SAEIMAS DEPUTĀTU ĒTIKAS KODEKSS
EKSPERTU FORUMS UN APAĻĀ GALDA DISKUSIJA
PROGRAMMA
2022. gada 20. maijs plkst. 10:00–12:00 (EET)
Tiešsaistē Facebook, ar reģistrāciju – Zoom
Šī ir otrā apaļā galda tikšanās četru pasākumu sērijā 2022. gadā, kas veltīta starptautiskajām
rekomendācijām un Latvijas progresam korupcijas novēršanā, politiskās godprātības un
atklātības veicināšanā.
Pasākuma mērķis ir paplašināt informētību par Saeimas deputātu ētikas kodeksa vispārīgo
tvērumu un trūkumiem. Kā arī pastiprināt deputātu centienus pārskatīt un atjaunināt ētikas
kodeksu saskaņā ar topošā interešu pārstāvības atklātības regulējuma atklātības un godprātības
principiem un atbilstoši GRECO ceturtās kārtas novērtējumā izteiktajām rekomendācijām.
GRECO ceturtās kārtas novērtējuma ziņojumā starptautiskie eksperti ieteica pārskatīt, atjaunināt
un papildināt ētikas kodeksu ar praktiskiem pasākumiem, lai nodrošinātu to, ka deputāti rīkojas
godprātīgi, ievēro ētikas normas un vadās pēc vienotām korupcijas novēršanas vadlīnijām.
Kavēšanās ar šīs rekomendācijas ieviešanu norāda uz deputātu atbildības trūkumu vēlētāju
priekšā par savu veikumu un rīcību pilnvaru laikā. Lai sabiedrība vairāk uzticētos likumdevēja
varai, tostarp arī interešu pārstāvības procesam Saeimā, ir jāvelta uzmanība ētiskajiem aspektiem
deputātu darbā un tie jānostiprina ētikas kodeksā.
Turpmāk šīs rekomendācijas ieviešana kļūst arī par neatņemamu balstu topošā interešu
pārstāvības lobēšanas regulējuma ieviešanai un iedzīvināšanai Latvijas demokrātijā.
Aicinātie dalībnieki: Saeimas deputāti, Saeimas komisijas: Mandātu, ētikas un iesniegumu
komisija, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, mediji un sabiedrība.
Šis pasākums ir tiešsaistē publiski pieejams sabiedrībai.
LAIKS
10:00 – 10:10

APRAKSTS
IEVADVĀRDI
Inese Tauriņa
Direktore, Sabiedrība par atklātību – Delna
Janīna Kursīte-Pakule

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja
Latvijas Republikas Saeima
10:10 – 10:50

EKSPERTU FORUMS
Anna Aļošina
Priekšniece, Pirmā (Politikas plānošanas un komunikācijas) Pārvalde
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Inese Kušķe
Konsultante, Valsts pārvaldes politikas departaments
Valsts kanceleja, Latvija
Māris Vainovskis
Vecākai partneris, ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns”

10:50 – 11:00

PĀRTRAUKUMS

11:00 – 12:00

APAĻĀ GALDA DISKUSIJA
Moderators: Aidis Tomsons
Latvijas Radio 1 raidījumu vadītājs
Dalībnieki:
Juris Rancāns
13. Saeimas deputāts, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas
komisijas priekšsēdētājs
Viesturs Liepkalns
13. Saeimas deputāts
Anna Aļošina
Priekšniece, Pirmā (Politikas plānošanas un komunikācijas) Pārvalde
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Krista Asmusa
Juridiskā konsultante, Sabiedrība par atklātību – Delna
Laima Letiņa
Padomniece, Finanšu nozares asociācija

12:00

Pasākuma noslēgums

