvijas Profesionālās izglītības
biedrību un Valsts izglītības satura centru;
 Trešais Austrumu partnerības Biznesa Forums „Lietišķā sadarbība pāri Austrumu
partnerības robežām” 2015. gada 20.-21. maijā Rīgā, kas tika rīkots sadarbībā ar Latvijas
Republikas Ārlietu ministriju, Eiropas biznesa konfederāciju BUSINESSEUROPE,
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Eiropas Investīciju banku, projektu East
Invest, uzņēmumiem Lattelecom un Latvenergo.

Tāpat prezidentūras laikā Latvijā viesojās Armēnijas, Azerbaidžanas, Baltkrievijas, Francijas,
Gruzijas, Moldovas, Ukrainas, Ungārijas un Vācijas darba devēju organizāciju delegācijas,
kā arī visu Eiropas biznesa kofederācijas BUSINESSEUROPE dalīborganizāciju vadītāji.
Aktīva līdzdalība prezidentūrā konfederācijai sniedza iespēju dibināt jaunus kontaktus un
veidot tīklu vērtīgai pieredzes apmaiņai ar uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem gan ES
ietvaros, gan ārpus ES esošās valstīs. Turklāt daudzu valstu pārstāvji, pateicoties LDDK
organizētajām aktivitātēm, šogad Latviju apmeklēja pirmo reizi.
LDDK Prezidents Vitālijs Gavrilovs: „Par vienu no būtiskākajiem ieguvumiem jāuzsver jaunu
kontaktu dibināšana ar citām darba devēju organizācijām, lēmumpieņēmējiem un
investoriem, kuru interese par Latviju kā uzticamu sadarbības partneri un labvēlīgu vidi
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attīstībai ir būtiski pieaugusi pēdējā pusgada laikā. Kā rezultātā noslēgti pieci jauni
sadarbības līgumi ar organizācijām, kas ikdienā strādā uzņēmējdarbības vides attīstībai.”
Darba devēji prezidentūru izmantoja, lai diskutētu par biznesam nozīmīgiem jautājumiem un
iepazīstinātu Eiropas un Latvijas lēmumu pieņēmējus ar darba devēju nostāju, tostarp
nepieciešamību:
1. pēc iespējami drīzākas mērķtiecīgas Eiropas Savienības reģionu un dalībvalstu
konverģences pasākumu ieviešanas, izmantojot visus pieejamos finanšu,
nefinanšu, savstarpējās sadarbības veicināšanas, sociālā dialoga un citus
mehānismus;
2. sekmēt sociālo dialogu visos līmeņos – Eiropas Savienības, nacionālā, nozaru un
uzņēmumu līmenī –, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomisko attīstību un kvalitatīvu
darbavietu radīšanu. Tieši Latvijas sociālie partneri kopā ar valdību bija aktīvi virzītāji
sociālā dialoga nozīmes izgaismošanai Eiropas Savienības visaugstākajā līmenī, ņemot
vērā Latvijas trīspusējā sociālā dialoga pozitīvo pieredzi;
3. veicināt darba vidē balstītas mācības visās to izpausmēs, šajā procesā nodrošinot
sociālo partneru, uzņēmumu un profesionālās izglītības īstenotāju iesaisti, kā arī
veicināt inovācijas un uzņēmējdarbība, lai attīstītu augstas kvalitātes, darba tirgum
atbilstošas profesionālas prasmes un kvalifikācijas;
4. sekmēt tirdzniecību, uzņēmējdarbību, tostarp mazā un vidējā biznesa, attīstība un
labklājības līmeņa pieaugumu, kam ir izšķiroša loma Eiropas Savienības Austrumu
partnerības tālākajā attīstībā, miera un stabilitātes nodrošināšanā reģionā.
Kopumā LDDK rīkotajos prezidentūras pasākumos piedalījās 1 305 dalībnieki no 44
valstīm. Vienlaikus, ņemot vērā Latvijas prezidentūras ES Padomē kvalitatīvo audiovizuālo
nodrošinājumu, pasākumus tiešraidē noskatījās gandrīz desmit reižu vairāk interesentu
– 12 030 skatītāju tiešraidē. Pasākumos piedalījās 173 mediju pārstāvji.

Latvijas darba devēji vēl veiksmi kolēģiem Luksemburgā, pārņemot prezidentūras
pienākumus Eiropas Savienībā, turpinot un sekmīgi virzot Latvijas iesāktās ieceres, lēmumu
pieņemšanā aktīvi iesaistot biznesa pārstāvjus, sociālos partnerus un organizētās
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.
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