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MĀCĪBU PROGRAMMA 
 
 

 

Mācību mērķis: 
Veicināt valsts pārvaldes vai pašvaldību iestāžu, biedrību vai nodibinājumu un uzņēmumu 
darbinieku izpratni un paaugstināt kompetenci par pretdiskriminācijas, dažādības vadības un 
iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo/ svešo/ 
dažādo, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu 
aspektiem (dzimums, vecums, invaliditāte, seksuālā orientācija, etniskā, rases vai reliģiskā 
piederība, patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss). 

Mērķauditorija: 
Mācību programmas dalībnieki ir valsts pārvaldes vai pašvaldību iestāžu, biedrību vai 
nodibinājumu un uzņēmumu darbinieki. 

Mācību rezultāti: 
1. Zināšanas par to, kas ir dažādība un tolerance, prasme atpazīt situācijas, kas saistītas ar 

dažādību/toleranci. 
2. Zināšanas un izpratne par to, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga darba 

devējiem, kādi ir ieguvumi darba devējiem.  
3. Zināšanas un izpratne par katra individuālo lomu un iespējām sekmēt iekļaujošas darba 

vides izveidi. 
4. Definēt vienu individuālu iniciatīvu, rīcību, ko mācību dalībnieks varētu veikt, lai 

palīdzētu veidot iekļaujošu darba vidi. 
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Mācību programmas laika plāns: 
 
1. diena 

Laiks Aktivitātes nosaukums 
08:30 – 9:30 Ierašanās 

09:30 – 09:50 Ievads. Iepazīšanās 

9:50 – 11:00 Kas ir iecietība/ iecietība un dažādība? 

11:00 – 11:30 Kafijas pauze 

11:30 – 12:00 Aktuālie izaicinājumi iecietības, dažādības jomā 

12:00 – 12:30 Ieguvumi sabiedrībai, atzīstot iecietību un dažādību 

12:30 – 13:30 Pusdienas 

13:30 – 14:15 Dažādība un tolerance darba vidē 

14:15 – 15:00 Ieguvumi darba devējiem 

15:00 – 15:30 Kafijas pauze 

15:30 – 19:30 Dažādība tuvplānā. Vakariņas 

 

2.diena 

Laiks Aktivitātes nosaukums 
08:30 – 09:00 Brokastis, ierašanās 

9:05– 09:30 Dienas kārtība. Būtiskais par dažādību, toleranci darba vidē 

09:30 – 10:30 Dažādības vadība uzņēmumā/ organizācijā 

10:30 – 11:00 Kafijas pauze 

11:00 – 12:00 Kā ieviest dažādību 

12:00 – 13:00 Pusdienas 

13:00 – 13:30 Kā dažādības izaicinājumus risina citur? 

13:30 – 14:30 Kā ieviest dažādību  

14:30 – 15:00 Kafijas pauze 

15:00 – 15:40 Kā ieviest dažādību 

15:40 – 16:30 Dažādības izaicinājumi un risinājumi manā darbavietā 

16:30 – 16:45 Pārtraukums 

16:45 – 17:30 Dažādības izaicinājumi un risinājumi manā darbavietā 
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17:30 – 18:00 Kopsavilkums 

18:00 – 19:30 Vakariņas 

20:00 – 22:00 Filma par iecietības, dažādības vadības tēmu (pēc izvēles) 
 

3.diena 

Laiks Aktivitātes nosaukums 
08:30 - 09:00 Brokastis, ierašanās 

09:00 –09:30 Dienas kārtība. Būtiskais par iecietību un toleranci sabiedrībā, darba 
vidē 

09:30 – 10:30 Dažādības izaicinājumi un risinājumi uzņēmumos un organizācijās 
10:30 – 11:00 Kafijas pauze 

11:00 – 12:15 Aktivitāšu plāna izstrāde 
12:15-12:45 Kopsavilkums 
12:45 – 13:45 Pusdienas un došanās mājup 

 


