
PLĀNOTIE PASĀKUMI

Galvenie projekta pasākumi:

�� Atklāšanas pasākums –projekta uzsākšana, 
projekta sadarbības partneru prezentācijas, 
divpusējās sadarbības un norvēģu prakses 
pieņemšanas Latvijā uzsvēršana. 

�� Sociālā dialoga diena Rīgā – izstāde – 
trīspusējās sociālā dialoga vietējā un 
reģionālajā līmenī Latvijā sasniegumu 
un izaicinājumu prezentācija. Nākotnes 
darbību plānošana un labāko norvēģu 
tradīciju pārņemšana. 

�� Ziņojuma “Vietējais un reģionālais 
trīspusējais sociālais dialogs Latvijā: 
izaicinājumi un iespējas” sagatavošana. 
Sociālā dialoga attīstības Latvijā pašreizējo 
iespēju izpēte un analīze.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

�� Uzlabots trīspusējais sociālais dialogs un sadarbība Latvijā, 
pārņemot labāko Norvēģijas pieredzi.

�� Uzlabota sociālo partneru spēja iesaistīties trīspusējā  
sociālajā dialogā, kas uzlabo darba attiecības un ekonomisko 
stāvokli vietējā un reģionālajā līmenī.

�� Pilnveidota sociālā dialoga struktūra un  
nostiprināts tīkls ar sociālajiem partneriem.

�� Nostiprināts augstāks uzticības līmenis starp sociālajiem 
partneriem, ieskaitot valdības, kas nodrošinās labākus, 
piemērotākus valsts un vietējā mēroga lēmumus  
ārpus šī projekta robežām.

�� Izveidotas jaunas sadarbības formas sadarbībai starpnozaru 
sektoros, izmantojot jaunu platformu trīspusējam  
sociālajam dialogam.

�� Izveidota divpusējā un trīspusējā dialoga infrastruktūra ikdienas 
darbībām ar vietējo un reģionālo ieinteresēto pušu iesaisti.

�� Reģionālie semināri – šī tikšanās būs 
turpinājums iepriekšējiem projekta 
pasākumiem, kuru laikā sociālie partneri 
jau ir apsprieduši un dalījušies ar idejām 
par norvēģu labāko tradīciju ieviešanu 
Latvijā. Šis pasākumu kopums stiprinās 
koordināciju reģionos un starp tiem.

�� Noslēguma pasākums, būs projekta 
rezultātu prezentācija, sociālā dialoga 
veicināšanas vadlīniju prezentācija, 
sadarbības un kopīgu darbību efektivitāte 
sociālo partneru starpā, prezentācija par 
Norvēģijas labāko tradīciju ieviešanas 
Latvijā progresu un par nākotnes sociālās 
saziņas attīstības plāniem. 

Vietējā un reģionālā 
trīspusējā sociālā dialoga 
veicināšana Latvijā



PROJEKTS UN TĀ MĒRĶI

Šī projekta mērķis ir nostiprināt un uzlabot sociālo dialogu starp vietējām un reģionālajām Latvijas 
ieinteresētajām pusēm un nodot tālāk spēcīgās norvēģu trīspusējā sociālā dialoga tradīcijas.

Cenšoties uzlabot trīspusējo sociālo dialogu, projektam ir šādi mērķi:

Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, 
in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”. 

Atbalsta Norvēģija ar Norvēģijas dotācijām 2014-2021 programmā 
“Social Dialogue – Decent Work”.

PROJEKTA ILGUMS 

no 01.08.2019. līdz 31.07.2021.

2019
2021

�� uzlabot trīspusējo sociālo dialogu un 
sadarbību Latvijā, pārņemot labākās 
Norvēģijas tradīcijas un pieredzi;

�� uzlabot sociālo partneru spēju 
iesaistīties trīspusējā sociālajā 
dialogā, kas uzlabo darba attiecības 
un ekonomisko stāvokli;

�� nostiprināt sadarbību ar sociālajiem 
partneriem, kas veicinās sadarbības 
līgumu parakstīšanu;

�� organizēt reģionālā līmeņa 
seminārus par sociālo dialogu;

�� nostiprināt augstāku uzticības 
līmeni starp sociālajiem partneriem, 
ieskaitot valdības, kas veicinās labākus, 
piemērotākus valsts un vietējā  
mēroga lēmumus;

�� izveidot jaunas sadarbības formas 
sadarbībai starpnozaru sektoros, 
izmantojot jaunu platformu trīspusējam 
sociālajam dialogam;

�� izveidot labas divpusējās un trīspusējās 
saziņas konsultācijas un sadarboties  
ar vietējām un reģionālajām ieinteresēto 
pušu iestādēm.

PROJEKTA PIETEICĒJS

Rīgas Uzņēmēju biedrība

Biedrības mērķis – pārstāvēt Rīgas pilsētas uzņēmēju 
intereses un veidot dialogu ar valsts un pašvaldību 
iestādēm un starptautiskajām organizācijām, 
iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu 
uzņēmēju un Rīgas pilsētas ekonomisko attīstību.

Veicināt uzņēmējdarbības attīstību un izstrādāt un 
īstenot ar to saistītus projektus, attīstīt Rīgas pilsētas, 
Rīgas reģiona un ārvalstu uzņēmēju savstarpējo 
sadarbību, veicināt informācijas, pieredzes un labās 
prakses piemēru apmaiņu starp Rīgas uzņēmējiem, 
sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām un 
apvienībām ar mērķi sekmēt RUB atpazīstamību, 
iesaistīt uzņēmējus dalīties pieredzē dažādos 
pasākumos, kā arī iegūt jaunu pieredzi un kontaktus, 
veicināt uzņēmēju veiksmīgu izaugsmi vietējos un 
ārzemju tirgos


