
 

 

 

LIELĀKA ATKLĀTĪBA PAŠVALDĪBĀS 

EKSPERTU FORUMS UN APAĻĀ GALDA DISKUSIJA 

 

PROGRAMMA 

 

2022. gada 10.jūnijs plkst. 10:00–12:00 

Klātienē Raiņa un Aspazijas muzejā (Baznīcas iela 30, Rīga), ar reģistrāciju – Zoom, 

tiešsaistē Facebook 

 

Pašvaldības publiskie iepirkumi, cenu aptaujas un pasūtījumi ir tā joma, kur pašvaldības ne 

vienmēr vai arī nepilnīgi publicē informāciju (iepirkumu dokumentāciju). Tādējādi liedzot iespēju 

aktīvajiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, žurnālistiem un ikvienam interesentam sekot līdzi 

pašvaldībās notiekošajam – investīcijām, to lietderībai un likumībai.  

 

Tāpat arī vairākums pašvaldību savās tīmekļa vietnēs nesniedz norādes, kā iesniegt sūdzību 

saistībā ar iepirkumiem un kādā kārtībā sūdzības izskata. Tādejādi samazinot iespēju operatīvi 

reaģēt uz iespējamiem pārkāpumiem un tos novērst. 

 

Pasākuma mērķis ir paplašināt informētību par publiski pieejamo informāciju publisko iepirkumu 

jomā pašvaldībās un veicināt pašvaldību apņemšanos palielināt atklātību.  

 

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2022. gada aprīlī publicēja vadlīnijas pašvaldībām 

atklātas komunikācijas veicināšanai, kuru ietvaros sniedz arī ieteikumus, kā palielināt atklātību 

pašvaldību līmeņa iepirkumos un publisko līdzekļu tēriņos. Vadlīnijas sniedzam, atsaucoties uz 

Delnas 2021. gada pētījumu “Pašvaldību atklātības indekss”. Delna pētījumā secināja, ka 

vairums Latvijas pašvaldību sniedz informāciju par iepirkumiem, publicējot iepirkumu sarakstus, 

konkursiem un līgumu slēgšanas gadījumiem, kā arī par iepirkumu izpildi un grozījumiem. 

Informāciju lielākoties publicē, sniedzot saiti un aicinot apmeklēt valsts līmeņa iestādes tīmekļa 

vietni, piemēram, Iepirkumu uzraudzības biroja. Delnas ieskatā lietderīgāk un lietotājam 

draudzīgāk ir sniegt saiti tieši uz informāciju par konkrēto iepirkumu.  

 

Labs piemērs šādas informācijas publicēšanai ir Olaines novada pašvaldība, kuras tīmekļa vietnē 

ir pieejams ne tikai pilns visu iepirkumu saraksts, kas sakārtots pēc iepirkumu veidiem, bet šiem 

sarakstiem ir pievienotas konkrētas saites, kas ved uz attiecīgo dokumentāciju valsts līmeņa 

tīmekļa vietnē.  

 

Aicinātie dalībnieki: Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, Iepirkumu uzraudzības  

birojs, pašvaldības, mediji un sabiedrība. 

 

 

https://atklatibasindekss.lv/vadlinijas-pasvaldibam-atklatas-komunikacijas-veicinasanai/
https://atklatibasindekss.lv/vadlinijas-pasvaldibam-atklatas-komunikacijas-veicinasanai/
https://delna.lv/wp-content/uploads/2021/11/Pasvaldibu-atklatibas-indekss-2021-1.pdf


 

 

 

LAIKS APRAKSTS 

09:40 – 10:00 IERAŠANĀS UN KAFIJA 

10:00 – 10:10 IEVADVĀRDI 

 

Inese Tauriņa  

Direktore, Sabiedrība par atklātību – Delna 

 

Uldis Budriķis 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājas biedrs 

Latvijas Republikas Saeima 

 

10:10 – 10:50 EKSPERTU FORUMS 

 

Olafs Grigus 

Pētnieks, Sabiedrība par atklātību – Delna 

 

Krista Asmusa 

Juridiskā konsultante, Sabiedrība par atklātību – Delna 

 

TBC 

Iepirkumu uzraudzības birojs 

 

10:50 – 11:00 PĀRTRAUKUMS 

 

11:00 – 12:00 APAĻĀ GALDA DISKUSIJA 

 

Moderators: Inese Tauriņa 

Direktore, Sabiedrība par atklātību – Delna 

 

Dalībnieki: 

 

Krista Asmusa 

Juridiskā konsultante, Sabiedrība par atklātību – Delna 

 

Zane Zvaigzne  

Iepirkumu speciāliste, Latvijas Pašvaldību savienība 

 

Kristīne Kinča 

Padomniece juridiskajos jautājumos, Latvijas Pašvaldību savienība 

 

Māris Jansons 

Valdes priekšsēdētājs, Rīgas Apkaimju alianse 

 

TBC  

Rīgas dome 



 

 

 

12:00 Noslēgums 

 


