TIEŠSAISTES KONFERENCE
“TRAUKSMES CELŠANA: NĀKAMAIS LĪMENIS”
2020. gada 5. un 6. novembrī
Ir pagājis vairāk nekā gads, kopš 2019. gada 1. maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums.
Likums ir tiesiskais pamats trauksmes celšanas kanālu izveidei iestādēs un uzņēmumos un
iedzīvotāju iespējai droši ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, kas saitīti ar viņu darbu un skar
plašākas sabiedrības intereses.
Valsts kanceleja sagatavoja pirmo pārskatu par 2019. gadu, apkopojot statistiku un pirmos
secinājumus par trauksmes celšanas sistēmu un gadījumiem Latvijā.1
2020. gada 6. augustā izsludināts likumprojekts “Grozījumi Trauksmes celšanas likumā”. Tā
izstrādes mērķis ir pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu (ES) 2019/1937
(2019. gada 23. oktobris) par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu
pārkāpumiem.2
Aicinām uz konferenci valsts pārvaldes institūciju kontaktpersonas trauksmes celšanas
jautājumos, kā arī citus valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus, uzņēmējus, juridisko biroju
pārstāvjus, pētniekus, žurnālistus un citus interesentus, lai iepazītos ar mūsu un citu valstu
pieredzi, kā arī diskutētu par sasniegtajiem rezultātiem un pilnveidojumiem, kas būtu
nepieciešami esošajā trauksmes celšanas sistēmā.
Organizatori

Valsts administrācijas skola
Valsts kanceleja
“Sabiedrība par atklātību – Delna”
Alianse pret korupciju Latvijā

Norises laiks

2020. gada 5. – 6. novembris

Norises vieta

Tiešsaistes platforma Zoom
Pēc reģistrācijas saite tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem.
Tiks nodrošināta konferences tiešraide.

Darba valoda
Sīkākai informācijai

Latviešu un angļu (tiks nodrošināts sinhronais tulkojums)
Inese.Andersone@vas.gov.lv
Inese.Kuske@mk.gov.lv
TI@delna.lv

Pēc konferences tiks sagatavots un publiskots konferences ziņojums. Konferences norise tiks
ierakstīta un ieraksts var tikt pārraidīts atkārtoti, veicinot izpratni par trauksme celšanu.

1
2

www.trauksmescelejs.lv/statistika
Likumprojekts "Grozījumi Trauksmes celšanas likumā" skatīt šeit.
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CETURTDIENA, 2020. GADA 5. NOVEMBRIS
Pasākuma moderators: Laima Letiņa
8.50-9.00

Dalībnieku pieslēgšanās
ATKLĀŠANA

9.00-9.15

Jānis Citskovskis, Valsts kancelejas direktors
Agita Kalviņa, Valsts administrācijas skolas direktore
Inese Tauriņa, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore,
Alianses pret korupciju Latvijā vadītāja
1. SESIJA: Trauksmes celšanas sistēmas izveide Latvijā –
rezultāti, atziņas un attīstības virzieni

9.15-9.30

Trauksmes celšanas likuma ieviešanas rezultāti
Inese Kušķe, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departaments

9.30-9.45

Trauksmes cēlēju kontaktpunkta loma un galvenie rezultāti
Līga Peinberga, Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departaments

9.45-10.10

Eiropas Savienības Trauksmes cēlēju direktīvas pārņemšana –
direktīvas prasības un izstrādes pamatojums
Georgia Georgiadou, Eiropas Komisija, Tiesiskuma un patērētāju

ģenerāldirektorāts
10.10-10.30

Diskusija
Interaktīvā pauze
2. SESIJA: Trauksmes celšanas mehānismi citās ES valstīs – trīs
pieejas

10.30-10.50

Trauksmes celšana un trauksmes cēlēju aizsardzība Lietuvā
(“prokuratūras modelis”)
Gintarė Bliujienė, Lietuvas Ģenerālprokuratūra

10.50-11.00
11.00-11.20

Jautājumi un atbildes
Trauksmes cēlēju mājas izmeklēšanas un konsultācijas. Trauksmes
cēlēju aizsardzība Nīderlandē
(“specializētās iestādes modelis”)
Wilbert Tomesen, “Trauksmes cēlēju mājas” priekšsēdētājs

11.20-11.30
11.30-11.50

Jautājumi un atbildes
Trauksmes celšana Francijā – tiesībsargs kā centrālā iestāde
(“tiesībsarga modelis”)
Néphèli Yatropoulos, Tiesībsargs (Le Défenseur des droits), Francija

11.50-12.00

Jautājumi un atbildes
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13.00-14.30

1. PANEĻDISKUSIJA:
Kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos domapmaiņa
Diskusijas jautājumi:
o
o
o
o
o
o

Par kāda veida pārkāpumiem tiek celta trauksme? Raksturīgi piemēri,
tendences.
Cik lielā mērā saņemtie ziņojumi atbilst likumā noteiktajiem trauksmes
celšanas kritērijiem? Kā to uzlabot?
Cik veiksmīga ir ziņojumu izskatīšana? Kādi ir galvenie izskatīšanas
veidi? Kādi ir kompetento institūciju izaicinājumi?
Cik veiksmīga ir starpinstitūciju sadarbība? Kā to varētu uzlabot?
Par trauksmes cēlēja ziņojumu neatzītie iesniegumi – tālākā rīcība,
reaģējot uz iesniedzēja norādīto pēc būtības.
Cik veiksmīgi izdodas aizsargāt trauksmes cēlēju identitāti?

Diskusijas dalībnieki:
Kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos – Iveta Ritere, Korupcijas
novēršanas un apkarošanas birojs, Līga Plaude, Valsts ieņēmumu dienests, Kristīne
Pulkstene, Valsts darba inspekcija, Aleksejs Remesovs, Tieslietu ministrija, Ieva
Mortukāne, Iepirkumu uzraudzības birojs, Dzidra Ikauniece, Valsts vides dienests,
Asnate Sikorska, Valsts kanceleja (Trauksmes cēlēju kontaktpunkts)

Interaktīvā pauze: ZIBaptauja
14.30-15.20

2. PANEĻDISKUSIJA:
Efektīvas trauksmes cēlēju aizsardzības un atbildības trauksmes
celšanas jomā priekšnosacījumi
Diskusijas jautājumi:
o
o

Trauksmes cēlēju aizsardzības garantijas represiju gadījumā
Atbildība trauksmes celšanas jomā: piemērošanas pieredze, nākotnes
izaicinājumi

Diskusijas dalībnieki:
Sanita Armagana, Dace Vārna, Tieslietu ministrija, Jeļena Bārbale, Juridiskās
palīdzības administrācija, Inese Kušķe un Kristīne Stone, Valsts kanceleja,
Kristīne Pulkstene, Valsts darba inspekcija, Iveta Smoča, Valsts policijas Iekšējās
kontroles biroja priekšniece, Ieva Žeimunde, Datu valsts inspekcija

15.20-15.30

Noslēgums
1. dienas kopsavilkums
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PIEKTDIENA, 2020. GADA 6. NOVEMBRIS
Pasākuma moderators: Laima Letiņa
8.50-9.00

Dalībnieku pieslēgšanās
ATKLĀŠANA

9.00-9.10

Inese Tauriņa, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore,
Alianses pret korupciju Latvijā vadītāja
Džons Leslijs Kārvails, ASV vēstnieks Latvijas Republikā
Govert Jan Bijl de Vroe, Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijā
1. SESIJA: Kā trauksmes cēlēju aizsardzība maina sabiedrību un darba vidi?

9.10-9.30

9.30-9.40
9.40-10.00

Tiesiskums un cilvēktiesības kontekstā ar trauksmes celšanu
Hans Groot, vecākais padomnieks integritātes jautājumos, Ekspertīzes centrs
darba attiecību jautājumos publiskajā sektorā, Nīderlande
Jautājumi un atbildes
Trauksmes cēlēja pieredzes stāsts. Kā trauksmes celšana maina cilvēku
Vladimir Radomirovic, galvenais redaktors, tiešsaistes pētnieciskās žurnālistikas
izdevums Pistaljka, Serbija; https://pistaljka.rs

10.00-10.10

Jautājumi un atbildes

10.10-10.20

Monitoringa rezultāti – kā Latvijā ievieš iekšējās trauksmes celšanas sistēmas
Inese Tauriņa, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore
2. SESIJA: Iestāžu un uzņēmumu ieguvumi, ieviešot iekšējo trauksmes
celšanas sistēmu. Iespējas

10.20-10.40

Lietuvas iestāžu, uzņēmumu pieredze un ieguvumi, ieviešot trauksmes
celšanas sistēmu
Sergejus Muravjovas, Transparency International Lietuvas nodaļas vadītājs

10.40-10.50
10.50-11.10

Jautājumi un atbildes
Rīgas domes pieredze: iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ieviešana un
darbība
Aigars Evardsons, Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra vecākais
eksperts korupcijas novēršanas jautājumos

11.10-11.20
11.20-11.40

Jautājumi un atbildes
Kā uzņēmumi veicina trauksmes celšanu? Ieskats Swedbank iekšējās
trauksmes celšanas sistēmā un industrijas labās prakses vadlīnijās
Sarmīte Žeibe, Swedbank Atbilstības kontroles Latvijā vadītājas vietniece
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11.40-11.50

Jautājumi un atbildes

11.50-12.00

Ekspertu diskusija

Marika Lapiņa, DPD Latvija personāla vadītāja
Inese Kušķe, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departaments
12.00-13.00

Pusdienu pārtraukums
3. SESIJA: Centrā trauksmes cēlējs. Ko tas nozīmē – celt trauksmi

13.00-13.30

“Kurmis Siemens!” Trauksmes cēlēja stāsts.
Per-Yngve Monsen, viens no Norvēģijas zināmākajiem trauksmes cēlējiem.

13:30-13.40
13.40-14.00

Jautājumi un atbildes
Kā atbalstīt trauksmes cēlēju – medija loma. Ko iestādei vai uzņēmumam
nedarīt trauksmes celšanas gadījumā
Martin Laine, Igaunijas Ekspress Meedia pētnieciskais žurnālists

14:00-14.10
14.10-14.30

Jautājumi un atbildes
Kā panākt darbinieku uzticēšanos trauksmes celšanas mehānismam?
Tom Devine, Government Accountability Project, juridiskais direktors, ASV

14.30-14.40

Jautājumi un atbildes
4. SESIJA: DISKUSIJA – Nākotnes izaicinājumi un iespējas

14.40-15.20

Diskusijas jautājumi:
o

o
o
o

Kā Trauksmes celšanas likums ietekmē privātā un publiskā sektora
cilvēkresursu kapacitāti un kuri speciālisti strādā ar trauksmes cēlēju
ziņojumiem?
Kā veicināt ziņošanu un iekšējās trauksmes celšanas sistēmas sekmīgu darbību
un izmantošanu?
Kādi likuma un sistēmas uzlabojumi nepieciešami – ierosinājumi par sistēmas
trūkumu novēršanu.
Vai paplašināms valsts atbalsts trauksmes cēlējiem un kontaktpersonām?

Diskusijas dalībnieki:
Evita Goša, juridiskā direktore, valdes locekle, SCHWENK Latvia
Katrīne Pļaviņa, zvērināta advokāte, ZAB VILGERTS
Amīts Kabravala (Ameet Kabrawala), Federālais prokurors un Rezidējošais
juridiskais padomnieks, ASV Tieslietu departaments, ASV Vēstniecība Latvijā
15.20-15.30

Noslēgums
2. dienas kopsavilkums
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Konference ir līdzfinansēta ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā
pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.

Konferenci līdzfinansē ASV vēstniecība Latvijā, Nīderlandes karalistes vēstniecība Latvijā un
Pasaules brīvo latviešu apvienība.
Norvēģijas ieguldījumu caur EEZ grantiem Latvijā trauksmes celšanas sistēmas jomā
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