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Informācija medijiem 
Rīgā, 24.11.2022. 
 

Diskusija par informācijas atklātības un personas datu aizsardzības robežām 
“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aicina piedalīties tiešsaistes ekspertu forumā un 
diskusijā “Informācijas atklātība un personas datu aizsardzība”, kas notiek 25. novembrī plkst. 
10.00–12.00.  

Pasākuma mērķis ir diskutēt par datu izmantošanu cīņā ar korupciju un ierobežojumiem, ko uzliek 
personas fizisko datu aizsardzība. Informācijas pieejamība un atklātība ir viens no korupcijas gadījumu, 
interešu konfliktu un citu noziedzīgu un negodprātīgu nodarījumu atklāšanas veicinātājiem. Uzlabojot 
informācijas pieejamību un publicējot to atvērto datu formātā, var attīstīt jaunus digitālus rīkus, izstrādāt 
datos balstītus skaidrojumus, un tādējādi sekmēt cīņu ar korupciju, kas ir visas sabiedrības interesēs. 

Pasākumā Delnas pētnieks Olafs Grigus iepazīstinās ar šobrīd pieejamajiem datiem un normatīvajiem 
aktiem, kas regulē to pieejamību, Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka runās par fizisko 
personu tiesību un brīvību aizsardzības obligātajām prasībām. Eksperti diskutēs par to, kā atrast 
līdzsvaru starp datu izmantošanu korupcijas novēršanai un atklāšanai un datu aizsardzības īstenošanu. 
Diskusijā piedalīsies: 14. Saeimas deputāte Skaidrīte Ābrama, Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
biroja eksperte politisko partiju finansēšanas uzraudzības jautājumos Amīlija Raituma, datu aktīvists 
Aivis Brutāns, Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes direktors Aigars Prusaks. 

“Delnas ieskatā ir jāveicina informācijas pieejamība un atklātība, lai uzturētu cīņu ar korupciju, 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, sekmētu interešu konfliktu 
un citu noziedzīgu un negodprātīgu nodarījumu novēršanu un atklāšanu. Mēs redzam, ka valsts iestādes 
vienas pašas šo darbu nespēj veikt, tādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka žurnālistiem, pētniekiem, 
ekspertiem ir pieejama informācija un arī viņi var veicināt noziedzības mazināšanu,” uzsver Delnas 
direktore Inese Tauriņa. 

Sīkāka informācija par dalību un programma pieejama Delnas mājaslapā -> 

Papildu informācija: 
Inese Tauriņa, Delnas direktore, inese.taurina@delna.lv 
 
Šis ir noslēdzošais pasākums četru pasākumu sērijā 2022. gadā, kas veltīts starptautiskajām 
rekomendācijām un Latvijas progresam korupcijas novēršanā, politiskās godprātības un atklātības 
veicināšanā. 

Pasākumu atbalsta Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā un Atklātības fonds. 


