RISKU
VADĪBAS
VEBINĀRS
2021
MĒRĶAUDITORIJA
Ministriju valsts sekretāri
un viņu vietnieki,
padotības iestāžu vadītāji,
iekšējie auditori, risku
vadības speciālisti.
NORISES LAIKS
2021.gada 24.septembris.
LEKTORI UN EKSPERTI
Profesionāli, veiksmīgi,
mērķtiecīgi cilvēki –
augsta līmeņa personības
no valsts pārvaldes un
privātā sektora.
MODERATORS
Žurnālists un
komunikācijas speciālists
Haralds Burkovskis.
REĢISTRĀCIJA UN
PIESLĒGŠANĀS
VEBINĀRAM:
riskuvadiba.stasti.lv

Mūsu šodienas un rītdienas mērķis ir attīstīt profesionālu,
atbildīgu, uzticamu, efektīvi funkcionējošu, uz rezultātiem
orientētu, elastīgu, inovatīvu un pieejamu valsts pārvaldi,
kas balstīta stiprā iekšējās kontroles sistēmā katrā
iestādē.
Risku vadība ir būtiska, lai veicinātu efektīvas iekšējās
kontroles sistēmas izveidi un sekmīgi sasniegtu
nospraustos mērķus. Risku vadība nav sarežģīta
zinātniskā literatūra par modeļiem, tā ir par cilvēkiem un
procesiem. Risku vadība caurvij visu iestādes pārvaldību
– tā ir klātesoša visos iestādes procesos, līdz iestāde ir
radījusi pievienoto vērtību valstij un labumu sabiedrībai.
10,5
Lai taupītu resursus, kas tiek novirzīti radušos problēmu
risināšanai, ir būtiski izvirzīt vadmotīvu – turpmākajos
gados valsts iestādēs attīstīt dzīvotspējīgu, visaptverošu,
praktiski pielietojamu, sistemātisku un konsekventu risku
vadību. Un, lai kopīgā vīzija pārtaptu realitātē, ir jāveicina
pozitīva risku vadības kultūra, jāpilnveido kompetence un
izpratne par risku vadības nozīmi un pievienoto vērtību
individuālā līmenī.
Risku vadības aktualitāte ar katru gadu pieaug, jo jaunās
tehnoloģijas, neparedzētas pandēmijas un citi apstākļi liek
ne tikai biežāk pārvērtēt esošos riskus, bet būt vērīgiem
arī pret jauniem riskiem, rezultātā pārskatot risku vadības
stratēģijas un iestāžu darbības stratēģijas, plānus. Tāpēc
šis vebinārs lai ir kā stimuls un iedrošinātājs pārmaiņām.

Pasākums organizēts un finansēts ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu
ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros
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VEBINĀRA PROGRAMMA

10:00

Vebināra atklāšana
Finanšu ministra Jāņa Reira uzruna

10:10

Lomas un atbildība risku vadības veiksmīgai ieviešanai
AS Latvenergo valdes priekšsēdētājs Guntars Baļčūns

10:30

Riska informācija – proaktīvs atbalsts vadības lēmumu pieņemšanā
Latvijas Mobilais Telefons prezidents Juris Binde

11:00

Risku vadības pievienotā vērtība stratēģijas plānošanā un īstenošanā
KPMG Baltics partnere Evija Šturca

11:30

Visaptveroša, sistēmiska un koordinēta risku vadības pieeja
Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš

12:00

Korupcijas risku vadība – priekšnoteikums augstai reputācijai un
sabiedrības uzticamībai
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume

12:25

Risku vadība nozares politikas veidošanā
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ārvalstu sadarbības un
stratēģijas jautājumos Kristīne Pommere

12:50

Vebināra noslēgums
Galvenie secinājumi, būtiskākās atziņas

