
  

 

 

 

Atvērtā pārvaldība: kādi ambiciozi mērķi nākamajiem gadiem? 

Atklātība. Atbildība. Līdzdalība. Cīņa pret korupciju. 

Prāta vētras 

rīko  

Domnīca “Providus” un Valsts kanceleja  

2017. gada 17. marts 

15:00 – 18:00  

Viesnīca “Monika” (Rīga, Elizabetes iela 21) 

 

Mērķis  

Prāta vētru mērķis ir izdomāt piemērotākās metodes, lai Latvijā divu gadu laikā vairotu atklātību, 

valsts atbildību, korupcijas novēršanu, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos 

valsts un pašvaldību līmenī, tajā skaitā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

izmantošanu. 

Šī diskusija ir viens no soļiem, lai izstrādātu jauno Latvijas Atvērtā pārvaldības partnerības (Open 

Government Partnership – OGP) rīcības plānu. Plāns sastāvēs no aptuveni 12 konkrētiem 

uzdevumiem (angļu val. – commitments), kas jāievieš nākamajos 2 gados (2017. gada vidus – 

2019. gada vidus).   

Pasākumi var būt gan tādi, ko ievieš valsts un pašvaldību institūcijas, gan tādi, kurus īsteno 

nevalstiskie partneri. 

OGP rīcības plāns Latvijai jāizstrādā kā valsts institūciju un citu iesaistīto pušu kopdarbs, 

ievērojot OGP līdzdalības un koprades principus.1 

Dalībnieki  

Diskusijā aicināti piedalīties valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, 

uzņēmumi, biznesa asociācijas, augstākās izglītības iestādes un citas ieinteresētās puses.  

Lūdzam dalību pieteikt līdz 15. martam uz e-pastu inese.kuske@mk.gov.lv vai 

iveta.kazoka@providus.lv.    

                                                           
1 Angļu val. - OGP participation and co-creation standarts,  
http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/ogp-participation-and-cocreation-standards  

http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/
mailto:inese.kuske@mk.gov.lv
mailto:iveta.kazoka@providus.lv
http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/ogp-participation-and-cocreation-standards


Darba kārtība 

15:00 – 15:30 

Ievads 

Īsa informācija par līdzšinējiem OGP rīcības plāniem, organizatoru redzējums par atvērtās 

pārvaldības pasākumiem 

Valsts kanceleja, “Providus” 

15:30 – 17:15 

Prāta vētras 

(Paralēli četri apaļie galdi) 

 

15:30 – 16:15 

1.prāta vētru raunds 

16:30 – 17:15 

2.prāta vētru raunds 

(Katrs dalībnieks varēs piedalīties divos no četriem apaļajiem galdiem) 

 

1. Kā nodrošināt efektīvāku līdzdalību lēmumu pieņemšanā, tajā skaitā, datos balstīti 

risinājumi. 

Moderatori:  

Zaiga Pūce, biedrība “Ascendum”  

Dita Erna Sīle, Valsts kanceleja  

 

2. Kā veicināt atklātību un atbildību valsts institūcijās? 

Moderatori:  

Mārtiņš Šteins, Latvijas Jaunatnes padome 

Raimonds Konuševskis, Tiesībsarga birojs 

 

3. Kā Latvijā mazināt korupciju?  

Moderatori:  

Jānis Volberts, biedrība “Sabiedrība par atklātību - Delna” 

Inese Kušķe, Valsts kanceleja 

  

4. Jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas sabiedrības līdzdalībai, atklātībai un korupcijas 

novēršanai. 

Moderatori:  

Ieva Krūmiņa, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība 

Toms Ceļmillers, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  

 

17:15 

Noslēguma diskusija 

Piedāvāto pasākumu kopsavilkums 

 


