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COVID-19 LAIKĀ VALDĪBAS VEIKTO PASĀKUMU IETEKME 
UZ ATKLĀTĪBU 

Ziņojums 
2021. gada jūnijs 

 

COVID-19 pandēmija ir būtiski mainījusi ikdienas dzīves ritējumu visā pasaulē. Varētu visai droši 
pieņemt, ka daļa no šīm pārmaiņām saglabāsies arī, kad ar pandēmiju saistītā krīze tiks pārvarēta. 
Sākotnēji vīrusa skarto valstu atbildes reakcijas fokuss, lai mazinātu inficēšanās pieaugumu,  lielā 
mērā bija uz fizisko distancēšanos, personīgo aizsarglīdzekļu (sejas masku, vizieru) izmantošanu,1 
kā arī uz pārrobežu ceļošanas ierobežošanu. Turpretim jau 2021. gadā cīņā ar COVID-19 stratēģiju 
priekšplānā tika izvirzītas masveida vakcinēšanās kampaņas.2 

Starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International (TI) 2020. gadā izstrādāja 
publikāciju par pandēmijas potenciālo iespaidu uz ar pretkorupciju saistītiem jautājumiem un 
demokrātiju noturīgumu.3 Protams, lai pilnībā izprastu plašo ietekmi, ko izraisījusi COVID-19 
krīze, vajadzēs paiet ilgākam laikam, jo pat vēl šobrīd, valstīm sasniedzot ar vien lielāku progresu 
iedzīvotāju vakcinācijas virzienā4, kamēr šī vērienīgā globālā iniciatīva nav noslēgusies, pastāv 
jaunu vīrusa variantu rašanās iespējamība.5 Attiecīgi pastāv arī risks, ka esošās vakcīnas varētu 
iedzīvotājus vairāk nepasargāt tikpat lielā mērā kā sākotnēji domāts.6 Ar pandēmiju un tās 
ierobežošanu saistītie apstākļi  joprojām attīstās pietiekoši dinamiski. 

 
1 Coronavirus Disease 2019 – the Principles of the Curve, Explained Simply,  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7300906/ 
2 A Timeline of COVID-19 Vaccine Developments in 2021,  
https://www.ajmc.com/view/a-timeline-of-covid-19-vaccine-developments-in-2021 
3 Transparency International Getting Ahead of the Curve, Exploring post-COVID-19 Trends and their Impact on 
Anti-corruption, Governance and Development (2020) 
4 European Centre for Disease Prevention and Control COVID-19 Vaccine Tracker, 
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab 
5 Covid-19 vīrusa lipīgā varianta īpatsvars Latvijā – 15%; plāno testēt iebraucējus no Krievijas, 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/covid-19-virusa-lipiga-varianta-ipatsvars-latvija--15-plano-testet-iebraucejus-
no-krievijas.a410819/  
6WHO the Effects of Virus Variants on COVID-19 Vaccines, 
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-effects-of-virus-variants-on-covid-19-vaccines 
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Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2021. gada maijā organizēja trīs fokusgrupu 
diskusijas ar Latvijas iedzīvotājiem (Rīgā, Liepājā un Daugavpilī), kā arī vienu diskusiju ar 
žurnālistiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem jūnijā, lai identificētu sabiedrībai svarīgus 
problēmjautājumus, kas varētu sasaukties ar TI identificētajām COVID-19 krīzes tendencēm. 
Kopējais  dalībnieku skaits iedzīvotāju diskusijās bija 19, žurnālistu un NVO pārstāvju diskusijā 
– 6 dalībnieki. Šajā ziņojumā atspoguļotie iedzīvotāju viedokļi nav uzskatāmi par Latvijas 
iedzīvotāju kopumu reprezentējošiem. 

Balstoties uz TI izstrādāto pārskatu par pandēmijas potenciālo negatīvo ietekmi, kā arī Delnas 
organizētajām fokusgrupu diskusijām, šis ziņojums cenšas izzināt dažas no tendencēm, kas Latvijā 
aktualizējušās saistībā ar pandēmiju. Tāpat ziņojums sniedz vispārīgus ieteikumus, kas varētu 
palīdzēt identificētās problēmas risināt. 

 

1. Ietekme uz iedzīvotāju tiesībām 
2020. gadā TI prognozēja, ka nestandarta situācijās tādās kā esošā pandēmija, valstu vadītāji var 
ķerties pie radikāliem risinājumiem situācijas stabilizēšanai. Šie risinājumi var ietvert, piemēram, 
palielinātu iedzīvotāju novērošanu, pulcēšanās un vārda brīvības ierobežošanu, kā arī 
vēršanos pret pilsonisko sabiedrību, medijiem un trauksmes cēlējiem. Tai pašā laikā, kā 
iespējamu pozitīvu tendenci, TI izcēla pilsonisko aktivitāšu tiešsaistē pieaugumu.7 

TI uzsvēra, ka labi nostiprinātas iedzīvotāju pilsoniskās un politiskās tiesības ir 
priekšnoteikums veiksmīgai sabiedrības iesaistei pretkorupcijas pasākumos. Attiecīgi 
ierobežojumi, kas saistīti ar COVID-19 pandēmiju, varētu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā ietekmēt 
amatpersonu atbildīgumu, ko līdz šim palīdzējusi uzraudzīt sabiedrība. Vienlaikus šo negatīvo 
ietekmi varētu atsvērt jaunās iesaistes formas.8 

 

1.1. Attālinātās iedzīvotāju iesaistes aktivitātes 

Iedzīvotāji fokusgrupās skaidrojuši, ka pārvaldes institūcijām sākotnēji bijušas problēmas ar 
pakalpojumu nodrošināšanu tiešsaistē, taču ar laiku tās lielākoties atrisinātas. Iedzīvotāji aprakstīja 
saskarsmi ar iestādēm, kurām elektroniski parakstītu dokumentu lietošanas uzsākšanai vajadzējis 
teju gadu. 

Kontekstā ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanām Latvijā politiski aktīvie iedzīvotāji pauda bažas par 
to, ka pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi ievērojami sarežģīja kandidātu iespējas uzrunāt 
potenciālos vēlētājus. Fokusgrupas dalībnieku ieskatā apstākļos, kad nav iespējams īstenot 
tradicionālās vēlētāju piesaistes aktivitātes, zināmas priekšrocības rodas tieši jau atpazīstamiem un 
amatos esošiem politiķiem. 

 
7 Transparency International Getting Ahead of the Curve Exploring Post-COVID-19 Trends and Their Impact on 
Anti-corruption, Governance and Development (2020) 
8 Ibid. 
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Liepājas un Daugavpils iedzīvotāji sevišķi uzsvēra to, ka pāreja uz tiešsaistes formātu atļāvusi 
viņiem piedalīties plašākā klāstā pasākumu un sekot līdzi vairākiem notikumiem. Tai pat laikā, 
viņi norādīja arī uz zināmiem jaunā formāta trūkumiem. Piemēram, augstas amatpersonas mēdz 
nepieklājīgā veidā atvienoties no sarunas, kas varētu būt sarežģītāk izdarāms, ja tikšanās notiktu 
klātienē.  

Arī žurnālistu un NVO pārstāvju argumenti vedināja domāt, lai arī dalības iespēja dažādos uz 
sabiedrības iesaisti vērstos pasākumos ir ievērojami palielinājusies, tas obligāti nenoved pie 
lielākas iespējas tikt sadzirdētiem. Proti, tiešsaistes sapulces kļūst drīzāk informatīvas un mazāk 
diskusijā iesaistošas. Tāpat dalībnieki norādīja uz to, ka, pieaugot tiešsaistes sapulču skaitam, 
cilvēkiem no tām sāk veidoties nogurums un attiecīgi var tikt ietekmēta arī dalībnieku aktivitāte. 

Tai pašā laikā NVO pārstāvji skaidroja, ka pārvalde bijusi relatīvi pretimnākoša sabiedrības 
priekšlikumiem par to, kā uzlabot procedūras. Šajā jomā NVO bijušas sekmes, piemēram, attiecībā 
uz kolektīvu iesniegumu adresēšanu Ministru kabinetam. Tāpat no NVO puses norādīts uz 
nepieciešamību izveidot labas prakses vadlīnijas un jaunus rīkus sabiedrības iesaistei Saeimas 
darbā. Šie jautājumi varētu būt skatāmi sasaistē ar Saeimas uzsākto darbu pie interešu pārstāvības 
(lobēšanas) atklātības regulējuma izstrādes un ar to saistītajiem jautājumiem.9 

 

1.2. Pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumi, kā arī dalība vēlēšanās 

Fokusgrupu dalībnieki pauda bažas arī par ierobežojumiem, kas nav šķituši loģiski un/vai 
samērīgi. Kā piemērs tika minēts 2021. gada janvāra sākumā uz laiku ieviestā "brīvdienu mājsēde". 
Vienlaikus jānorāda, ka konkrētajā gadījumā Valsts policijas pārstāvis skaidroja, ka policija katru 
gadījumu vērtēs individuāli un ar izpratni.10 Tāpat policija skaidroja, ka mērķis nav iedzīvotājus 
sodīt un lielā daļā gadījumu tā likusi lietā vien mutiskus brīdinājumus un izteikusi preventīvus 
norādījumus.11 

Savā ziņā atzinīgi vērtējama ir tiesībsargājošo iestāžu pieeja vērtēt katru gadījumus individuāli, jo 
iedzīvotāji diskusijās vērsa uzmanību uz to, ka ierobežojumi ir pārlieku smagnēji un neatļauj 
radošumu, meklējot drošākus sadzīviskus risinājumus. Piemēram, zināmu neizpratni iedzīvotājos 
radīja tas, ka pārvietošanās sabiedriskajā transportā bija pieņemama. Tai pašā laikā nav bijusi 
skaidrība par to, vai regulāra auto dalīšana ar citā mājsaimniecībā dzīvojošu personu (kas šķiet 
drošāks risinājums un samazina kontaktu skaitu) ir atļauta. 

Jāatzīmē, ka daļa iedzīvotāju pieņemtos ierobežojumus uzskata par nesamērīgiem un tiem nav 
pārliecības, ka jau esošajiem ierobežojumiem nesekos vēl radikālāka politika, kas apdraudēs jau 
tā ierobežotās tiesības. Piemēram, kāda diskusiju dalībnieka ieskatā valsts pārvalde, ieviešot 

 
9  Delna publicē pētījumu par interešu pārstāvību (lobēšanu) Latvijā, https://delna.lv/lv/2021/06/17/delna-publice-
petijumu-par-interesu-parstavibu-lobesanu-latvija/ (2021) 
10 Pārvietošanās ierobežojumi svētku brīvdienās – izņēmumi un kontrole, 
https://lvportals.lv/skaidrojumi/323428-parvietosanas-ierobezojumi-svetku-brivdienas-iznemumi-un-kontrole-2020 
11 “Mājsēdes” pirmā nakts: policija pārbaudījusi 4742 cilvēkus, lielākie sodi – 1000 eiro, 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/majsedes-pirma-nakts-policija-parbaudijusi-4742-cilvekus-lielakie-sodi--
1000-eiro.a387334/ 
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radikālus ierobežojumus, pārkāpusi Satversmi un necienīgi izturējusies pret iedzīvotāju 
cilvēktiesībām. Iedzīvotāji, kas pauda līdzīgas bažas, īpaši uzsvēra ierobežojumus rīkot protesta 
akcijas, kas ir vitāli nepieciešami demokrātijas funkcionēšanai. Arī Satversmes tiesas 
priekšsēdētāja šī gada februārī norādījusi, ka "… ārkārtas stāvoklī, protams, valstij ir lielāka 
rīcības brīvība un Satversme to pieļauj. (..) Taču arī ārkārtas stāvoklī Satversme turpina darboties 
un brīvības ierobežojumi ir jāizsver”.12 

Atsevišķi NVO pārstāvji norādījuši uz to, ka dažādas kustības ļaunprātīgi sagroza informāciju un 
rada cilvēkos bažas par to tiesību pārkāpumiem arī situācijās, kur to faktiski nemaz nav, kā arī 
izplata nepatiesu informāciju par ar sabiedrības veselību saistītiem jautājumiem. Šo organizāciju 
darbība būtu vērtējama kā nekonstruktīva. Tāpat aktualizējies jautājums par nepatiesas 
informācijas izplatīšanu peļņas gūšanas nolūkā.13 

Žurnālisti diskusijās izteikuši bažas par zemo aktivitāti 2021. gada pašvaldību vēlēšanās. Lai arī 
zemās aktivitātes cēloņi tiek vērtēti neviennozīmīgi, ir norādīts uz to, ka iedzīvotājiem varētu būt 
izveidojusies sajūta, ka viņu iesaiste ir nevēlama un tā vietā atliek vien pakļauties valdībai, kas 
uzskatāma par "krīzes komandieri". Jāatzīmē, ka aktivitāte vēlēšanās citās demokrātiskās valstīs 
nav mainījusies vienādi, daļā valstu tā ir ievērojami palielinājusies.14 Sabiedrībā bieži ir 
izskanējusi tēze, ka valdībai nevajadzētu krist15 vai Saeimu nevajadzētu atlaist, jo tas it kā krīzes 
apstākļos būtu bezatbildīgi. Tomēr jāņem vērā, ka daudzās valstīs vēlēšanas notiek arī pandēmijas 
apstākļos.16 Protams, pastāv arī pamatoti iemesli vēlēšanu īslaicīgai atlikšanai, bet šo varētu 
argumentēt, ka tieši atteikšanās, izmantojot vēlēšanu mehānismu, politiķu patvaļas ierobežošanai 
ir īstā bezatbildība. 

Protams, iespējama situācija, kur augsta līmeņa amatpersonas viņu pašu ieskatā kļūst 
neaizvietojamas. Latvijā šādu augsta līmeņa amatpersonu apziņas stāvokli varēja novērot, kad 
amatpersonu ārpuskārtas vakcinācija tika pamatota ar "valsts pamatfunkciju nepārtrauktības 
nodrošināšanu". Taču pieņemt, ka līdzīga argumentācija var tikt  izmantota, lai atliktu nākamās 
Saeimas vēlēšanas, droši vien būtu stipri pārsteidzīga. 

Savukārt citai iedzīvotāju daļai  šāds no augšas vērsts diktāts varētu radīt motivāciju darboties 
iepriekš aprakstītajās kustībās, kas deklaratīvi cīnās par iedzīvotāju tiesībām, taču nespēj piedāvāt 
konstruktīvus risinājumus, tā vietā graujot sabiedrības savstarpējo uzticēšanos. Tāpat pastāv  
bažas, ka šādu kustību darbība var sarežģīt, piemēram, vakcinācijas procesu, novedot pie COVID-
19 pandēmijas un krīzes paildzināšanas. Tas valsts pārvaldei dot attaisnojumu neatjaunot agrākos 

 
12 Satversmes tiesas vadītāja: Arī ārkārtas stāvoklī brīvības ierobežojumi ir jāizsver, 
https://www.apollo.lv/7171853/satversmes-tiesas-vaditaja-ari-arkartas-stavokli-brivibas-ierobezojumi-ir-jaizsver 
13 Viltus ziņas par Covid-19 – dažiem arī peļņa. Vai to varētu sodīt kā negodīgu uzņēmējdarbību?  
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/viltus-zinas-par-covid-19--daziem-ari-pelna-vai-to-varetu-sodit-ka-negodigu-
uznemejdarbibu.a380046/ 
14 Idea Voter Turnout Trends, https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-
impact-elections#-a-id-analysis-name-analysis-voter-turnout-trends-a- 
15 Kariņš kuluāru runas par valdības nestabilitāti saista ar politiķu nogurumu no ieilgušās Covid-19 krīzes, 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/karins-kuluaru-runas-par-valdibas-nestabilitati-saista-ar-politiku-
nogurumu-no-ieilgusas-covid-19-krizes.a392865/ (2021) 
16 Global Overview of COVID-19: Impact on Elections, 
https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections (2021) 
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atklātības standartus lēmumu pieņemšanas procesos. Vienlaikus fokusgrupu  dalībnieki uzsvēra, 
ka ir svarīgi, lai sabiedrībā saglabājas iespēja paust arī šķietami radikālus viedokļus.   

 

2. Valsts kapacitāte 
TI skaidro, ka valsts kapacitāte, ar ko būtu saprotama valsts spēja kontrolēt savu teritoriju, ieviest 
politiku un nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus ir atkarīga no konkrētās valsts konteksta. TI vērš 
uzmanību, ka pandēmijas apstākļos dažu valstu gadījumā ir novērojami centieni konkrētus 
sabiedriskus pakalpojumus (piemēram, veselības aprūpe) stiprināt.  Lai gan pēkšņas valsts 
investīcijas šādās jomās varētu būt nepieciešamas, jāapzinās, ka tām līdztekus var rasties 
paaugstināts korupcijas risks, ko būtu nepieciešams uzraudzīt un mazināt. Valstīs, kuru 
kapacitāte jau sākotnēji bijusi zema, pandēmija savukārt varētu to būtiski iedragāt vēl vairāk. 
Attiecīgi organizētas noziedzības un vardarbīgas grupas varētu izmantot radušos varas vakuumu, 
lai īstenotu savus mērķus. Tāpat tika prognozēts, ka īstermiņā valstis saskarsies ar korupcijas un 
labas pārvaldības izaicinājumiem, izjūtot spiedienu īsos termiņus iepirkt dzīvības glābšanai 
nepieciešamos līdzekļus.17 

Fokusgrupu  dalībnieki uzskaitīja virkni izaicinājumu, ar ko tiem nācies saskarties attiecībā uz 
izglītības jomu. Iedzīvotāji aprakstīja nepietiekamu datortehnikas aprīkojumu bērniem un norādīja 
arī uz dažreiz, iespējams, nepamatoto prasību skolēniem izmantot kameras, jo kameru izmantošana 
pārlieku pārslogo nepietiekami ātro internetu. Tāpat atsevišķi diskusiju dalībnieki, kuri strādā ar 
sociāli atstumtiem jauniešiem, pauda bažas par šīs sabiedrības grupas gatavību iesaistīties 
digitālajos procesos. Vienlaikus izskanējušas arī provokatīvas un inovatīvas idejas, piemēram, 
tiešsaistē organizēt talantīgu pedagogu, kuri  specializējas konkrētās tēmās, vieslekcijas. 
Iedzīvotāji šo minējuši, kā vienu no veidiem, kā padarīt skolēniem mācīšanās procesu 
interesantāku. Diskusiju dalībnieki izteica bažas arī par to, ka skolēnus un studentus, kuri apgūst 
radošas un praktiskas prasmes, attālinātās mācības varētu ietekmēt lielākā mērā un sociālie dienesti 
varētu saskarties ar palielinātu slogu, strādājot ar jauniešiem, kuri pazūd no izglītības sektora 
aprites. 

Kā vēl vienu problēmu, kas saistīta ar sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, NVO pārstāvji minēja, 
ka publiskā un NVO sektora pakalpojumu nodrošinātājiem bija atšķirīga piekļuve 
nepieciešamajiem resursiem un  aprīkojumam. Šim sekoja arī skaidrojums, proti, cik lielu 
problēmu šis aspekts sagādāja NVO darbībai, zināmā mērā, bija atkarīgs no tā, cik pretimnākoša 
bijusi konkrētā pašvaldība. Tāpat NVO pārstāvji pauda neizpratni par salīdzinoši dāsna valsts 
atbalsta piešķiršanu pelnošiem uzņēmumiem, kamēr sociālo pakalpojumu sniedzēji savilka jostas, 
lai nepalielinātu valsts parādu. Sociālo pakalpojumu sniedzēji krīzes laikā novēroja ievērojamu 
pieprasījuma pieaugumu, arvien vairāk iedzīvotājiem nonākot krīzes situācijās. 

Savukārt kā ilgtermiņa problēmu fokusgrupu dalībnieki izcēla iedzīvotāju sadarbību ar dažādām 
pārvaldes institūcijām. Iedzīvotāji sagaidīja, ka  krīzes apstākļos iestāžu darbinieki kļūs proaktīvi, 

 
17 Transparency International Getting Ahead of the Curve, Exploring post-COVID-19 Trends and their Impact on 
Anti-corruption, Governance and Development (2020) 
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lai inovatīvos veidos stātos pretim krīzes radītajiem izaicinājumiem. Tomēr fokusgrupas dalībnieki 
atzina, ka valsts pārvaldes darbinieku atalgojums bieži vien ir zems, tāpēc no valsts pārvaldes neko 
daudz nevar gaidīt. 

Dalībnieki pauda neizpratni arī par to, kā tas nākas, ka valstij "pietrūkst naudas iedzīvotāju 
veselībai". Tāpat iedzīvotāji atgādināja par sāpīgiem jautājumiem attiecībā uz valsts budžeta 
veidošanu, piemēram, mediķu atalgojumu, un pauda  neizpratni, kā uz kaut ko tādu esošajos 
apstākļos var taupīt naudu.  

NVO un žurnālistu fokusgrupas laikā tika aktualizēts arī jautājums par tiesībsargājošo iestāžu 
kapacitāti, atsaucoties uz centra Re:Baltica veiktu izpēti par šo jautājumu.18 Apstākļos, kad 
interneta vidē vērojami arvien vairāk naidīgi komentāri, pieaug bažas par to, ka daļa iedzīvotāju 
varētu pret saviem līdzpilsoņiem vērsties arī vardarbīgos veidos. 

Iedzīvotāji diskusiju laikā pauda uzskatu, ka ir pāragri vērtēt pandēmijas ietekmi uz valsts 
iepirkumiem. Delna 2020. gada pirmajā pusē, veicot ar COVID-19 saistīto valsts centralizēto 
iepirkumu novērošanu, identificēja atsevišķas atkāpes no pieņemtās iepirkumu algoritmu 
procedūras. Tomēr Delnas rīcībā nebija informācijas par to, ka šīs atkāpes būtu radījušas negatīvas 
sekas. Delna piedalījās septiņās Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra 
(VAMOIC) iepirkumu komisijas sēdēs un vērtēja desmit iepirkumu procesus.19 Tomēr publiskajā 
telpā izskanēja arī informācija par lielākām problēmām ar publisko iepirkumu veikšanu veselības 
resorā laika posmā no 2020. gada marta sākuma līdz 2020. gada aprīļa sākumam, kad to pārņēma 
aizsardzības resors. Proti, Valsts kontrole (VK) pat vērsās Valsts policijā par Nacionālā veselības 
dienesta (NVD) 2020. gada martā veikto aizsardzības līdzekļu iegādi. VK arī norādīja uz to, ka 
Latvijai jau vairākus gadus nebija izstrādāts civilās aizsardzības plāns.20 

Arī fokusgrupu dalībnieki pauda bažas par to, ka Latvijas pašvaldībās un uzņēmumos nav 
izstrādāti atbilstoši krīzes pārvaldības plāni.  Izskanēja arī jautājums par to, kas notiktu, ja 
pārtrauktu darboties internets, u.c. Tāpat iedzīvotāji izteica bažas par to, ka arī veselības aprūpes 
darbiniekiem, pandēmijai sākoties, trūka vienotu darbības procedūru un bija zema informētība par 
notiekošo. Tāpat izskanēja bažas par to, ka valstī novārtā pamests civilās aizsardzības jautājums. 
Tomēr  pandēmijas laikā 2020. gada augustā civilās aizsardzības plāns tomēr tika apstiprināts.21 

3. Varas atzaru savstarpējā kontrole 
Sabiedrības iesaistes mazināšanās ierobežojumu dēļ nav vienīgais faktors, kas var atstāt ietekmi 
uz amatpersonu atbildīgumu. Nošķirams ir arī jautājums par valsts varas atzaru savstarpējo 
kontroli un mijiedarbību. Daudzviet pasaulē, tiekot izsludinātiem ārkārtas stāvokļiem, ar vien 

 
18 Re:Baltica:  Viltus drošība, https://rebaltica.lv/2021/03/viltus-drosiba/ (2021) 
19 Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” ziņojums par rezultātiem ar COVID-19 saistīto valsts centralizēto 
iepirkumu uzraudzībai, https://delna.lv/lv/2020/08/03/ar-covid-19-saistito-valsts-centralizeto-iepirkumu-
uzraudzibas-zinojums/ 
20 Valsts kontrole vēršas policijā par aizsargmasku iepirkumu Covid-19 krīzē, 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/valsts-kontrole-versas-policija-par-aizsargmasku-iepirkumu-covid-19-
krize.a367774/ 
21 Par Valsts civilās aizsardzības plānu, https://likumi.lv/ta/id/317006-par-valsts-civilas-aizsardzibas-planu 
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plašākas lēmumu pieņemšanas pilnvaras tiek koncentrētas izpildvarā. TI norāda, ka 
atsevišķos gadījumos var runāt arī par militārās sfēras īstenotu varas pārņemšanu, kas potenciāli 
var apdraudēt demokrātiju. Gadījumā, ja šāda veida varas koncentrācija pārdzīvo pašu 
pandēmiju, pilsoniskajai sabiedrībai ir nepieciešams gatavoties cīņai, lai tā nonāktu pie 
agrākā varas līdzsvara atgriešanas.22 

Iedzīvotāji fokusgrupu diskusijās bieži norādīja uz to, ka ministri rūpējas tikai par savām nozarēm 
un neviens nedomā par to, kas Latvijai būtu labāk kopumā. Tāpat izteica nožēlu par to, ka "deķīša 
vilkšana" un savas popularitātes palielināšana politiķiem ir primārā rūpe un valdībā nav neviens, 
ko varētu saukt par "valstsvīru". Tāpat atzīmēja, ka iestādes šķietami pietiekoši daudz savā starpā 
nekomunicē un atbildību par neveiksmīgiem vai nepopulāriem lēmumiem cenšas novelt uz 
sadarbības partneriem. 

Kā vēl vienu potenciālu problēmu iedzīvotāji diskusijās atzīmēja, ka Ministru kabinetam šķietami 
nav bijusi pilnvērtīga izpratne par savām atbildībām un tiesībām. Sākotnēji bijusi sajūta, ka "visi 
ir izmesti no laivas". 

Saistībā ar fokusgrupas diskusijās izteikto nepieciešamību palielināt investīcijas veselības aprūpes 
jomai un celt mediķu atalgojumu, un šo vajadzību neapmierināšanu likumā noteiktajā apmērā pēc 
Tiesībsarga iniciatīvas 2020. gadā Satversmes tiesā tika ierosināta lieta.23 2021. gadā tika pieņemts 
Satversmes tiesas spriedums, kurā skaidrots, ka likuma nepildīšana bijusi pieļaujama, jo “iespējas 
īstenot šo mērķi tika līdzsvarotas ar  citām prioritātēm un valsts ekonomiskajām iespējām”.24 

Jautājumus turpina raisīt ideja par to, ka Latvijas Satversmē ietverti principi, kas nosaka, ka valstī 
būtu jāīsteno, tas, ko politologs Jānis Ikstens ir nosaucis par "neoliberālu politiku", tiecoties uz 
"sabalansētu" budžetu.25 Tāpat rodas jautājums par to, vai Satversmes tiesas ieskatā nefinansētas 
un Saeimas iepriekš noteiktas prioritātes kā augstākās izglītības un veselības aprūpes joma, ir 
mazāk svarīgas prioritātes, salīdzinot tās ar citām, kas tomēr tiek finansētas. Satversmes tiesa 
iepriekš skaidroja,  lai arī finansējuma piešķiršana vai nepiešķiršana ir politisks lēmums, šajā 
procesā nepieciešams ievērot tiesības.26 Lai arī par kādām tiesībām arī būtu runa, ir skaidrs, ka 
iedzīvotājiem var rasties iespaids, ka runa nav par pilsoņu tiesībām sagaidīt, ka Ministru kabinets 
izpildīs tam Saeimas pieņemtajā likumā noteiktos uzdevumus. Jāatzīmē, ka uz šo valdības rīcības 

 
22 Transparency International Getting Ahead of the Curve, Exploring post-COVID-19 Trends and their Impact on 
Anti-corruption, governance and Development (2020) 
23 Tiesībsargs neapmierināts ar Satversmes tiesas spriedumu par mediķu algām, 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/tiesibsargs-neapmierinats-ar-satversmes-tiesas-spriedumu-par-mediku-
algam.a403948/ (2021) 
24 LVSADA pauž neizpratni un sarūgtinājumu par Satversmes tiesas spriedumu, 
https://lvportals.lv/dienaskartiba/327992-lvsada-pauz-neizpratni-un-sarugtinajumu-par-satversmes-tiesas-spriedumu-
2021 
25 “Ja vajadzētu derēt, es teiktu, ka paraksti tiks savākti.” Saruna ar politologu Jāni Ikstenu, 
https://www.la.lv/varetu-deret-ka-paraksti-tiks-savakti (2019) 
26 Augstskolu likumā noteiktā finansējuma “kvotu” atzīst par neatbilstošu Satversmei, 
https://www.delfi.lv/news/national/politics/augstskolu-likuma-noteikta-finansejuma-kvotu-atzist-par-neatbilstosu-
satversmei.d?id=52608985 (2020) 
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nesakritību ar likumā noteikto, Saeimas opozīcija ir vērsusi uzmanību jau izsenis, nesaņemot no 
koalīcijas deputātiem skaidrojumus.27 

Neskaidrības par valsts institūciju lomām, vienai otru līdzsvarojot, neaprobežojas tikai ar budžeta 
veidošanas procesu. Piemēram, jāatzīmē Ministru prezidenta paziņojums 2021. gada aprīļa beigās 
par to, ka "Saeima sāk iet savu individuālu ceļu", kam var būt negaidītas sekas. Protams, 13. 
Saeimas teju vienbalsīgi pieņemto lēmumu ierobežojumu atvieglošanai var vērtēt dažādi, bet 
valdības vadītāja apgalvojums, ka Saeimai nav tiesības īstenot izpildvaras pārraudzības funkciju, 
ir ievērības cienīgs pats par sevi. Lai arī politoloģēm Ilgai Kreitusei un Ivetai Kažokai varētu būt 
taisnība par to, ka šāds pavērsiens signalizē par uzticēšanās mazināšanos starp koalīcijas 
deputātiem un pašu ieceltajiem ministriem, tomēr nešķiet adekvāti katru reizi, kad Saeima īsteno 
izpildvaras uzraudzību un veic korekcijas tās īstenotajā politikā, saistīt tās ar valdības krišanu. 28 
Jāatzīmē, ka arī iepriekš pieņemtais Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 ”Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu“ bija zaudējis spēku jau konkrētā mēneša sākumā.29 

 

4. Ekonomika, nevienlīdzība un nabadzība 
Ekonomiskās situācijas pasliktināšanos izraisījuši tādi faktori, kā ražošanas uzņēmumu darbības 
apturēšana un centieni izvairīties no inficēšanās riskiem. Tika sagaidīts, ka šāda uzvedība 
veicinās ēnu ekonomikas pieaugumu un ar vien lielākam iedzīvotāju skaitam samazināsies  
iespēja būt nodarbinātiem. Tai pašā laikā TI prognozēja, ka, valstij nespējot nodrošināt 
sabiedriskos pakalpojumus, varētu veidoties jauni modeļi, kā sabiedrībai nodrošināt šādu 
pakalpojumu pieejamību. Visi uzskaitītie fenomeni var palielināt korupcijas riskus. Valstij 
īstermiņā,  īstenojot ievērojamus finansiāla atbalsta pasākumus, rodas risks, ka atbalsts tiek 
novirzīts šauru privātu interešu apmierināšanai un nevis sabiedriskā labuma nodrošināšanai. Tāpat 
korupcijas izplatību var palielināt ēnu ekonomikas pieaugums, kas var atstāt negatīvu iespaidu 
arī uz pretkorupcijas pasākumu efektivitāti.30 

Līdzīgi šim TI prognozēja arī ar nabadzību un ekonomisko nevienlīdzību saistītu problēmu 
saasināšanos. TI norādīja uz apstākli, ka pandēmija jau tā vissmagāk skar tieši mazāk 
aizsargātās sabiedrības grupas, kuras dzīvo blīvāk apdzīvotās zonās un kurām mēdz būt 
apgrūtināta piekļuve medicīniskajam un sociālajam atbalstam. Situāciju tikai vēl vairāk sarežģīs 
darba zaudēšana un, piemēram, rūpes par bērniem. TI pieņēma, ka lielā mērā tiks skartas sievietes, 
kuras arī sastāda lielāko nabadzības riskam pakļauto cilvēku daļu. Vērts pievērst uzmanību arī tam, 

 
27 Likumdošanas iniciatīvu izskatīšanas un Saeimas ieceļamo valsts amatpersonu iecelšanas monitoringa ziņojums – 
2016. gada novembris, 
http://providus.lv/article_files/3289/original/Saeimas_monitoringa_zinojums_NOV_2016(3).pdf?1485179933 
28 Saeima ignorē valdības lēmumu un ļauj strādāt ēdinātājiem terasēs no 7. maija, 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saeima-ignore-valdibas-lemumu-un-lauj-stradat-edinatajiem-terases-no-
7maija.a402576/ (2021) 
29 Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, https://likumi.lv/ta/id/318517-par-
arkartejas-situacijas-izsludinasanu  
30 Transparency International Getting Ahead of the Curve, Exploring Post-COVID-19 Trends and their Impact on 
Anti-corruption, Governance and Development (2020) 
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kur tiek novirzīts valsts atbalsts, proti, tas nereti nonāk lielu uzņēmumu rīcībā, izmantojot 
argumentus, ka valsts nevarot atļauties  zaudēt konkrēto uzņēmumu. Savukārt ilgtermiņā 
ekonomiskā nevienlīdzība palielina korupcijas riskus, kas saistīti nevienlīdzības radītu varas 
līdzsvara zudumu un priviliģētu grupu īstenotu valsts sagrābšanu.31 

Iedzīvotāji fokusgrupu diskusijās vērsa uzmanību uz to, ka laika posmā, kad valdība bija noteikusi 
ierobežojumus attiecībā uz tirdzniecību, nebija iespējams iegādāties apģērbu augošiem bērniem, 
un minēja pat gadījums, kad bija sarežģījumi iegādāties bērnu pārtiku mazajiem. Tāpat iedzīvotāji 
skaidroja, ka iepirkšanās internetā ne vien ir mazāk pieejama vecāka gadu gājuma iedzīvotājiem, 
bet arī nereti ir dārgāka par iepirkšanos vietējos veikalos, kur cenas ir zemākas. Iedzīvotāju ieskatā 
lēmumu pieņēmēji ir pārāk atsvešināti no sabiedrības un neizprot sabiedrības praktiskās 
problēmas. 

Fokusgrupu diskusiju dalībnieki pauda arī bažas par to, ka valdība krīzes laikā īstenoja smagas 
reformas (piemēram, nodokļu jomā), kas atstāj iespaidu uz jau tā pandēmijas nopietni skartajām 
sabiedrības grupām un šo situāciju var tikai vēl vairāk sarežģīt. Atsevišķi diskusiju dalībnieki 
skaidroja, ka ar bažām gaida jūliju, kad varētu gaidīt plašu iedzīvotāju, kuri strādā nepilnu slodzi, 
atlaišanu. 

NVO un žurnālistu fokusgrupas diskusijas laikā apspriedām jautājumu par nepietiekamu vai 
patiesībai neatbilstošu datu izmantošanu valsts pabalsta piešķiršanā. Piemēram, norādīts uz 
gadījumiem, kad kā pabalsta saņēmēji 500 EUR apmērā (maksājums bērniem) norādīti cilvēki, 
kuri faktiski bērnus nemaz vairs neaprūpē. Situācijās, kad ģimenē tiek īstenota ekonomiska 
vardarbība, piešķirtās finanses saņēmuši tieši varmākas un attiecīgi šim pabalstam bija ierobežots 
pozitīvs iespaids. 

Attiecībā uz iepriekš minēto par valsts atbalsta saņemšanu komersantiem žurnālisti norādīja, ka 
rodas jautājumi par to, vai tiešām atbalsts bija jāpiešķir lielajiem uzņēmumiem, kas krīzi spējīgi 
pārvarēt vieglāk, piemēram, būvniecības nozare, iespējams kaut kādā mērā, aizmirstot par 
sabiedrības grupām, kas ir vairāk apdraudētas un dažādu iemeslu dēļ uz atbalstu var pretendēt 
mazākā mērā.  

Žurnālistu un NVO pārstāvju diskusijā tika aktualizēts arī jautājums par cilvēku iespējām pretendēt 
uz atbalstu, ja darba devējs nav maksājis par viņiem likumā noteiktos nodokļus. Latvijas  ēnu 
ekonomikas lielais segments datus par sabiedrības grupām, kam varētu būt nepieciešams atbalsts, 
padara par ļoti neuzticamiem. Iespējams, ka nepamatoti novirzīta valsts pabalsta jautājuma 
problemātika, arī iepriekš ir aprakstīta publiskajā telpā.32 Iedzīvotāju diskusijās savukārt izteiktas 
arī bažas par to, ka valsts atbalsts lielā mērā nonāk pie lielākajiem uzņēmumiem, savukārt 
mazajiem uzņēmumiem jātiek galā pašiem. 

 
31 Transparency International Getting Ahead of the Curve, Exploring Post-COVID-19 Trends and their Impact on 
Anti-corruption, Governance and Development (2020) 
32 Saeimas deputāti gan sašutumā, gan atbalsta Covid-19 laika lielās kompensācijas zemniekiem, 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/saeimas-deputati-gan-sasutuma-gan-atbalsta-covid-19-laika-lielas-
kompensacijas-zemniekiem.a408336/ (2021) 
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Fokusgrupu dalībnieki atzīst, ka arī Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekta 
sagatavošana ir bijusi problemātiska. Sociālie partneri plānu vērtē kā nekvalitatīvu un ir arī 
sūdzējušies par to, ka tas "līdz pēdējam brīdim tapis ministriju gaiteņos, neiesaistot diskusijās 
partnerus".33 

Attiecībā uz ēnu ekonomikas pieaugumu NVO pārstāvju diskusijā tika skaidrots, ka, liedzot 
konkrētām nozarēm pandēmijas apstākļos darboties, varētu būt neproporcionāli  skartas tieši 
sievietes, jo ir plašāk nodarbinātas, piemēram, skaistumkopšanas nozarē. Attiecīgi arī palielinot šo 
cilvēku motivāciju pārcelt savu darbību uz ēnu ekonomikas sektoru. Diskusiju dalībnieki norādīja 
uz apstākli, ka Latvijā ir salīdzinoši daudz ģimeņu, kur tieši sievietes vienas audzina bērnus, un šis 
apstāklis vedina domāt, ka valdības ierobežojumi tās skar smagāk. Šis gadījums arī ilustrē to, ka 
ēnu ekonomika var palielināt dažādus riskus, arī ar COVID-19 infekcijas izplatību saistītos, jo 
komercdarbība netiek kontrolēta. 

Diskusiju dalībnieki atkārtoti skaidroja, ka viņiem un līdzcilvēkiem ir iestājies emocionāls 
nogurums no ierobežojumiem un ka arvien vairāk nepieciešams pievērsties jautājumam par 
psiholoģisko veselību, kā arī apstāklim, ka viņu kolēģi ar vien vairāk saskaras ar izdegšanu. Tāpat 
gan iedzīvotāji fokusgrupās, gan NVO pārstāvji atkārtoti vērsa uzmanība uz būtiski pieaugošo 
vardarbības izplatību ģimenēs, ko saasinājušas, piemēram, situācijas, kad mājsaimniecības 
ietvaros datortehnika jādala gan attālināti strādājošiem vecākiem, gan skolēniem. 

 

5. Sabiedrības saliedētība un informatīvā telpa 
Ņemot vērā, ka klātienes tikšanās ir svarīgs starppersonu uzticības veidošanas elements, TI 
prognozēja, ka fiziskās distancēšanās pasākumi, kas ieviesti pandēmijas kontrolei, varētu atstāt 
negatīvu iespaidu uz iedzīvotāju savstarpējās uzticēšanās līmeni. Polarizētas un šķeltas 
sabiedrības mazākā mērā ir spējīgas uz kopīgu rīcību, kas nepieciešama, lai nodrošinātu 
pārvaldes institūciju atbildīgumu. Lai arī, pandēmijai sākoties, varēja novērot situācijas, kad 
iedzīvotāji īstenoja iedvesmojošus savstarpējas palīdzības pasākumus, kas demonstrēja solidaritāti 
un sirsnību, laika gaitā arvien vairāk pieauga bažas par to, ka sabiedrībās ar ierobežotu pieeju 
iztikai nepieciešamajiem resursiem, mājsēdes veida pasākumi varētu radīt nemierus. Lai gan no 
vienas puses uzticēšanās zudums varētu motivēt arvien vairāk cilvēkus pastiprināti uzraudzīt savus 
līdzcilvēkus, tas tomēr arī būtiski sarežģī tādu pretkorupcijas pasākumu īstenošanu, kas balstās uz 
starppersonu uzticēšanos un palīdz pārvarēt ar kolektīvas darbības nepieciešamību saistītus 
izaicinājumus.34 

TI norāda arī uz faktu, ka jau ilgāku laiku tehnoloģijas (sevišķi sociālie mediji) ir būtiski 
izmainījušas veidus, kā sabiedrībā tiek radīta un izplatīta informācija. Piemēram, ir 
ievērojami palielinājusies maldinoša un nepatiesa  satura izplatība medijos. Cita starpā pēdējos 

 
33 Sociālie partneri kritizē uz EK sūtāmo Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu, 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/socialie-partneri-kritize-uz-ek-sutamo-atveselosanas-un-noturibas-
mehanismaplana-projektu.a391963/ 
34 Transparency International Getting Ahead of the Curve, Exploring post-COVID-19 Trends and their Impact on 
Anti-corruption, Governance and Development (2020) 
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gados par uztraucošu tendenci var uzskatīt tā saukto "deep-fake" video arvien plašāku 
pielietojumu, kā arī dažādu veidu rūpīgi izplānotus dezinformācijas paņēmienus un kampaņas. Šīs 
problēmas lielā mērā novērojamas arī ar pandēmiju saistītajā informācijas pārsātinājumā. Tai pašā 
laikā acīmredzami kļūdaina informācija varētu arvien plašākā iedzīvotāju lokā atmodināt 
vajadzību rūpīgi sekot līdzi patērētās informācijas avotiem un kritiskāk izvērtēt lasīto. Ja 
šāda tendence veidotos, tas būtu vērtējams kā ieguvums sabiedrības noturībai līdzīgiem 
izaicinājumiem  nākotnē.35  

 

5.1. Mediju darbība un dezinformācijas izplatība 

Fokusgrupu dalībnieki visai negatīvi vērtē pastāvīgu baidīšanu no mediju puses, savus līdzcilvēkus 
raksturojot kā "bēdīgus un piekusušus". Tāpat parādās tendence nevakcinētus iedzīvotājus 
pretnostatīt vakcinētajiem kā morāli nepilnvērtīgākus, ar šo varētu tikt panākts pretējs efekts 
iecerētajam. Jau šobrīd esot zināmi daudzi gadījumi, kad ģimenes dalās vakcinētajos un 
nevakcinētajos un sākas lieli strīdi un agresija ģimenes lokā. 

Atsevišķi diskusiju dalībnieki skaidro, ka iedzīvotājiem bažas par efektivitāti sākotnēji varētu būt 
izcēlušās tādēļ, ka pārlieku tika kritizētas tādas vakcīnas kā Krievijas ražotā Sputnik. Tāpat arī  
lēmumu pieņēmēju skaidrojumi par vakcīnām bieži šķita neloģiski un haotiski. 

Savukārt žurnālisti diskusijās pauda satraukumu par to, ka, dažādām sēdēm notiekot attālināti, 
grūtāk esot sēžu starplaikos aprunāties ar amatpersonām un, piemēram, novērtēt to ķermeņa 
valodu. Tāpat žurnālisti norādīja uz problēmām, kas saistītas ar personu aicināšanu uz intervijām 
un to, ka bija nepieciešams pārskatīt līdzšinējos darbības modeļus. Vienlaikus jaunā situācija 
sniedza arī jaunas iespējas, jo uzrunāt ārzemju ekspertus, lai iegūtu informāciju sižetu gatavošanai, 
kļuva vieglāk. 

Tāpat žurnālisti aktualizēja arī jautājumu par resursiem, kas medijiem ir pieejami pandēmijas laikā. 
Žurnālisti norādīja uz apstākli, ka komercmediji zaudēja ievērojamu daļu finansējuma saistībā ar 
ienākumu samazinājumu no reklāmām. Lai arī diskusijas dalībnieki kopumā vērtēja pozitīvi  valsts 
sniegto atbalstu medijiem, taču kā potenciāli problemātisku aspektu norādīja to, ka finansējums 
piešķirts pa tiešo ziņu dienestiem. Proti, tas radījis bažas par to, ka žurnālisti varētu tikt pakļauti 
politiskai ietekmei un tiem savā ziņā  varētu veidoties interešu konflikta situācija. 

Attiecībā uz dezinformācijas izplatību žurnālisti aicināja domāt par atvērtas informatīvas vides 
veidošanu. Tas ir būtiski, jo apstākļos, kad nākas saskarties ar jauniem fenomeniem (kā konkrētais 
COVID-19 vīruss) zinātnes konsenss atsevišķos jautājumos varētu vēl nebūt izveidojies. Attiecīgi 
sākotnēji pieļautas kļūdas, kas pāragri tiek komunicētas kā zinātniska patiesība, var atstāt graujošu 
ietekmi uz cilvēku uzticēšanos un vājināt to noturību pret ļaunprātīgi īstenotu dezinformāciju. 
Sevišķi bīstami tas ir gadījumos, kad vēstījumiem nāk līdzi morāls iedzīvotāju vērtējums. Kā 
piemērs minēts politikas maiņa attiecībā uz sejas masku lietošanu. 

 

 
35 Ibid. 
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5.2. Pārvaldes komunikācija ar sabiedrību 

Iepriekš aprakstīto sajūtu, ka pārvalde iecerējusi atņemt iedzīvotāju pamattiesības, noteikti varētu 
būt ietekmējusi arī neveiksmīga pārvaldes komunikācija. Atsevišķi diskusiju dalībnieki pauda 
dziļu neapmierinātību ar valdības komunikācijas stilu, ko viņi raksturojuši kā draudus. Proti, ja 
infekcija izplatīsies, sabiedrība tiks sodīta. Citi iedzīvotāji savukārt vērsuši uzmanību uz 
situācijām, kad, viņuprāt, pašas amatpersonas neievēro ierobežojumus, vai ka tām tiek piemērots 
izņēmuma statuss, piemēram, attiecībā uz ceļošanu.  

Diskusiju laikā izskanēja arī tēze, ka valdība sākotnēji ļoti maz ieklausījusies sociālajos partneros, 
kas attiecīgi vēlāk bijuši spiesti izmantot agresīvāku komunikāciju, lai tiktu sadzirdēti. 
Ieklausīšanās tēma diskusijās atkārtojusies arī citos kontekstos, proti, domājot par to, ka pārvalde 
nepietiekami ieklausās iedzīvotāju bažās un tā vietā tikai diktē nosacījumus. Vienlaikus šim 
viedoklim oponēja citi iedzīvotāji, kuri norādīja uz to, ka pilnīgi visus uzklausīt nekad nebūs 
iespējams. 

Līdzīgu viedokli pauda arī daļa žurnālistu, kuri skaidroja, ka krīzes situācijās zināma ierasto 
iesaistes mehānismu noārdīšanās un centralizēta lēmumu pieņemšana ir tikai normāla parādība. 
Tai pašā laikā arī izskanēja bažas, ka pārvaldei šāda kārtība var iepatikties un tā līdzīgu lēmumu 
pieņemšanas modeli var turpināt pielietot arī, kad tam vairāk nebūs pamatojuma. Izskanēja 
ierosinājums pievērsties šim jautājumam nākotnē un nospraust skaidras robežas tam, kādos 
gadījumos šāda pieeja lēmumu pieņemšanai un tās atklātībai ir akceptējama un kādos ne. 

Žurnālisti īpaši izcēla nepietiekamu iespēju iztaujāt lēmumu pieņēmējus par finanšu piešķiršanas 
jautājumiem, kas nereti ir tehniski sarežģīti. Attiecīgi, ja vienīgā iespēja sekot līdzi lēmumu 
pieņemšanas procesam ir preses konferences, tad nav iespējams gūt pilnvērtīgu izpratni par to, kas 
ir pieņemto lēmumu pamatā. Tiešsaistes preses konferences ir noderīgs papildinājums žurnālistu 
darbam, bet uz to nevar pilnībā paļauties, lai nodrošinātu pilnvērtīgu žurnālistu darbu. 

Savukārt fokusgrupu dalībnieku ieskatā būtu noderīgi vairāk īstenot mērķētu komunikāciju. Tāpat 
ir norādīts uz valdības un pašvaldību nespēju nodot sabiedrībai vēstījumu par ieguvumiem, kurus 
sniedz ierobežojumu ievērošana. Izskanēja ierosinājums noteikt kādus "mazus mērķus", kuru 
sasniegšanai kopīgi strādāt, lai cilvēkiem būtu vieglāk novērtēt to, ka viņu rīcībai var būt pozitīvas 
sekas. Arī NVO pārstāvji norādīja, ka viņiem radies iespaids, ka stratēģiska komunikācija nav 
pārvaldes prioritāte un drīzāk par to tiek domāts pēdējā brīdī. Turklāt valda priekšstats, ka šīs 
funkcijas īstenošana ir tikai mediju atbildība. Šī situācija sazobē ar faktu, ka Latvijas iedzīvotāju 
uzticēšanās dažādām valsts institūcijām jau sākotnēji nebija sevišķi augsta, radījusi auglīgu augsni 
dezinformācijas izplatībai.  

 

6. Pārnacionālā pārvaldība, globalizācija un ietekmīgas 
nevalstiskās puses 

Sākotnēji varēja gaidīt, ka pārnacionālas organizācijas uzņemsies līderību pasaules atbildes 
reakcijas koordinēšanā. Tā vietā pandēmija ir izgaismojusi to, cik sarežģīti dažādām valstīm 
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bija īstenot efektīvu koordināciju ANO Drošības padomē, G7 vai pat Eiropas Savienībā (ES). 
Tāpat jāatzīmē, ka COVID-19 pandēmija sakrita ar laiku, kad starptautiskajā politikā notika varas 
centru pārbīde. Jau pirms krīzes Ķīna bija kļuvusi par vērā ņemamu konkurentu starptautiskās 
sabiedrības modelim, kurā dominēja ASV un kas balstījās virknē pārnacionālu organizāciju un 
cieņā pret liberālas demokrātijas modeli un brīvo tirgu. Ķīnas agresīvā, bet kopumā efektīvā, 
reakcija pandēmijas ierobežošanā ir šo tendenci tikai spēcinājusi. Pārnacionālo institūciju 
nozīmes samazināšanās varētu atstāt iespaidu uz daudzpusēju un starptautisku konvenciju 
ievērošanu, tai skaitā, to, kas attiecas uz korupcijas un kukuļdošanas novēršanu.36 

Tāpat TI pievērsa uzmanību ar jautājumam par dominējošu tehnoloģiju uzņēmumu ietekmes 
palielināšanos. Pieaugot dažādu sabiedrības procesu digitalizācijai, pastāv iespējamība, ka  arvien 
lielāka politiska vara tiks koncentrēta uzņēmumos, kas nodrošina digitalizācijai nepieciešamo 
infrastruktūru. Vienlaikus ir arī iespējams, ka, arvien vairāk cilvēkiem apzinoties, cik lielu lomu 
šādi uzņēmumi spēlē viņu dzīvēs, varētu izveidoties arī konsenss par to, cik lielā mērā šos 
uzņēmumus būtu nepieciešams regulēt. Korupcijas riski, kas saistīti ar šādu uzņēmumu 
iejaukšanos politiskajos procesos, būs atkarīgi no valstu spējas regulēt šādu uzņēmumu 
aktivitātes.37 

Ņemot vērā iepriekš aprakstīto potenciālo problēmu ar ierēdniecības un pārvaldes darbinieku zemo 
kapacitāti, būtu nepieciešams pievērsties jautājumam par to, vai, strādājot ar krīzes seku 
novēršanu, pabērna lomā nav palikušas tādas valsts pārvaldes funkcijas, kā līdzdalība ES politiku 
izstrādē un ieviešanā. Ārvalstu plašsaziņas līdzekļos jau ziņots, ka Eiropas Komisijas ierēdniecības 
līmenī novērojama pārslodze un darbinieku izdegšana.38 Ticami, ka ar līdzīgām problēmām varētu 
saskarties arī dalībvalstu valsts pārvaldē nodarbinātie. 

Saistībā ar iepriekš minēto būtiski pievērst uzmanību arī jautājumam par COVID-19 vakcīnu 
iepirkumu, par kuru 2021. gada maijā uzsākts kriminālprocess.39 Lai gan attiecībā uz iepirkuma 
organizāciju joprojām ir neskaidrības, varētu pieņemt, ka runa varētu būt bijusi par kļūdām procesa 
organizācijā un saziņā ar Eiropas Komisiju. Tas, ka šādas kļūdas var tikt pieļautas, arī tik 
acīmredzami valstiski nozīmīgā jautājumā, sasaucas ar bažām par valsts pārvaldes spēju tikt galā 
ar tai uzticētajiem uzdevumiem. 

Aktualizēties varētu jautājums par ES politikas pārņemšanu nacionālajos tiesību aktos, kas 
Saeimai sagādājis problēmas jau pagātnē.40 Domājot par starptautiski ietekmīgu uzņēmumu 
ietekmi uz politikas veidošanas procesu, jāatzīmē, ka šādi uzņēmumi lobēšanas aktivitātes 
teorētiski var īstenot ne vien attiecībās ar ES līmeņa institūcijām, bet arī ar atsevišķām 

 
36 Transparency International Getting Ahead of the Curve, Exploring post-COVID-19 Trends and their Impact on 
Anti-corruption, Governance and Development (2020) 
37 Ibid. 
38 Eurocrats Burn Out Under ‘Insane’ Green Deal Workload, https://www.politico.eu/article/european-commission-
green-deal-staff-burnout-workload/?fbclid=IwAR0pVW_aVUfZvJXNbgqe0gIZXls5JiDtVh8WELcKq-
DMNNqKwp1RBKJsQ3M 
39 Viņķele atkāpjas no partijas “Kustība “Par!”” valdes pēc kriminālprocesa sākšanas par Covid-19 vakcīnām, 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vinkele-atkapjas-no-partijas-kustiba-par-valdes-pec-kriminalprocesa-
saksanas-par-covid-19-vakcinam.a406471/ 
40 Saeima tuvplānā, http://providus.lv/article_files/3371/original/Analitiskais_Zinojums.pdf?1498039525 (2017) 
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dalībvalstīm. Šis jautājums, tāpat kā vietēja mēroga lobētāju iesaiste ES politikas veidošanā, būtu 
jāņem vērā, strādājot pie iepriekš minētā Latvijas  interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības 
regulējuma. 

Lai gan diskusiju dalībnieki tiešā veidā nav izrunājuši jautājumu par starptautisku konvenciju 
un/vai rekomendāciju nozīmīguma mazināšanos, Latvijas politikā novērojami signāli par 
iespējamu šādas tendences aktualizēšanos. Piemēram, Delnas 2021. gada jūnijā rīkotās diskusijas 
laikā par interešu konflikta pārvaldību Latvijā koalīcijas deputāti nepiekrita ekspertu viedoklim 
par to, ka Latvijai būtu jāturpina darbs pie interešu konflikta novēršanas regulējuma pilnveidošanas 
atklātības virzienā, ieviešot GRECO rekomendācijas. Tā vietā deputāti ierosināja mazināt 
sabiedrībai pieejamo informāciju par atsevišķu augsta līmeņa amatpersonu grupu deklarācijām.41 

 

Identificētie izaicinājumi un potenciālie darbības virzieni 

Iepriekš aprakstītie iedzīvotāju, žurnālistu un NVO pārstāvju izceltie jautājumi ļāva identificēt 
vismaz deviņas tēmas, kas var radīt izaicinājumus, domājot par Latvijas pretkorupcijas iniciatīvu 
spēcināšanu un demokrātijas noturīgumu nākotnē. Jāatzīmē, ka šī ziņojuma tapšanas laikā 
identificēto problēmjautājumu sarakstu nevajadzētu uzskatīt par galēju. Tomēr tas varētu kalpot 
kā viens no atskaites punktiem, vērtējot pandēmijas ietekmi uz Latvijas sabiedrību. Gluži tāpat 
piedāvātie risinājumi lielā mērā ir izrietoši no ziņojuma tapšanas laikā apkopotajām atziņām un 
neizslēdz alternatīvu pieeju iespējamību. 

 

Iedzīvotāju politisko tiesību apdraudējums 

Nepieciešams rūpīgi izsvērt samērīgumu, nosakot pulcēšanās un citus līdzīgus ierobežojumus. 
Jāizvairās no vēlēšanu pārcelšanas bez atbilstoša pamatojuma. 

 

 

Sabiedrības polarizācija un pieaugoša agresivitāte 

Jādomā ne vien par sabiedrības informēšanu, bet arī aktīvu līdzdalību42. Jānodrošina kanāli bažu 
(sūdzību) un ierosinājumu sniegšanai, kā arī nepieciešams iespēju robežās dialoga procesā iekļaut 
šķietami radikālus viedokļus. 

Arvien lielāka sabiedrības daļa saskaras ar psiholoģiskām problēmām un/vai izdegšanu 

 
41 Solis uz priekšu vai atkritiens? Amatpersonu deklarācijas un atklātuma problēma, 
https://lvportals.lv/norises/330424-solis-uz-prieksu-vai-atkritiens-amatpersonu-deklaracijas-un-atklatuma-problema-
2021?fbclid=IwAR0ejpk0-DOJS3WUhcpoVJSSlh9Lsor4d3cUPUd4d7YNIDIF9mhteaddYyA (2021) 
42 Par "divvirzienu kustību" lēmumu pieņemšanā! Pilsonis-parastais grib lielāku teikšanu, 
https://manabalss.lv/site_posts/pilsonis-parastais-grib-lielaku-teiksanu 
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Politikas veidošanas procesā jāņem vērā apsvērums par potenciālu ietekmi uz sabiedrības 
psiholoģisko veselību. Tajā skaitā ir jāņem vērā COVID-19 pandēmijas un tās izraisītās krīzes 
radītais papildu pienākumu slogs sabiedrībai kopumā, nodarbinātajiem valsts un privātajā sektorā.   

Hroniska sabiedrības neuzticēšanās valsts institūcijām 

Jāidentificē, vai laboti normatīvie akti, ko izpildvarai līdz šim nav bijis iespējams ievērot, un 
nepieciešamības gadījumā jāveic labojumi.43 Politikas veidotājiem piesardzīgi jāizturas pret 
solījumu izteikšanu nākotnē. Nepieciešams mazināt atbildības futbolēšanas fenomena izplatību 
starp dažādām institūcijām. Jāveicina izpratne par dažādu institūciju lomām parlamentārā 
demokrātijā. 

Problēmas ar izpratni par institūciju lomu sadalījumu, sabiedrības iesaisti un pārraudzību 
valsts budžeta, kā arī ES atveseļošanas plāna un budžeta (RRF) veidošanas un izpildes 
procesā 

Jāpadara saprotamāks un uz sabiedrības iesaisti vērsts valsts budžeta pieņemšanas process.44 
Iespējams mācīties no labās prakses piemēriem attiecībā uz nacionālā budžeta45 un RRF46 izpildes 
atklātības procesiem. 

Netaisnīga valsts atbalsta sadale 

 Jāapkopo informācija par izaicinājumiem, kas saistīti ar datu un informācijas pieejamību, plānojot 
valsts atbalsta pasākumus. 

 

 

 

Krīzes aizsegā īstenotas sāpīgas reformas 

Nepieciešams izvairīties no tādu reformu ieviešanas, kas skar sabiedrības mazāk aizsargātās 
grupas, kas ir vissmagāk skartās pandēmijas laikā. Tāpat jāizvairās no reformām, kas palielina ēnu 
ekonomikas īpatsvaru. 

Problēmas ar lēmumu izsekojamību politikas veidošanas procesā 

 
43 Bailēs par Saeimas atlaišanu deputāti vilcinās lemt par ”tukšo solījumu normu” atcelšanu, 
https://skaties.lv/zinas/latvija/neka-personiga/bailes-par-saeimas-atlaisanu-deputati-vilcinas-lemt-par-tukso-
solijumu-normu-atcelsanu/ (2019) 
44 Why Fighting Corruption Matters in Times of COVID-19, 
https://www.transparency.org/en/news/cpi-2020-research-analysis-why-fighting-corruption-matters-in-times-of-
covid-19 (2021) 
45 Open Budget Survey 2019, 
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/open-budget-survey-2019 
46 The Need for Transparency over Europe’s Recovery and Resilience Facility,  
https://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2021/06/RRF_accountability.pdf 
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Jāpilnveido regulējums attiecībā uz "likumdošanas pēdu", kā arī jāturpina darbs pie Latvijas 
interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības likuma, kuru šobrīd izstrādā 13. Saeima, pieņemšanas 
un iedzīvināšanas Latvijas politiskajā vidē. 

Politiskā pārraudzība ES politikas veidošanā un savlaicīgā ieviešanā 

Jāspēcina Saeimas kapacitāte attiecībā uz ES direktīvu pārņemšanu nacionālajos tiesību aktos, kā 
arī jāveicina sadarbība starp Saeimas ES lietu komisiju un nozaru komisijām, īstenojot izpildvaras 
pārraudzību. 

 

 

 

 
 

Ziņojums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras 
ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņojuma saturu atbild biedrība 

“Sabiedrība par atklātību – Delna”. 
 

 


