
VALSTS KANCELEJAS PĀRZIŅĀ ESOŠIE EIROPAS 
SAVIENĪBAS FONDU ATBALSTĪTIE PASĀKUMI

Nozaru darba devēji un 
darba ņēmēju 
organizācijas 

noslēgušas piecas 
ģenerālvienošanās

25 pasākumi 
nozaru darba devēju 

un darba ņēmēju 
organizāciju iesaistei 

sociālajā dialogā

NOZARU SOCIĀLĀ DIALOGA ATTĪSTĪBA**

VALSTS PĀRVALDES PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE 
LABĀKA TIESISKĀ REGULĒJUMA IZSTRĀDĒ *

Attīstīt divpusējo sociālo dialogu 
labāka tiesiskā regulējuma izstrādē, lai 

veicinātu uzņēmējdarbības vides 
sakārtošanu prioritāri piecās nozarēs – 
kokrūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā, 
būvniecībā, transportā un loģistikā, 

telekomunikācijās un sakaros

MĒRĶIS

Veicināta nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu 

identificēšana un 
atgūšana

Klientorientēta 
pārvaldība

Kvalitatīvāki un ērtāki 
pakalpojumi komercdarbības 

veikšanai

Paugstināta 
izmeklējamo lietu 

kvalitāte efektīvākai 
korupcijas novēršanai 
un ēnu ekonomikas 

mazināšanai

Veicināts ētiskums, 
mazināti interešu konflikta 

riski valsts pārvaldē un 
radīta investīciju piesaistei 

labvēlīgāka 
uzņēmējdarbības vide

Mazinātas birokrātiskās 
procedūras un 

administratīvais slogs 
mazajiem un vidējiem 

komersantiem un 
veicināta izpratne par 
komercdarbības vidi

Radīti labvēlīgāki apstākļi 
nozaru ekonomikas 

izaugsmei

Pilnveidota sabiedrības 
informētība par sociālo 

partneru darbību, sociālā 
dialoga būtību un tā 

sniegtajām priekšrocībām

Sabalansētas nozaru darba 
devēju un darba ņēmēju 

intereses un sakārtots darba 
attiecību tiesiskais 

regulējums

Mazināts nozaru ēnu 
ekonomikas un nelegālās 
nodarbinātības īpatsvars

Valsts kanceleja © 2017

8 milj. eiro 
Eiropas Savienības un 
valsts budžeta līdzekļu

PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS

Nodrošināt valsts pārvaldes 
profesionālo pilnveidi, lai veicinātu 
komercdarbības vides sakārtošanu, 

ēnu ekonomikas un korupcijas 
mazināšanu

MĒRĶIS

1,4 milj. eiro 
Eiropas Savienības un 
valsts budžeta līdzekļu

PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS

IEGUVUMI

IEGUVUMI

Papildu informāciju var iegūt: http://www.mk.gov.lv/lv/content/atbildiga-iestade

* “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas  
 novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” [3.4.2.1. pasākums]

** Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” [3.4.2.2. pasākums]

Valsts kanceleja
Valsts administrācijas skola 

Valsts kontrole

PROJEKTU ĪSTENOTĀJI

Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība (LBAS)

Latvijas Darba devēju 
konfederācija (LDDK)

PROJEKTU ĪSTENOTĀJI

Apmācītas 14 817 
personas

PLĀNOTIE REZULTĀTI
līdz 2022. gada 30. jūnijam

PLĀNOTIE REZULTĀTI
līdz 2022. gada 30. jūnijam

nodarbinātie - labāka 
regulējuma izstrādē mazo 

un vidējo komersantu 
atbalsta jomā

8 104 
nodarbinātie - 

korupcijas novēršanas 
un ēnu ekonomikas 
mazināšanas jomā

6 713 


