


Diskusijas konteksts:

Pirms diviem gadiem Eiropas gada attīstībai 2015 laikā 
aizsākās starptautiska projekta “Godīgi nodokļi visiem” (TAX 
Justice Together) īstenošana (skat. www.godiginodoklivisiem.
lv). Projekts vienlaicīgi norisinājies 19 valstīs, no kurām 16 ir 
Eiropas Savienības dalībalstis. Līdzās tādām nevalstiskajām 
organizācijām kā Action Aid, Oxfam, Eurodad, projekta 
dalīborganizācija ir biedrība “Latvijas Platforma attīstības 
sadarbībai” (LAPAS). 

Divu gadu laikā Eiropā un partnervalstīs Āfrikā un 
Dienvidamerikā izglītoti vairāk nekā 2500 dažādu jomu pārstāvji, 
ar vēstījumu par godīgu starptautisko nodokļu politiku uzrunāta 
sabiedrība (aptvertā auditorija virs 124 miljoniem), veikts lobiju 
darbs ar 1637 lēmumpieņēmējiem, no kuriem aptuveni ⅓ daļa 
paudusi publisku atbalstu progresīvām nodokļu reformām. 
Šajā laikā Lielbritānija, Spānija un Francija pieņēmušas likumu 
normas, kas sekmē taisnīgāku nodokļu sistēmu. Veikti vairāki 
pētījumi un projekta dalībvalstīs īstenotas izglītojošas kampaņas.

Šopavasar projekta pirmā fāze tuvojas noslēgumam, tādēļ 
LAPAS organizē diskusiju “Starptautisko nodokļu politika. Fakti. 
Viedokļi. Vērtības.” Projekta ietvaros veikti trīs pētījumi (skat. 
http://ejuz.lv/bla), kurā piedalījusies arī Latvija. Balstoties uz 
faktiem un piemēriem no šiem pētījumiem, diskusijā aicināsim 
dažādu sektoru pārstāvjus paust savu redzējumu par esošo 
situāciju un iezīmēt attīstības perspektīvas. 

Pasākumā aicināti politikas veidotāji un realizētāji, uzņēmēji, 
finanšu sektora, akadēmiskās vides, nevalstiskā sektora pārstāvji 
un studenti.

Lūdzam pieteikt dalību diskusijai, rakstot uz                  
lapasinfo@gmail.com līdz šā gada 9. februārim. Dalībnieku skaits 
ir ierobežots!

Projekta mērķis - aktualizēt godīgu nodokļu maksāšanu un izglītot 
Eiropas pilsoņus par starptautisko kompāniju jeb multinacionālo 
uzņēmumu praksi izvairīties no godīgas nodokļu maksāšanas, 
kas rada bīstamu sociālo un ekonomisko nevienlīdzību.

http://www.godiginodoklivisiem.lv
http://www.godiginodoklivisiem.lv
http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/godigi-nodokli-visiem/projekta-laika-veiktie-petijumi/
mailto:lapasinfo%40gmail.com?subject=


Diskusijas programma

Konferences darba valoda – latviešu valoda, 
1. daļā tiks nodrošināta sinhronā tulkošana

10.30 - 11.00 Reģistrācija

11.00 - 11.15 Projekta konteksts, rezultāti un secinājumi. 
Inese Vaivare, direktore, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai

11.15 - 13.30 Politikas diskusija 
Kā un kurp mēs ejam?

Dalībnieki: Moderators:

Starpnozaru diskusijā 
iepazīsimies ar faktiem un 
piemēriem, lai meklētu atbil-
des uz jautājumiem:

• kas ir ieguvēji un kas ir 
zaudētāji no starptau-
tiskām nodokļu “opti-
mizēšanas shēmām”?

• vai izmantot legālās 
nodokļu “shēmas” ir 
godīgi?

• kurš un kā var ietekmēt 
starptautisko nodokļu 
politiku?

• kāpēc sabiedrība ak-
ceptē nodokļu “shēmoša-
nu”?

• kāpēc uzņēmēji baidās 
runāt par nodokļu tēmu?

Andrejs Birums, LR Finanšu 
ministrijas Tiešo nodokļu 
departamenta direktora vietnieks

Ilze Berga, FCCA, Direktore, 
Nodokļu konsultācijas, KPMG 
Baltics SIA

Sandra Martinsone, TaxJustice 
projekta vadītāja, ActionAid, 
Lielbritānija 

Zuarguss, Augsta emocionālā 
intelekta centra “Cilvēkam” 
vadītājs
 
Linda Liepiņa, uzņēmēja, 
franšīzes “Wok to Walk” 
līdzīpašniece Latvijā un Igaunijā 

Maria Estrada, Nikaragvas 
nodokļu pētniecības institūts 
INIET pētniece, Nikaragva

Ansis 
Bogustovs, 
žurnālists

13.30 - 14.15 Pusdienas un foto ar viesiem no Kaimanu salām

14.15 - 16.00 Diskusija Kāpēc  sabiedrībai tas ir jāzina?
Un divas pirmizrādes.

PIRMIZRĀDE: 
IKEA Latvijā: par vai pret 
Autors S. Semjonovs

PIRMIZRĀDE (daudziem): 
Neveiklā sabiedrība. (Pagaidām) 
Autori Zuarguss, U. Polis, R. Silavs

Moderators:

Sandijs Semjonovs, 
žurnālists

16.00 - 17.00 Filmas, kafija un sarunas brīvā atmosfērā



Interesanti materiĀli. Lasi, noskaties, izpēti, domĀ.

• 4 gadījumu video stāsti, no kuriem katrs ilustrē, kā multinacionālo korporāciju izvairīšanās no 
nodokļu nomaksas ietekmē dažādas jomas:

Ekonomiskā migrācija. Negodīga konkurence pārtikas tirgū.

Mazie uzņēmēji. Ukrainas stāsts.

•	 Pētījums godīgas starptautiskās politikas jomā. Izziņas materiāls interešu aizstāvībai. (Z. 
Miezaine, A. Damberga, L. Rudzīte, A. Karlsberga. Rīga, 2016)

• 4. ikgadējais ziņojums “Survival of the Richest: Europe’s role in supporting an unjust global tax 
system 2016” (Eurodad, 2016), angļu valodā

• Satīrisks raidījums “Neveiklā sabiedrība. (pagaidām)” Autori  Zuarguss, U. Polis, R. Silavs

• Interneta vietne www.godiginodoklivisiem.lv 

• Pētnieciska dokumentāla īsfilma “IKEA Latvijā: PAR vai PRET”. Pieejama LAPAS Youtube 
kanālā http://ej.uz/erbh, sākot no 20.02.2017. 

The Latvian Platform for Development Cooperation (LAPAS) is an association that was established in 2004. It brings 
together 32 organisations active in development cooperation and development education. The goal of LAPAS is to 
provide a favourable environment for Latvian NGOs in addition to opportunities for development cooperation at the 
national and international levels. More about LAPAS:  www.lapas.lv
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