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Ir sākusies pieteikšanās uz LDDK mācību programmām rudenī 
 

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs izsludina pieteikšanos uz 
mācību programmām 2012.gada rudenī. Mācību programmās Latvijas darba devēji varēs iegūt 
jaunu informāciju un papildināt jau esošās zināšanas trīs jomās – sociālais dialogs un 
cilvēkresursu vadība, korporatīvā sociālā atbildība, publiskā – privātā partnerība.  

2012.gada rudenī mācību programmas tiks organizētas Rīgā, Daugavpilī, Madonā, Jūrmalā un 
Kuldīgā. Kopš 2010.gada mācību programmās ir piedalījušies vairāk nekā 860 darba devēji – 
uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji visā Latvijā. Šo iespēju ir izmantojuši tādi Latvijas uzņēmumi, kā SIA 
„Baltkom TV”, AS „G4S Latvia”, SIA „Komerccentrs dati grupa”, SIA „BM Industrial” un daudzi citi.  

LDDK Biznesa resursu centrs, sadarbībā ar augsti kvalificētiem nozares ekspertiem un profesionāļiem, 
piedāvā trīs mācību programmas, kas katra ilgst trīs dienas: 

1. „Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”, 

2. „Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās partnerības veicināšana”,  

3. „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”.  

Visas trīs mācību programmas darba devēju organizāciju biedriem un pārstāvjiem ir pieejamas 
bez maksas. Mācību programmās ietvertas lekcijas ar atvērta tipa diskusijām par mācību tēmu. 
Piedaloties mācību programmās, dalībnieki iegūs arī izdales materiālus ar jaunāko informāciju un 
papildmateriālus, kā arī iespēju neformālā gaisotnē satikt potenciālos sadarbības partnerus un 
nodibināt jaunus kontaktus. 

Pirmās programmas „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība” sāksies Rīgā 13.septembrī 
un „Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās partnerības veicināšana” Kuldīgā 
14.septembrī. Detalizēta informācija par visu mācību programmu norises vietām un datumiem regulāri 
tiek atjaunota un ir pieejama LDDK mājas lapā www.lddk.lv un mājas lapā 
http://www.comperio.lv/?id=346.  

 

Pieteikšanās nosūtot pieteikuma anketu pa e-pastu info@comperio.lv. Tālruņi uzziņām: 
26569525, 67213003.  
 

Informācijai: 
Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes 
stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. Mācību programmas nodrošina SIA 
„Comperio”. Šīs mācību programmas tiks piedāvātas līdz 2014.gada beigām visā Latvijā. 

LDDK Biznesa resursu centrs darba devējiem piedāvā bezmaksas kursus, seminārus, praktiskus materiālus, 
pētījumus un rīkus profesionālajai pilnveidei un uzņēmumu/ organizāciju darbības pilnveidei. Lai Jūs būtu pirmie, 
kas uzzina par jaunākajām iespējām darba devējiem, aicinām sekot mums: 

 www.twitter.com tīklā: http://twitter.com/#!/LDDK_BRC  

 www.draugiem.lv izveidotajā lapā: http://www.draugiem.lv/lddk-brc    
 
Pielikumā:  Mācību programmu apraksts un grafiks 2012.gada rudenim 
  Pieteikuma anketa 
 
Informāciju sagatavoja: 
Agnese Alksne, LDDK korporatīvās sociālās atbildības un komunikāciju eksperte  
Tālr.: 67225162, agnese@lddk.lv 
 
Informācijai par darba devēju apmācībām: 
Gunta Misāne, SIA „Comperio”, tālr.: 67213003, 29115356 info@comperio.lv  

 
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 
Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta „LDDK 

administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. 85% no projekta 

finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda 
starpniecību. Par materiāla saturu atbild Latvijas Darba devēju konfederācija. 
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