
 
 

Pielikums Nr. 1 

Pie pieteikuma pakalpojuma saņemšanai 

 

DARBA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

PASŪTĪTĀJA DARBĪBAS 

APRAKSTS 
Dažādu produktu, produkcijas vai izstrādājumu ražotāji 

PAKALPOJUMA NOSAUKUMS Darbnīca “Konfliktu risināšana un stresa vadība” 

PAKALPOJUMA 

RAKSTUROJUMS (detalizēts 

darba uzdevums) 

Pasākuma būtība: Klastera dalībnieku produktivitātes paaugstināšanas pasākums 

Pasākuma ietvars: Klātienes darbnīca/diskusijas/pieredzes apmaiņa, pēc tikšanās 

jeb atgriezeniskās saites sniegšana. 

Pasākuma norises vieta: Liepāja 

Darba valoda: latviešu 

Dalībnieku skaits: līdz 15 cilvēkiem 

Pasākuma vadītājs: pieredzējis konfliktu risināšanas un stresa vadības eksperts 

Pasākuma mērķis:  

Apgūt un saprast: 

1. Kā rodas konflikts? 

2. Efektīvas konfliktu risinājumu metodes. 

3. Kā risināt konfliktu ar emocionāli uzlādētu klientu? 

4. Stress un stresa izraisītāji, simptomi, reakcijas. 

5. Vai stress ir veselīgs? 

6. Kā tikt galā ar stresu jeb stresa vadība. 

Pasākuma saturs: 

1. Divu dienu, ar pārtraukumu 1-2 nedēļas, darbnīcas (kopā 2x6 stundas), kas 

ietver interaktīvas nodarbības ar dalībnieku iesaisti, pieredzes un viedokļu 

apmaiņu. Labās prakses piemēri, grupu darbi, situācijas analīze un efektīvu 

risinājumu meklēšana ar praktisko darbnīcu izmantošanu, pēc 

nepieciešamības teorētiskais bloks, atbilstoši dalībnieku interesēm.  

2. Pēc nepieciešamības attālinātas atgriezeniskās saites sniegšana, kas 

nepārsniedz 30 min. katram darbnīcās pārstāvētajam uzņēmumam 

(uzņēmumu skaits – līdz 5). 

PAKALPOJUMA VEIKŠANAS 

LAIKS (PLĀNOTAIS) 
Periodā no 2019. gada 26.augusta līdz 2019.gada 11.oktobrim, pēc savstarpējas 

vienošanās. 

PRASĪBAS PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJAM 

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina: 

1. Konfliktu risināšanas un stresa vadības eksperts. Prasības: vismaz 5 gadu 

pieredze vadošos amatos uzņēmumos. Vismaz 5 gadu pieredze biznesa 

konsultāciju un apmācību jomā. Spējīgs novadīt kvalitatīvu pasākumu 

atbilstoši plānotajam pasākuma saturam. 

2. Pasākuma saturs atbilstoši augstāk noteiktajam. 

CITAS ATZĪMES 

Papildus cenu piedāvājumam, iesniegt divu dienu darbnīcu piedāvājuma 

aprakstu/plānu. 

Cenu piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 16.augustam. 

 
Pamatojums: Pakalpojums tiek sniegts projekta Nr.3.2.1.1/16/A/016 “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris“  ietvaros, par ko noslēgts Līgums 

par Eiropas Savienības projekta īstenošanu starp Centrālā finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) un Biedrību “Zaļo un Viedo 

Tehnoloģiju Klasteris” 

Apmaksas nosacījumi: Klasteris veic samaksu Izpildītājam ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu 10 (desmit) dienu laikā no Izpildītāja 

rēķina saņemšanas dienas pie sekojošiem nosacījumiem: 

- ir parakstīts Pieņemšanas – Nodošanas akts no visām iesaistītajām pusēm par darbu izpildi; 

- no Izpildītāja ir saņemts rēķins vai avansa maksājuma rēķins, ja to paredz līguma nosacījumi; 

- Pasūtītājs/Dalībnieks ir veicis Klastera rēķinu apmaksu. 

 

Piedāvājuma noformēšanas prasības: Piedāvājumā norādīt cenu kopā par visu pakalpojumu, atsevišķi izdalot PVN. Piedāvājuma ieteicamās 

veidlapas paraugs pievienots pielikumā. 


