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TIESISKĀ REGULĒJUMA IZSTRĀDEI
Andris Alksnis
Projekta vadītājs

REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU SASNIEGŠANAS
RISKU NOVĒRŠANA
Prasības

Faktiskā izpilde 31.01.2018.

Plānotā izpilde 30.06.2018.

SADARBĪBAS PARTNERI
Ar 3 jauniem potenciālajiem sadarbības
partneriem (prioritāro nozaru
uzņēmumiem) LDDK 2018.gada
5 sadarbības partneri
1 sadarbības partneris
1.ceturksnī ir noslēgusi sadarbības
memorandus, kas līdz 30.06.2018.
varētu rezultēties kā sadarbības līgumi
3 sadarbības partneri, kuri 2016. gadā ar LDDK parakstīja sadarbības memorandus par dalību projektā, no darbības projektā atteicās
1 sadarbības partneris ir lūdzis sašaurināt 1 no projekta prioritārajām nozarēm
1 sadarbības partneris strādā projektā atbilstoši tā pienākumiem

REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU SASNIEGŠANAS
RISKU NOVĒRŠANA
Laika periodā no 2017.gada augusta līdz decembrim LDDK vadībai un projekta vadībai, ir bijušas tikšanās ar
šādiempotenciālajiem sadarbības partneriem:
 Asociāciju “Latvijas auto”
 LAĶĪFA
 Cēsu uzņēmēju klubu
 Latvijas Kokrūpniecības federāciju
 Latvijas Neatkarīgo mežistrādātāju asociāciju, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociāciju
 Tikšanās ar LIKTA
 Tikšanās ar VAS “Latvijas Pasts”
 Tikšanās ar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” (noslēgts sadarbības memorands)
 Tikšanās ar Latvijas Būvniecības partnerību (noslēgts sadarbības līgums)
 Tikšanās ar AS “Latvijas Mobilais telefons” (noslēgts sadarbības memorands)
 Tikšanās ar AS “Olainfarm” (noslēgts sadarbības memorands)

ĢENERĀLVIENOŠANĀS
Prasības

Faktiskā izpilde 31.01.2018.

5 ģenerālvienošanās līdz 30.06.2021.

0

Plānotā izpilde 30.06.2018.

Ņemot vērā iepriekš neparedzētās problēmas ar sadarbības partneriem, 2018. gadā tiek plānots noslēgt 1
ģenerālvienošanos būvniecības nozarē. Projekta rezultatīvais rādītājs – 5 ģenerālvienošanās līdz 30.06.2021. tiks
sasniegts

PROJEKTA IETVAROS PLĀNOTIE DARBI
Aktivitāte

Plānotais termiņš 30.06.21.

Darba devēju, to organizāciju izglītošana par
ģenerālvienošanos regulējumu un saturisko būtību

Visu projekta laiku

Darbs ar potenciālajiem sadarbības partneriem, ar
kuriem būtu iespējams nodibināt līgumattiecības, lai
sasniegtu noteikto projekta sadarbības partneru skaitu (5)

Līdz 31.12.2018.

Darbs ar esošo sadarbības partneri

Līdz ģenerālvienosānās noslēgšanai būvniecības
nozarē 2018.gadā

LDDK un LBAS organizētās konferences par
ģenerālvienošanās tematiku

Viena konference katru gadu

Sadarbības partneru pieredzes apmaiņas braucieni uz
ārvalstīm

2019.-2021.gads

Tirgus pētījumi (IKT un transporta nozarē)

31.05.2018.

PROJEKTA FINANŠU RĀDĪTĀJI
Faktiskā izpilde 31.01.2018.

Prognozētā izpilde 30.06.2018

Plānotā izpilde 30.06.2021.

42 351 € (6,02%)*

106 779 € (15,18%)**

703 361 € (100%)

Mēnesis

Prognozētā izpilde

Februāris

7 964 €

Marts

10 681 €

Aprīlis

18 264 €

Maijs

16 537 €

Jūnijs

10 982 €

Februāris – Jūnijs
2018.

64 428 €

*CFLA faktiski apstiprināto maksājumu pieprasījumu dati + par periodiem, kur izdevumi notikuši, bet maksājumu pieprasījumi vēl nav iesniegti CFLA.
**CFLA faktiski apstiprināto maksājumu pieprasījumu dati + par periodiem, kur izdevumi notikuši, bet maksājumu pieprasījumi vēl nav iesniegti CFLA + reālo/pesimistisko finansēšanas plāna izpildi

PALDIES!
andris.alksnis@lddk.lv

67225162

