Mācības uzņēmējdarbības atbalstam
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā
pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”

06.01.2016.

30.06.2022.

Mērķis

Mērķa grupa
dalībnieka

Valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātie, kuriem ir

kompetences

ietekme uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu,

uzņēmējdarbību veicinošu faktoru un regulējošo

sakārtošanu un administratīva sloga mazināšanu

normatīvo aktu izpratnei un spējai tos attiecināt uz

mazajiem un vidējiem komersantiem.

Plānveidīgi
speciālās

reālu

attīstīt
un

uzņēmuma

katra

mācību

vispārējās

situāciju,

nodrošinot

komercdarbības vides sakārtošanu.
Rezultatīvie rādītāji

7341
5263

9835
7054

Sertifikāti par dalību

Izsniedzamo sertifikātu kopskaits

1791
2494

Sertifikāti par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu
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PROJEKTS
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Iesaistītās
puses

Mērķa grupa
(>73 mācību dalībnieku
Mācību
institūcijas)

dalībnieku
Mācību
iestādes
dalībnieku
(>73)
iestādes
(>73)
Konsultatīvā
Iepirkumu
grupa
komisijas
Pasniedzēji, Atsevišķas
Konsultatīvā
eksperti un
grupa Konsultatīvādarba grupas
mācību
grupa
pakalpojumu
sniedzēji

Mācību struktūra
1.

Uzņēmējdarbība un ekonomika
1

2

E-mācības

3

Klātienes mācības

2.

Tiesiskais regulējums

3.

Normatīvisma mazināšana

4.

Valsts un privātā sektora sadarbība

5.

Publiskais pakalpojums

6.

Konkurētspējas veicināšana

7.

Ilgtspējīga uzņēmējdarbība

Citi pasākumi

Prioritāri jautājumi un aktuālās problēmas
Specializētās mācības
Specifiskas mācību vajadzības

Finansējums

3 919 952 €

3 063 365 €
758 506
196 €€
3
43 758
611
708
15% Valsts budžets

85% Eiropas Sociālais fonds

Sabiedrībai

Ieguvumi

- Klientorientēta pārvalde

Valsts administrācijas skolai
-

Jaunas mācību programmas valsts
pārvaldei

- Valsts

pārvaldē

izprot,

nodarbinātie,

atbalsta

uzņēmējdarbībai

un
un

kuri
-

veido

investīcijām

Sociālo partneru, NVO, akadēmiskās
vides

labvēlīgu vidi

pārstāvju,

vietējo

un

starptautisko ekspertu dalība mācību
satura izveidē

- Vienkāršotas
procedūras

administratīvās
mazajiem

un

-

vidējiem

komersantiem

Informācijas
mācību

tehnoloģiju
pārvaldības

atbalsts
sistēmas

uzlabošanai un jaunu tehnoloģisko
- Vairāk labu un kvalitatīvu publisko

risinājumu ieviešanai

pakalpojumu
-

Pilnveidoti mācību veidi un metodes

Valsts administrācijas skola
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