
 
 

PAR PUBLISKU REVĪZIJU SAEIMAS BUDŽETAM 

 
EKSPERTU FORUMS UN APAĻĀ GALDA DISKUSIJA 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 
2022. gada 25. marts plkst. 14.00–16.00 (EET) 

Tiešsaistē Facebook, ar reģistrāciju – Zoom 

Latviešu un angļu valodā 
 

“Sabiedrības par atklātību – Delna” (Delna) iniciatīva par publisku revīziju Saeimas budžetam 

tika uzsākta ManaBalss.lv platformā 2012. gada 28. septembrī un līdz 2018. gada 27. novembrim 

to parakstīja 10 975 Latvijas pilsoņi.  30. novembrī tā tika iesniegta Saeimā – likumprojekts 

"Grozījumi Saeimas kārtības rullī" (Nr.178/Lp13). Iniciatīva aicina veikt izmaiņas Saeimas 

kārtības rullī un Valsts kontroles likumā, lai Saeimas budžeta revīziju turpmāk varētu veikt Valsts 

kontrole. 
 

2020. gada 12. augustā Saeimas Juridiskās komisijas sēdē deputāti (“par” – 10, “pret” – 0, 

“atturas” – 1) šo iniciatīvu atbalstīja un kopš tā laika praktiski nenotika tās tālāka virzība. Pēc 

Delnas aicinājuma Juridiskā komisija 2022. gada 2. februārī atsāka skatīt Likumprojektu. Taču 

Delnu apbēdina fakts, ka Likumprojekts tiek skatīts jau teju piecus gadus un rodas bažas, vai to 

paspēs pieņemt līdz 13. Saeimas pilnvaru beigām, jo tas vēl ir jāizskata 2. un 3. lasījumā.  
 

Šīs tikšanās mērķis ir skaidrot, kāds ir iniciatīvas progress 13. Saeimā, un paplašināt sabiedrības 

un lēmumu pieņēmēju informētību par citu valstu revīzijas pieredzi parlamentos (revīzijas 

modeļiem) un ieguvumiem. Kā arī apzināt faktorus, kas traucē šo iniciatīvu virzīt uz 2. un 

3. lasījumu.  
 

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

saistītās atbildīgās iestādes Latvijā, tajā skaitā Valsts kontroli, medijus un ikvienu interesentu. 

Ekspertu foruma laikā aicināsim dalīties ar ieguvumiem, ko sniegtu neatkarīga Saeimas budžeta 

revīzija un labo praksi citās valstīs neatkarīgu auditu veikšanā parlamentos. Atsaucoties uz 

ekspertu forumā runāto, pasākuma otrajā daļā rīkojam publisko diskusiju par Latvijai 

piemērotāko revīzijas veidu un pilnvarām, kādas būtu jāpiešķir Valsts kontrolei un Saeimas 

Publisko izdevumu un revīzijas komisijai, lai izvairītos no funkciju dublēšanas un sekmīgi īstenotu 

Saeimas budžeta revīziju. Pasākums būs publiski pieejams sabiedrībai. 

 

LAIKS APRAKSTS 
 

14:00 – 14:05 IEVADVĀRDI 
 

Inese Tauriņa, direktore, “Sabiedrība par atklātību – Delna” 



Rolands Irklis, Valsts kontrolieris 
 

14:05 – 14:50 EKSPERTU FORUMS 
 

Jorums Duri (Jorum Duri), Pilsoniskās sabiedrības atbildības tīklu 

stiprināšanas speciālists, Transparency International sekretariāts Berlīnē 

Sanita Osipova, Latvijas Universitātes profesore, Dr. iur. 

Rolands Irklis, Valsts kontrolieris  

Olafs Grigus, pētnieks “Sabiedrība par atklātību – Delna” 

 

14:50 – 15:00 PĀRTRAUKUMS 
 

15:00 – 16:00 APAĻĀ GALDA DISKUSIJA 
 

Moderators: Olafs Grigus, pētnieks “Sabiedrība par atklātību – Delna” 
 

Panelisti: 
 

Reinis Znotiņš, Saeimas deputāts, Saeimas Publisko izdevumu un 

revīzijas komisijas priekšsēdētājs 

Inese Voika, Saeimas deputāte, Juridiskās komisijas pārstāve 

Rolands Irklis, Valsts kontrolieris 

Anna Aļošina, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve 

Elīna Treija (Siliņa), Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes 

priekšsēdētāja, 11. Saeimas deputāte 

Didzis Meļķis, organizācijas ManaBalss komunikācijas vadītājs 

 

16:00 Noslēgums 
 

 

Pasākums notiek ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas 

piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasākuma saturu atbild biedrība 

“Sabiedrība par atklātību – Delna”. 

 

 


