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U Projekta raksturojums
Īstenošanas laiks

2016.g. 6.janvāris – 2022.g. 30.jūnijs

Izmaksas

3 758 196 EUR
(85% ESF; 15% valsts budžets)

Apmācāmo skaits

7 054

Sadarbības partneris

Valsts kanceleja (VK)

Ieguvumi

-

(mācību dalībnieku vienības)

(sabiedrībai)

-

Ieguvumi
(VAS)

-

valsts pārvaldē nodarbinātie, kuri izprot, atbalsta un veido
uzņēmējdarbībai un investīcijām labvēlīgu vidi;
vienkāršotas administratīvās procedūras mazajiem un vidējiem
komersantiem;
vairāk labu un kvalitatīvu publisko pakalpojumu;
klientorientēta pārvaldība;
zinoši un efektīvi strādājoši Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja un citu kontrolējošo institūciju darbinieki
jaunas mācību programmas valsts pārvaldei;
sociālo partneru, akadēmiskās vides pārstāvju, vietējo un
starptautisko ekspertu dalība mācību satura izveidē;
mācību aktivitāšu organizēšana citās ES dalībvalstīs;
pilnveidoti mācību veidi un metodes;
informācijas tehnoloģiju atbalsts mācību sistēmas uzlabošanai 2un
jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanai

Projekta mērķauditorija
Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātie t.sk.:









vidējā un zemākā līmeņa vadītāji;
politikas plānotāji un īstenotāji;
kontroles funkciju veicēji;
juristi;
klientu apkalpošanas speciālisti;
personāla speciālisti;
iepirkumu speciālisti;
IKT speciālisti

Pārstāvētas >70 valsts pārvaldes iestādes,
neizslēdzot iespēju arī citu publiskās pārvaldes iestāžu
nodarbinātajiem piedalīties un iesaistīties projekta mācību
pasākumos.

!Pašvaldību darbiniekiem tiks nodrošināta piekļuve emācību kursiem
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Projekta mācību struktūra
U 3.1.
Vienotais modulis

Uzņēmējdarbība un
ekonomika:
E- vide
Klātienes mācības
Mācību pasākumi

U 3.2.
6 Pamatmoduļi

U 3.3.
Specializētās mācību
programmas

I. Tiesiskais
regulējums

RIS 3 stratēģija

II. Normatīvisma
mazināšana

LEAN metodes

III. Valsts un privātā
sektora sadarbība
IV. Publiskais
pakalpojums
V. Konkurētspējas
veicināšana
VI. Ilgtspējīga
attīstība

Datu analīze

Datu analīze

Procesu uzlabošana
E-adreses ieviešanai

IKT kompetences
paaugstināšana
Cilvēkresursu vadība:
personāla atlase
Informācijas aprites
uzlabošana ar
komersantiem
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K Projekta raksturojums
Veicināt ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu, nodrošinot valsts
pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi, plānveidīgi attīstot
katra mācību dalībnieka speciālās un vispārējas kompetences

Īstenošanas laiks

2016.g. 6.janvāris – 2022.g. 30.jūnijs

Izmaksas

EUR 2 863 077
(85% - ESF; 15% – valsts budžets)

Oficiāls sadarbības
partneris

Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojs
6 116 (sertifikāti par dalību)

Apmācāmo skaits

1 543 (sertifikāti par dalību un
pārbaudījuma nokārtošanu)
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Projekta mērķauditorijas

Kontrolējošās
institūcijas* - 40

Ministrijas (visu
ministriju centrālie
aparāti) - 13

Citas institūcijas - 7

Valsts policija

Aizsardzības ministrija Saeima

KNAB

Ārlietu ministrija

Valsts prezidenta kanceleja

Valsts ieņēmumu dienests Ekonomikas ministrija Valsts kanceleja

Pārtikas un veterinārais
dienests

Finanšu ministrija

Valsts tiesu medicīnas
ekspertīzes centrs

Valsts darba inspekcija

Iekšlietu ministrija

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Datu valsts inspekcija

Izglītības un zinātnes
ministrija

Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisija

…

…

Valsts tiesu ekspertīžu birojs**

Pašvaldību darbiniekiem tiks nodrošināta piekļuve e-mācību kursiem
* Tiesību aizsardzības iestādes un Prokuratūra; iestādes, kuras izskata administratīvā pārkāpuma lietas;
saimnieciskās darbības veicējus kontrolējošās iestādes
** Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbinieki var piedalīties attiecīgās specializētās mācībās projekta ietvaros
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Pamatmoduļi
I Korupcijas un interešu konflikta
risku novēršana

Korupcijas un interešu konflikta risku
identifikācija un novēršana darbā ar
personālu (personāla atlasē)

Cilvēkresursu
speciālisti

II Valsts pārvaldes darbība
tiesiskā valstī

Darbinieku tiesības, pienākumi un
atbildība pretkorupcijas jomā

Jaunie darbinieki

III Institūciju iekšējie pasākumi
korupcijas risku novēršanai

Pretkorupcijas plāni, standarti un
pasākumi; iekšējās kontroles sistēma

Iekšējās kontroles
speciālisti

IV Koruptīvu darbību
identificēšana VID veiktajās
pārbaudēs
V Pārrobežu sadarbība korupcijas
novēršanā un ēnu ekonomikas
mazināšanā
VI Korupcijas novēršanas un ēnu
ekonomikas mazināšanas aspekti
kontrolējošo institūciju darbībā

NIL, kukuļdošanas un krāpšanas
identificēšana un atklāšana nodokļu
maksātāja darbībā
Sadarbības aspekti un regulējums;
kredītiestādes, virtuālā nauda; pārrobežu
noziedzīgie nodarījumi
Tiesiskie aspekti; risku vadība; analītiskie
aspekti; izplatītākie likumpārkāpumi;
pierādījumi; sadarbības aspekti
Mērīšanas un analīzes aspekti; ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi, saikne ar valsts
reputāciju
Saikne ar nodokļu politiku; sadarbība un
komunikācija; ietekmējošie faktori un
novēršana

VII Ēnu ekonomika un
uzņēmējdarbība
VIII Politikas veidošana ēnu
ekonomikas mazināšanai

VID darbinieki
Tiesību aizsardzības
iestāžu darbinieki
Kontrolējošo
iestāžu (t.sk. TAI)
darbinieki
Politikas plānotāji

Politikas plānotāji
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Sākums....

A.Kalvina VAS

03.10.2018 CFLA seminārs
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Pieredze, ko augsti vērtējam –
paldies!
«Komunikācija – laipna, cilvēcīga, izprotoša
CFLA kolēģi atvērti, uz sadarbību vērsti, pretimnākoši, lai panāktu
visām iesaistītām pusēm pēc iespējas labāku risinājumu.
Vienmēr saņemts atbalsts sarežģītu situāciju risināšanā
Iespēju robežās tiek ņemti vērā un īstenoti ierosinājumi
Jautājumi un pieprasītā informācija – racionāla, saprotama
Ilgākais laiks aiziet iepirkumu nolikumu izstrādes procesā – atsevišķos
gadījumos lūdzam CFLA viedokli/saskaņojumu, tas ir laikietilpīgi, taču
dod iespēju savlaicīgi novērst nepilnības, ja tādas ir.
Liela pacietība...»

Jo ar mums nav viegli...!!

A.Kalvina VAS

03.10.2018 CFLA seminārs
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Pieredze, kas rosina izvērtēt un
mainīt priekšstatus, procesus un
pieeju
- Atbalsts pēc būtības versus pēc
burta
- Kļūdas novēršanas ieguvums
versus laika ekonomija
- Uzticēšanās un pilnvarojuma
kultūra versus lēmuma
pieņemšana pēc iespējas
augstākā līmenī un ar
maksimālu drošības pakāpi
- Zināšanu un izpratnes
veidošana versus «CFLA tā
prasa»..?!

A.Kalvina VAS

03.10.2018 CFLA seminārs
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Kontaktinformācija:
Agita Kalviņa
Agita.Kalvina@vas.gov.lv
Tālrunis: +37167213478
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67229116
Fakss:+371 67213478
www.vas.gov.lv
Mācību pasākums finansēts no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā
pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā"

