
 

 

 
INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBA UN PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

 
EKSPERTU FORUMS UN APAĻĀ GALDA DISKUSIJA 

 
PROGRAMMA 

 
2022. gada 25. novembrī plkst. 10.00–12.00 
Tiešsaistē Facebook, ar reģistrāciju – Zoom  
 
Kā atrast līdzsvaru starp datu izmantošanu korupcijas novēršanai un atklāšanai un Vispārējās 
datu aizsardzības regulas (GDPR) īstenošanu? Kādā virzienā atklātība būtu jāveicina? Kas mums 
traucē būt atklātākiem?  
 
Pasākuma mērķis ir paplašināt informētību par datu izmantošanu cīņā ar korupciju un 
ierobežojumiem, ko uzliek personas fizisko datu aizsardzība. Informācijas pieejamība un atklātība 
ir viens no pārkāpumu, korupcijas gadījumu, interešu konfliktu un citu noziedzīgu un 
negodprātīgu nodarījumu atklāšanas veicinātājiem. Uzlabojot informācijas pieejamību un 
publicējot informāciju atvērto datu formātā, var attīstīt jaunus digitālus rīkus, veidot 
vizualizācijas un izplatīt datos balstītus skaidrojumus mērķgrupām, kas var palīdzēt cīņā ar 
korupciju. 
 
Latvijai nav izstrādāta pretkorupcijas datu stratēģija un arī Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas pasākumu plāna projekta “Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 
2021.–2025. gadam” pasākumi nav saskaņoti un Delna ir novērojusi, ka iestādes izvairās no 
lielākas atklātības. Plašāk par datu lietošanu tiek runāts tikai Latvijas Piektajā nacionālās 
atvērtās pārvaldības rīcības plānā 2022.–2025. gadam.  
 
Delnas ieskatā ir nepieciešama papildu datu atklāšana: pilna valsts amatpersonu reģistra 
publicēšana, valsts amatpersonu deklarācijās norādīto radinieku papildināšana ar unikāliem 
identifikatoriem, lai izvairīto no pārpratumiem attiecībā uz personām ar vienādiem vārdiem un 
uzvārdiem, dati par publisko iepirkumu komisiju sastāvu, pašvaldību domju balsojumiem, zemes 
reģistra dati par zemes īpašniekiem un politisko partiju biedru reģistra dati. 
 
Galvenā mērķauditorija: 14. Saeimas deputāti, Datu valsts inspekcija, Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs, Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, Latvijas atvērto datu portāls, pētnieki, pētnieciskie žurnālisti, 
mediji un sabiedrība. 
 
Šī ir noslēdzošā tikšanās četru pasākumu sērijā 2022. gadā, kas veltīta starptautiskajām 
rekomendācijām un Latvijas progresam korupcijas novēršanā, politiskās godprātības un 
atklātības veicināšanā. Šis pasākums notiek tiešsaistē un ir publiski pieejams sabiedrībai.  
 
 



 

 

LAIKS APRAKSTS 
 

10.00–10.10 IEVADVĀRDI 
 
Inese Tauriņa 
“Sabiedrības par atklātību – Delna” direktore 
 
Gatis Ozols 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra 
vietnieks digitālās transformācijas jautājumos 
 

10.10–10.50 EKSPERTU FORUMS 
 
Olafs Grigus 
“Sabiedrības par atklātību – Delna” pētnieks 
 
Jekaterina Macuka 
Valsts datu inspekcijas direktore 
 
Renato Berrino Malaccorto 
Starptautiskās atvērto datu hartas (The Open Data Charter) pētniecības 
vadītājs. 
Prezentācija angļu valodā. 
 

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 
 
Amīlija Raituma 
KNAB Trešās pārvaldes Pirmās nodaļas (Politisko organizāciju pārkāpumu 
izmeklēšana) priekšniece 
 
Simona Krastiņa 
Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā 
padomniece 
 
Aigars Prusaks 
Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes direktors 
 
Aivis Brutāns 
Datu aktīvists 
 

12.00 Pasākuma noslēgums 
 


