
 
Pievienojies Delnai un publisko iepirkumu ekspertiem vebinārā 28. aprīlī!  

Publiskie iepirkumi Latvijas pašvaldībās un 
sabiedrības iesaiste iepirkumu monitorēšanā 

Datums: Otrdiena, 2020. gada 28 aprīlis | pl. 15.00-16.00  

Vieta: Video-konferenču platforma “Zoom” (reģistrētiem dalībniekiem tiks nosūtīta detalizēta 
informācija par pieslēgšanos)  

Dalībnieki: ikviens interesents no Latvijas pašvaldībām un vietējām nevalstiskajām organizācijām 

Moderatore: Zane Zvirgzdiņa, projektu koordinatore, Delna 

Runātāji: Dace Ozola, Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta direktore, Inese 
Tauriņa, Delnas direktores vietniece 

Darba valoda: Latviešu 

Mērķis un uzdevumi 

No 2016. līdz 2020. gadam, īstenojot projektu “Integritātes pakts – pilsoniskās kontroles mehānisms 
ES fondu uzraudzībai” ,Delna veica Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” projekta “Rīgas tramvaju 
infrastruktūras attīstība” (Skanstes tramvaja projekts) iepirkumu uzraudzību. Delna ir apkopojusi 
projekta ieviešanas laikā gūtās atziņas un aicina informatīvā webinārā piedalīties Latvijas 
pašvaldību publisko iepirkumu speciālistus, kuri vēlas: 

• Uzzināt par Integritātes paktu kā efektīvu rīku publisko iepirkumu uzraudzībā un valdības 
apņemšanos to ieviest Latvijas pašvaldībās 4. Atvērtās pārvaldības partnerības rīcības plāna 
ietvaros; 
 

• Iepazīties ar publisko iepirkumu paraugnolikumiem, kurus izstrādājusi Delna pēc Iepirkumu 
uzraudzības biroja (IUB) ieteikuma, un uzzināt kā tie var palīdzēt pašvaldībai veicināt efektivitāti 
un godprātību publiskajos iepirkumos;  
 

• Uzzināt no IUB par pārkāpumiem publiskajos iepirkumos, par kuriem ir nepieciešams ziņot 
tiesībaizsardzības iestādēm un kā to var izdarīt, izmantojot Latvijas Trauksmes celšanas 
mehānismu;  
 

• Uzzināt, kāda veida atbalstu konfidenciāli iespējams saņemt Delnas “Trauksmes celšanas 
Centrā” un kam pievērst uzmanību Covid-19 laikā;  
 

• Iegūt praktiskus padomus par potenciāliem izaicinājumiem, iesaistot sabiedrību iepirkumu 
uzraudzībā, un kā tos risināt.  
 

• Iespējas uzdot jautājumus un dalīties pieredzē.   



 

Vebināra programma 

15.00-15.20 

 
Vebināra atklāšana – Integritātes pakti publisko iepirkumu uzraudzībā 
un jaunā valdības apņemšanās. Publisko iepirkumu paraugnolikumu 
prezentēšana. 
 
Zane Zvirgzdiņa, Delnas projekta koordinatore 
 

15.20-15.30 

 
Ziņošana par pārkāpumiem publiskajos iepirkumos, izmantojot Latvijas 
trauksmes celšanas mehānismu 
 
Dace Ozola, Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu 
departamenta direktore 
 

15.30-15.45 

 
Delnas Trauksmes celšanas centrs – kas tas ir un kā to izmantot 
 
Inese Tauriņa, Delnas Direktores vietniece 
 

15.45-15.55 
 
Jautājumi un atbildes 
 

15.55-16.00 
 
Noslēgums 
 

  


