
 

 

 

INTEREŠU KONFLIKTU PĀRVALDĪBA PAŠVALDĪBĀS 

EKSPERTU FORUMS UN APAĻĀ GALDA DISKUSIJA 

 

DARBA KĀRTĪBA 
 

2022. gada 14. aprīlis plkst. 10:00–12:00 (EET) 

Tiešsaistē Facebook, ar reģistrāciju – Zoom 

 

Šīs diskusijas mērķis ir paplašināt informētību par interešu konflikta novēršanu un pārvaldību 

Latvijas pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas. 

 

Pašvaldību reformas mērķis bija izveidot ekonomiski daudz spēcīgākas un attīstītākas 

pašvaldības, kas spēj piesaistīt investīcijas, nodrošinot daudz līdzsvarotāku attīstību un sniegt 

kvalitatīvus pakalpojumus saviem iedzīvotājiem. Reformas rezultātā mazāka skaita pašvaldības 

vadītāju rokās ir atbildība par lielāku skaitu iedzīvotāju, plašākām pašvaldības teritorijām un 

resursiem. Līdz ar to arvien aktuālāks paliek politiskā godaprāta un saistībā ar to arī interešu 

konflikta pārvaldības jautājums un pasākumi, lai nodrošinātu, ka pašvaldības lēmējvara pieņem 

lēmumus, neatrodoties interešu konflikta stāvoklī.  

 

Pasākuma pirmajā daļā ekspertu forumā apkoposim praksi interešu konflikta pārvaldībā 

pašvaldībās un sniegsim informāciju par faktoriem, kas to ietekmē. Vērsīsim uzmanību uz labas 

pārvaldības un politiskā godaprāta principiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi lēmumu pieņemšanas un 

politiku veidošanas procesos un pie kuru iestrādes jaunajā Pašvaldību likumā šobrīd strādā 

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. 

 

Pasākuma otrajā daļā aicināsim 13. Saeimas un pašvaldību deputātus, ekspertus un 

tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjus izteikties par likumprojektā “Pašvaldību likums” (Nr. 976/Lp13 

pirms otrā lasījuma) iesniegto priekšlikumu Nr. 262, kas aicināja no likumprojekta izslēgt 76. 

pantu un tā izslēgšanas sekām. Proti, likumprojektā “Pašvaldību likums” nebūs nodrošināta 

interešu konflikta pārvaldība un nebūs noteikti domes deputātiem amatu savienošanas 

ierobežojumi, kas nodrošinātu lēmējvaras nošķiršanu no izpildvaras.  

 

Šis pasākums būs publiski pieejams sabiedrībai. 

 

LAIKS APRAKSTS 

10:00 – 10:10 IEVADVĀRDI 

 
Moderatore: Inese Tauriņa  

Direktore, Sabiedrība par atklātību – Delna 



 

 

 

Inga Goldberga 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja 

Latvijas Republikas Saeima 

 

10:10 – 10:50 EKSPERTU FORUMS 

 
Marta Bergmane 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  

Pašvaldību departamenta direktora vietniece - 

Pašvaldību darbības tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja 

 
Inta Nolle 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve  
 

Olafs Grigus 

“Sabiedrības par atklātību – Delna” pētnieks  

 

Līga Stafecka 

Vadošā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos  

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 

 

10:50 – 11:00 PĀRTRAUKUMS 

 

11:00 – 12:00 APAĻĀ GALDA DISKUSIJA 

 
Moderatore: Zaida Kalniņa 

LV portāla direktore  

 

Panelisti: 

 
Juris Pūce 

13. Saeimas deputāts 

 

Andris Vītols 

Tieslietu ministra padomnieks un Ķekavas novada domes deputāts, Attīstības 

komitejas priekšsēdētājs 

 

Iluta Kalniņa  

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve 

 

Kristīne Kinča 

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece juridiskajos jautājumos 

 
Māris Knoks 

Rīgas pilsētas izpilddirektora padomnieks 

 

12:00 Pasākuma noslēgums 

 


