
Seminārs tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana 
reģionos” ietvaros

               

IR SARUNAS, IR REZULTĀTS
Aicinām uz rezultātu balstītām sarunām!

Programmas mērķis: sniegt  darba devējiem un darba devēju organizāciju pārstāvjiem vispusīgas un 
pārbaudītas  zināšanas  sociālajā  dialogā,  kas  veicinātu  sadarbību  uzņēmuma,  reģiona,  nacionālā  un 
starptautiskā līmenī. 

Jūsu ieguvumi: 
− vispusīga informācija par sadarbības veidošanu reģiona, nozaru un nacionālā līmenī; 
− praktiskas zināšanas un pieredze sociālā dialoga veidošanā;
− izpratne par koplīguma lomu darba tiesiskajās attiecībās;
− iemaņas pārrunu vešanā, argumentēšanas tehnikas.

Aicinām pieteikties: darba devējus un darba devēju 
organizāciju pārstāvjus* (dalībnieku skaits ierobežots- 
25 personas). 

Semināru vada: Līga Neilande, kura ieguvusi sociālo 
zinātņu  maģistra  grādu  tiesību  jomā  Latvijas 
Universitātē  un  jurista  kvalifikāciju  Biznesa  Institūtā 
RIMPAK  Livonija.  Guvusi  plašu  pieredzi  strādājot 
Latvijas  Investīciju  un  attīstības  aģentūrā  un  LR 
Tieslietu  ministrijā.  Specializējusies  publiskās  un 
privātās  partnerības  projektu  un  reģionu  ilgspējīgas 
attīstības projektu izstrādē.

Semināra ilgums: 8 akadēmiskās stundas 

Semināra norises laiks un vieta: 
22.  aprīlis,  Valmiera,  Ausekļa  iela  31,  viesnīca 
„Vidzeme” ** Piesakies savlaicīgi! 
*Seminārs dalībniekiem ir bezmaksas
**Plašāku  informāciju  par  citiem  semināru  norises  
laikiem varat iegūt LDDK mājas lapā www.lddk.lv 

Lai pieteiktu savu dalību seminārā, aicinām sūtīt savu  
pieteikumu Līgai Tumševicai uz liga.tumsevica@nti.lv 
vai arī zvanīt pa tālruni +371 67316888 
līdz 19. aprīlim 

Programmas pamatelementi

Sociālā  dialoga  nozīme  lēmumu  pieņemšanas  un 
īstenošanas  procedūrās  reģiona,  valsts  un  starptautiskā  
līmenī.

Darba kvalitātes uzlabošana uzņēmumos,  veicinot  darba 
devēja  un  darba  ņēmēja  savstarpējo  dialogu  strīdu  
risināšanā,  koplīgumu  slēgšana  un  pārrunu  procedūru 
pilnveidošana.

Sociālā dialoga un sociālās partnerības veicināšana PPP 
projektos.  Pašvaldības  un  valsts  institūciju  sadarbība  ar  
uzņēmējiem,  risinot  reģionālās  attīstības  jautājumus.  
Investīcijas inovācijās un infrastruktūrā,  nodokļu politikas  
optimizācija, veicinot uzņēmējdarbību reģionos.

Sadarbības līgumu slēgšana starp pašvaldībām un darba 
devēju  organizācijām,  lai  uzlabotu  uzņēmējdarbības  vidi  
un  mazinātu  birokrātisko  slogu.  Iepirkuma  procesu  
sakārtošana un „caurspīdīgums”.

Elastdrošības  principu  nozīme  darba devējiem un darba  
ņēmējiem ekonomiski nelabvēlīgos apstākļos. Darba vietu  
radīšanas un saglabāšanas perspektīvas.

Kā sagatavoties pārrunām, pārrunu vadīšanas stratēģijas  
un principi. Spiediena punkti pārrunās, to pielietošana.

Sociālā dialoga lietišķā spēle- simulācija

Simulācijā dalībnieki pilnveidos praktiskās sociālā dialoga  
pārrunu un mediācijas prasmes reālās dzīves kontekstos  
un  situācijās,  pārsvarā  pašvaldību  diskusijās  ar 
uzņēmējiem un citām aktīvajām grupām. Simulācija ietver  
konfrontējošas  sākuma  pozīcijas,  kurās  katram 
dalībniekam jāpanāk  sev vēlamais  rezultāts.  Noslēgumā 
tiek saņemta atgriezeniskā saite par savu rīcību, kas tiek  
izanalizēta un ņemta vērā turpmākajos vingrinājumos.

85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts ar 
Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.
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