Publiska diskusija

«Iekšējā kontrole - izmaksu samazināšana nevis jauni izdevumi»
Rīgas Juridiskās augstskolas Senāta zāle
2009. gada 30. septembris plkst. 14:00 -16:00

Diskusijas mērķis:
Uzklausot pieredzējušu publiskās pārvaldes iestāžu vadītāju, sociālo partneru un
ekspertu viedokļus, apspriest labās prakses piemērus un rast risinājumus, kas palīdz
līdzsvarot administratīvā sloga samazināšanu, vienlaikus saglabājot kontroles un
uzraudzības iespējas.

Diskusijas pamats (problēmas apraksts):
Administratīvā korupcija pēdējos gados Latvijā pakāpeniski samazinājās, bet šobrīd
var izteikt pieņēmumu, ka tā atkal palielināsies, jo amatpersonas var negodīgi izmantot
amatu, lai saglabātu līdzšinējo dzīves līmeni, lietojot savās personiskajās interesēs
valsts vai pašvaldības resursus. Resursu ierobežotā pieejamība var būtiski samazināt
tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un spēju apkarot koruptīvos noziedzīgos
nodarījumus, tādēļ atteikšanās no efektīvas iekšējās kontroles var radīt zaudējumus
valsts budžetam. KNAB nereti ir spiests konstatēt, ka iestāžu vadītāji nepietiekamu
uzmanību velta iekšējās kontroles pasākumiem, kas palīdzētu samazināt vai novērst
interešu konflikta un korupcijas riskus, kā arī valsts resursu izšķērdēšanu.

Diskusijas darba kārtība:
14:00 –
14:10

KNAB priekšnieks Normunds
Vilnītis

14:10 –
14:20

Valsts kancelejas direktore,
Funkciju audita komisijas vadītāja
Gunta Veismane

14:20 –
14:30

KNAB Korupcijas novēršanas
nodaļas vadītājas vietniece Sandra
Šimkus

14:30 –
14:40

Sabiedrības par atklātību – Delna
politikas analītiķe Līga Stafecka

Diskusijas atklāšana. Iekšējās
kontroles aktualitāte un
nepieciešamība.
Iekšējās kontroles nodrošināšanas
problēmas valsts pārvaldes
iestādēs.
Kuri korupcijas riski ir
visaktuālākie un bīstamākie
ekonomiskās krīzes apstākļos un
ko iestādes vadītājam ar tiem
darīt?
Korupcijas risku mazināšana Rīgas
pašvaldībā - secinājumi un
priekšlikumi no Delnas 2009.gada
sākumā veiktā pētījuma.

14:40 –
Diskusija
16:00
Diskusiju vada KNAB Korupcijas novēršanas nodaļas vadītāja Diāna Kurpniece

Diskusijas jautājumi:
•
•
•

Kā ekonomiskās krīzes un resursu samazināšanas situācijā sabalansēt iekšējās
kontroles izmaksas un ieguvumus?
Vai ir nepieciešams iekšējās kontroles normatīvais regulējums apstākļos, kad
brīvprātīgā sistēma nedarbojas?
Vai institūciju vadītājiem šobrīd ir pietiekamas pilnvaras un iespējas, lai
realizētu efektīvu iekšējo kontroli? Kā samazināt korupcijas riskus iestāžu
vadītāju līmenī?

•
•
•

Kā institūciju vadītājiem nodrošināties pret darbiniekiem piešķirto pilnvaru
negodprātīgu izmantošanu situācijā, kad atalgojums tiek būtiski samazināts?
Kas iedarbojas efektīvāk – bailes no iespējamā soda vai sakārtota kontroles
vide?
Konkrēti piemēri, kad administratīvā sloga samazināšana paaugstina
korupcijas riskus?

