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E-apmācības kursi korupcijas novēršanas jomā 

Iekšējā kontrole ir process, kurā organizācija regulē tās darbību, lai efektīvi un produktīvi 
izpildītu savu misiju un sasniegtu mērķus. Viena no iekšējās kontroles sistēmas darbības prasībām ir 
iespējamo korupcijas un interešu konflikta izveidošanās risku novēršana. Regulāra personāla 
apmācība korupcijas un interešu konfliktu jautājumos ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu šīs 
pamatprasības izpildi un mazinātu risku iestādei vai uzņēmumam tikt iesaistītam koruptīvās darbībās. 

Viens no ērtākajiem risinājumiem organizācijas personāla apmācībā ir e-apmācību risinājumi. 
Apzinoties mūsu klientu vajadzības, SIA “Compliance Baltic” ir izstrādājusi vairākus e-apmācības 
kursus korupcijas jomā: 

 “Korupcijas novēršanas pamatjautājumi”, kurš sniedz ieskatu korupcijas problemātikā, 
skaidrojot, kas ir korupcija un tās izpausmes publiskajā un privātajā sektorā, tās krimināltiesiskos 
aspektus, katra atbildību tās mazināšanā un ieguvumus sabiedrībā.  

 “Amatpersonu interešu konflikts”, kas ļauj labāk izprast interešu konfliktu riskus, atpazīt 
interešu konflikta situācijas un rīkoties atbildīgi. 

Kursi ir izstrādāti vienkāršā un saprotamā valodā, sniedz interaktīvu iesaisti un atgriezenisko 
saiti tieši apmācību procesā, kā arī tiek noslēgti ar zināšanu pārbaudi testa veidā. E-apmācības kursu 
saturu ir pārbaudījuši un akceptējuši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 
speciālisti, apliecinot e-apmācības risinājuma piemērotību korupcijas risku mazināšanai. Kursa satura 
apgūšana un zināšanu pārbaude ir pieejama tiešsaistē Internetā, darbiniekiem brīvi izvēloties mācību 
laiku un vietu. Katrs darbinieks, sekmīgi nokārtojot testu, var saņemt apliecinājumu par zināšanu 
apguvi. Organizācijai ir iespēja jebkurā laikā saņemt atskaites par darbinieku apmācībām un zināšanu 
pārbaudes rezultātiem. 

E-apmācību cena ir atkarīga no lietotāju skaita. Standarta cenas vienam lietotājam ir sekojošas: 

 "Korupcijas novēršanas pamatjautājumi"  - 20 EUR + PVN 

 "Amatpersonu interešu konflikts" - 25 EUR + PVN 

Ja vienam lietotājam apguvei tiek izvēlēti abi kursi, kopējā abu kursu cena ir 35 EUR + PVN. 

Organizācijai piesakot lielāku darbinieku skaitu, tiek piemērota atlaides. Lai detalizēti iepazītos ar e-
apmācības kursu saturu, pēc pieprasījumam piedāvājam testa pieeju kursiem. Ja Jūs interesē 
apmācību risinājuma piedāvājums vai ir radušies jautājumi, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu: 
info@compliancebaltic.eu vai zvanot uz tālruni +371 2 7444866. 


