
 

 

 

 
 

Delnas ATKLĀTĪBAS UN PRETKORUPCIJAS VASARAS SKOLA notika Līgatnē un Cēsīs no šī 

gada 29.jūnija līdz 2.jūlijam. Vasaras skolas norisi finansiāli atbalstīja Pasaules brīvo 

latviešu apvienība, Palīdzības un attīstības fonds Latvijai (LRDF), Heritage Foundation un 

Vācijas vēstniecība Latvijā.  

DALĪBNIEKI 

Delna saņēma 32 vasaras skolas pieteikumus, no kuriem četri žūrijas locekļi (Delnas 

darbinieki un biedri) izvēlējās 20 pieredzējušākos un motivētākos jauniešus. Dalībnieki 

pārstāvēja Rīgu, Siguldu, Limbažus, Cesvaini, Salnavu, Rēzekni, Kandavu, Dundegu, 

Kuldīgu, Ventspili. Lielākā daļa jauniešu bija studenti vecumā no 19 līdz 24 gadiem ar 

dažādu akadēmisko ievirzi – politikas zinātne, komunikācijas studijas, tieslietas, 

medicīna, grāmatvedība u.c. Katrs dalībnieks veica 20 eiro motivācijas apliecināšanas 

maksājumu.  



 

PROGRAMMA 

Vasaras skolas programma apvienoja izglītojošas nodarbības, praktiskus uzdevumus un 

sarunu festivāla LAMPA apmeklēšanu.  

Pirmās divas dienas jaunieši iepazina Latvijas iekšpolitiskos procesus, uzzināja lektoru 

praktisko pieredzi, mācījās argumentēt viedokli un pildīja grupu uzdevumus, piemēram, 

iestudēja teātri par Eiropas līmeņa prokuratūras izveidi. Vasaras skolas nodarbības vadīja 

Latvijā zināmi eksperti: žurnāliste Inga Spriņģe, politologs Ivars Ijabs, debašu kluba Quo 

tu domā? dibinātājs Mārtiņš Vaivars, 12.Saeimas deputāte Lolita Čigāne, korupcijas 

pētnieks Valts Kalniņš, bijušais Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, publiciste un 

komunikācijas speciāliste Linda Curika, administratīvās apgabaltiesas tiesnese Lauma 

Paegļkalna, Cēsu Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Delnas jurists Jānis Veide. 

Trešajā un ceturtajā dienā devāmies uz sarunu festivālu LAMPA, lai izglītotos, tīklotos un 

smeltos idejas, apmeklējot Delnas un citu organizāciju veidotās diskusijas un darbnīcas. 

Vasaras skolas laikā dalībnieku grupām tika doti uzdevumi festivālam LAMPA, tajā skaitā 

gatavot reportāžas par pasākumiem un vadīt darbnīcu par ētikas dilemmām. 

 

  

 

 



 

 

JAUNIEŠU IEGUVUMI 

Jaunieši visvairāk novērtēja vasaras skolas nepiespiesto atmosfēru un atklātās sarunas ar 

Delnas komandu, nodarbībās apspriestās tēmas, praktiskos uzdevumus un ieskatu 

korupcijas jautājumos. Dalība devusi jaunus kontaktus, zināšanas un izpratni par 

politiskajiem procesiem un lēmumu pieņemšanu, izaugsmi un personīgo prasmju 

trenēšanu, piedzīvojumu un pozitīvas emocijas.  

Vasaras skolas vakarus un brīvo laiku dalībnieki un Delnas komanda pavadīja brīvdabas 

izklaidēs, neformālās sarunās par politiku un jauniešu iespējām, kopā spēlējām prāta 

spēles, rīkojām rīta jogas nodarbības, bet darba grupas gatavojās festivāla aktivitātēm.  

Pieci vasaras skolas dalībnieki iesnieguši lūgumu kļūt par Delnas biedriem, vairāki 

pauduši vēlmi iesaistīties Delnas pasākumos. 

 

 



 

PRIEKS 

Festivāla LAMPA Prāta spēlēs vasaras skolas dalībnieku komanda ieguva 3.vietu deviņu 

komandu konkurencē! 

     

 

DELNAS PASĀKUMI SARUNU FESTIVĀLĀ LAMPA  

Delna festivālā piedalījās ar plašu programmu – trijām diskusijām, četriem kuģīša reisiem 

Cēsu pils kanālā, vienu darbnīcu un klātbūtni biedrības “Latvijas platforma attīstības 

sadarbībai” teltī.  

Visvairāk interesentu klātienē pulcēja diskusija “Panamas dokumenti – ienākumu 

atklātības revolūcija?”, ko moderēja Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Kārlis 

Bukovskis. Panelī diskutēja Rebaltica žurnāliste Evita Puriņa, DnB bankas ekonomikas 

eksperts Pēteris Strautiņš, Delnas direktors Jānis Volberts, rīcībpolitikas pētniece Zinta 

Miezaine un Saeimas deputāts Veiko Spolītis. Diskusijas ieraksts pieejams LMT Straume 

mājas lapā: http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/panamas-

dokumenti/2603 

http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/panamas-dokumenti/2603
http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/panamas-dokumenti/2603


 

 

 

Diskusijā “Dabasgāzes liberalizācijas aizkulises”, ko Delna organizēja kopā ar domnīcu 

PROVIDUS, Latvijas radio žurnālists Gunārs Valdmanis prezentēja pētījumu par valsts 

nozagšanas riskiem dabasgāzes tirgus liberalizācijas kontekstā 

(http://deputatiuzdelnas.lv/lv/jaunumi/petijums-par-dabasgazes-tirgus-liberalizaciju-

latvija.html). Panelī piedalījās partijas “Latvijas attīstībai” vadītājs Juris Pūce, Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis, Ekonomikas 

ministra juridiskais padomnieks Jānis Patmalnieks, domnīcas PROVIDUS pētnieks Valts 

Kalniņš, uzņēmuma “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētājs Adrians Dāvis, sarunu moderēja 

Delnas jurists Jānis Veide.  

    

http://deputatiuzdelnas.lv/lv/jaunumi/petijums-par-dabasgazes-tirgus-liberalizaciju-latvija.html
http://deputatiuzdelnas.lv/lv/jaunumi/petijums-par-dabasgazes-tirgus-liberalizaciju-latvija.html


 

Diskusijā/darbnīcā “Ko dara pašvaldības labākai pārvaldei? Pusdienas ar Cēsu pilsētas 

mēru Jāni Rozenbergu” kopā ar dalībniekiem ģenerējām idejas pašvaldību darba 

atklātības veicināšanai, kā pašvaldībām iesaistīt sabiedrību un ko pirms 2017.gada 

pašvaldību vēlēšanām var darīt uzņēmēji, mediji, sabiedrība.  

     

 

2.jūlijā Cēsu pils kanālā kursēja Delnas kuģītis ar peldošo programmu “Panamas kanāls”, 

kas pasažierus iesaistīja uzdevumos par ēnu ekonomiku un korupciju, provocēja diskusiju 

un izklaidēja ar stāvkomēdiju un improvizācijas teātri.  

 

  



 

Paralēli biedrības “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” teltī bija pieejami Delnas 

bukleti, pētījumi un citi informatīvie materiāli, tuvumā ganījās Delnas govs, bet Delnas 

vasaras skolas dalībnieki vadīja darbnīcu “Kā un kādus lēmumus pieņem Tu? Ētikas 

dilemmas”. Darbnīcā piedalījās ap 20 dalībnieku, kas bija spiesti izdarīt grūtas izvēles 

starp savu un tuvinieku vai sabiedrības interešu ievērošanu.   

 


