
 

 

 

PAR ATKLĀTU ATLĪDZĪBU VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒS 

EKSPERTU FORUMS UN APAĻĀ GALDA DISKUSIJA 

 

PROGRAMMA 

 

2022. gada 4. novembrī plkst. 10.00–12.00 (EET) 

Tiešsaistē Facebook, ar reģistrāciju – Zoom 

 

Šī ir trešā 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 plānoto valsts pārvaldes atalgojuma sistēmas 

reformu un 2023. un 2024. gada plāniem; vajadzību publicēt valsts amatpersonu un darbinieku 

atlīdzību valsts iestādēs, tajā skaitā valstij un pašvaldībai piederošajās kapitālsabiedrībās. 

 

Šobrīd darbojas tikai likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

spēkā esošais pienākums iesniegt amatpersonu deklarācijas (attiecas tikai uz amatpersonām, bet 

neattiecas uz valsts pārvaldes darbiniekiem). Pēc Satversmes tiesas 2019. gada 7. marta 

spriedumu lietā Nr. 2018‑11‑01 vairāk netiek publicēta amatpersonu un darbinieku saņemtā 

atlīdzība un tādējādi ir ievērojami vājināts valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojuma atklātības 

līmenis un sabiedriskās kontroles mehānisms un jārod esošai situācijai jauns risinājums. 

 

Latvijas sabiedrība ir ieinteresēta efektīvā un paredzamā publisko līdzekļu izlietojumā, kas ietver 

arī amatpersonu un darbinieku atlīdzības pārraudzību. Tas dod iespēju ātri atklāt un reaģēt uz 

nodarbinātības un iestāžu pārvaldības problēmām, tajā skaitā amatu savienošanām, nedabiski 

lielas slodzes apmēriem un interešu konflikta riskiem, papildu tam ļauj atklāt un novērst fiktīvu 

nodarbinātību. Atlīdzības atklātība kopumā veicina veselīgu konkurenci darbinieku starpā un 

sabiedrības uzticēšanos valsts un pašvaldību iestādēm. 

 

Aicinātie dalībnieki: 14. Saeimas deputāti, ministriju un pašvaldību pārstāvji, mediji un 

sabiedrība. Šis pasākums notiek tiešsaistē un ir publiski pieejams sabiedrībai. 

 

LAIKS APRAKSTS 

10.00–10.10 IEVADVĀRDI 
 

Agnija Birule 

“Sabiedrības par atklātību – Delna” interešu aizstāvības un projektu vadītāja 

https://www.satv.tiesa.gov.lv/cases/?search%5bnumber%5d=2018-11-01


 

 

 

Ints Dālderis 

Finanšu ministra padomnieks budžeta jautājumos 

 

10.10–10.50 EKSPERTU FORUMS 

 

Laila Ruškule  

Valsts kancelejas Cilvēkresursu politikas nodaļas konsultante 

 

Rolands Irklis 

Valsts kontrolieris 

 

Pēteris Vilks 

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs 

 

10.50–11.00 PĀRTRAUKUMS 

 

11.00–12.00 APAĻĀ GALDA DISKUSIJA 

 

Moderators: Aidis Tomsons 

Latvijas Radio 1 raidījumu vadītājs 

 

Dalībnieki: 

 

Skaidrīte Ābrama 

14. Saeimas deputāte 

 

Mārtiņš Kossovičs 

Par/PROGRESĪVIE frakcijas vadītājs Rīgas domē 

 

Anna Aļošina 

Pirmās pārvaldes (Politikas plānošanas un komunikācijas) priekšniece  

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

 

Kristīne Kinča 

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece juridiskajos jautājumos 

 

Evita Goša 

"Sabiedrības par atklātību – Delna" padomes priekšsēdētāja vietniece 

 

12.00 Pasākuma noslēgums  
 


