ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 3.4.2. specifiskais atbalsta mērķis
"Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu
ekonomikas mazināšanas jomās"

Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide
korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā
Andris Kairišs, VAS ES fondu projekta vadītājs
2018.gada 28.februārī

Rezultatīvie rādītāji

Veids

Uz 31.01.2018.

Plānots uz
30.06.2018.
(kumulatīvi)

Iznākuma rādītāji

1009/ 16,5%

2300/ 37,6%

Rezultāta rādītāji

682/ 44,2%

Plānots uz
projekta beigām
>6116/ 100%
>1543/ 100%

Citi rādītāji līdz 31.01.2018.

Veids

Pasākumu skaits

Dalībnieku skaits

Starptautiskas diskusijas

3

62**

Starptautiskie semināri/
konferences

3

259*

12

27

Pieredzes apmaiņa/ mācības
ārvalstīs

* - t.sk. dalībnieki no Projekta mērķauditorijām nepiederošām institūcijām
** - tikai no Projekta mērķauditorijām
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Finanšu rādītāji, EUR

Veids
Finanšu investīcijas

Uz 31.01.2018.

Plānots uz
30.06.2018.

Plānots uz
projekta beigām

765 269

>1 183 509

2 863 077

26,7%

41,3%

100%
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Īstenotie/ plānotie pasākumi
(01.01.2018.-30.06.2018.)
Pasākums

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jūn

Mācību modulis "Pārrobežu sadarbība korupcijas novēršanā un
ēnu ekonomikas mazināšanā"

X

X

X

X

X

X

X

Mācību modulis "Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas
mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā" (1.3.kurss)

X

X

X

X

X

X

X

Specializētā mācību programma “Datu analīze” (1. un
2.līmenis)

X

X

X

X

X

X

X

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas mācības
(Nīderlandes FIOD nodrošinātie pasākumi): mācības,
starpinstitūciju projekti, meistarklases

X

X

X

X

X

X

X

Starptautisks mācību seminārs par ēnu ekonomikas
izpausmēm kultūras priekšmetu aprites jomā

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Mācību modulis "Korupcijas un interešu konflikta risku
novēršana"
Mācību modulis "Valsts pārvaldes darbība tiesiskā valstī"
Mācības/ pieredzes apmaiņa ārvalstīs

X
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Svarīgi fakti par projektu
•

Būtiski attīstīta starptautiskā dimensija (tika un tiek organizētas starptautiskas
konferences, diskusijas, semināri, lekcijas, ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītes)

•

Panākta starpprojektu sadarbības attīstība un sinerģija

•

Projektā īstenotās mācības un saistītie pasākumi 2018.gada februārī iekļauti Valsts
iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.–2020. gadam

•

Projekta sadarbība ar Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas
padomi un mācību integrācija ar AFCOS mācību plānā paredzētām aktivitātēm
(Padomes 01.11.2017. lēmums)

•

Īstenotās mācības un saistītie pasākumi ir veicinājuši starptautisko rekomendāciju
izpildi, piem., OECD Kukuļošanas apkarošanas darba grupas rekomendācija 9(c)

•

Projekta pozitīva publicitāte nacionālos, ārvalstu un starptautiskos informācijas
avotos

•

Būtiski attīstīta sadarbība gan ar projekta mērķauditorijām, gan ar tā Konsultatīvo
grupu, t.sk. NVO un sociāliem partneriem
5

Kontaktinformācija:
Andris Kairišs
ES fondu projekta vadītājs
andris.kairiss@vas.gov.lv
Tālrunis: +371 67821272
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67229116
Fakss:+371 67213478
www.vas.gov.lv

