
 
 

KĀ VEICINĀT SABIEDRĪBAS UZTICĒŠANOS VALSTS PĀRVALDEI   
 

EKSPERTU FORUMS UN APAĻĀ GALDA DISKUSIJA 
 

DARBA KĀRTĪBA 
 

2021. gada 10. septembris plkst. 14.00–16.00 (EET) 
Tiešsaistē Facebook, www.delna.lv, ar reģistrāciju – Zoom 
Latviešu un angļu valodā, ar tulkojumu pēc izvēles  
 
Šī ir trešā tikšanās četru pasākumu sērijā, kas ir veltīta GRECO rekomendācijām un Latvijas 
progresam korupcijas novēršanā un apkarošanā. Šīs diskusijas mērķis ir paplašināt informētību 
un izpratni par sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei, faktoriem, kas šo uzticēšanos ietekmē, 
un veidiem, kā to veicināt. Uzticēšanās trūkums valsts pārvaldei padara grūtāk īstenojamu 
publisku lēmumu ieviešanu dzīvē, un šie lēmumi var skart dažādas jomas – nacionālo drošību, 
ekonomisko izaugsmi, COVID-19 krīzes un tās seku pārvaldību u.c. 
 
Diskusijā esam aicinājuši piedalīties 13. Saeimas deputātus, Latvijas un ārvalstu ekspertus, ar 
šo jomu saistītās atbildīgās iestādes Latvijā un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Uzrunātos 
diskusijas dalībniekus aicināsim dalīties ar redzējumu par progresu, kas Latvijai ir jāveic, lai 
īstenotu labu pārvaldību un veicinātu sabiedrības uzticēšanos publiskajai varai. 
 
Pasākuma otrajā daļā aicināsim diskusijas dalībniekus iesaistīties sarunās par COVID-19 
pārvaldību Latvijā un šīs pandēmijas ietekmi uz sabiedrības uzticēšanos valsts varai un 
ieilgušām Latvijas demokrātijas problēmām. Pasākums būs publiski pieejams sabiedrībai. 
 
LAIKS APRAKSTS 

 
14:00 – 14:15 IEVADVĀRDI 

 
Moderatore: Inese Tauriņa  
Direktore, Sabiedrība par atklātību – Delna 
 
Inese Voika 
Deputāte, darba grupas lobēšanas atklātības likuma izstrādei vadītāja, 
Latvijas Republikas Saeima 
 
V.E. Kevins Rekss (Kevin Rex) 
Kanādas vēstnieks Latvijā 
 



14:15 – 15:15 EKSPERTU FORUMS 
 
Olafs Grigus 
Pētnieks, Sabiedrība par atklātību – Delna 
 
Inese Kušķe 
Konsultante, Valsts pārvaldes politikas departaments  
Valsts kanceleja, Latvija 
 
Pīters Einsvorts (Peter Ainsworth) 
Vecākais padomnieks globālās pretkorupcijas jautājumos 
ASV Tieslietu departaments, ASV 
 
Otto Tabuns  
Direktors, Baltijas drošības fonds 
 

15:15 – 15:20 PĀRTRAUKUMS 
 

15:20 – 16:30 APAĻĀ GALDA DISKUSIJA 
 
Moderatore: Arta Skuja  
Žurnāliste 
 
Panelisti: 
 
Rihards Kozlovskis 
Deputāts un Parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu 
Latvijas valdības kļūdaino rīcību Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas 
procesā, vadītājs, Latvijas Republikas Saeima 
 
Ilmārs Dūrītis  
Deputāts un Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs  
Latvijas Republikas Saeima un Veselības ministrija 
 
Olafs Grigus 
Pētnieks, Sabiedrība par atklātību – Delna 
 
Kristīne Zonberga 
Direktore, Latvijas Pilsoniskā alianse 
 
Zane Legzdiņa-Joja 
Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante sabiedrības 
līdzdalības jautājumos, Valsts kanceleja, Latvija 
 

16:30 Noslēgums 
 

 
 


