
 
 

LIKUMS UN TIESU VARA 

IEROCIS, LAI MAZINĀTU KORUPCIJU 

 

EKSPERTU FORUMS UN APAĻĀ GALDA DISKUSIJA 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 
2021. gada 15. oktobris plkst. 14.00–16.40 (EET) 

Tiešsaistē Facebook, www.delna.lv, ar reģistrāciju – Zoom 

Latviešu un angļu valodā, ar tulkojumu pēc izvēles  

 

Šī ir noslēdzošā tikšanās četru pasākumu sērijā, kas ir veltīta Latvijas progresam korupcijas 

novēršanā un apkarošanā. Šīs tikšanās mērķis ir paplašināt informētību un izpratni par likuma 

varu Latvijā, atbildīgo iestāžu spēju paredzēt un novērst riskus, kas apzināti vai neapzināti var 

rezultēties pārkāpumos un noziedzīgos nodarījumos, kā arī atklāt tos un iztiesāt atbilstoši likuma 

normām. Likums un efektīva tiesu vara ir pretkorupcijas pasākumu stūrakmens un reizē 

instruments cīņā ar korupciju.  

 

Esam aicinājuši piedalīties 13. Saeimas deputātus, Latvijas un ārvalstu ekspertus, ar šo jomu 

saistītās atbildīgās iestādes Latvijā, tajā skaitā Tieslietu ministriju un Tieslietu padomi. Uzrunātos 

dalībniekus ekspertu foruma laikā aicināsim dalīties ar redzējumu par progresu, kas Latvijai ir 

jāveic, lai pilnveidotu Latvijas tiesu sistēmas neatkarību, kvalitāti un efektivitāti cīņā ar korupciju. 

Ekspertu forumu balstīsim uz Eiropas Komisijas 2021. gada ziņojumu par likuma varu Latvijā. 

 

Atsaucoties uz ekspertu foumā runāto, pasākuma otrajā daļā rīkojam publisko diskusiju par 

virzieniem, kādos valdībai ir jāpastiprina centieni korupcijas apkarošanā - spēja notiesāt augsta 

līmeņa amatpersonas ar korupciju saistītās lietās un politiskais godaprāts (political integrity). 

2021. gada 18. februārī “Sabiedrība par atklātību – Delna” organizēja diskusiju ar tieslietu un 

korupcijas ekspertiem, praktiķiem, kuru ikdienas pienākumos ietilpst korupcijas apkarošana un 

korupcijas pārkāpumu izmeklēšana, kriminālvajāšana un notiesāšana un aicinājām viņus sniegt 

ieskatu problēmā un norādīt uz konkrētiem risinājumiem. Šīs publiskās diskusijas laikā, 

centīsimies noskaidrot, vai februārī pārrunātie risinājumi tiek ieviesti dzīvē un kāds ir progress. 

 

Pasākums būs publiski pieejams sabiedrībai. 

 

 

 

 

 

 

http://www.delna.lv/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_latvia_en.pdf
https://delna.lv/lv/2021/02/28/publiska-diskusija-kas-latvijai-ir-jadara-lai-uzlabotu-korupcijas-uztveres-indeksa-rezultatus/


 

 

 

LAIKS APRAKSTS 

 
14:00 – 14:10 IEVADVĀRDI 

 

Moderatore: Inese Tauriņa  

Direktore, Sabiedrība par atklātību – Delna 

 

Lieske de Krijgere (Lieske de Krijger) 

Nīderlandes Karalistes vēstnieces vietniece Latvijā 

 
14:10 – 15:10 EKSPERTU FORUMS 

 

Aldis Bukšs 

Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra biroja vadītājs  

Tieslietu ministrija 

 

Aigars Strupišs 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs 

 

Inese Zelča  

Pirmās pārvaldes Pirmās nodaļas (Politikas plānošanas nodaļa) 

priekšniece, Korupcijas novēršanas apkarošanas birojs, Latvija 

  

Amīts Kabravala (Ameet Kabrawala) 

Federālais prokurors un reģionālais rezidējošais juridiskais padomnieks, 

ASV Tieslietu departaments, ASV vēstniecība Rīgā 

 
15:10 – 15:15 PĀRTRAUKUMS 

 
15:15 – 16:40 APAĻĀ GALDA DISKUSIJA 

 

Moderatore: Lolita Čigāne 

Starptautiskā konsultante labas pārvaldības, vēlēšanu un interešu 

pārstāvniecības jomā 

 

Panelisti: 

 

Juris Rancāns 

Deputāts, Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas 

komisijas priekšsēdētājs Latvijas Republikas Saeima 

 

Inga Goldberga  

Deputāts, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas 

priekšsēdētāja Latvijas Republikas Saeima 

 



Ilmārs Dūrītis 

Deputāts un Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs   

Latvijas Republikas Saeima un Veselības ministrija 

 

Aldis Bukšs  

Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra biroja vadītājs   

Tieslietu ministrija 

 

Aigars Strupišs  

Augstākās tiesas priekšsēdētājs 

 

Evita Masule 

Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas prokurore, 

Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskais departaments, Latvija 

 

Dace Valgere 

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā inspektore, Iekšējais drošības 

birojs, Latvija 

 

16:40 Noslēgums 

 
 
 
 
 
 
 
 


