
11.00 Konferences atklāšana 

11.00 -11.15
Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore

Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs

11.15-12.15 1. Jaunas nodarbinātības tendences:  izaicinājumu un iespējas

Attālinātā darba izplatība un darba apstākļi pandēmijas laikā -jaunākie dati un pētījumu secinājumi 

Oscar VARGAS, pētnieks, Eiropas Fonds dzīves un darba apstākļu uzlabošanai (Eurofound) 

Attālinātais darbs: pārskats par pieredzi OECD valstīs

Sandrine CAZES, Nodarbinātības, darba un sociālo lietu direktorāts, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

Attālinātā darba ietekme uz produktivitāti 

Dr.oec. Oļegs BARĀNOVS, Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas Politikas pētījumu institūta vadošais pētnieks, Ekonomikas ministrijas 

Analītikas dienesta vecākais analītiķis

12.15-13.15 2. Attālinātais darbs: iespējas un izaicinājumi. Sociālo partneru pieredze Eiropas valstīs 

Attālinātā darba evolūcija un sociālo partneru loma Īrijā

Catriona McKEATING, Īrijas uzņēmēju un darba devēju interešu pārstāvības organizācijas (IBEC) darba tiesību speciāliste 

Attālināta darba tiesiskais regulējums un prakse Beļģijā

Hugues GHENNE, Beļģijas Vispārējas darbinieku federācijas (FGTB) jurists

Darba tirgus tendences un attālinātais darbs: sociālo partneru loma 

Arne Franke, Eiropas lietu direktors, Vācijas Darba devēju asociāciju konfederācija (BDA)

Darba tirgus tendences un attālinātais darbs: sociālo partneru loma

Miriam PINTO, Starptautisko sociālo lietu nodaļas vadītāja, Spānijas Darba devēju konfederācija (CEOE)

13.15-13.30 Kafijas pauze

13.30-15.00 3. Attālināta darba prakses Latvijā  

Organizējot attālināto darbu: uzņēmumu labā prakse

• Ingrīda RONE, SIA “Tet” valdes locekle, cilvēku un vides dienesta direktore

• Inga BUKOVSKA, AS "Sadales tīkls" personāla vadības un administratīvā direktore

• Linda ŠEDLERE, SIA “SCHWENK Latvija” valdes locekle, personāla un administrācijas direktore

Darba laika uzskaite, darba aizsardzība un citi attālināta darba izaicinājumi: darba ņēmēju skatījums

Kaspars RĀCENĀJS, LBAS jurists, darba tiesību eksperts

Attālinātais darbs kā neatņemama darba attiecību sastāvdaļa: darba devēju skatījums 

Jānis PUMPIŅŠ, LDDK jurists, darba tiesību eksperts

Attālinātais darbs un nodokļi

Aina OKSEŅUKA, Zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" nodokļu menedžere

Diskusija

15.00-15.15 Kafijas pauze

15.15-15.30 Labklājības ministra Gata EGLĪŠA uzruna

15.30-16.15 4. Koplīgumi kā iespēja pašiem veidot tiesisko regulējumu

Nozaru koplīgumu pārrunas Latvijā: galvenie mācību punkti un attīstības virzieni 

Sociālo partneru secinājumi par darba koplīgumu nozīmi Latvijas darba attiecībās, autonomiju izstrādāt individuāli piemērotu regulējumu, 

šķēršļiem koplīgumu pārrunām Latvijā un turpmāko rīcību

Nataļja PREISA, LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte, koplīgumu pārrunu koordinatore

Mārtiņš SVIRSKIS, LBAS tautsaimniecības eksperts, koplīgumu pārrunu koordinators

Sintija SILIŅA, LDDK nozaru eksperte

16.15 Konferences noslēgums

Programma

Attālinātais darbs un sociālā dialoga loma
2021. gada 13. oktobris 

Starptautiska konference ZOOM platforma

Darba valoda: latviešu ar tulkojumu angļu valodā

Moderators: Ansis Bogustovs

Rīko: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS)


