Starptautiska konference par godu 5 gadiem kopš
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izveidošanas

KORUPCIJAS NOVĒRŠANA UN APKAROŠANA –
TENDENCES UN NĀKOTNES IZAICINĀJUMI
Rīgā, 2007.gada 9.oktobrī
Viesnīcas „Albert Hotel”, konferenču zālē
Dzirnavu ielā 33, 11.stāvā
DIENAS KĀRTĪBA
9:00-10:00

Pretkorupcijas
nodrošināšanā

pasākumu

efektivitāte

labas

pārvaldības

Konferences atklāšana. Alvis Vilks, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
priekšnieka pienākumu izpildītājs
Aigars Kalvītis, Ministru prezidents
Pretkorupcijas politika Latvijā un valdības izvirzītās prioritātes labas pārvaldības
nodrošināšanā
Aleksejs Loskutovs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja piecu gadu darba rezultāti un nākotnes
prioritātes
Kuniko Ozaki, ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja Līgumu nodaļas
direktore
Starptautiskie standarti cīņai pret korupciju un to nozīmīgums Latvijai
Pols Lašāls Roberts, OLAF ģenerāldirektora padomnieks, Eiropas Komisija
Cīņa pret korupciju Eiropas Savienībā un Latvijas loma tajā
Jautājumi/atbildes
Kafijas pauze
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10:30 – 12:00

PANEĻDISKUSIJA
Labas pārvaldības nozīme korupcijas novēršanā – tendences un
nākotnes izaicinājumi
I daļa. Iekšējās kontroles sistēmas un valsts pārvaldes stiprināšana –
valsts un pašvaldības līdzekļu izlietošanas un mantas
apsaimniekošanas efektivitāte – ētika

Diskusijas vadītāja: Inese Voika, Sabiedrības par atklātību „Delna” padomes locekle
•
•
•
•
•
•
•

Alvis Vilks, KNAB priekšnieka vietnieks novēršanas jautājumos
Gunta Veismane, Valsts kancelejas direktore
Inguna Sudraba, Valsts kontroliere
Arvīds Dravnieks, Tiesībsarga biroja Labas pārvaldības departamenta vadītājs
Valts Kalniņš, Sabiedriskās politikas centra „Providus” pētnieks
Juris Dalbiņš, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
priekšsēdētājs
Alan Doig, publiskās pārvaldes vadības profesors, University of Teesside,
Lielbritānija

Pusdienas
13:00 – 14:30

PANEĻDISKUSIJA
Korupcijas novēršana – tendences un nākotnes izaicinājumi
II daļa. Interešu konflikta novēršana un pretkorupcijas izglītošana –
valsts amatpersonu mantiskā stāvokļa kontrole – politisko partiju
finansēšanas kontrole

Diskusijas vadītāja: Inese Voika, Sabiedrības par atklātību „Delna” padomes locekle
•
•
•
•
•
•
•
•

Alvis Vilks, KNAB priekšnieka vietnieks novēršanas jautājumos
llze Jurča, KNAB Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas vadītāja
Uģis Rusmanis, Valsts administrācijas skolas direktors
Dzintars Jakāns, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors
Raita Karnīte, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta direktore
Vytas Rimkus, Lietuvas Īpašās izmeklēšanas dienesta novēršanas pārvaldes vadītājs
Inga Jaunskunga, KNAB Politisko partiju finansēšanas kontroles nodaļas vadītāja
Roberts Putnis, Sabiedrības par atklātību „Delna” padomes priekšsēdētājs

Kafijas pauze
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15:00 – 17:00

PANEĻDISKUSIJA
Korupcijas apkarošana – tendences un nākotnes izaicinājumi

Diskusijas vadītājs: Mārcis Viļums, Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības
nodaļas prokurors
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juta Strīķe, KNAB priekšnieka vietniece apkarošanas jautājumos
Aldis Lieljuksis, Valsts policijas priekšnieks
Jānis Maizītis, Ģenerālprokurors
Ivars Bičkovičs, Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs
Juris Stukāns, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja p.i.
Valentija Liholaja, Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras
profesore
Martin Kreutner, Austrijas Iekšlietu ministrijas Iekšējo jautājumu biroja direktors
Bernardas Gailius, Lietuvas Īpašās izmeklēšanas dienesta operatīvās analīzes
nodaļas vadītājs
Paweł Rutkowski, Polijas Centrālais pretkorupcijas biroja starptautiskās sadarbības
departamenta direktors

17:00 – 17:20

•
•
•

KONFERENCES SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS –
Galvenās tendences un nākotnes izaicinājumi labas pārvaldības
nodrošināšanā, korupcijas apkarošanā un novēršanā
(publiskošana pēc konferences)

Mārcis Viļums, Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurors
Juta Strīķe, KNAB priekšnieka vietniece apkarošanas jautājumos
Alvis Vilks, KNAB priekšnieka vietnieks novēršanas jautājumos

Kafijas pauze

