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Informācija medijiem 

Rīgā, 13.10.2021. 

 

Kas Latvijai ir jāveic, lai pilnveidotu Latvijas tiesu sistēmas neatkarību un 

efektivitāti cīņā ar korupciju? Publiska diskusija 

 

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) rīko starptautisku tiešsaistes pasākumu “Likums un tiesu 

vara: ierocis, lai mazinātu korupciju”. Pasākumā runāsim par progresu, kas Latvijai ir jāveic, lai 

pilnveidotu tiesu sistēmas un tiesībsargājošo iestāžu neatkarību, kvalitāti un efektivitāti cīņā ar 

korupciju, un līdz ar to mazinātu Latvijas augstos korupcijas rādītājus un paaugstinātu sabiedrības 

ticību taisnīgai tiesai. Diskusija notiek 2021. gada 15. oktobrī plkst. 14.00–16.40 konferenču platformā 

Zoom, ar tiešraidi www.delna.lv. 

2021. gada jūlijā Eiropas Komisija (EK) publicēja ziņojumu par likuma varu Latvijā, kritiski vērtējot 

Latvijas cīņu ar korupciju vairākos sektoros: tiesu sistēma, izmeklēšanas un notiesāšanas darba 

kvalitāte un interešu konflikta pārvaldība. Sekojot līdzi EK ziņojumā identificētajām problēmām, Delna 

organizē šo diskusiju, lai uzklausītu ekspertu viedokļus un meklētu risinājumus, tādējādi paplašinot 

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. 

Pasākumu atklās Nīderlandes Karalistes vēstnieces vietniece Latvijā Lieske de Krijgere (Lieske de 
Krijger), kā eksperti uzstāsies: 

• Tieslietu ministra biroja vadītājs Aldis Bukšs.  
• Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.  
• Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Pirmās pārvaldes Pirmās nodaļas (Politikas 

plānošanas nodaļa) priekšniece Inese Zelča.  
• ASV vēstniecības Rīgā federālais prokurors un reģionālais rezidējošais juridiskais padomnieks 

Amīts Kabravala (Ameet Kabrawala). 
 
Atsaucoties uz ekspertu forumā runāto, pasākuma otrajā daļā moderatores Lolitas Čigānes vadībā 

vērtēsim progresu, ko Latvija ir veikusi un, kas vēl ir jāpaveic korupcijas apkarošanā par pamatu ņemot 

Delnas 18. februārī organizēto diskusiju, kurā identificējām virkni darāmo darbu. Diskusijā piedalīsies 

13. Saeimas deputāti, tajā skaitā no Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas un Valsts 

pārvaldes un pašvaldību komisijām, kuru kompetencē ir korupcijas novēršana, apkarošana un dažādi 

ar interešu konfliktu amatpersonu darbībā saistīti jautājumi, tieslietu ministra biroja vadītājs Aldis 
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Bukšs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā 

departamenta Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas prokurore Evita Masule un Iekšējā 

drošības biroja Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā inspektore Dace Valgere. 

“Latvijas rādītājs Korupcijas uztveres indeksā, salīdzinot ar 2019. gadu, ir pieaudzis par 1 punktu, 

sasniedzot 57 punktus (no 100), un Latvija ieņem 42. vietu kopā ar Kipru un Kostariku. Lai arī 

pieaugumu varētu novērtēt kā soli pareizā virzienā, tomēr tas uzrāda augstu korupcijas līmeni un 

stagnē. Latvijas rādītājs jau daudzus gadus norāda, ka lēmumu pieņēmējiem un valdībai ir jāsper 

drosmīgāki soļi – jāstiprina Latvijas tiesu sistēma un tiesībsargājošo iestāžu darbs, jāspēj izmeklēt 

korupcijas gadījumus un notiesāt tajos iesaistītos cilvēkus un parādīt sabiedrībai, ka pārkāpums tiek 

sodīts atbilstoši kaitējumam. Likuma ievērošana un taisnīga tieslietu sistēma ir viens no veidiem, kā 

novērst korupciju un reizē veicināt sabiedrības uzticību valsts spējai godīgi pārvaldīt valsti,” komentē 

Delnas direktore Inese Tauriņa. 

Tiešsaistes pasākumā aicinām piedalīties valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju pārstāvjus, tieslietu 

ekspertus un praktiķus, nevalstisko sektoru, pētniekus, žurnālistus un ikvienu interesentu. Pasākuma 

pilna programma un reģistrēšanās saite pieejama https://delna.lv/lv/2021/10/11/18846/.  

Šis ir Delnas noslēdzošais pasākums četru pasākumu sērijā, kas veltīts starptautiskajām 

rekomendācijām korupcijas novēršanā un apkarošanā un Latvijas progresam šo rekomendāciju 

pieņemšanā un iedzīvināšanā. Ar iepriekšējo pasākumu ierakstiem un kopsavilkumiem var iepazīties 

www.delna.lv.  

 

Delnas kontakti 

Inese Tauriņa, Direktore, inese.taurina@delna.lv, +371 67285585 

Agnija Birule, Interešu aizstāvības un projektu vadītāja, agnija.birule@delna.lv 

 

Pasākumu atbalsta Amerikas Savienoto valstu vēstniecība Latvijā un Atklātības fonds. 
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