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Norises vietas:

Konferences mērķi:

1. diena:
Latvijas Republikas Saeima
(Baltiešu zāle, Jēkaba iela 6/8, Rīga)

Veicināt diskusiju par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju
aizsardzību, kā arī labās prakses apmaiņu, sniedzot atbalstu
aizsāktajam darbam vienota tiesiskā ietvara izstrādē.

2.–3. diena:
Tallink Hotel Riga
(Elizabetes iela 24, Rīga)

Veicināt diskusiju par Latvijā sasniegto, kā arī šodienas un
nākotnes izaicinājumiem korupcijas mazināšanā, aktualizēt
problemātiku saistībā ar politisko korupciju un tās ietekmi uz
ekonomisko attīstību un demokrātiskiem procesiem, diskutēt
par risinājumiem tās novēršanai un apkarošanai, kā arī
veicināt labās prakses apmaiņu.

KONFERENCES PROGRAMMA
Pirmdiena,
2017. gada 9. oktobris

08.30–09.00

Dalībnieku reģistrācija un kafija

09.00–09.30

Konferences atklāšana un ievads
Moderators: Lauris Liepa, zvērinātu advokātu biroja Cobalt partneris un pasniedzējs

TRAUKSMES
CELŠANAS
VEICINĀŠANA UN
Trauksmes celšanas
TRAUKSMES
CĒLĒJU
veicināšana un
trauksmes
AIZSARDZĪBA
cēlēju aizsardzība
Latvijas Republikas Saeima,
Baltiešu zāle,
Jēkaba iela 6/8, Rīga

Sergejs Dolgopolovs, Latvijas Republikas Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
priekšsēdētājs
Jānis Citskovskis, Valsts kancelejas direktors
Jēkabs Straume, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks
Agita Kalviņa, Valsts administrācijas skolas direktore
09.30–09.40

Likumprojekta "Trauksmes cēlēju aizsardzības likums" prezentācija
Inese Kušķe, Valsts kanceleja

09.40–09.55

Starptautiskās prasības trauksmes cēlēju aizsardzībai
Lea Amblere (Leah Ambler), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

09.55–12.00

1. SESIJA: TRAUKSMES CELŠANA KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM UN TRAUKSMES CĒLĒJU
ZIŅOJUMU IZSKATĪŠANA

09.55–10.25

Trauksmes celšana un trauksmes cēlēju aizsardzība ASV
Deivids Karasiks (David Karasik), ASV Vērtspapīru komisija (Securities and Exchange Commission)

10.25–10.55

Trauksmes celšana un trauksmes cēlēju aizsardzība Nīderlandē
Alens Hokstra (Alain Hoekstra) un Soela Miršai (Soella Mirshahi), “Trauksmes cēlēju
māja” (Huis voor Klokkenluiders), Nīderlande

10.55–11.15

Kafijas pauze

11.15–11.30

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ziņojumu centrs
Ilze Jurča, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece

11.30 –11.45

Iekšējās drošības biroja pieredze ziņojumu izskatīšanā
Valters Mūrnieks, Iekšējās drošības biroja priekšnieks

11.45–12.00

Jautājumi un atbildes/Diskusija

1. SESIJA
Šajā sesijā tiks diskutēts par divām pieejām
trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanā un
izskatīšanā: trauksmes cēlēju vēršanās
vienā iestādē vai - atkarībā no jautājuma –
kompetentajā iestādē (šī pieeja ir izmantota
likumprojektā "Trauksmes cēlēju
aizsardzības likums"). Šīs pieejas ilustrēs
pieredzes stāsti no Nīderlandes, kur 2015.
gadā izveidota “Trauksmes cēlēju māja”
(centrālā trauksmes celšanas iestāde), un
ASV, kur tiek ziņots kompetentajai iestādei
par jautājuma risināšanu. Tiks pārrunāta arī
Latvijas līdzšinējā pieredze, izskatot
ziņojumus par pārkāpumiem pretkorupcijas
un finanšu un kapitāla tirgus jomās. Sesijas
dalībnieki dalīsies pieredzē par to kā Latvijā,
ASV un Nīderlandē ir organizēta ziņojumu
iesniegšana un izskatīšana, par saņemto
ziņojumu apjomu un saturu,
nepieciešamajiem resursiem to izskatīšanai
un aktuālajām problēmām (piemēram, kā
nodrošināt anonimitāti, ziņojumu
izskatīšana, kas ir dažādu iestāžu
kompetencē, u. c.).

Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību:
trauksmes celšanas veicināšana, cīņa pret korupciju, nākotnes perspektīvas

KONFERENCES PROGRAMMA
2. SESIJA
Likumprojektā "Trauksmes cēlēju
aizsardzības likums" iecerēta prasība veidot
iekšējus trauksmes celšanas mehānismus
valsts un pašvaldību iestādēs, publiskās
personas kapitālsabiedrībās un arī privātā
sektora juridiskajās personās, kur ir vairāk
nekā 50 darbinieku. Šāda norma atbilst
Eiropas Padomes un OECD prasībām un
Trauksmes celšanas
iekļauta arī vairāku citu valstu līdzīgos
veicināšana
un trauksmes
likumos
(Īrija, Nīderlande,
Francija,
Austrālija
c.). Paneļdiskusijas dalībnieki
cēlējuu.aizsardzība
diskutēs kā šādus mehānismus izveidot,
radot darbiniekiem viegli pieejamus
ziņošanas kanālus, lai informētu par
iespējamiem pārkāpumiem darba vietā, kā
arī par ieguvumiem attiecīgajai iestādei vai
uzņēmumam.

3. SESIJA
Šajā sesijā tiks runāts par juridiskiem un
institucionāliem risinājumiem, lai efektīvi
aizsargātu personas, kurām trauksmes
celšanas dēļ radītas nelabvēlīgas sekas.
Likumprojektā "Trauksmes cēlēju
aizsardzības likums" tiek nostiprināti vairāki
trauksmes cēlēju aizsardzības pasākumi –
anonimitātes aizsardzība, aizliegums radīt
nelabvēlīgas sekas, iespēja piemērot
disciplināratbildību valsts dienestā, kā arī
tiesības nelabvēlīgu seku radīšanas
gadījumā izskatīt lietu administratīvā
procesa ietvaros vai vērsties vispārējās
jurisdikcijas tiesā.
Ar pieredzi dalīsies eksperti no Īrijas un
Francijas. Īrijā kopš 2014. gada ir spēkā
trauksmes celšanas likums (Protected
Disclosures Act), kas paredz valsts
aizsardzību gan vēršoties darba inspekcijā
(Workplace Relations Commission), gan
speciālā darba tiesā (Labour Court). Francijā
pērn tika pieņemts jauns trauksmes cēlēju
aizsardzības regulējums, un tā ieviešanas
pirmie soļi var kalpot kā laba pieredze
Latvijai. Paneļdiskusijas dalībnieki pārrunās
esošos līdzekļus un papildu pasākumus, kas
nepieciešami, lai nodrošinātu efektīvu valsts
aizsardzību trauksmes cēlējiem Latvijā.

12.00–13.00

2. SESIJA: IEKŠĒJIE TRAUKSMES CELŠANAS MEHĀNISMI
Paneļdiskusija
"Iekšējie trauksmes celšanas mehānismi kā iekšējās kontroles, ētikas un atbilstības pasākumi"
Piedalās:
Ļuds Jurkonis (Liudas Jurkonis), Ernst & Young Baltic UAB direktors, Lietuva
Ilze Znotiņa, Ekonomisko un finanšu noziegumu darba grupas vadītāja, Ārvalstu investoru padome
Jānis Veinbergs, Iekšējās kontroles nodaļa, Lauku atbalsta dienests
Sanita Mickeviča, Smiltenes novada dome
Viedokļi no auditorijas: Inese Kušķe, Valsts kanceleja; Deivids Karasiks, ASV;
Alens Hokstra, Nīderlande

13.00–14.15

Pusdienas (Saeimas kafejnīca, Jēkaba iela 11)

14.15–16.30

3. SESIJA: EFEKTĪVA TRAUKSMES CĒLĒJU AIZSARDZĪBA

14.15–14.35

Trauksmes cēlēju aizsardzības tiesiskais regulējums un prakse Īrijā
Evelīna O’Konora (Evelyn O'Connor), Valsts sektora izdevumu un reformu ministrija, Īrija

14.35–14.55

Francijas trauksmes cēlēju aizsardzības tiesiskais regulējums un tā ieviešana
Paskāls Filipī (Pascal Filippi), Finanšu ministrija, Francija

14.55–15.10

Kafijas pauze

15.10–16.20

Paneļdiskusija
"Trauksmes cēlēju aizsardzība Latvijā – esošie mehānismi, aktuālās problēmas to piemērošanā
un nepieciešamie uzlabojumi tiesiskajā regulējumā"
Piedalās:
Laila Medina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece
Edvīns Danovskis, Latvijas Universitāte, Latvijas Republikas Saeimas Juridiskā biroja vecākais padomnieks
Jānis Baumanis, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais
padomnieks
Raimonds Koņuševskis, Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Aivars Buliņš, Personu un valsts tiesību aizsardzības departaments, Ģenerālprokuratūra
Jānis Veide, biedrība “Sabiedrība par atklātību - Delna"

16.20–16.30

Konferences 1. dienas secinājumi un ieteikumi

Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību:
trauksmes celšanas veicināšana, cīņa pret korupciju, nākotnes perspektīvas

Otrdiena,
2017. gada 10. oktobris

IZAICINĀJUMI UN
NĀKOTNES
PERSPEKTĪVAS
CĪŅAI PRET
KORUPCIJU
Tallink Hotel Riga,
Elizabetes iela 24, Rīga

08.30–09.00

Dalībnieku reģistrācija un kafija

09.00–09.20

Konferences atklāšana
Jēkabs Straume, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks
Ainars Latkovskis, Latvijas Republikas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas
komisijas priekšsēdētājs
Ēriks Kalnmeiers, ģenerālprokurors

09.20–09.40

KNAB 15 gadu jubilejai veltītās pastmarkas prezentācija
Jēkabs Straume, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks
Mārcis Vilcāns, VAS ''Latvijas Pasts ''valdes priekšsēdētājs

09.40–10.20

PREZENTĀCIJA "KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJA DARBĪBA UN
REZULTĀTI: pārskats par 15 gadiem"
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības kopsavilkums 15 gadu darbības laikā un ieskats
nākotnes izaicinājumos
Jēkabs Straume, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks
Ilze Jurča, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece korupcijas novēršanas
jautājumos
Jānis Roze, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietnieks korupcijas apkarošanas
jautājumos

10.20–10.30

Jautājumi un atbildes

10.30-10.50

Kafijas pauze

1. SESIJA
Šajā sesijā tiks diskutēts par to, kas ir
politiskā korupcija un kāda ir tās
ietekme uz demokrātiskiem procesiem
un valsts ilgtspējīgu attīstību. Sesijas
dalībnieki sniegs vispārteorētisko
ieskatu politiskās korupcijas
problemātikā, kā arī globālo apskatu
partiju finanšu kontroles jautājumos.
Informēs par starptautiskām
rekomendācijām politiskās korupcijas
novēršanai un apkarošanai, tiks
analizēti problēmas risinājumi un to
efektivitāte.

1. SESIJA: POLITISKĀS KORUPCIJAS RAKSTUROJUMS UN PRETDARBĪBAS IESPĒJAS
Moderators: Valts Kalniņš, PROVIDUS pētnieks un Latvijas Universitātes docents
10.50–11.15

Vispārteorētiskais ieskats politiskās korupcijas problemātikā
Rasma Kārkliņa, korupcijas pētniece un emeritēta politoloģijas profesore

11.15–11.40

Globālais apskats partiju finanšu kontroles jautājumos
Marcins Valeckis (Marcin Walecki), Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Demokrātisko
institūciju un cilvēktiesību biroja Demokrātiskas pārvaldības un dzimumu vienlīdzības nodaļas
priekšnieks

11.40–12.05

Politikas sagūstīšanas novēršana: OECD rekomendācijas publiskās integritātes jomā
Jukihiko Hamada (Yukihiko Hamada), OECD eksperts

12.05–12.30

GRECO rekomendācijas un labās prakses piemēri
Īvs Marija Dublē (Yves-Marie Doublet), GRECO eksperts

12.30–12.45

Jautājumi un atbildes

Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību:
trauksmes celšanas veicināšana, cīņa pret korupciju, nākotnes perspektīvas

12.45–14.00

Pusdienas (Tallink Hotel Riga restorāns)
2. SESIJA: POLITISKĀS KORUPCIJAS IDENTIFICĒŠANA, NOVĒRŠANA UN APKAROŠANA:
ĀRVALSTU PRAKSES PIEMĒRI
Moderators: Jānis Volberts, pretkorupcijas un tieslietu eksperts

2. SESIJA
Šajā sesijā tiks diskutēts par to kā
identificēt politisko korupciju, balstoties
uz konkrētiem piemēriem ārvalstīs.

14.00–14.25

Operācija Car Wash - lielākais korupcijas skandāls, kāds jebkad noticis demokrātijā.
Stāsta sākums un vidus, jo tas vēl nav beidzies
Serdžo Bruno Kabrals Fernandess (Sergio Bruno Cabral Fernandes), prokurors, Brazīlija

14.25–14.50

Korupcijas un pretkorupcijas novērtēšana un uzraudzība Dienvidaustrumeiropā
Aleksandrs Gerganovs (Aleksander Gerganov), Ekonomiskās programmas analītiskais speciālists,
Demokrātijas pētniecības centrs, Bulgārija

14.50–15.15

Partiju finansēšanas monitoringa pieredze Gruzijā
Zurabs Aznaurašvili (Zurab Aznaurashvili), Politisko partiju Finanšu uzraudzības dienesta vadītājs, Gruzija

15.15–15.30

Jautājumi un atbildes

15.30–15.55

Kafijas/tējas pauze

15.55–16.40

Paneļdiskusija "Šodienas un nākotnes izaicinājumi cīņā pret politisko korupciju"
Moderators: Ivars Ījabs, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Politikas zinātnes nodaļas vadītājs
Piedalās:
Jēkabs Straume, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks
Iveta Kažoka, sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, pētniece
Kārlis Seržants, Latvijas Republikas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
priekšsēdētāja biedrs
Sergejs Dolgopolovs, Latvijas Republikas Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
priekšsēdētājs
Viorika Jirgena, Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas
nodaļas prokurore
Baiba Liepiņa, Latvijas Reklāmas asociācijas (LRA) valdes priekšsēdētāja
Marcins Valeckis (Marcin Walecki), Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Demokrātisko institūciju
un cilvēktiesību biroja Demokrātiskas pārvaldības un dzimumu vienlīdzības nodaļas priekšnieks
Serdžo Bruno Kabrals Fernandess (Sergio Bruno Cabral Fernandes), prokurors, Brazīlija

16.40–17.00

Konferences 2. dienas secinājumi un ieteikumi

Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību:
trauksmes celšanas veicināšana, cīņa pret korupciju, nākotnes perspektīvas

Trešdiena,
2017. gada 11. oktobris

IZAICINĀJUMI UN
NĀKOTNES
PERSPEKTĪVAS
Trauksmes
CĪŅAI PRETcelšanas
veicināšana
KORUPCIJUun trauksmes

09.00–09.30

Dalībnieku reģistrācija un kafija

09.30–09.55

Ilze Cīrule, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore
Viesturs Burkāns, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks
Juris Stukāns, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs
1. SESIJA: AKTUĀLIE JAUTĀJUMI PRETKORUPCIJAS JOMĀ BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ
Moderators: Haralds Burkovskis, žurnālists

09.55–10.10

Latvijas pieredze korupcijas apkarošanā
Igors Ivanovs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētājs

cēlēju aizsardzība

10.10–10.25

Tallink Hotel Riga,
Elizabetes iela 24, Rīga

Centrālā pretkorupcijas biroja pieredze korupcijas apkarošanā Polijā
Gžegožs Ocežeks (Grzegorz Ocieczek), Polijas centrālā pretkorupcijas biroja vadītāja vietnieks

10.25–10.40

Nepieciešamība mainīt attieksmi
Mati Omblers (Mati Ombler), Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes Korupcijas noziegumu biroja
priekšnieks

10.40–10.55

Cīņa pret korupciju Igaunijā
Mēlis Rataseps (Meelis Ratassepp), Igaunijas Iekšējās drošības dienesta biroja priekšnieks

10.55–11.10

Lietuvas Īpašā izmeklēšanas dienesta biroja attīstība
Daumants Pocus (Daumantas Pocius), Lietuvas Īpašā izmeklēšanas dienesta Viļņas departamenta
vadītājs

11.10–11.25

Korupcijas apkarošanas pieredze Vācijas Ziemeļreinā-Vestfālenē
Jens Bombergs (Jen Bomberg), Ziemeļreinas - Vestfālenes kriminālizmeklēšanas biroja detektīvs galvenais superintendants, Vācija

11.25–11.40

Jautājumi un atbildes

11.40-12.00

Kafijas pauze

1. SESIJA
Šajā sesijā tiks diskutēts par Baltijas jūras
reģiona valstu pieredzi korupcijas
apkarošanā. Veiksmes stāsti un
problemātika ar Latvijas, Polijas,
Igaunijas, Lietuvas un Vācijas piemēriem.

2. SESIJA
Šajā sesijā tiks diskutēts par
informācijas apstrādes (tehnoloģisko,
tiesisko, organizatorisko u.c.)
risinājumu nozīmi korupcijas un saistīto
finanšu noziegumu identificēšanā,
novēršanā un apkarošanā, apskatot
teorētiskos un praktiskos aspektus.

2. SESIJA: MODERNO TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANA KORUPCIJAS UN SAISTĪTO
LIKUMPĀRKĀPUMU NOVĒRŠANĀ UN APKAROŠANĀ
Moderators: Uldis Ķinis, Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra,
asoc. profesors
12.00–12.25

Finanšu noziegumu ietekme uz Eiropas Savienības iekšējo drošību
Kaspars Valpēteris, VID sakaru virsnieks Eiropolā

12.25–12.50

Tehnoloģijas izmantošana korupcijas efektīvai novēršanai, atpazīšanai un prognozēšanai
Kimberlija Benuā (Kimberly Benoit), ASV Pasta pakalpojumu dienesta Tehnoloģiju ģenerālinspektora
asistenta vietniece

12.50–13.05

Tiesu ekspertīzes nozīme finanšu un korupcijas noziegumu izmeklēšanā
Raimonds Apinis, Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja vietnieks

13.05–13.20

Tiesiskās sekas kukulim kriptovalūtā
Juris Janums, Latvijas Universitāte, doktorants, Zvērinātu advokātu biroja "Rusanovs & Partneri"
zvērināta advokāta palīgs

13.20–13.35

Jautājumi un atbildes

13.35–14.45

Pusdienas (Tallink Hotel Riga restorāns)

Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību:
trauksmes celšanas veicināšana, cīņa pret korupciju, nākotnes perspektīvas

Konferenci organizē Valsts
administrācijas skola ESF
projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/002
"Valsts pārvaldes cilvēkresursu
profesionālā pilnveide korupcijas
novēršanas un ēnu ekonomikas
mazināšanas jomā" ietvaros
Trauksmes
celšanas
sadarbībā ar Korupcijas
veicināšana
un trauksmes
novēršanas un apkarošanas
biroju,Valsts
kanceleju
cēlēju aizsardzība un
Latvijas Republikas Saeimu.

14.45–16.05

Paneļdiskusija "Šodienas un nākotnes izaicinājumi korupcijas mazināšanā"
Moderators: Arnis Krauze, žurnālists
Piedalās:
Jēkabs Straume, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks
Filips Rajevskis, politologs
Māris Urbāns, Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas
nodaļas prokurors
Diāna Hamkova, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras docente
Mēlis Rataseps (Meelis Ratassepp), Igaunijas Iekšējās drošības dienesta biroja priekšnieks
Juris Stukāns, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs
Kimberlija Benuā (Kimberly Benoit), ASV Pasta pakalpojumu dienesta Tehnoloģiju ģenerālinspektora
asistenta vietniece

16.05–16.25

Konferences 3.dienas secinājumi un ieteikumi. Konferences noslēgums

16.25–17.30

Kafijas pauze (neformālas noslēguma sarunas)

Kontaktpersonas konferences organizēšanas jautājumos:
1., 2. un 3. dienas: Andris Kairišs
Valsts administrācijas skola, andris.kairiss@vas.gov.lv
Liene Vītola
Valsts administrācijas skola, liene.vitola@vas.gov.lv
1. diena:

Inese Kušķe
Valsts kanceleja, inese.kuske@mk.gov.lv
Kristīne Vītola,
Anita Kronberga
Latvijas Republikas Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

2., 3. diena:

# labākapārvalde
# korupcija
# trauksmescēlēji

Amīlija Jaunskunga
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Amilija.Jaunskunga@knab.gov.lv

Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību:
trauksmes celšanas veicināšana, cīņa pret korupciju, nākotnes perspektīvas

