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2004. — SMAGĀKAIS POLITISKĀ 
SPIEDIENA GADS DELNAS VĒSTURĒ 

Tik nopietnā mērogā tas vēl nekad Delnas dzīvē nebija noticis. Vēl 

nekad Delnu nebija pēlušas un nozākājušas augstas amatpersonas. 

Nekad, kaut arī iepriekš bijušas saķeršanās ar pie varas esošajiem, 

godprātīgi un ar labākajiem nodomiem pildot sabiedriskā sargsuņa 

funkciju. Konkrētajā gadījumā laikam organizācija bīstami pietuvojās 

valdošās elites dīvainajiem, aizdomīgajiem darījumiem, kuru patieso 

būtību vara nevēlas atklāt. Delna uzdrošinājās, un tālākais kļuva 

par vienu no galvenajiem notikumiem Delnas septiņu gadu mūžā.  

Viss sākās 2004. gada augustā pēc tam, kad Delna kopā 

ar sadarbības partneriem Eiropas kustību Latvijā un Klubu 

“Māja. Jaunatne vienotai Eiropai” protestēja pret Saeimas 

priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres nominēšanu eirokomisāres 

amatam. Politiskais spiediens — tā šo politiskās elites un dažu 

oligarhu kontrolēto plašsaziņas līdzekļu kampaņu pret organizāciju 

intervijā sauc Delnas valdes priekšsēdētājs Roberts Putnis. 

KĀDĒĻ DELNA PROTESTĒJA PRET ES KOMISĀRES NOMINĀCIJU NO LATVIJAS?

Nominācija ļoti aizvainoja plašāku sabiedrību Latvijā. Pirmkārt, Ingrīda Ūdre nespēja novērst pret sevi vērstās 

aizdomas par politisko korupciju “tīrā formā”. Saskaņā ar likumu viņa bija un ir atbildīga par ievērojamiem 

nelegāliem ziedojumiem viņas partijai Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS). Otrkārt, viņas personība bija 

pretrunā ar eirokomisāra ētiskās un politiskās atbildības parauglomu, jo Ingrīda Ūdre faktiski dažu mēnešu 

laikā bija mainījusies no eiroskeptiķes par  entuziastisku Eiropas Komisijas (EK) amatpersonas kandidāti. 

Papildus Latvijas sabiedrība tobrīd bija pamatīgi vīlusies politiskajā lēmumpieņemšanā, regulāri piedzīvojot, 

ka amatpersonu solītais atšķiras no patiesībā pieņemtā lēmuma.  

Ne valdība, ne tās vadītājs Indulis Emsis nesniedza atbildes uz Delnas, mediju un sabiedrības jautājumu par 

šīs kandidātes izvirzīšanu.
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VAI JŪS BIJĀT GATAVI TIK PLAŠAI REZONANSEI,  
KĀDU IEGUVA DELNAS PROTESTS?

Jā, mēs bijām gatavi plašai rezonansei, jo politiskās korupcijas pārmetumi Ūdrei  bija pilnīgā pretrunā ar 

šīs nominācijas mērķi un EK būtību. Eiropā politiskā elite ir ļoti uzmanīga politiskās korupcijas jautājumos. 

Ja cilvēks, kurš personiski ir atbildīgs par partiju finansēm savā partijā, tomēr nekādīgi nav darbojies, lai 

novērstu kaut vismazākās aizdomas par naudas izcelsmi un izlietošanu, bet gluži pretēji — stiprinājis aizdomas 

par sevi ar dažnedažādiem izteikumiem un rīcību, tad šis cilvēks ir pilnīgi nepiemērota kandidatūra. 

BIJA VALSTIS, KUR IZVIRZĪŠANAS PROCEDŪRAS BIJA LĪDZĪGI 
NEDEMOKRĀTISKAS. AR KĀDIEM UZBRUKUMIEM DELNAI  
JŪS VARĒJĀT RĒĶINĀTIES?

No vienas puses daudzas lēmumpieņemšanas procedūras ES tiešām nav ļoti demokrātiskas un caurskatāmas, 

ko nosaka ES vēsturiskā attīstība. Taču no nacionālo valstu valdībām pilsoniskā sabiedrība visā ES sagaida, 

lai vismaz personas, kas uz amatiem Briselē tiek izvirzītas kā kandidāti, atbilst visaugstākajiem ētiskajiem 

kritērijiem un stiprina pārliecību, ka darīs visu, lai stiprinātu demokrātiju. ES valda vienotība, ka  politisko 

lēmumu pieņemšanas procesu kritizēt ir absolūti pieņemami un tiesiski. 

Attiecīgi mēs ticējām, ka mūsu protesti nepaliks bez sekām, un mēs rēķinājāmies ar visu to, kas notika 

Eiropas līmenī — diskusijām, kritisku jautājumu izvirzīšanu I. Ūdres iztaujāšanas laikā EK. Zinājām arī, ka mūs 

sapratīs Transparency International (TI) un Eiropas kustības starptautiskā tīkla partneri. Atbalstu pilsoniskas 

sabiedrības līmenī mēs guvām it visur. Arī medijos bija sapratne par mūsu argumentiem. 

Taču tas, ko mēs noteikti nevarējām sākotnēji prognozēt, bija, ka mūsu protests beigsies ar I. Ūdres 

kandidatūras atsaukšanu, kas bija ievērojams panākums. 

PANĀKUMS ĪPAŠI DELNAI NĀCA KRIETNI SĀPĪGI — BIJA JĀIZTUR  
LATVIJAS AMATPERSONU UZBRUKUMI.

Izrādījās kā Andersena pasakā - mēs kā tāds naivs bērns parādījām, ka karalis Latvijā ir kails. Baltās 

avis Latvijas politiskajā elitē ir mazākumā, bet melnās avis ir iemācījušās “pareizi runāt”. Eiropas lietās 

izmantotās tukšās politkorektās frāzes pēkšņi bija jāpiepilda ar pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas vēlmi 

piedalīties politiskā lēmuma pieņemšanā. Tam  politiskā elite Latvijā nebija gatava ne pēc būtības, ne 

formas - “pietrūka vārdnīcas”. Viņi pēkšņi tika konfrontēti ar šo «karalis ir pliks» argumentu, un nespēja ātri 

aizsegties vai nomainīt dekorāciju. Latvijas politiskajai elitei ļoti raksturīgi un spēcīgi ar zināmu regularitāti 

atkārtojas tas, ka pastāv jautājumu loks, kur tai nav pieredzes “politkorektuma rāmim”. Īpaši satraucoša 

bija Valsts prezidentes pārsteidzošā eļļas pieliešana jau tā karstajai ugunij. 

BET UZBRUKUMI NEPALIKA TIKAI PIE POLITISKAS DISKUSIJAS,  
DELNAI TIKA DRAUDĒTS AR VALSTS VARU.

Jā. Tas bija viskritiskākais, jo tagad zinām, ka politiskā diskusijā pie varas esošā Latvijas politiskā elite ir 

gatava aktivizēt tiesībaizsardzības institūcijas politisku mērķu labā. Delna piedzīvoja ļoti skaidrus un tiešus 

draudus no iekšlietu ministra un toreizējā Latvijas Pirmās partijas (LPP) līdera Ērika Jēkabsona, ka drošības 

policija uzsāks Delnas uzraudzību. Tas, ka ar drošības policiju var draudēt nevalstiskai iniciatīvai, ir fakts, ar 

ko rēķinās diktatoru pārvaldītas valstis, bet noteikti ne politiskā diskusijā ES valstī. Neatkarīgi no politiskā 

strīda būtības daudzās citās ES dalībvalstī vēršanās pret radnieciskām organizācijām saceltu kājās visu 

sabiedrību un medijus, bet ministrs atkāptos no amata. Viņa draudi šokēja vistiešākajā veidā, jo tie radīja 

iespaidu, ka mums tiešām ir jārēķinās ar to, ka telefonsarunas var noklausīties, pret oponentiem var izmantot 

tiesībaizsardzības institūcijas. Aizdomas par to, ka tas tiešām tā notiek, nav novērstas līdz pat šim brīdim.

DELNAI PĀRMETA, KA TĀ IR PĀRKĀPUSI SAVAS PILNVARAS,  
TĀDĒĻ LAI ATKLĀJ ĪSTO SEJU UN KĻŪST PAR POLITISKU PARTIJU.  
VAI DELNAI TAS NEBIJA ŠOKS, KA LATVIJĀ TIK GREIZI UZTVER 
NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS LOMU UN BŪTĪBU?    

Visā pasaulē rēķinās ar to, ka nevalstiskās organizācijas (NVO) ir politiskā procesa daļa, un ar šīm grupām 

politiskie lēmumpieņēmēji rēķinās, jo NVO iesaiste un līdzdarbība uzlabo lēmumu kvalitāti. Pilna atbildība 

par to, ka sanāca šāds ārkārtīgs “nesmukums” Eiropas līmenī un ka mēs ļoti skaidri parādījām, ka esam 

korumpēta, interešu grupu pārvaldīta maza valstiņa, konkrētajā gadījumā gulstas uz Ingrīdu Ūdri un Induli 

Emsi. Viņu nekompetenci apliecina tas, ka viņi nerēķinājās ar to, ka Delnas viedokli jautās Eiropas mērogā. 

Protams, ka dažādi mūsu sadarbības partneri ES regulāri konsultējas ar NVO, ieskaitot TI, dažnedažādo lēmumu 

pieņemšanā, jo mēs savā viedoklī esam daudz skaidrāki, kritiskāki, nekā diplomātiskās pārstāvniecības, kas 

aizstāvēs valsts intereses un reputāciju. TI starptautiski ir viens no galvenajiem partneriem valsts institūcijām, 

godīgiem politiķiem, lai uzzinātu, kā īsti ir patiesībā. Delna pretēji mūsu nopēlēju viedoklim valsts reputāciju 

starptautiski sargā, parādot, ka Latvijā ir cilvēki, kas nesamierinās ar negodīgiem lēmumiem. Latvijai būs labs 

tēls tikai tad, ja Latvijā nebūs korupcijas, un ja pilsoniska sabiedrība būs tik stipra, kad personas ar politiskās 

korupcijas ēnu nevarēs pieņemt lēmumus mūsu vārdā ne Rīgā, ne Briselē. Emsis un Ūdre nerēķinājās ar 

to, ka kāds vēl bez viņu pašu viedokļa var prasīt arī citu viedokli. Tā ir mūsu politiskajai elitei raksturīga 

nekompetences pazīme. 
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DELNA PIEDZĪVOJA STARPTAUTISKU ATBALSTU UN IZPRATNI. BET KĀDA 
BIJA LATVIJAS ORGANIZĒTĀS PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS REAKCIJA? 

Delna piedzīvoja līdz šim brīdim nepieredzētu solidaritāti. Citas NVO sniedza lielu atbalstu, ieskaitot atklātu 

protestu, piemēram, pēc prezidentes izteikumiem par NVO mazsvarīgumu politikā. Tomēr atbalsts nāca 

lēnām un tikai pēc visa NVO sektora publiskas nonicināšanas. Salīdzinot ar notikušo, atbalsts tomēr bija 

salīdzinoši ierobežots, jo NVO cilvēku brīvības sajūta ir ļoti maza. NVO sektors un pilsoniskās iniciatīvas ir 

jāstiprina visiem spēkiem, jo NVO līdzās medijiem pilda sargsuņa funkciju attiecībā pret politisko varu. Var 

teikt arī, ka šai gadījumā notika veiksme nelaimē, jo uzbrukumi pamatīgi saliedēja NVO, ko veicināja brīvo 

mediju nostāšanās NVO pozīcijās.

VAI NERADĀS IESPAIDS, KA KOPĪGĀ FRONTĒ PRET DELNU PĒKŠŅI VIENOJAS 
ARĪ ATKLĀTI IEPRIEKŠ NESAISTĪTAS AMATPERSONAS UN MEDIJI?   

Visi Latvijā zina, ka sabiedrības līdzdalība politiskos procesos ir formāla, demokrātija ir ļoti trausla, bet 

cilvēkiem ar oligarhu slavu ir ietekme uz lēmumu pieņemšanu. Tai brīdī slēpto politisko interešu tīkls 

izslīdēja prožektoru gaismā. Mēs redzējām, kā dažādas ieinteresētās grupas ir gatavas aizstāvēt savas 

kopīgās intereses, saglabājot necaurskatāmu politisko lēmumpieņemšanas tradīcijas. Pret Delnu tika 

vērsta valsts vara augstākajā līmenī, ko papildināja dažādu grupējumu ietekme uz mediju vidi un šo 

mediju saskaņota darbība, tendenciozi atspoguļojot problēmas. Piemēram, Delnas kritika Ventspils 

uzņēmumu medijos bija tikai priekšvēstnesis vēlākajam “Maizīša skandālam”. NRA publikācijas apbēra 

lasītājus ar manipulatīviem viedokļiem. Televīzija LNT piekopa nekritisku galma žurnālistiku, piemēram, 

intervējot prezidenti.  Skaidri iezīmējās Valsts prezidentes politiskā tuvība ar satiksmes ministru un 

Latvijas Pirmās partijas faktisko vadītāju Aināru Šleseru, kuru pastāvīgi pavada pārmetumi par politisko 

korupciju un privātu interešu lobēšanu.

KĀ POLITISKAIS SPIEDIENS IZPAUDĀS VĒLĀK UN VAI TO DELNA  
JŪT ARĪ PATLABAN?

Delnu pasargāja daži Latvijas neatkarīgie mediji, kuru viedoklis elitei ir jārespektē. To ir sapratuši tie paši 

visiem Latvijā zināmie tīkli, tāpēc sabiedriskās raidorganizācijas gadu pēc ap Delnu saceltās ažiotāžas 

un gadu pirms Saeimas vēlēšanām atrodas zem pamatīga politiskā spiediena. Mākslīgais politkorektums 

vārdos un dubultmorāle liek vilties un vienlaikus motivē Delnu darbam. 

VENTSPILS MEDIJI NOMELNO DELNU

Atklāti manipulatīvi politiskā spiediena laikā informāciju par Delnu sabiedrībai izplatīja Latvijas nebrīvā prese — 

finansiāli atbalstītie Ventspils uzņēmumi. Propagandas līderis bija Ventspils naftai pastarpināti piederošais Mediju 

nama dienas laikraksts Neatkarīgā Rīta Avīze (NRA). Lai atminamies, ka Ventspils uzņēmumu interesēs nenoliedzami 

nav cīņa pret korupciju, interešu konfliktiem un valsts nozagšanu. Lai atminamies, ka Ģenerālprokuratūra 

vēl nav beigusi pārbaudi par Ventspils mēra Aivara Lemberga patiesajiem īpašumiem un saitēm ar Ventspils 

uzņēmumiem. 

Tas varētu izskaidrot, kāpēc NRA rakstos un komentāros pilnībā tika manipulēts ar lasītājiem, kamēr  nedaudzie 

brīvie Latvijas mediji, izprotot pilsoniskas sabiedrības nozīmīgumu, adekvāti un patiesībai atbilstoši sabiedrību 

informēja par notiekošo — kādēļ Delna protestē pret Ingrīdu Ūdri un kādēļ amatpersonas uzbrūk nevalstiskajam 

sektoram.

Ar absurdu apgalvojumu virkni īpaši izcēlās NRA komentētājs Juris Paiders. Piemēram, pēc tam, kad 38 nevalstiskās 

organizācijas nosūtīja vēstuli Valsts prezidentei, viņas izteikumus par pilsonisko sabiedrību uzskatot par 

aizvainojošiem, J.Paiders šīm organizācijām pārmeta vēlmi «runāt visas tautas vārdā», tā vienlaikus demonstrējot 

savu vienkāršoto izpratni par pilsoniskās sabiedrības būtību un tās tiesībām izteikt savu viedokli. Komentētājs 

attaisnoja prezidenti, kas kā «brīvs cilvēks brīvā valstī izmantoja savas Satversmē garantētās tiesības pateikt, 

ko viņa domā» (NRA, 26.08.2004.). Bet lai atceramies, ka prezidente paziņoja — Delna, izsakot savu viedokli par 

I.Ūdri kā nepiemērotu kandidatūru eirokomisāra amatam, ir pārkāpusi Latvijas Satversmi. To NVO uztvēra kā pliķi 

sejā, jo tās jau ir nevalstiskā sektora tiesības — kalpot par sabiedrības sargsuni un nebaidoties no amatpersonu 

uzbrukumiem izteikt savu viedokli par aizdomīgiem politiķu darījumiem. 

Ventspils uzņēmumu finansētie mediji ar tik manipulatīvu un rupju sabiedrisko attiecību kampaņu Delnu konfrontēja 

jau otro reizi. Pirmoreiz līdzīga kampaņa pār Delnas galvu gāzās pēc 2001.gada pašvaldību un 2002.gada Saeimas 

vēlēšanām, kad Delna kopā ar Sorosa Fondu — Latvija identificēja slēptās politiskās reklāmas medijos. 

Ventspils mediji, pie katras izdevības manipulējot, mēģina saviem lasītājiem iestāstīt par nopelniem Latvijas 

labā ar Trīszvaigžņu ordeni apbalvotā miljardiera Džordža Sorosa un viņa dibinātā Sorosa fonda - Latvija 

(SFL) «melnajiem» nodomiem Latvijā. Tas neizpalika arī 2004. gada rudens uzbrukumu laikā, kad līdztekus 

pārmetumiem Delnai kārtējo reizi tika uzsvērts fakts par SFL finansējumu, kā arī “atklāta” Delnas slēpta 

politiskā partija. Ventspils mediju uzbrukumi sasniedza virsotni, pavairojot tolaik premjera biedra Aināra Šlesera 

izteikumus, ka Dž. Soross patiesībā vēloties sagrābt varu Latvijā un darot to ar Delnas rokām. Uz tik absurdiem 

apgalvojumiem grūti reaģēt vairāk kā ar ignorēšanu. Taču skumji piecpadsmitajā Latvijas neatkarības gadā 

piedzīvot  šādu pērkamu pseidožurnālistiku.  
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SARGSUNS — 
SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSTĀVIS

Delna ir atzīts sargsuns politiskajā procesā, izmantojot ekspertīzes 

spēju plašā jautājumu lokā. Sargsuņa (watchdog) funkcija — tā 

būtu jāpilda ikvienai sociāli atbildīgai nevalstiskai organizācijai 

(NVO). Delna jau kopš tās dibināšanas 1998. gadā vienmēr 

ir darbojusies kā sargsuņa tipa NVO — uzraudzījusi valsts un 

pašvaldību politiku un darbības pretkorupcijas jomā, kā arī cēlusi 

trauksmi par likumu neievērošanu vai neētisku rīcību konkrētos 

korupcijas aizdomu gadījumos. Vērtējot 2004. gadā paveikto un 

ieklausoties sabiedrības viedoklī, nākas secināt, ka tieši sargsuņa 

aktivitātes Delnai radījušas sabiedrības atbalstu un uzticību, kā arī 

nodrošinājušas ietekmi uz politikas lēmumiem. Sargsuņa funkcija 

bija pamatā arī projektam Korupcijas riska zonu novērošana ar 

pilsoniskās sabiedrības spēkiem (Civil society monitoring of the 

areas with a great risk of corruption in Latvia), kuru finansēja 

Atvērtās Sabiedrības institūts (Open Society Institute) Budapeštā.  

DELNA PANĀK SAULESDĀRZA IZMANTOŠANU BĒRNIEM ARĪ TURPMĀK 

Delna iniciēja mediju un sabiedrības cīņu par Rīgas publiskā parka Saulesdārzs privatizācijas atcelšanu, 

kas arī tika panākta. Tā bija pirmā šāda veida valdības lēmuma atcelšana Latvijas vēsturē, un tieši ar šīm 

aktivitātēm Delna pierādīja, ka, neatlaidīgi sekojot līdzi šaubīgajiem privatizācijas procesiem un pamatoti 

argumentējot savu pozīciju, var panākt sabiedrībai nelabvēlīgu lēmumu atcelšanu. 

Pret to, ka valsts var zaudēt Saulesdārzu šaubīgas privatizācijas ceļā, organizācija aktīvi protestēja jau kopš 

2001. gada. Tolaik Izglītības un zinātnes ministrija uzsāka Saulesdārza privatizāciju, nenoskaidrojot sabiedrības 

viedokli un par savu lēmumu to neinformējot, kaut pirms tam sabiedrības apspriešanā iedzīvotāji noraidīja 

iecerēto būvniecību Saulesdārzā. Delna uzskatīja, ka Saulesdārzam, kura teritorija XX gadsimta sākumā par tautas 

saziedotiem līdzekļiem tika atpirkta no vācu muižniecības un kas gandrīz gadsimtu darbojās kā bērnu un jauniešu 

interešu izglītības un atpūtas parks, jāpaliek valsts īpašumā. Tāpat organizācija akcentēja, ka lēmumu pieņemšana 

attiecībā uz Saulesdārzu ir bijusi necaurspīdīga un tādēļ aizdomas par korupcijas iespējām raisoša. Delna nosūtīja 

lūgumu toreizējam ministru prezidentam Andrim Bērziņam (LC) atcelt lēmumu par Saulesdārza privatizāciju, taču 

valdība privatizāciju apturēja tikai tad, kad Delnas aicinājumam pievienojās vēl 57 sabiedriskās organizācijas un 

ap 1300 privātpersonu. Patlaban Saulesdārza teritorija palikusi valsts īpašumā un tajā veicamās saimnieciskās 

darbības Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo šim nolūkam īpaši izveidotajā konsultatīvajā padomē, kur darbojas 

arī Delna. Organizācija joprojām turpina rūpīgi sekot līdzi norisēm privātuzņēmējiem tik tīkamajā teritorijā.

DELNA IZRAISA EIROKOMISĀRA KANDIDĀTA NOMAIŅU

Delna rīkojās kā tipisks nevalstisks sargsuns, kritizējot Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) līderes un Saeimas 

priekšsēdētājas Ingrīdas Ūdres neskaidro un necaurspīdīgo nominēšanu Eiropas Komisijas komisāres 

amatam 2004. gada augustā. Delna publiski aicināja toreizējo valdības vadītāju un I. Ūdres partijas biedru 

Induli Emsi izskaidrot I. Ūdres nominēšanas iemeslus, taču premjers atteicās to darīt. Līdzīgi rīkojās arī pati 

I. Ūdre, atsakoties notikušo komentēt pat presei. Delna uzskatīja, ka tieši no augstākajām amatpersonām ir 

sagaidāma svarīgāko politisko lēmumu plaša skaidrošana un argumentēšana, tādēļ kopā ar domubiedriem 

— Eiropas kustību Latvijā un jaunatnes organizāciju “Klubs Māja. Jaunatne vienotai Eiropai” — publiskās 

akcijās protestēja pret I. Ūdres nominēšanu un prasīja viņas atkāpšanos no amata, jo, pēc NVO domām, viņas 

nievājošā attieksme nebija atbilstoša Saeimas spīkera atbildībai un pienākumiem. Delna ar domubiedriem 

rīkoja gājienu uz Saeimas namu, kā arī iniciēja sabiedrības protesta vēstuli pret I. Ūdres nominēšanu. 

NVO savlaicīgajos brīdinājumos I. Emša valdība neieklausījās un no savas kandidatūras neatkāpās. Bet vēlāk to 

piespieda darīt starptautiskā diplomātija, jo I. Ūdres sliktās reputācijas un komptences trūkuma dēļ draudēja 

izgāzties EK prezidenta Žozē Manuela Barrozo komisijas apstiprināšana Eiropas parlamentā (EP). Protesti pret 

politiskās elites patvaļu Delnai maksāja dārgi — ne tikai vārdiskas nievas no politiķiem, bet arī Valsts prezidentes 

Vairas Vīķes—Freibergas uzbrukumu un iekšlietu ministra Ērika Jēkabsona (LPP) pārcentību, liekot drošības 

policijai uzmanīt Delnas darbību. 

DELNA APTUR PREZIDENTES ĢIMENES ŠAUBĪGOS 
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU DARĪJUMUS

Delnai nācās izteikt savu viedokli arī par Valsts prezidentes dzīvesbiedra Imanta Freiberga iecerēto aizdomīgo 

darījumu ar Jūrmalas domi. Pašvaldība pēc I. Freiberga lūguma piekrita viņam uz 99 gadiem par niecīgu samaksu 

iznomāt vairāk nekā pushektāru zemes Jūrmalā, kāpu zonā. Veids, kā I. Freibergs tika pie zemes, Delnu vedināja 

domāt, ka informācija par iznomājamo zemesgabalu viņam bija pieejama vienīgi sievas augstā amata dēļ. Noskaidrot 

to, cik likumīgs bijis I. Freiberga un Jūrmalas domes darījums, Delna lūdza Korupcijas novēršanas un apkarošanas 

birojam (KNAB). Birojs arī uzsāka pārbaudi, bet tās laikā I. Freibergs no zemes atteicās. Vēlāk gan KNAB konstatēja, 

ka I. Freibergs neesot pārkāpis likumu, jo informācija par zemesgabaliem 2002. gadā bijusi publicēta vietējā avīzē, 

kā arī ir atrodama pašvaldības interneta mājas lapā. Tomēr Delna uzskata, ka KNAB atzinums ir formāls, jo KNAB 

atsaucas uz divus gadus veciem paziņojumiem, kur pie tam informācija ir tikai par zemes zonējumu, nevis par to, 

kuri zemes gabali ir iznomājami. Tāpat Delna sagaidīja, ka KNAB saskaņā ar likumu sniegs arī I. Freiberga rīcības 

ētiskuma novērtējumu, taču arī no tā KNAB izvairījās, pretēji likumam pamatojot, ka to darīt KNAB neesot tiesiskā 

pamata, jo interešu konflikta likuma ētiskie rīcības ierobežojumi attiecoties vienīgi uz valsts amatpersonām.
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DELNA NOVĒRŠ TREŠĀS UMTS LICENCES ATDOŠANU 
APŠAUBĀMIEM PRETENDENTIEM

Delnas uzmanības lokā ir nonākušas arī citas aizdomīgas valsts amatpersonu aktivitātes. Viena no tām — 

satiksmes ministra Aināra Šlesera (LPP) iespējamā ieinteresētība trešās UMTS/GSM mobilo sakaru licences 

izsolē. Delnu uzmanīgu darīja tas, ka A. Šlesera vadītās Satiksmes ministrijas izstrādātie UMTS (Universal Mobile 

Telecommunication System) izsoles noteikumi pilnībā sakrita ar Virdžīnu salās reģistrētā uzņēmuma International 

Telecommunications and Technologies (IT&T) pirms tam izteikto piedāvājumu. Visu vēl aizdomīgāku darīja fakts, 

ka nevienam nezināmo ārzonas uzņēmumu IT&T, kas sākotnēji izrādījās vienīgais pretendents uz UMTS licenci, 

vadīja A. Šlesera kādreizējais biznesa partneris Edgars Zakreževskis un izsoles pieteikumu sagatavošanas laiks 

bija noteikts tik īss, ka uzņēmumi, kas pirms tam apzināti nav gatavojušies ienākt Latvijā, nevarētu paspēt izpētīt 

vietējo tirgu, lai sagatavotu savu izsoles pieteikumu. 

Savu pozīciju Delna aktīvi izteica presē, kā arī pauda paziņojumos medijiem, un pēc šāda NVO un plašsaziņas 

līdzekļu spiediena sava piekrišana vairāku UMTS pretendentu iesaistei publiski bija jāapliecina valdības 

vadītājam Aigaram Kalvītim (TP) un izsoles termiņa pagarināšanai bija jāpiekāpjas arī A. Šleseram. 

Pagarinot izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņu, savus piedāvājumus iesniedza vairāki pretendenti, 

ne tikai IT&T, kas sīvo konkurenci līdz beigām nemaz neizturēja un izsolē uzvarēja Bite GSM, kas ir Dānijas 

lielākā telekomunikāciju pakalpojumu nodrošinātāja koncerna TDC meitas firma. 

DELNA PĀRTRAUC DĪVAINĪBAS RĪGAS DOMĒ 

Delnas sargsuņa skatiens tika pievērsts arī Rīgas domei (RD). 2004. gada pavasarī RD Finanšu departaments 

bez lielas publicitātes izsludināja iepirkumu konkursu par sabiedrisko attiecību stratēģijas izveidi. Pie 

Delnas vērsās trauksmes cēlājs — RD darbinieks, kuram bija aizdomas, ka tas ir koruptīvs darījums, kas 

segtu politisko partiju priekšvēlēšanu kampaņas izdevumus. Delna domei pieprasīja papildu informāciju, 

no kuras kļuva skaidrs, ka gandrīz 150 000 latu vērtā līguma uzdevums ir nodrošināt veiksmīgu un efektīvu 

Finanšu departamenta korporatīvā tēla veidošanas stratēģiju, kā arī bez konkrētāka darba uzdevuma veikt 

pasākumus, lai šo stratēģiju izpildītu. Delna šo informāciju pavēstīja plašsaziņas līdzekļiem, un reklāmas 

uzņēmums DDB/Portel Novelli korekti uzņēmās atbildību, jau pēc līguma noslēgšanas ar RD Finanšu 

departamentu, no tā atsakoties. 

DELNA IEROSINA VEIKT PĀRBAUDI PAR DĪVAINAJIEM REPŠES KREDĪTIEM

Pašā 2004. gada sākumā Delnai nācās uzmanību vērst arī uz toreizējā premjera Einara Repšes (JL) 

aizdomīgajiem darījumiem — īpašumu iepirkšanu, izmantojot īpaši pievilcīgus banku kredītus ar izcili 

zemām procentu likmēm un izdevīgus kredītu atmaksāšanas grafikus. Kādēļ valdības vadītājam Latvijas 

bankas ir parādījušas īpašu labvēlību — tāds jautājums radās Delnai, kas to pārbaudīt rosināja KNAB. Tas 

pārbaudi arī uzsāka, un tā turpinās vēl joprojām. Tāpat Saeimā pēc deputātu iniciatīvas tika izveidota 

parlamentārās izmeklēšanas komisija, kas arī nodarbojas ar E. Repšes īpašumu izpēti, taču arī šī komisija 

darbu vēl turpina. 

DELNA SARGĀ PIEKRASTES KĀPAS 
NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM 

Kāpu aizsardzība no nelikumīgiem būvniekiem — tā ir viena no Delnas prioritātēm, kur organizācija saskata 

augstu iespējamās korupcijas risku, tādēļ uzsākusi projektu Tiesiskuma nodrošināšana kāpu aizsargjoslu apbūves 

sfērā. Delna seko līdzi kāpu nelikumīgajai apbūvei un informāciju par to ir nodevusi tiesībaizsardzības iestādēm 

— Ģenerālprokuratūrai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, arī Vides ministrijai un plašsaziņas 

līdzekļiem. Tieši pēc Delnas iniciatīvas ar pilsonisko aktivitāti ir izdevies uzsākt vairākas tiesu paraugprāvas par 

nelikumīgo kāpu apbūvi, tomēr tiesvedība Delnas iniciētajās lietās vēl nav beigusies.

KORUPCIJA KĀPĀS

Pastiprināta interese par kāpu aizsardzības uzraudzīšanu Delnai radās Sargsuņa projekta laikā, un tā jau 

kopš 2003. gada Delna sadarbībā ar Vides aizsardzības klubu uzmana nelikumīgo būvniecību aizsargājamajā 

joslā — Baltijas jūras kāpās un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. 

Piekraste ir uzskatāma par unikālu dabas kompleksu, jo krasta kāpu aizsargjosla ar savām dabas vērtībām 

ir unikāla ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, tādēļ šai teritorijai ir piešķirts sabiedriskai lietošanai nozīmīgas 

teritorijas statuss, un Aizsargjoslu likums nosaka ļoti stingrus ierobežojumus jaunu ēku celtniecībai un 

saimnieciskajai darbībai minētajā teritorijā. Tomēr par spīti likumam kāpās notiek vērienīga būvniecība, 

kuras rezultātā neatgriezeniski tiek izpostītas dabas vērtības, kāpu aizsargjosla apbūvēta ar ēkām un 

žogiem, traucējot iedzīvotāju un tūristu pārvietošanos un veicinot piekrastes eroziju. 

Jau kopš 2003. gada Delna regulāri uztur kontaktus ar piejūras pašvaldībām, atklājot gan vairākus 

nelegālās būvniecības gadījumus, gan arī konstatējot, ka vietvaras dažkārt vāji pārzina kāpas aizsargājošo 

likumdošanu. Uz iespējamo korupciju kāpu nelikumīgajā apbūvē norāda vairāki indikatori. Jau pēc 

pirmajiem monitoringa novērojumiem atklājās, ka vairākas vietējās pašvaldības bieži pārkāpj likumus, 

izsniedzot nelegālas būvniecības atļaujas kāpu zonā. Pašvaldību pieņemtie lēmumi par krasta kāpu 

aizsargjoslu ir nepamatoti, neloģiski un acīmredzami prettiesiski, turklāt trūkst aktīvas kontroles un nav 

politiskās reakcijas, pat ja problēmas apzināšanā un risināšanā aktīvi iesaistījusies sabiedrība. 
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DELNA UZSĀK PARAUGPRĀVAS

Galvenās riska zonas kāpu nelikumīgajā apbūvē — būvniecības atļaujas došana pirms teritorijas plānojuma 

izstrādes un būvvalžu ciešā sasaiste ar pašvaldībām. Kaut vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam jābūt 

galvenajam līdzeklim, kas virza teritorijas attīstību un nodrošina tās saprātīgu un efektīvu izmantošanu 

un uz kuru pamatojoties pašvaldībai jāpieņem lēmums par būvniecību, daudzas būvniecības atļaujas ir 

izsniegtas pirms šāda plānojuma izveides. Uz šādiem pārkāpumiem Delna norāda divās uzsāktajās tiesu 

paraugprāvās. Viena no tām — par būvatļauju dzīvojamās ēkas Kāpas būvniecībai Sakas pagastā. Delna 

tiesā ir pārsūdzējusi Liepājas rajona pašvaldību apvienotās būvvaldes 2003. gada 24. oktobrī izsniegto 

būvatļauju Kāpu būvniecībai, jo uzskata, ka atļauja izsniegta, pārkāpjot Aizsargjoslu likumu. Tas liedz 

būvatļauju izsniegt, ja spēkā nav teritorijas plānojums, un minētajā lietā laikā, kad būvatļauja tika izsniegta, 

teritorijas plānojuma nebija. Delna akcentē, ka minētais neapšaubāmi ir pretlikumīgs būvniecības gadījums, 

un tiesai lūdz izsniegto Kāpu būvatļauju atzīt par spēkā neesošu. Delnas mērķis ir panākt nelikumīgās 

būves nojaukšanu. Lietas izskatīšana Administratīvajā rajona tiesā nolikta uz 2005. gada septembri.

Līdzīga vēsture ir arī otrajai paraugprāvai. Delna tiesā ir pārsūdzējusi Rojas apvienotās būvvaldes 2003. 

gada 3.novembrī izsniegto būvatļauju dzīvojamās mājas Ainas būvniecībai Rojas pagastā. Delna uzskata, 

ka minētā būvatļauja ir izsniegta, pārkāpjot Aizsargjoslu likumu, kas liedz apbūvi, ja atļaujas izsniegšanas 

brīdī nav noteiktas ciemu robežas un ja konkrētajā vietā nav bijusi iepriekšējā apbūve. Delnai ir svarīgi, 

lai lietas iztiesāšanas gaitā tiesa dotu skaidrojumu jēdzienam «iepriekšējā apbūve», jo minētais jēdziens 

līdz šim ir tulkots dažādi, taču iepriekšējā apbūve ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem būvniecībai 

krasta kāpu aizsargjoslā. 2005. gada janvārī Administratīvā rajona tiesa apmierināja Delnas pieteikumu, 

taču atbildētāja puse spriedumu pārsūdzēja Administratīvajā apgabaltiesā, un lietas izskatīšana nolikta uz 

2006. gada martu. 

DELNA VEICINA EIROPAS 
STRUKTURĀLO FONDU NAUDAS 
GODĪGU SADALI 

Delnas sargsuņa acs ir pievērsusies arī Eiropas Savienības struktūrfondu sadales (SF) procesam, un SF finansējuma 

piešķiršanas iespējamos korupcijas riskus organizācija ir apzinājusi projektā ES fondu sadales procesa analīze no 

pretkorupcijas perspektīvas un informācijas atklātības veicināšana ES fondu apguvē Latvijā. Šis ir ļoti apjomīgs 

projekts ar tālu perspektīvu, tādēļ struktūrfondu vadības un finanšu sadales uzraudzības joma ir kļuvusi par ļoti 

nozīmīgu Delnas darbības jomu. 

STRUKTŪRFONDU RISKI

Struktūrfondu uzraudzību Delna izvēlējās ar mērķi identificēt iespējamos riskus ES struktūrfondu 

vadības sistēmā un, šos riskus analizējot, izstrādāt priekšlikumus, kas veicinātu informācijas atklātību un 

korupcijas mazināšanu struktūrfondu vadībā Latvijā laikā no 2004. gada līdz 2008. gadam. Tas nozīmē 

— radīt fundamentālu bāzi, lai novērstu iespējamās amatpersonu savtīgās intereses ES naudas sadalē 

un izlietošanā un lai Latvija efektīvi un sabiedrībai lietderīgi varētu apgūt tai piešķirto ES struktūrfondu 

finansējumu. Šo mērķi Delna cer sasniegt, izstrādājot savu sargsuņa darbības metodoloģiju un ar savu 

rīcību mazināt korupcijas riskus un veicināt informācijas atklātību struktūrfondu sadales procesā. 

Izvirzot savu ideālo konkursu norises mehānismu un salīdzinot to ar realitāti, Delna jau konstatējusi vairākas 

nepilnības struktūrfondu konkursos — ne visi projektu un grantu shēmu konkursi norisinās pēc labākās 

prakses principiem un tajos ir atrodamas daudzas procedūru nepilnības, kas būtiski ietekmē struktūrfondu 

finansējuma sadali. Piemēram, vairāku projektu konkursos uz to izsludināšanas brīdi pieteicējiem nebija 

zināma pilnīga informācija par iesniegšanas noteikumiem, un izsludinātu vai pat jau slēgtu konkursu gaitā 

bija mainījušies būtiski iesniegšanas nosacījumi. Delna uzskata, ka spēles noteikumu maiņa jau izsludināta 

konkursa laikā rada neskaidrību un līdz ar to neuzticēšanos struktūrfondu vadībā iesaistītajām iestādēm, 

kā arī projekta pieteicējs nekad nevar būt drošs par izpildīto prasību galīgumu un nemainīgumu. 

Tāpat vēl viena Delnas konstatētā nepilnība — daļa iesniegto projektu nav piedalījušies konkursā tā 

tradicionālajā izpratnē — konkurss kā savstarpējas konkurences un sacensības vieta, un SF naudu ieguvuši 

nevis kvalitatīvākie projekti, bet tie, kas tika iesniegti pirmie. Tas noticis tādēļ, ka Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras (LIAA) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) organizētajiem projektu konkursiem netika 

noteikts projektu iesniegšanas galējais datums, līdz ar to visu triju gadu finansējums tika iztērēts divu 

mēnešu laikā pēc principa «kurš pirmais nāk, tas pirmais maļ».
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CĪŅA PAR INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBU

Līdztekus jau minētajam Delna arī konstatējusi, ka struktūrfondu finansējuma sadales lēmumu pieņemšanas 

process ir ļoti sarežģīts, lēmumi tiek pieņemti vairākos līmeņos, dažādās institūcijās, un tādēļ ir grūti tam 

izsekot līdzi. No konstatētā rodas tikai viens secinājums — komplicētā SF sistēma sarežģī nevalstisko 

organizāciju līdzdalību, jo ir nepieciešamas ļoti specifiskas zināšanas par sistēmas kārtību, lai iesaistītos 

SF uzraudzībā. 

Tomēr par spīti komplicētībai Delna ir iesaistījusies ES fondu vadības un uzraudzības komitejās un ne tikai 

analizējusi SF sadales un pārvaldes gaitu, bet arī aktīvi darbojusies, lai veicinātu informācijas atklātību par 

struktūrfondiem. Vislielāko uzmanību Delna ir vērsusi uz nepieciešamību sabiedrībai iegūt pēc iespējas 

plašāku informāciju par atbalstītajiem projektiem, jo, pēc Delnas ieskata, informācija nebija pietiekama 

un līdztekus ziņām par projekta saņēmēju, finansējuma apjomu un atbalsta jomu jāpublisko arī projekta 

nosaukums, galvenās īstenojamās aktivitātes, naudas saņēmēja juridiskā adrese un projekta īstenošanas 

vieta. Tas, pēc Delnas domām, nepieciešams, lai, ņemot vērā vispārējo augsto korupcijas uztveres līmeni, 

mazinātu sabiedrības aizdomas un bažas par neefektīvu un nelietderīgu struktūrfondu līdzekļu izlietojumu, 

un informācijas atklātība ir pirmais solis uz sabiedrības attieksmes maiņu. 

Par minēto informācijas atklātības principu Delna cīnījās, gan 2004. gada novembrī savu priekšlikumu izsakot 

SF uzraudzības komitejas sēdē, gan arī individuāli struktūrfondu ieviesējus rosinot paplašināt sabiedrībai 

sniedzamo informāciju. Šīm Delnas aktivitātēm sekoja dažādi Finanšu ministrijas aizbildinājumi, līdz beidzot 

pēc problēmas vairākkārtējas uzsvēršanas un publikācijām presē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

un Valsts reģionālās attīstības aģentūra savās interneta mājas lapās publisko informāciju par noslēgtajiem 

līgumiem. 

Tā kā Delnas analīze par struktūrfondu ieviešanu balstās uz atsevišķiem gadījumiem, kam organizācija 

pievērsusi īpašu uzmanību, tad Delna ir pārliecinājusies, ka sabiedrība tai uzticas kā struktūrfondu 

sargsunim un vēršas pie organizācijas ar jautājumiem, sūdzībām un novērojumiem par nepilnībām. 

Norādītās problēmas Delna ir izskatījusi, analizējusi un nepieciešamības gadījumā centusies novērst, un 

pārsvarā gadījumu tas arī ir izdevies. Tādēļ Delna uzskata, ka struktūrfondu uzraudzības darbs noteikti ir 

jāturpina, jo pastāv sabiedrības pieprasījums pēc sargsuņa, pie kura var vērsties un kuram ir leģitīmas 

iespējas, lai novērstu atklātās nepilnības. 

DELNA PAR GODĪGU POLITIKU — 
CAURSKATĀMĀM PARTIJU KASĒM

Kad 2002. gada Saeimas vēlēšanas pierādīja, ka politiskās partijas priekšvēlēšanu laikā sacenšas nevis ar savām 

programmām, bet reklāmām — kura vairāk izsviedīs naudas par gozēšanos uz ielu stūriem un medijos, un ka 

šie tēriņi jau pārkāpa viena miljona latu robežu, partiju finanšu nevalstiskie uzraugi saprata — šādai sacensībai 

jādara gals. Jo partijas reklāmas kampaņās izmantoja sponsoru naudu, tā kļūstot atkarīgas no naudas devējiem 

un līdz ar to sev uzkraujot pienākumu vēlāk Saeimā balsot nevis saskaņā ar sabiedrības interesēm, bet gan 

atbilstoši sponsoru norādījumiem. 

Delna kopā ar Sabiedriskās politikas centru Providus un KNAB Saeimā iesniedza vairākus partiju finansēšanas 

priekšlikumus, ko 2004. gada februārī Saeima arī lielā vienprātībā apstiprināja. To Delna uzskata par savu 

panākumu, jo tikai pašai organizācijai ir zināms, cik daudz stundu tā ir pavadījusi kopā ar deputātiem, tos izglītojot 

un tiem skaidrojot partiju finanšu likuma ierobežojumu būtību. 

Delna kopā ar partneriem ir panākusi pašu galveno, ko vēlējās — partiju tēriņu griestus. Saskaņā ar jaunajiem 

Partiju finanšu likuma grozījumiem priekšvēlēšanu izdevumi vienai partijai nedrīkst pārsniegt Ls 0,20 uz vienu 

vēlētāju jeb kopumā — Ls 300 000. Tāpat likumā tika noteikts, ka juridiskas personas partijai vairs nedrīkst 

ziedot, savukārt privātās personas drīkst ziedot, bet tikai no saviem pēdējos trīs gados iegūtiem legāliem 

ienākumiem. Līdzšinējās neierobežotās biedra naudas aizstāja nosacījums, ka ziedojums kopā ar biedru naudu 

gadā nedrīkst pārsniegt 10 000 latu. Tāpat tika pieņemts likuma grozījums, kas partijām ziedot aizliedz bijušajiem 

čekistiem un cilvēkiem, kas notiesāti par tīšu noziegumu pret īpašumu, tautsaimniecībā vai valsts dienestā. 

Līdztekus jau minētajam tika noteikts arī, ka partijai nelikumīgie ziedojumi turpmāk jāatdod 90 dienu laikā, par 

finanšu pārkāpumiem atbild nevis partijas vadītājs, bet gan partija kā organizācija, kā arī nosacījums KNAB, ka 

par veiktajām partiju pārbaudēm sabiedrība jāinformē vienlaikus. 
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DELNA IESTĀJAS PAR STIPRU  
UN NEATKARĪGU KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izveidošana, tā vadītāja ilgā un smagā meklēšana, valdības 

nespēja atrast šim korupcijas apkarošanā tik nozīmīgajam postenim piemērotu un uzticamu kandidātu, kā arī 

beidzot 2004. gada maijā apstiprinātā KNAB priekšnieka Alekseja Loskutova neviennozīmīgā nostāja un ķīviņi 

ar padotajiem lika Delnai īpaši rūpīgi sekot līdzi KNAB darbam un to atbalstoši, bet kritiski vērtēt. Lai saprastu 

Delnas lomu strādātspējīga KNAB izveidē, ir mazliet jāielūkojas arī vēsturē. 

NEATKARĪGA VADĪTĀJA MEKLĒJUMOS

Delna ir stāvējusi pie KNAB izveides no pašiem idejas pirmssākumiem, līdz 2000. gadā pēc smaga 

pārliecināšanas darba toreizējā valdība pieņēma lēmumu par KNAB veidošanu. Delna KNAB uzskata par 

nozīmīgāko valstisko partneri cīņā pret korupciju, tādēļ tai bija svarīgi, lai KNAB būtu stiprs, neatkarīgs un 

to vadītu spēcīgs profesionālis, jo tikai tā KNAB ir spējīgs pārbaudīt partiju finansēšanas deklarācijas un 

cīnīties ar korupciju varas augstākajā līmenī. Tāpat nozīmīgi bija tas, lai iestāde spētu pildīt trīs tai likumā 

uzticētās tik nozīmīgās funkcijas: korupcijas novēršanu, apkarošanu un sabiedrības izglītošanu. 

Delna par savu panākumu uzskata to, ka darba grupa beidzot nonāca pie secinājuma — lai atrastu 

piemērotāko KNAB vadītāju, ir jārīko konkurss, kurā Delna visu laiku darbojās novērotāja statusā. Tomēr 

ar konkursiem neveicās. Pirmā konkursa neveiksme bija kandidātu kvalitātes trūkums. Par veiksmīgāko 

kandidātu buķeti Delna uzskata kādreizējā premjera Einara Repšes (JL) valdības rīkoto KNAB vadītāju 

konkursu 2003. gada vasarā, kad konkursa ekspertu komisija vienbalsīgi par uzvarētāju atzina Jutu Strīķi, 

kura bija visperspektīvākā kandidāte, kaut arī viņa tika kritizēta par mazo pieredzi korupcijas novēršanas 

un izglītošanas jomā. Tomēr diemžēl premjers radīja iespaidu par J. Strīķi kā par savu protežē, līdz ar 

to viņas apstiprināšanai Saeimā pietrūka koalīcijas partneru balsu, un šis balsojums arī iezīmēja dziļākas 

plaisas E. Repšes valdībā. Tomēr, arī esot tikai pagaidu vadītāja, J. Strīķe ar savu pārliecinošu apkarojošo 

darbību spēja izveidot ļoti augstu KNAB darbības standartu un guva tiesībaizsardzības iestādēm netipiski 

augstu sabiedrības uzticēšanos. 

2004. gada ziemā mainoties valdībām, pie Ministru kabineta stūres ķērās Indulis Emsis (ZZS). Arī viņš par 

savu prioritāti deklarēja KNAB vadītāja apstiprināšanu, tomēr — bez konkursa. Šī ideja, pateicoties Delnas 

un mediju spiedienam, nebija īstenojama, un tika rīkots kārtējais konkurss uz KNAB vadītāja vietu, kura 

novērošanā piedalījās Delna. Konkursa pēdējā kārtā palika trīs kandidāti - iestādes vadītāji: Juta Strīķe, Alvis 

Vilks un Aleksejs Loskutovs. Kaut arī J. Strīķi neatkarīgā komisija atzina par visspēcīgāko kandidāti, I. Emša 

valdība priekšroku deva A. Loskutovam, kuru vēlāk slēgtā balsojumā par KNAB priekšnieku apstiprināja arī 

Saeima. 

Delna uzskata, ka notikušais pierāda — valdošās varas politiskā griba cīnīties ar korupciju bija tuvu nullei 

un ar visvājākā kandidāta apstiprināšanu tika darīts viss, lai vājinātu KNAB.  Delna šādā valdības rīcībā 

saskatīja vēlmi KNAB vadībā ielikt politiski paklausīgu cilvēku, lai šī pretkorupcijas cīņā tik nozīmīgā institūcija 

nebūtu spējīga strādāt un kontrolēt partiju finanses un interešu konfliktus. Jāatzīmē, ka pirms tam jau 

KNAB J. Strīķes vadībā nelikumīgus ziedojumus bija identificējis premjera pārstāvētajai ZZS. Izvēloties A. 

Loskutovu, tika arī ieprogrammēts KNAB iekšējais strīds, jo gan J. Strīķe, gan A. Vilks turpināja strādāt kā 

A. Loskutova vietnieki. Ar šādu rīcību I. Emša valdības koalīcija sevi diskreditēja. 

STRĀDĀ, BET NEVEIKLI

Atskatoties uz KNAB darbu pēc A. Loskutova iecelšanas priekšnieka krēslā, Delna secina, ka, neraugoties 

uz visu trīs KNAB spices cilvēku — A. Loskutova, J. Strīķes un A. Vilka — iekšējo rīvēšanos, kas par nožēlu 

ir pamanāma arī uz ārpusi, viņi ir spējuši kopā strādāt. Diemžēl Delnas sastrādāšanās ar A. Loskutovu 

nevedās jau no pirmajiem mirkļiem, ko viņš pavadīja KNAB vadītāja krēslā, un arī KNAB vadības iekšējos 

strīdos Delnai nācās iesaistīties. 

Tomēr, vērtējot KNAB darbu, Delna secina — iestāde ir bijusi pārliecinoša korupcijas apkarošanas ziņā, un 

šo samērā augsto latiņu un spējusi uzturēt J. Strīķe. Diemžēl KNAB nav pildījis parauginstitūcijas lomu un 

tēlu. KNAB kā augstākajai valsts pārvaldes institūcijai, kas uzrauga interešu konflikta problēmas, būtu jābūt 

parauginstitūcijai labas pārvaldības nozīmē — jābūt iespējami atvērtam, stingram, ar iespējami labu servisu 

un lielu distanci interešu konflikta situācijās. Diemžēl paša A. Loskutova darbā iezīmējas interešu konflikta 

pazīmes, kas KNAB ir nopietna problēma, jo tiek novērstas tikai negribīgi un pēc pamatīga spiediena.  

Vēl par problēmu uzskatāms arī tas, ka KNAB A. Loskutova vadībā ir konsekventi atturējies no ētiskas 

dabas kritēriju izvērtēšanas interešu konflikta situācijās, kā tas atklājās pārbaudē par to, cik likumīgi Valsts 

prezidentes dzīvesbiedrs pretendēja uz zemes gabalu Jūrmalā. Tāpat arī Delna norāda, ka A. Loskutovs 

ir palaidis vējā iespēju administratīvi stiprināt KNAB, laikus nepieprasot nepieciešamo valsts budžeta 

finansējumu. 

Kaut arī ar korupcijas novēršanu un apkarošanu KNAB līdz šim ir ticis galā, pilnīgi pabērna lomā ir palicis 

šīs iestādes trešais pīlārs — sabiedrības izglītošana. Delna uzskata, ka tā ir ne tikai KNAB vadītāja, bet arī 

politiķu vaina, jo viņi ar likumu gan ir noteikuši trīs KNAB darbības virzienus, taču ar tiem resursiem, kas 

patlaban ir KNAB rīcībā, reālu izglītošanas darbu attīstīt ir grūti. 

Par savu panākumu Delna uzskata KNAB konsultatīvās padomes izveidi, kur par padomes priekšsēdētāju 

ievēlēja Sabiedriskās politikas centra Providus pētnieku Valtu Kalniņu, vienlaikus Delnas padomes locekli. 

KNAB padome izauga no Delnas iniciatīvas valsts pārvaldes un sabiedrisko organizāciju sadarbībai. Jau 

pirms KNAB izveidošanas Delna izstrādāja pētījumu, kurā pierādīja, kādēļ NVO ir būtiski strādāt dažādās 

valsts iestāžu padomēs — kā tas ietekmē valsts iestāžu darbu un kādu labumu no tā gūst valsts. 
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DELNA TIESĀTIES PAR LIELĀKU 
INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBU 

Informācijas slēpšana iet roku rokā ar aizdomām par iespējamo korupciju, tādēļ Delna ir pievērsusies informācijas 

atklātības veicināšanai un 2002—2004. gadā izstrādāja projektu Informācijas atklātības politikas un normatīvo 

aktu īstenošana Latvijā. Tā ietvaros tapa apjomīgs pētījums par informācijas atklātību valstī, kā arī tika izdots 

buklets ar noderīgiem padomiem par to, kur, kā un galvenais — ar kādu pamatojumu no valsts un pašvaldību 

institūcijām ikviens ir tiesīgs pieprasīt sev nepieciešamo informāciju.

Taču Delna nav samierinājusies tikai ar pasīvu pētniecisku darbu minētajā jomā. Organizācijas darbā radītie 

šķēršļi informācijas ieguvei ir kalpojuši par iemeslu tiesvedības uzsākšanai, un tā var kalpot par paraugprāvu ar 

tālejošu rezultātu — informācijas atklātības kritisko punktu identificēšanu un to novēršanu. 

Minētā tiesas prāva ir sākta jau 2002. gadā, kad Delna vērsās tiesā ar sūdzību par ģenerālprokurora atteikumu 

iepazīstināt organizāciju ar prokuratūras 1994. gada 22. marta lēmumu par atteikšanos ierosināt krimināllietu 

saistībā ar politiķa Jāņa Jurkāna darbībām un 2001. gada 23. novembra lēmumu par krimināllietas izbeigšanu 

par politiķa Linarda Muciņa darbībām. 

Savu prasību Delna pamatoja ar Informācijas atklātības likumu, kas nosaka sabiedrības tiesības uz informāciju, kas 

atrodas valsts pārvaldes iestāžu rīcībā. Delna pretēji Ģenerālprokuratūrai uzskatīja, ka arī prokuratūras iestādes 

pakļaujas Informācijas atklātības likumam, kas reglamentē valsts pārvaldes darbību un garantē pieprasītās 

informācijas saņemšanu. Apgabaltiesa apmierināja Delnas prasību, un Delna to uzskata par lielu ieguvumu. Pirmkārt, 

tādēļ, ka Administratīvā apgabaltiesa ir pavērusi ceļu jaunai izpratnei par informācijas pieejamību tiesu varas iestādēs, 

un, otrkārt, šis ir nozīmīgs solis tiesu varas iestāžu caurskatāmības nodrošināšanai, kas uzlabotu to darba kvalitāti, 

sekmētu to pašattīrīšanos un veicinātu sabiedrības uzticību. Delna arī uzskata, ka precedenta attiecināšana uz tiesu 

spriedumu publiskošanu ir nākamais steidzamais solis, lai stiprinātu sabiedrības saikni ar tiesu varu. 

Ģenerālprokuratūra gan apgabaltiesas spriedumu pārsūdzēja, un tiesvedība minētajā lietā par informācijas 

atklātību nav beigusies. 

LOBĒJIET KĀ DELNA — BEZ NAUDAS 
UN CAURSKATĀMI!

Lai arī lobēšana ir normāla demokrātiskas valsts politiskā procesa sastāvdaļa un daudzās valstīs tā ierindota 

profesiju klasifikatorā, līdzšinējie pētījumi par lobēšanu rāda, ka tai Latvijā ir koruptīva aura. Tādēļ Delna, analizējot 

pasaules pieredzi, iesaka lobēšanas procesu reglamentēt un institucionalizēt. 

Delna akcentē, ka jau 2000. gadā Pasaules banka (PB), analizējot korupciju pārejas ekonomikas valstīs, secināja, 

ka Latvijā ir izplatīta augstākā līmeņa jeb politiskā korupcija, ko PB nosauca par valsts nozagšanu, jo daudzi 

politiskie lēmumi tiek pieņemti ekonomisko spēku interesēs un tiem atsevišķos jautājumos ir monopols uz valsts 

politisko varu. Pēc PB datiem, 40% Latvijas firmu ietekmē vai saskaras ar Saeimā pirktiem lēmumiem, bet 49% 

firmu ietekmē vai saskaras ar valdībā pirktiem lēmumiem. Arī pirmsiestāšanās procesa ES monitoringā 2002. 

gadā ziņojumā par Latviju tika paustas bažas par privāto interešu ietekmi uz likumdošanas procesu Latvijā. 

Delna ir analizējusi citu valstu pieredzi lobēšanā un secina — kā viens no politiskās un ekonomiskās varas saplūšanas 

iemesliem ir jāmin plašās lobēšanas iespējas, kas Latvijā nav reglamentētas. Deputātiem un amatpersonām brīvi 

tiekoties ar lobētājiem un nedeklarējot ne tikšanās iemeslu, ne rezultātu, plašākai sabiedrībai netop skaidrs, kas 

ir daudzu politisko lēmumu iniciatori un kādās interesēs tie ir pieņemti. Tādēļ, lai veicinātu brīvu, demokrātisku 

un taisnīgu interešu plurālismu, Delna iesaka lobēšanu reglamentēt. Tas nozīmē — tiem, kas lobē, ir publiski 

jādeklarē, kāds ir lobēšanas mērķis un kas par to maksā, bet tiem, kurus lobē, jādeklarē, ar ko, kad un par 

kādiem jautājumiem ir notikušas tikšanās. Savukārt vēlētājiem tādējādi ir iespējas uzzināt, kādas interešu grupas 

ir piedalījušās lēmumu formulēšanā un ietekmēšanā un kuru personu intereses atbalsta deputāti. 

Lai arī visus korupcijas gadījumus lobēšanu reglamentējoši noteikumi neizskaudīs, tomēr caurskatāmas un 

atklātas politisko lēmumu pieņemšanas sistēmas ieviešana būtu pirmais solis ceļā uz ētiskas un godprātīgas 

politiskās kultūras veidošanos un vēlētāju uzticības atjaunošanos Latvijā.
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DELNA — ZINĀMĀKĀ  UN VISPOZITĪVĀK VĒRTĒTĀ 
LATVIJAS NVO 

60% Latvijas iedzīvotāju zina Delnu un 32% visas sabiedrības saka, ka Delna dara labu darbu. Tikai 6% izsaka 

kritiskas piezīmes. Šāds sabiedrības vērtējums uzliek milzīgu atbildību un apstiprina Delnas konsekvento 

aktivitāšu nepieciešamību. Arī 2004. gadā piedzīvotie politiķu uzbrukumi organizācijai ir stiprinājuši sabiedrības 

uzticēšanos. To apliecina Baltijas Amerikas partnerattiecību programmas pasūtītā Latvijas iedzīvotāju aptauja 

Informētība un attieksme pret NVO. Tā liecina, ka 2004. gada desmit mēnešos sabiedrības informētības līmenis 

par NVO sektoru ir divkāršojies — ja februārī par NVO jebko bija dzirdējuši tikai 38% no aptaujātajiem, tad 

decembrī minētais skaitlis bija pieaudzis līdz 77%. Tas, visticamāk, skaidrojams ar NVO sektora saliedēšanos 

2004. gada vasarā, kad valsts amatpersonas nepamatoti uzbruka Delnai, apvainojot to konstitucionālo tiesību 

pārkāpumā. 

Līdztekus NVO sektora atpazīstamībai 2004. gadā bija augusi arī Delnas atpazīstamība, un minētā gada decembrī 

Delnu spontāni un bez priekšā teikšanas kā zināmāko organizāciju minēja 18% respondentu. Delna šajā ziņā 

izrādījās absolūta līdere starp NVO. Kā otro atpazīstamāko aptaujātie minēja organizāciju Glābiet bērnus, kas 

izpelnījās 16% aptaujāto atpazīstamību. Pārējās NVO atpazina vidēji 5% aptaujāto. 

DELNA — NODOD PIEREDZI NVO 
UN JAUNAJAI PAAUDZEI 
VISĀ LATVIJĀ 

NVO sektors, pēc Delnas domām, joprojām Latvijā uzskatāms par samērā vāju. Tādēļ organizācijai ir īpaši projekti, 

kuru ietvaros tā ne tikai stiprina pilsonisko sabiedrību, bet dod ieguldījumu nākotnē, savām aktivitātēm pievēršot 

arī bērnu un jauniešu uzmanību. Tā 2004. gadā Delna īstenoja Sabiedrības integrācijas fonda finansēto projektu 

Pašvaldību un iedzīvotāju sadarbības veidošana pretkorupcijas jomā. Projektā, lai veicinātu aktīvas pilsoniskās 

sabiedrības veidošanos un tās līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, četrās Latvijas pilsētās — Valmierā, 

Ventspilī, Daugavpilī un Liepājā — noritēja vairāki izglītojoši semināri un diskusijas par pilsonisko sabiedrību 

veicinošiem un stiprinošiem faktoriem. Dialoga un sadarbības veidošanas ietvaros ar vietējo pašvaldību, 

semināros un diskusijās piedalījās arī vietējās pašvaldības pārstāvji.

Īpašs akcents tika likts uz jauniešiem. Tā studenti no četrām reģionālajām augstskolām – Liepājas Pedagoģiskās 

akadēmijas, Ventspils Augstskolas, Daugavpils Universitātes un Vidzemes augstskolas — ieguva padziļinātas 

zināšanas par dažādiem korupcijas aspektiem. Lekcijās, studiju vizītēs, diskusijās, kā arī veicot pētījumus un 

darbojoties darba grupās, jaunieši guva izpratni par iespējami koruptīvām darbībām pašvaldību vēlēšanu laikā, 

apguva metodes šo aspektu atklāšanā un novēršanā, kā arī uzzināja par iespējām ietekmēt pašvaldību lēmumu 

pieņemšanas procesus un guva iespēju praktiski pielietot zināšanas par informācijas atklātību.

Interesants projekts Delnai bija arī pretkorupcijas vasaras skola, kuras laikā jaunieši izstrādāja pretkorupcijas 

mācību programmu Vienaudzis vienaudzim, kas vienkāršā, jauniešus uzrunājošā un atraktīvā veidā izglīto 

jauniešus korupcijas jautājumos un atklāj metodes tās novēršanā.  

Savukārt mazākajiem bērniem savu skatījumu par to, kas ir atklātība un godīgums sabiedrības dzīvē bija iespējams 

izteikt zīmējumos, bet jaunieši par šo tēmu varēja rakstīt esejas. Uz to arī viņus mudināja Delna Nīderlandes 

valdības atbalstītā projektā, kura noslēgumā labākie esejisti un zīmētāji saņēma balvas. Delnas secinājums ir 

nepārprotams — jauniešu domas par sevi un savu dzīvi — godīgumu un atklātību vieš pārliecību, ka nāk paaudze, 

kam būs drosme vispirmām kārtām atbildību prasīt no sevis, visu vainu nenoveļot uz citiem.  
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DELNA — PARTNERIS 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL TĪKLĀ

Delna ir starptautiska NVO tīkla daļa, kur dalīborganizāciju pienesums ir tīkla spēka pamatā, bet stiprs tīkls spēj 

atbalstīt atsevišķās nodaļas. Tāpēc arī 2004. gadā Delna aktīvi turpināja sadarbību ar savām māsu organizācijām 

visā pasaulē. Delnas dibinātāja, ilggadējā vadītāja, valdes locekle Inese Voika turpināja darbu TI starptautiskajā 

valdē, akcentējot iekšējās organizācijas un tīkla attīstības jautājumus. 

Delna ierosināja ES jauno dalībvalstu TI nodaļu sadarbību Eiropas struktūrfondu uzraudzībā. Notika intensīva 

pieredzes apmaiņa ar kolēģiem Vācijā mediju korupcijas jautājumos, TI integrity pact prakses pārņemšanā un 

publiskajos iepirkumos kopumā. Intensīvi turpinājās sadarbība ar britu kolēģiem, attīstot pretkorupcijas praksi 

militāro iepirkumu jomā.

Delna kopā ar Norvēģijas TI nodaļu uzņēmās iniciatīvu attīstīt intensīvāku sadarbību Baltijas un Ziemeļvalstu TI 

nodaļu starpā. Tika uzsākta kopīga projektu plānošana un tiek izvērtētas iespējas Baltijā pārņemt lielo ziemeļu 

kolēģu biznesa ētikas pieredzi.   

DELNAS PANĀKUMU AVOTS — 
MOTIVĒTA UN GUDRA KOMANDA 

Delna — tā nav tikai abstrakta skaņa vai tukša lūdzēja pastiepta plauksta. Tā ir spēcīga komanda — cilvēki, kas, 

cīnoties pret korupciju valstī, dara visu iespējamo, lai nevienam ar nožēlu nenāktos konstatēt, ka mums nepatīk 

dzīvot tik ļoti koruptīvā, tik ļoti nozagtā valstī. 

2004. gadā Delna piedzīvoja vadības maiņas. Organizācijas izveidotāja, pirmā, vienīgā un ilggadīgā vadītāja Inese 

Voika mērķēja tālāk un, izcīnījusi Fulbraita programmas stipendiju, rudenī devās uz ASV Hārvarda universitātes 

Dž. Kenedija skolu studēt publisko administrāciju. 2004. gada 23. aprīlī Delnas biedru kopsapulcē par Delnas 

valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Roberts Putnis. Organizācijas vadītāja pienākumus viņš sāka pildīt 1. jūlijā. 

2004. GADĀ DELNAS DARBAM ATBALSTU SNIEDZA KOMANDA:

Daiga Rutka, administratīvā direktore

Aiga Grišāne, kāpu zonas aizsardzības projekta vadītāja

Pēteris Timofejevs, administratīvo resursu izmantošanas priekšvēlēšanu kampaņā projekta vadītājs

Līga Stafecka, administratīvo resursu izmantošanas priekšvēlēšanu kampaņā projekta reģionālā koordinatore

Ieva Beitika, biļetena Uz Delnas redaktore

Mārcis Dzelme, tiesu prakses novērošanas projekta vadītājs

Ilze Šēfere, sadarbības tīkla attīstības projekta vadītāja

Karīna Janova, Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības projekta vadītāja

Marina Kravčenko, biroja vadītāja 

Baiba Berga, grāmatvede

Darbu Delnā 2004. gadā pārtrauca:

Ieva Blekte un Dace Kadakovska, sargsuņu projekta vadītājas

Sanita Rībena, jaunatnes programmu vadītāja 

Linda Austere, informācijas atklātības pētniece

Inese Rozenvalde un Gunta Sauka, biroja vadītājas

DELNAS VALDE 2004.GADĀ:

Roberts Putnis, valdes priekšsēdētājs

Valts Kalniņš, Dr. pol. scienc., korupcijas pētnieks

Inese Voika, oficiālā pārstāve Transparency International, TI valdes locekle

Ints Siliņš, bijušais ASV vēstnieks Latvijā

Ildze Slanke, MA, Baltic Business News redaktore



24

D
EL

N
A

S 
D

IE
N

A
SG

R
Ā

M
AT

A
 2

0
0

5

25

D
EL

N
A

S 
D

IE
N

A
SG

R
Ā

M
AT

A
 2

0
0

5

2004.GADA IENĀKUMI 

Ienākumu veids / donors Summa, LVL

Sabiedrības integrācijas fonds 28 707

Norvēģijas Zinātnes padome 8 787

Atvērtās sabiedrības institūts 10 496

Sorosa fonds Latvija 25 378

Baltijas-Amerikas Partnerattiecību fonds 3 916

Lielbritānijas vēstniecība 459

Nīderlandes vēstniecība 536

Norvēģijas vēstniecība 341

ASV vēstniecība 17 074

Valūtas kursa svārstības 1 135

Bankas procenti 43

Biedra nauda 498

Ziedojumi 560

Saimnieciskā darbība 35

Kopā 97 965

ZIEDOJUMI 2004. GADĀ

Ints Siliņš 500 LVL

Rasma Kārkliņa 50 LVL

Detlef Hening 10 LVL

2004.GADĀ REALIZĒTIE PROJEKTI
   

Finansētājs Izdevumu veids Sadalījums Projekta nosaukums Summa, LVL

Sabiedrības integrācijas 
fonds

Administratīvie 30%
Sabiedrības līdzdalība cīņā pret korupciju 11 280

Projekta 70%

Sabiedrības integrācijas 
fonds

Administratīvie 30% Iedzīvotāju un pašvaldību sadarbības veidošana 
pretkorupcijas jomā 17 426

Projekta 70%

Norvēģijas zinātnes padome Projekta 100% Cīņa pret korupciju: Baltijas un Skandināvijas 
kopēja iniciatīva 8 787

Atvērtās sabiedrības institūts Projekta 100% Pieredzes apmaiņas brauciens uz Argentīnu 1 181

Lielbritānijas vēstniecība Projekta 100% Ceļa izdevumi uz semināru Lielbritānijā 459

Nīderlandes vēstniecība
Administratīvie 25%

Jaunieši pret korupciju 536
Projekta 75%

Norvēģijas vēstniecība Projekta 100% Ceļa izdevumi uz Norvēģiju 341

Sorosa fonds Latvija
Administratīvie 30% Sabiedrības izglītošana un informēšana ka 

būtiska Delnas darbības virziena attīstīšana 3 530
Projekta 70%

Sorosa fonds Latvija Projekta 100% Šķietamo interešu konfliktu kā potenciali 
koruptīvas darbības bīstamības aktualizēšana 1 450

Sorosa fonds Latvija
Administratīvie 15%

Lobēšanas institucionalizēšanas veicināšana 1 202
Projekta 85%

Sorosa fonds Latvija Projekta 100% Trauksmes cēlāju aizsardzības institūta 
attīstīšana 1 441

Sorosa fonds Latvija
Administratīvie 15% Tiesas paraugprāvas par nelikumībām piekrastes 

kāpu aizsargjoslā 3 825
Projekta 85%

Sorosa fonds Latvija Administratīvie 100% Delnas administratīvās darbības un 
komunikatīvās funkcijas nodrošināšana 5 369

Sorosa fonds Latvija
Administratīvie 20% Atklātības veicināšana un korupcijas novēršana 

Eiropas Savienības struktūrfondu apguvē 3 096
Projekta 80%

Sorosa fonds Latvija Administratīvie 100% Delnas administratīvā personāla darba 
nodrošināšana 4 272

Sorosa fonds Latvija
Administratīvie 10% Metodoloģijas izstrāde administratīvo resursu 

izmantošanas novērošanai 2005. gada 
pašvaldību vēlēšanu laikā

1 195
Projekta 90%

Baltijas Amerikas 
Partnerattiecību fonds Administratīvie 100% Delnas demokrātijas izglītības centra atbalsts 3 916

Atvērtās sabiedrības institūts
Administratīvie 40% Korupcijas riska zonu novērošana ar pilsoniskās 

sabiedrības spēkiem 9 315
Projekta 60%

ASV vēstniecība
Administratīvie 35%

Neatkarīgais pretkorupcijas ziņojums 6 130
Projekta 65%

ASV vēstniecība
Administratīvie 35%

Latvijas tiesu nolēmumu analīze 10 945
Projekta 65%

Kopā 95 693
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PĀRMAIŅAS IR IESPĒJAMAS
PIEDALIES ARĪ TU!

Sabiedrībai par atklātību Delnai nav patstāvīga un regulāra finansējuma avota, tāpēc Jūsu ziedojums Delnai ir 

ļoti nozīmīgi. Pamatā finansējums tiek iegūts, izstrādājot un realizējot konkrētus projektus. Stabils finansējums no 

dažādiem avotiem ir Delnas darbības neatkarības un efektivitātes garants. 

Delna ir sabiedriskā labuma statusa organizācija (FM 2005.gada 19.oktobra lēmums nr. 506).

Atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, ziedotājiem ir tiesības saņemt iedzīvotāju ienākuma un uzņēmumu 

ienākuma nodokļa atlaides.

Privātpersonām Juridiskām personām

Piemērojamais likums
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10 pants.

Nosacījumi
· Privātpersonām ir tiesības saņemt nodokļu atlaidi 100 procentu 
apmērā no ziedotajām summām;

· Šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā 
ienākuma lieluma.

Piemērojamais likums
Likuma „Par ienākuma nodokli” 20.pants.

Nosacījumi
· Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina 
par 85 procentiem no ziedotajām summām;

· Kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 procentus no 
nodokļa kopējās summas.

* papildu nosacījumus skatīt likuma 20.pantā

Jūsu ziedojumi ir gaidīti pārskaitījuma formā. Lai izvairītos no reputācijas apdraudējuma, Delna nevar pieņemt 

skaidras naudas iemaksas kontā. Skaidras naudas ziedojumus var veikt Delnas birojā, uzrādot pasi.  Katram 

ziedotājam ir saistošas Delnas Ziedojumu vadlīnijas un Ētikas kodekss. Šie dokumenti ir pieejami Delnas birojā 

vai www.delna.lv.

Mūsu rekvizīti Mūsu adrese

Biedrība 
Sabiedrība par atklātību Delna
Reģ. Nr. 40008037054
A/S Hansabanka
HABALV22
Konta numurs
LV63HABA000140J035842

Kr.Barona iela 7/9-13
Rīga, LV-1050
Latvija
Telefons + (371) 7285585
Fakss + (371) 7285584
www.delna.lv

KORUPCIJAS UZTVERES INDEKSS BALTIJAS VALSTĪS, 2002.-2005.GADS
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LURSOFT 2004.GADA SABIEDRISKO ORGANIZĀCIJU PUBLICITĀTES INDEKSS

Nr. Sabiedriskā organizācija Vieta Indekss

1 Latvijas Pašvaldību Asociācija 1 1322

2 Rīgas latviešu biedrība 2 984

3 Sabiedrība par atklātību Delna 3 921

4 Latvijas Ārstu biedrība 4 198

5 Klubs „Māja - jaunatne vienotai Eiropai” 5 120

DELNAS PUBLICITĀTES INDEKSS 2004.GADĀ




