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Runas personas

• Gundars Jankovs, Delnas direktors

• Agnese Alksne, Delnas komunikāciju direktore

• Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs



Augsta neuzticība tiesu sistēmai

48% 
Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka tiesas ir korumpētas!

14% 
saskārušies ar kukuļa došanas gadījumiem ar 

tieslietu sistēmā iesaistītajām institūcijām!

2013.gada Transparency International Korupcijas barometra rezultāti 



1. Efektīvāks tiesu darbs

• a. Tiesiskais regulējums tiesvedības procesa efektivizēšanai

• b. Tiesu noslodzes samazināšana, izņemot no tiesu kompetences 

bezstrīdus lietas

• c. Tiesu instanču skaita samazināšana atsevišķu kategoriju lietām

• d. Rakstveida procesa ieviešana atsevišķu kategoriju lietām

• e. Mediācijas ieviešana

Maksātnespējas administrācijas procesa  

uzlabošanas diskusija ar partneriem

Secinājums:

Nepieciešama politiskā griba 

sakārtot tieslietu sistēmu un ieviest 

izstrādāto TM reformu, kā arī 

jānotiek konstruktīvai diskusijai 

starp tiesu varu un ministriju!



Trauksmes cēlēji nav aizsargāti

• 1/3 visu krāpšanas noziegumu pasaulē atklāj 
trauksmes cēlēji – vairāk nekā auditori, iekšējie 
drošības dienesti un policijā kopā ņemot. 

• 48% Latvijas iedzīvotāju būtu gatavi ziņot par 
korupciju, no tiem 50% anonīmi. 

• No tiem, kas neziņotu to nedarītu tādēļ, ka 61% 
uzskata, ka tas neko nemainītu, bet 

22% baidās no sekām. 

Transparency International Korupcijas barometrs 2013.gadā 



2. Trauksmes cēlēju par korupciju tiesiskās 

aizsardzības būtiska uzlabošana

• a. Trauksmes cēlēju aizsardzības likums publiskajam un privātajam 

sektoram

• b. Iekšējo ziņošanas mehānismu attīstīšana iestādēs un 

uzņēmumos

• c. Finansiāla atlīdzība trauksmes cēlējam, ja sniegtās informācijas 

rezultātā gūts nozīmīgs labums sabiedrībai

Secinājums: 

Par trauksmes cēlēju tiesiskās 

aizsardzības nepieciešamību ir  

norādījusi Eiropas Komisija un Delna ir 

izpētījusi Latvijas situāciju un secinājusi, 

ka aizsardzība ir zema. Uzsākts darbs 

ar Valsts kanceleju! 

Tikšanās ar Saeimas deputātiem



3. KNAB efektīva darbība

• a. KNAB darbs “lielajās lietās” (Daimler, “Oligarhu”)

• b. Nodrošināts pietiekams budžets

• c. Virzīts juridisku personu kriminālatbildības jautājums

Secinājums:

Lielās lietas ilgi tiek gatavotas 

līdz tiesai un pēc tam gadiem 

tās tiek izskatītas. Būtiski 

norādīt, ka ir pieņemts likums, 

kas uzliek atbildību, ne tikai 

juridisko personu 

amatpersonām, bet arī 

ierobežo strādāt  juridiskās 

personas, ja tās izmantotas 

noziedzīgos darījumos.

Delna ir sagatavojusi Korupcijas upura 

rokasgrāmatu, lai informētu iedzīvotājus par 

iespējām celt trauksmi



Zema uzticība valstij

40%
aptaujāto uzskata, ka iedzīvotāju uzticība valsts 

pārvaldei varētu pieaugt, ja tiktu samazināta 
korupcija publiskajā sektorā. 

DNB Nord bankas barometrs 



4. Atklāta un atbildīgāka Saeima

• a. Atklātāks komisiju darbs – tiešraides internetā, lobētāju klātbūtnes 

atspoguļošana

• b. Saeimas rīcībpolitikas analīzes struktūrvienības izveide

• c. Valsts kontroles revīzija par Saeimas tēriņiem

• d. Saeimas autobāzes lietderības izvērtējums

Secinājums:

Saeimas prezidijs nevēlas veikt 

pārmaiņas un ir būtiska pretestība 

no politiķiem revidēt finanses un to 

atbilstošu izlietojumu.



5. Informācijas atklātības likuma de facto

ieviešana

• a. Ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu publicēšana 

iestāžu interneta lapās

• b. Informācijas atklātības nodrošināšana, ja persona rīkojas ar valsts 

vai pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu

• c. Likuma ievērošanu uzraugošās iestādes atjaunošana

Secinājums:

MK pieņēma lēmumu izveidot darba 

grupu, kas izstrādās grozījumus 

dažādos tiesību aktos, lai panāktu 

lobēšanas atklātību.



6. Korupcijas risku mazināšana publiskajā 

iepirkumā

• a. Visu līgumu un to grozījumu, citas dokumentācijas publicēšana 

internetā

• b. Administratīvi sodi par pārkāpumiem publiskajā iepirkumā un IUB 

uzraudzība

Secinājums:

Palielinot atbildību par PI 

pieļautajiem pārkāpumiem, risks 

palielinās, lai veiktu atklātu 

krāpšanos. 

LNB projekta uzraudzība –

ceturkšņa ziņojuma publiskošana



7. Korupcijas mazināšana pašvaldībās

• a. Administratīvā resursa izmantošanas efektīva kontrole 

pirms pašvaldību vēlēšanām

• b. Darbinieku atlase pēc profesionāliem kritērijiem 

konkursa kārtībā

Secinājums:

Juridiskais atbalsta centrs 

sniedz konsultācijas 

iedzīvotājiem, no 

saņemtajiem iesniegumiem 

lielākā daļa ir par pašvaldību 

patvaldības dažādām 

prettiesiskām izpausmēm.

Delna sniedza informāciju par lielākajiem  

Rīgas pašvaldību korupcijas skandāliem 



8. Valsts augstāko amatpersonu 

kvalitatīva atlase

• a. Skaidru kritēriju izvirzīšana kandidātiem

• b. Iespēja kandidātus nominēt sabiedrībai, interešu 

grupām

• c. Kandidātu profesionālo un vadības kompetenču 

vērtējums

• d. Kandidātu publiska paziņošana vismaz mēnesi pirms 

lēmuma pieņemšanas par izvēlēto personu

Secinājums:

Par kritērijiem ir uzsāktas diskusijas ar 

Valsts kanceleju. Delna tupina pildīt 

sargsuņa funkciju, informējot sabiedrību 

par labas prakses neievērošanu.



9. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību un 

ostu efektīvas pārvaldības ieviešana

• a. Centralizētā valsts kapitālsabiedrību pārvaldības 

modeļa ieviešana, t.sk. organizācijas atklātībās un 

atskaitīšanās būtiski uzlabojumi

• b. Profesionālu padomju un valžu atlases procedūras 

ieviešana un iecelšana

• c. Ostu atklātības un labas pārvaldības būtisks 

uzlabojums

Secinājums:

Notiek virzība valsts kapitālsabiedrību 

pārvaldības jomā, kā arī Valsts 

kanceleja izstrādā vadlīnijas valdes 

locekļu atlases procedūrai.



10. Satversmes tiesas reputācijas 
atjaunošana

• a. Augstāki kritēriji tiesnešu kandidātiem (piem., vismaz 

maģistra grāds tiesību zinātnē, zinātniskā darbība)

• b. Noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā apsūdzētu personu 

ietekmes uz Satversmes tiesu mazināšana



Privātā sektora godaprāta veicināšanas 

pasākumu īstenošana

• „Atbildības un laba pārvaldība 

biznesā – laiks rīcībai” Baltijas 

jūras reģiona ietvaros. Šī 

konference iepazīstināja ar 

jaunākajām biznesa atklātības 

iniciatīvām un uzņēmumu 

pieredzi pozitīvu pārmaiņu 

radīšanā.



Sabiedrības viedokļa ietekmēšana par 

pretkorupciju, caurspīdību un atklātību

• Korupcijas uztveres indeksa (KUI) 2013.gada 

vērtējumā Latvija saņēmusi par četriem indeksa 

punktiem augstāku novērtējumu nekā iepriekšējā gadā. 

• Latvijas KUI ir 53 no 100 un ieņem 49.vietu pasaulē. 



Zolitūdes traģēdijas 

sabiedriskā komisija

• Delna iesniedza Zolitūdes traģēdijas sabiedriskās komisijas izveides 

priekšlikumu, kas tika atbalstīts no valdības puses.

• Komisijas izveides mērķis - atbildēt uz stratēģiskiem un 

sistēmiskiem jautājumiem, kādēļ vispār šāda traģēdija ir notikusi un 

kas būtu jāmaina sistēmiski, lai tas nekad neatkārtotos. 

• Komisija diemžēl nesāka darbu, ņemot vērā būtiskas nesaskaņas, 

kas radās plānojot tās pārvaldības, darbības un uzdevumu struktūru.

• Delna joprojām uzstāj, lai šī komisija tiktu izveidota.

• Izmeklēšanas process nedos visas atbildes uz sabiedrības 

jautājumiem, ņemot vērā, ka šī traģēdija ir izgaismojusi būtiskas 

korupcijas shēmas dažādos valsts līmeņos būvniecības sektorā.



2013.GADA PROJEKTI



Ceļā uz skolu kustību

“Atklāta un godīga skola!”

Mērķis: diskutējot ar Latvijas vidusskolu skolēniem un viņu līderiem, 

skolu direktoriem, skolotājiem un vecākiem par personisko ētiku, 

valsts godaprātu un demokrātiskām vērtībām, pārbaudīt un izaicināt 

uzrunātās puses ar ideju par skolu kā modernu godaprāta centru. 

Rezultātā izstrādāt vīziju un detalizētu plānu ilgtermiņa programmai 

– projektam “Atklāta un godīga skola!” 

Atbalstītāji, kas sniedza finansiālu atbalstu projekta idejas izstrādei 

un skolu vizīšu organizēšanai: 



Lobēšanas atklātība: Nē, 

noslēpumainībai Eiropas politikā

Projekta mērķis:  Projekta mērķis ir novērst korupciju un veicināt 

atklātu un atbildīgu lobēšanas praksi, izstrādājot rekomendācijas 

lēmumu pieņēmējiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā.

Jaunajā projektā ir iesaistītas sekojošas Transparency International

nacionālo valstu nodaļas: Austrija, Bulgārija, Čehija, Kipra, Igaunija, 

Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Slovākija, 

Slovēnija, Spānija, Portugāle, Lielbritānija un TI-ES birojs. 

Projekta īstenošanas periods: Projekts sākās 2013.gada 

1.novembrī un tā ilgums ir divi gadi.

Finansētājs: 



Prezidentūras ES Padomē uzraudzība: 

Pretkorupcijas labo prakšu analīze

Projekta mērķis:  Nodrošināt, lai pretkorupcijas politikas jautājumi 

ES prezidentūru laikā ir dienas kārtības prioritāte. Mērķis tiks 

sasniegts, vērtējot pretkorupcijas jautājumu aktualitāti un virzību 

katras prezidentūras laikā, kā arī tiks veikta interešu aizstāvība, lai šī 

dienas kārtība nezaudētu savu aktualitāti. Projekta ietvaros tiks 

analizētas 4 prezidentūras: Lietuvas, Itālijas, Grieķijas un Latvijas. 

Projekta īstenošanas periods:  Projekts sākās līdz ar Lietuvas 

prezidentūru 2013.gada jūlijā un beigsies ar Latvijas prezidentūru 

2015.gada jūnijā.

Finansētājs: 



Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai 

pārvaldībai

Projekta mērķis: Stiprināt Delnas institucionālo, cilvēkresursu un 

finanšu kapacitāti un ilgtspēju efektīvai līdzdalībai normatīvo aktu un 

rīcībpolitikas izstrādes un citos lēmumu pieņemšanas procesos, 

īpaši demokrātijas, līdzdalības demokrātijas, labas pārvaldības, 

atklātības un korupcijas ierobežošanas jomās nacionālā un 

starptautiskā mērogā kā Transparency International Latvijas nodaļai.

Projekta īstenošanas periods: No 01.07.2013. līdz 31.12.2015.

Finansētājs: 



Delnas un sadarbības organizāciju 

kapacitātes stiprināšana

Mērķis: Panākt efektīvāku biedrības „Sabiedrība par atklātību –

Delna” un tās sadarbības partneru līdzdalību politikas plānošanas, 

ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesos un publisko 

pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku 

pasākumu īstenošanā, lai sekmētu labāku pārvaldību un mazinātu 

korupciju.

Projekta īstenošanas periods: līdz 2013.gada 31.oktobrim



Delna dažādo finanšu avotus kopš 2008.gada



2014. GADA PRIORITĀTES



Izstrādāt trauksmes cēlēju 
tiesiskās aizsardzības regulējumu

• Trauksmes cēlēju tiesiskā regulējuma priekšlikumu 

izstrāde;

• Juridiskā atbalsta centra kampaņa “Speak up”, aicinot 

celt trauksmi (novembris);

• Korupcijas upura rokasgrāmatas atjaunošana;

• Atbalsta sniegšana sabiedrībai (infrastruktūras, vides, ES 

fondu iepirkumos un pašvaldības pārvaldībā):

– par ētikas un pārvaldības pārkāpumiem;

– par interešu konfliktiem;

– par aizdomām par korupciju.



Uzraudzīt vēlēšanu procesu un 
atklātu Saeimas darbību

• Kampaņa “Esi izvēlīgs!” par kandidātu reputācijas datubāzi:

“kandidatiuzdelnas.lv”

– Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanas (aprīlis – maijs)

– Saeimas parlamenta deputātu vēlēšanas (septembris)

• Saeimas darbības uzraudzība



Uzraudzīt labu pārvaldību valsts un 
pašvaldību iestādēs

• KNAB darbības uzraudzība

• Valsts pārvaldes ētikas un godaprāta likums (tbc)

• Projekts “Nē, noslēpumainībai ES politikā”

– Nacionālais ziņojums par Latvijas situāciju lobēšanas jomā;

– Rekomendācijas uzlabojumiem esošajos tiesību aktos.

• Latvijas prezidentūras ES Padomē uzraudzība

– Vērtēsim norises pārvaldību un atklātību;

– Pretkorupcijas dienas kārtības virzību ES Padomē.

• LNB projekta uzraudzība

• Sadarbība ar pašvaldībām



Stiprināt tiesu sistēmas neatkarību 
mazinot korupcijas riskus

• Sadarbība ar Tieslietu ministriju;

• Pētījums par tiesu sistēmas efektivitāti;

• Maksātnespējas administrācijas procesa efektivitātes

palielināšana;

• “Nē, nesodāmībai” (“No impunity”) TI stratēģija.





PALDIES PAR UZMANĪBU!


