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Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide
labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo uzņēmumu
atbalsta jomā
Indra Leonova, Projektu daļas vadītāja
28.02.2018.

Projektā plānotie un sasniegtie
rādītāji
Faktiskā izpilde
uz 31.01.2018

Snieguma ietvars
uz 30.06.2018

Plānotā izpilde uz
projekta beigu
datumu
30.06.2022

Iznākuma rādītāji
(sertifikāti par
dalību)

972

2119

7054

Rezultāta rādītāji
(sertifikāti par
dalību un
pārbaudījuma
nokārtošanu)

176

na

1791

Finanšu rādītāji
(EUR)

912 540.75

1 622 778

3 558 196.28
2

Projekta plānotie un sasniegtie
rādītāji, %

3

Projekta plānotie un sasniegtie
rādītāji, %

4

Projekta mācības un mācību pasākumi
2018.gadā (pakalpojuma līgumi)
Mācību pasākums

Programma/apraksts

1

III Valsts un privātā sektora
sadarbība:
kontroles
un
uzraudzības pilnveide

Efektīvas uzraudzības principa “Konsultē vispirms”
ieviešanai nepieciešamo prasmju pilnveide darbā ar klientu
uzraudzības iestādēs

01.201811.2018

750

2

III Valsts un privātā sektora
sadarbība: Valsts pārvaldes
komunikācija ar uzņēmējiem

Valsts un privātā sektora sadarbība: valsts pārvaldes
komunikācija ar uzņēmējiem

01.201811.2018

750

3

IV Publiskais pakalpojums:
darbs klientu apkalpošanas
centrā

Klientu apkalpošanas prasmju pilnveide pakalpojumu
ieviešanai “vienas pieturas aģentūras” principa ietvaros
klientu apkalpošanas centrā

03.201803.2019

600

Nr.p.
k.

Norises
laiks

Apmācīto
dalībnieku
skaits

3.1.

- interaktīva spēle klientu
apkalpošanā «FRONTLINE»

Spēļošanas uzsvars tiek likts uz izcilu klientu apkalpošanas
principu un prasmju apguvi. Spēļošanas princips konceptuālā izspēle, kas sniedz zināšanas par klientu
apkalpošanas principiem un iemaņu izspēle, kas trenē
uzvedības iemaņas.

no 04.2018

300

3.2.

- interaktīva spēle laika
menedžmentā «TIME
MENTOR»

Spēle par individuālā, darba un komandas laika plānošanu,
kas uzlabotu valsts pārvaldē nodarbināto darba efektivitāti.

No 03.2018

300
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Projekta mācības un mācību pasākumi
2018.gadā (pakalpojuma līgumi)
Mācību pasākums

Programma/apraksts

4

VI Ilgtspējīga
uzņēmējdarbība: ilgtspējīgas
uzņēmējdarbības
pamatprincipi

1.Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība (SAU) un korporatīvā
sociālā atbildība (KSA) kā uzņēmējdarbības stratēģijas daļa»
(pamatkurss)
2.Ilgtspēja uzņēmējdarbībā un tautsaimniecībā, ilgtspējas
indekss un to veidojošie elementi (pamatkurss)
3.Valsts pārvaldes loma un funkcijas mazo un vidējo
uzņēmumu (MVU) ilgtspējas veicināšanā» (padziļinātais
kurss)

05.201812.2019

375 - 450

5

Specializētās mācības Valsts
pārvaldes iestāžu
darbiniekiem

Datu analīze 1.Līmenis
Datu analīze 2.Līmenis

10.201703.2018

210

03.201806.2018

140

6

Specializētās mācības
Ekonomikas ministrijas
darbiniekiem

Procesu vadības efektivitātes un rezultātu kvalitātes celšana,
izmantojot LEAN sistēmu

01.201812.2018

90 (+60)

7

Vienotais
modulis
«Uzņēmējdarbība
un
ekonomika»:Uzņēmējdarbīb
as un valsts pārvaldes
simulācijas
spēle
“Prezidents”

Simulācijas spēle, kur spēles dalībnieki divās dienās izspēlē
valsts un uzņēmējdarbības dzīvi dažādās uzņēmējdarbību un
valsts struktūru lomās. Spēļošana nodrošina pieredzē bāzētu
sapratni par to, kā strādā uzņēmējdarbības vide un kā tiek
pieņemti lēmumi tajā, kā arī sapratni par to, kā strādā valsts
struktūras un kā notiek politiskie procesi valstī.

no 02.2018

Nr.p.
k.

Norises
laiks

Apmācīto
dalībnieku
skaits

600

6

Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67229116
Indra.Leonova@vas.gov.lv
www.vas.gov.lv

Paldies par uzmanību!

