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Delnas direktora Gundara Jankova uzruna

No korupcijas brīva sabiedrība var veidoties tikai tad, ja notiek pastāvīgs dialogs 
starp valsti un sabiedrību. Politiķu atbildība ir vienoties par pretkorupcijas pasā-
kumiem, lai samazinātu valsts nozagšanas rādītāju un ierobežotu varas izmanto-
šanu personiskajās interesēs. Delnas, kā sabiedrības sargsuņa funkcija, ir sniegt 
priekšlikumus un uzraudzīt politiķu solījumus, kas ir īpaši aktuāli gan 2013. gadā 
notikušo pašvaldību vēlēšanu kontekstā, gan arī pirms gaidāmajām vēlēšanām 
2014. gadā. Delna, rūpējoties par sabiedrības interesēm, turpinās nodrošināt ju-
ridisko atbalstu un izstrādāt trauksmes cēlēju tiesiskās aizsardzības regulējumu 
jeb citiem vārdiem – aizsardzību iedzīvotājiem, kas nevēlas pievērt acis uz no-
tiekošajām nelikumībām. Portālā KandidatiUzDelnas.lv būs pieejams objektīvs 
viedoklis par Eiropas Parlamenta un Latvijas Republikas Saeimas deputātu kan-
didātu reputāciju – to ētiskumu un iespējamo saistību ar koruptīviem darījumiem. 
Un arī turpmāk Delna nodrošinās līdzīgi domājošu sadarbības partneru iesaisti 
kopīgu mērķu sasniegšanā.

Delnas padomes bijušās priekšsēdētājas 
(2010–2013) Ineses Voikas novēlējums

15 gadu darbības laikā Delna bijusi aktīva līdzdalībniece Latvijas valstiskās dzī-
ves attīstībā. Esam pārliecināti, ka Latviju nedrīkst pārvaldīt cilvēki, kas vispirms 
domā par savējo interešu un personisko labklājību. Korumpantu nesodāmībai ir 
jādara gals!

Dažos notikumos mums izdevies spēlēt nozīmīgu lomu. Kad 2011. gada Saeimas 
ārkārtas vēlēšanu gaisotnē Andris Šķēle un Ainārs Šlesers nolēma slēgt savas 
partijas, lai izvarītos no soda par pārkāpumiem, un izkrita no politiskās aprites, 
varējām atskatīties uz Delnas darbu gan veidojot un stiprinot KNAB, gan uzsā-
kot politisko reklāmu uzskaiti TV tālajā 2000. gada nogalē. Mēs panācām likuma 
izmaiņas, atklātību un kontroli pār partiju finansēm - demokrātijas asinsriti. Ja 
nebūtu Delnas prasību pēc pārmaiņām, visticamāk nebūtu sākušās arī sistēmis-
kas pārmaiņas un Latvijas politikas attīrīšanās.

Tāpēc Delnas darbs politikas uzraudzībā, kas ildzis 15 gadu garumā, iesaistot 
katru aktīvu cilvēku, kam rūp godīgums Latvijas sabiedrībā, pašlaik ir svarīgāks 
kā jebkad. 2013. gadā Delnā darbu uzsāka jauna komanda, kura apvieno pieredzi 
un enerģiju neiecietībā pret korupciju. Šīs īpašības Latvijas sabiedrībā jākultivē, 
jo negodīgi valsts konkursi un politika, kas atbalsta savējos, maksā mums un 
mūsu bērniem Latvijas attīstību un drošību. 

Noslēdzies mans otrais termiņš Delnas padomes priekšsēdētājas amatā. Paldies 
par man pausto uzticību šajā laikā! Savu darbību padomes priekšsēdētājas ama-
tā noslēdzu 2013.gada nogalē, kad rosinājām izmeklēt Zolitūdes traģēdijas sis-
tēmiskos iemeslus. Lai arī ar pirmo piegājienu neizdevās pārvarēt gadiem krāto 
pretestību, es ceru un ticu, ka sapratīsim, kā varējām pieļaut 54 cilvēku dzīvības 
izdzišanu un labosim kļūdas.

Paldies visiem, kas atbalstījuši Delnas darbu! Esmu pateicīga, ka man bijusi ie-
spēja strādāt kopā ar cilvēkiem, kas savu darbu velta godīgas Latvijas celšanai.

Foto: Gundars Jankovs, Delnas direktors

Foto: Inese Voika, padomes 
priekšsēdētāja
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Darbības stratēģija 2014–2016

Vīzija

Atklāta, taisnīga un demokrātiska sabiedrība, kura ir brīva  
no korupcijas politikā, biznesā un savstarpējās attiecībās.

Vērtības

Atklātība
Mēs esam atklāti un nodrošinām organizācijas darbības caurspīdīgumu. 

Godīgums/taisnīgums 
Mums ir svarīga patiesība. Pret kolēģiem, partneriem  
un sabiedrību attiecamies godīgi, atbildīgi un ar cieņu. 

Sadarbība 
Mēs sadarbojamies ar līdzīgi domājošiem partneriem un ticam,  
ka sadarbībā ir spēks.

Atbildība 
Uz mums var paļauties, jo par savām saistībām  
un darbiem uzņemamies atbildību. 

Drosme 
Mēs nebaidāmies atklāti un neatlaidīgi aizstāvēt savu viedokli.

Tiesiskums 
Mēs rīkojamies saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem  
un aizstāvam tiesiskumu ikvienā situācijā.

Nesavtīgums 
Mēs  vēršamies pret korupciju kopīgu interešu vārdā, jo korupcija sabiedrī-
bas acīs ir būtisks valsts attīstības un labklājības kavēklis.

Neatkarība 
Mēs nepakļaujamies ārējai ietekmei un sadarbojamies ar partneriem,  
kuri atbalsta un pārstāv vērtības, kas atbilst mūsu vērtībām.
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Mērķi

1. Veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos,  
sekmējot informācijas atklātību un korupcijas novēršanu. 

2. Nodrošināt organizācijas sekmīgu finanšu darbību,  
ieviešot labu pārvaldību un finanšu ilgtspēju.

Uzdevumi 1. mērķa sasniegšanai 2014–2016 

•	 Izstrādāt trauksmes cēlēju tiesiskās aizsardzības regulējumu;

•	 Uzraudzīt vēlēšanu procesu un atklātu Saeimas darbību;

•	 Uzraudzīt labu pārvaldību valsts un pašvaldību iestādēs;

•	 Stiprināt tiesu sistēmas neatkarību, mazinot korupcijas riskus;

•	 Palielināt sabiedrības neiecietību pret korupciju,  
izglītojot un iesaistot sabiedrību;

•	 Sniegt atbalstu sabiedrībai. 

Uzdevumi 2. mērķa sasniegšanai 2014–2016 

•	 Piesaistīt dažādus finanšu avotus  
(vietējie un starptautiskie fondi, korporācijas, fiziskas personas);

•	 Nodrošināt pastāvīgu informācijas apriti un pēctecību;

•	 Izveidot efektīvu pārvaldības modeli; 

•	 Nodrošināt pakalpojumu attīstību  
(līdzdalības līgumi, ekspertu atzinumi u.c.).
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2013. gada darbības rezultāti 

2013. gadā Delna, ņemot vērā dažādu Latvijas inistūciju, privātā sektora un 
sabiedrības viedokli, definēja desmit pretkorupcijas prioritātes1. Lai sekotu šo 
prioritāšu realizēšanas progresam, Delna sniedz vērtējumu par korupcijas riskus 
mazinošām tiesiskā regulējuma izmaiņām Latvijā. 

1. Efektīvāks tiesu darbs

a) Tiesiskais regulējums tiesvedības procesa efektivizēšanai

b) Tiesu noslodzes samazināšana, izslēdzot no tiesu kompetences bezstrīdus 
lietas

c) Tiesu instanču skaita samazināšana atsevišķu kategoriju lietām

d) Rakstveida procesa ieviešana atsevišķu kategoriju lietām

e) Mediācijas ieviešana

Saskaņā ar 2013. gada Transparency International Korupcijas barometra pētī-
juma rezultātiem, 48% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka tiesas ir korumpētas un 
14% ir saskārušies ar kukuļa došanas gadījumiem tieslietu sistēmas institūcijās. 
Tieslietu ministrija ir sagatavojusi tieslietu sistēmas reformu plānu, kura ievieša-
nu ievērojami apgrūtina pretestība no tieslietu sistēmas puses. Ir apstājusies arī 
minētās reformas un mediācijas likumprojekta virzība. 

Gada nogalē Delna, sadarbībā ar Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā, Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Ārvalstu investoru padomi Latvijā un Latvi-
jas Komercbanku asociāciju, aktīvi darbojās pie priekšlikumu2 izstrādes maksāt-
nespējas administratoru tiesiskā regulējuma uzlabošanai, lai nodrošinātu tiesis-
kās paļāvības principus gan ārvalstu, gan vietējiem investoriem. Šie priekšlikumi 
ir guvuši Tieslietu ministrijas atbalstu un tiek virzīti apstiprināšanai Saeimā. 

1 Delnas prioritātes: http://delna.lv/2013/01/09/latvijas-2013-gada-prioritates-korupcijas-ierobezosanai/
2 Konferences programma: http://www.amcham.lv/en/activities/events/save-the-date/outlook-to-discuss-
insolvency-system-of-latvia

Foto: Seminārs par maksātnespējas 
sistēmu Latvijā, 2013. gada 28. 
novembris

Foto: Paziņojot 10 pretkorupcijas 
prioritātes preses konferences ietvaros.
No kreisās: I.Voika, K.Petermanis, 
A.Endziņš
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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

Saskaņā ar Transparency International Korupcijas barometra 2013. gadā veikto pē-
tījumu, 1/3 visu krāpšanas noziegumu pasaulē tiek atklāti pateicoties trauksmes 
cēlējiem – tas ir vairāk nekā atklāj auditori, iekšējie drošības dienesti un policija 
kopā ņemti. Pētījuma rezultāti liecina, ka 48 % Latvijas iedzīvotāju būtu gatavi zi-
ņot par korupciju, taču 50 % no tiem vēlētos palikt anonīmi. 61 % respondentu, kas 
aptaujā atbildēja, ka par korupciju neziņotu, kā iemeslu minēja pārliecību, ka ziņo-
šana situāciju nemainītu savukārt 22 % atbildēja, ka baidās no iespējamām sekām. 

2013. gadā Delna realizēja Transparency International iniciēto un Eiropas Komi-
sijas finansēto projektu „Alternatīva klusēšanai: lielāks atbalsts un aizsardzī-
ba trauksmes cēlējiem Eiropas Savienībā”3, kura ietvaros, kopš 2012. gada, tika 
pētīts4 Eiropas un Latvijas tiesiskais regulējums. Latvijas tiesiskā regulējuma 
pētījums kalpo par pamatu rekomendāciju izstrādei, lai aizsargātu tos, kas ziņo 
par korupcijas pārkāpumiem, sliktu pārvaldību un interešu konfliktiem. Delna ir 
uzsākusi sadarbību ar Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas 
komisijas, Korupcijas novēršanas apakškomisijas deputātiem un Valsts kanceleju 
par tiesiskā regulējuma ieviešanu trauksmes cēlēju aizsardzībai.

Delna ir veikusi būtiskas aktivitātes sabiedrības interešu aizstāvībai projekta 
„Delnas un sadarbības organizāciju kapacitātes stiprināšana”5 ietvaros, ko ar 
Eiropas Sociālā fonda starpniecību līdzfinansē  Eiropas Savienība (ES), un kura 
apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas 
fondu. Delnas eksperti ir izstrādājuši Korupcijas upura rokasgrāmatu6, kas sniedz 
informāciju un ieteikumus rīcībai, saskaroties ar interešu konfliktu vai korupciju. 

2013. gadā Delnas Juridiskā atbalsta centra speciālisti turpināja sniegt konsultā-
cijas trauksmes cēlējiem, lai kopīgi novērstu valsts varas izmantošanu savtīgos 
nolūkos tādās jomās kā, piemēram, būvniecības process, ES fondu apguve, vides 
projektu realizācija un publiskā sektora pārvaldība. 2013. gadā tika sniegtas 56 
konsultācijas un uzsākti vairāki tiesvedības procesi. 

3 Alternatīva klusēšanai: lielāks atbalsts un aizsardzība trauksmes cēlējiem ES: http://delna.lv/2012/06/19/
alternativa-klusesanai-lielaks-atbalsts-un-aizsardziba-trauksmes-celejiem-eiropas-savieniba/ 
4 Transparency International pētījums par trauksmes cēlēju tiesisko regulējumu ES: http://www.transparency.
org/whatwedo/pub/whistleblowing_in_europe_legal_protections_for_whistleblowers_in_the_eu
5 Delnas un sadarbības organizāciju kapacitātes stiprināšana: http://delna.lv/darbibas-jomas/juridiska-
palidziba-iedzivotajiem/delnas-un-sadarbibas-organizaciju-kapacitates-stiprinasana/ 
6 Korupcijas upura rokasgrāmata: http://issuu.com/sabiedribadelna/docs/delna_booklet

 

Foto: Tikšanās ar Saeimas deputātiem 
par pētījuma „Trauksmes cēlēju 
tiesiskais regulējums ES” rezultātiem

Foto: „Korupcijas upuru rokasgrāmata” 
prezentācija, 2013. gada 30. septembris
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3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
(KNAB) efektīva darbība

a) Pabeigts KNAB darbs “lielajās lietās” (“Daimler” korupcijas lieta, 
“Oligarhu” lieta)

b) Nodrošināts pietiekams budžets

c) Veiksmīgi virzīts juridisku personu kriminālatbildības jautājums

Saskaņā ar 2013. gada 1. aprīļa grozījumiem Krimināllikumā, ir noteikta fiziskās 
personas atbildība par noziedzīgu nodarījumu, kas veikts privāto tiesību juri-
diskās personas interesēs vai arī tās nepienācīgas pārraudzības vai kontroles 
rezultātā. Attiecīgā fiziskā persona saucama pie kriminālatbildības, savukārt ju-
ridiskajai personai var piemērot šajā likumā paredzētos piespiedu ietekmēšanas 
līdzekļus. Tas nozīmē ne tikai amatpersonas atbildību, bet arī juridiskas personas 
darbības ierobežošanu, ja tā iesaistīta nelikumīgos darījumos.

Lai arī KNAB ir iesniedzis „lielās lietas” tiesā, to izskatīšana notiek gausi, un 
lēmumi joprojām nav pieņemti. 

Izvērtējot KNAB ziņojumu “Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostād-
ņu un programmas 2009. – 2013. gadam īstenošana”7, Delna secināja, ka KNAB 
var lepoties ar izpildvaras iekšējās kontroles sistēmas un pretkorupcijas plānu 
izstrādi, taču vienlaikus atzina, ka vēl joprojām veicams liels darbs, lai labas pār-
valdības un pretkorupcijas principi tiktu ieviesti arī lēmējvarā – Saeimā, tiesu 
varā un pašvaldībās. 2009. gadā Delna veica KNAB monitoringu un sniedza ie-
teikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem KNAB darbībā, un tie joprojām ir 
aktuāli plānojot nākamo darbības periodu: 

•	 Ņemot vērā, ka viens no KNAB pienākumiem ir veicināt tiesiska regulējuma 
pilnveidošanu, KNAB regulāri jāsniedz sabiedrībai informācija par politikas 
plānošanas dokumentu un normatīvo aktu jaunrades iniciatīvām, kas ir no-
zīmīgas valsts nozagšanas un citu korupcijas formu novēršanai, kā arī par 
sastopamajiem politiskajiem šķēršļiem.

•	 KNAB pēc iespējas vairāk būtu jāstrādā ar sabiedrības iesaisti jautājumu ap-
spriešanā, regulāri izmantojot Sabiedriskās konsultatīvās padomes ieguldījumu.

•	 Amatpersonu mācības par korupcijas novēršanas jautājumiem nepieciešams 
noteikt par obligātām.

•	 Jāstiprina iekšējā komunikācija un horizontālā saikne starp struktūrvienī-
bām, kā arī jāņem vērā Biroja padomi stratēģisku un konceptuālu jautājumu 
risināšanai.

2014. gada februārī tika publiskots Eiropas Komisijas ziņojums par korupcijas 
novēršanu ES dalībvalstīs, kurā norādīts, ka viena no būtiskākajām problēmām 
Latvijā ir KNAB pārvaldības un neatkarības jautājumi. 2013. gadā aktualizējās 
KNAB sliktas pārvaldības jautājumi, izgaismojot ilgstošas nesaskaņas KNAB va-
dībā, kā arī atklājot virkni neizpildītu uzdevumu pārvaldības sakārtošanai. Latvi-
jas sabiedrībai ir nepieciešama stipra, neatkarīga un darboties spējīga korupcijas 
novēršanas un apkarošanas institūcija, kurai jāatrisina iekšējās pārvaldības kon-
flikti, lai pilnvērtīgi varētu pievērsties tās pamatfunkciju pildīšanai. 

7 KNAB programma: http://www.knab.gov.lv/uploads/free/knabzino_17032014_programma_2009.-20131.pdf



9

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 izdevumu lietderības izvērtējums

2013. gada jūnijā Delnas pārstāvji tikās ar Saeimas politiskajām frakcijām, lai 
pārliecinātu deputātus par nepieciešamību ieviest Atklātas Saeimas programmu, 
kas tika izstrādāta 2012. gadā8. Tika diskutēts par Valsts kontroles revīzijas veik-
šanu Saeimā un par lobēšanas atklātības palielināšanu Saeimas komisijās. Trijās 
no politiskajām frakcijām, ar kurām tikās Delna, idejas tika atbalstītas, taču tā 
arī netika realizētas, jo pietrūka politisko spēku un Saeimas prezidija atbalsta un 
ieinteresētības šo jautājumu tālākā virzībā. 

2013. gada 2. oktobrī Delna, kopīgi ar Latvijas Republikas Valsts kontroli, dis-
kutēja par Saeimas kancelejas finanšu un lietderības audita nepieciešamību, 
tā iespējām un riskiem. Diskusijā piedalījās arī Saeimas kancelejas direktors 
un frakciju pārstāvji. Klātesošie Saeimas deputāti pauda konceptuālu atbalstu 
personiskajā līmenī, taču nepārstāvēja kopējo frakcijas viedokli – tas liecina par 
politiskās gribas trūkumu atbalstīt audita nepieciešamību. Saeimas kancelejas 
vadītājs apliecināja, ka deputāti ir pauduši savu viedokli – balsojumā noraidot 
Saskaņas Centra iesniegto likumprojektu, kurā viens no punktiem bija Valsts 
kontroles audits Saeimā.

2013. gadā Delna turpināja veikt sabiedrības sargsuņa funkcijas, sekojot līdzi li-
kumprojektiem, Saeimas deputātu darbībai un reputācijai, kā arī turpinot sekot 
līdzi Saeimas autobāzes un citu izdevumu pozīciju lietderības izvērtējumam.

2013. gadā Saeimas uzraudzības rīks, datu bāze DeputātiUzDelnas.lv9, ko līdzfi-
nansēja Sorosa fonds – Latvija, turpināja apkopot informāciju par lielākajiem ko-
rupcijas un politiskajiem skandāliem un to vēsturisko attīstību. Minētajā portālā 
iespējams uzzināt par tādām tēmām kā A/S „Liepājas metalurgs” aizdevuma pie-
šķiršanas vēsture, A/S „Latvenergo” korupcijas skandāls, Rīgas Domes amatper-
sonu kukuļdošanas skandāls, u.c. Datu bāzē detalizētāk iespējams iepazīties arī 
ar 100 Saeimas deputātu personiskajām finansēm un reputācijas novērtējumu no 
ētikas, korupcijas un interešu konflikta viedokļa. Jorpojām ir pieejama arī apjomī-
ga datu bāze par kandidātiem, kas pretendēja uz deputāta vietu 10. un 11. Saeimā. 

Šo nozīmīgo informāciju Delna izmantos, atjaunojot datu bāzi KandidatiUzDel-
nas.lv, lai vērtētu 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātus un 12. 
Saeimas vēlēšanu kandidātus, kā arī šo deputātu kandidātu saistību ar interešu 
konfliktiem, koruptīviem darījumiem, ētikas un labas pārvaldības pārkāpumiem.   

8 Deputātu reputācijas datubāze: http://delna.lv/2012/11/28/ieludzam-uz-konferenci/ 
9 Deputātu reputācijas datubāze: www.deputatiuzdelnas.lv 
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5. Informācijas atklātības likuma de facto ieviešana

a) Ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu publicēšana iestāžu 
interneta mājaslapās

b) Informācijas atklātības nodrošināšana, ja persona rīkojas ar valsts vai 
pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu

c) Likuma ievērošanu uzraugošās iestādes atjaunošana

Delna pārstāv Latviju kā vienu no 17 valstīm, kas piedalās Transparency Interna-
tional sekretariāta iniciētajā projektā „Lobēšanas atklātība: Nē, noslēpumainībai 
Eiropas politikā”10 (Lifting the Lid on Lobbying: Taking secrecy out of politics in 
Europe),  ko finansē Eiropas Komisija. 

Pirms projekta uzsākšanas Delna jau bija izteikusi vairākus priekšlikumus atbil-
dīgajām iestādēm, lai palielinātu atklātību ne tikai Saeimā, bet arī valsts pārval-
dē un pašvaldībās. Viens no Delnas piedāvātajiem risinājumiem ir vienāds mājas-
lapu standarts, kas nosaka, ka tajās tiek publicēta valsts iestādes darba kārtība, 
sanāksmju protokoli, saraksti ar uzaicinātajām personām, kam sanāksmē jāko-
mentē tiesību akti, kā arī saraksti ar dalībniekiem, kas sanāksmē izteikuši priekš-
likumus. Jānorāda, ka deputātu dienas kārtības nepieejamība gan Saeimas, gan 
pašvaldības līmenī ir viena no būtiskākajām nepilnībām, kas ilustrē tiesību aktu 
pieņemšanas ietekmi uz 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

2014. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas pa-
redz amatpersonu atbildību par pārkāpumiem publisko iepirkumu procesā un ie-
pirkumu līgumu slēgšanā. Delnas priekšlikums par publisko iepirkumu līgumu un 
to grozījumu publicēšanu internetā tika iekļauts Valsts kancelejas darba grupas 
izstrādātajos Publisko iepirkumu likuma grozījumos un apstiprināts Saeimā.

2013. gadā Delna ierosināja veikt grozījumus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkumu likumā, nosakot zemākus iepirkuma sliekšņus un definējot „zemsliekš-
ņa” iepirkumu procesu. Valsts kanceleja izveidoja darba grupu, kas vērtē minē-
tās jomas iepirkumu procesu un gatavo informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam 
(MK) par nepieciešamajiem likuma grozījumiem.

Pamatojoties uz 2005. gadā noslēgto līdzdarbības līgumu ar Kultūras ministriju, 
Delna arī 2013. gadā turpināja uzraudzīt jaunās Latvijas Nacionālās bibliotēkās 
(LNB) būvniecības projektu. Delna regulāri piedalās LNB projekta uzraudzības 
sanāksmēs, sniedzot ziņojumus par labu pārvaldību, kā arī brīdinot par iespēja-
miem riskiem.

10 Lobēšanas atklātība: Nē, noslēpumainībai Eiropas politikā:  Lobēšanas atklātība: Nē, noslēpumainībai Eiropas politikā: http://delna.lv/2014/02/20/lobesanas-
atklatiba-ne-noslepumainibai-eiropas-politika-lifting-the-lid-on-lobbying-taking-secrecy-out-of-politics-in-
europe/ 
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2013. gada sākumā Delna iebilda pret līguma parakstīšanu starp Kultūras mi-
nistriju un LNB infrastruktūras būvniekiem, pamatojoties uz to, ka netika rīkota 
atklāta iepirkumu procedūra un apšaubot līguma pretendenta izvēles procesu, 
kas notika sarunu procedūras formā. 

2013. gada 18. februāra preses konferencē11 Delna paziņoja par iepirkuma proce-
dūras izvērtējuma rezultātiem, informējot, ka no tiesiskā viedokļa Kultūras mi-
nistrijas iecere izbūvēt LNB projekta infrastruktūras kārtu un bez konkursa to 
nodot pašreizējam ēkas būvniekam, pilnsabiedrībai „Nacionālā būvkompāniju ap-
vienība” (NBA), ir Publisko iepirkumu likuma un tā pamatā esošās ES iepirkumu 
direktīvas pārkāpums. Ņemot vērā radušos situāciju, Delna apsvēra iespēju lauzt 
līdzdarbības līgumu ar Kultūras ministriju, tomēr, izvērtējot apstākļus, tika seci-
nāts, ka tiesiskuma nodrošināšanai ir nepieciešams turpināt darbu LNB projekta 
uzraudzībā. Juridisko atzinumu par sarunu procedūras piemērošanas pamatotību 
Delnai pro bono palīdzēja sagatavot zvērinātu advokātu birojs (ZAB) „VARUL”.
 
2013. gada otrajā pusē Delna ziņoja12 par būtiskām problēmām būvniecības procesa 
organizēšanā un projekta vadībā, kas apdraud sekmīgu bibliotēkas ēkas nodošanu 
ekspluatācijā un ēkas izmantošanu atbilstoši plānotajiem termiņiem un mērķiem. 

Delna, ar ZAB “Sorainen” pro bono juridisku atbalstu, sagatavoja pieteikumu Sat-
versmes tiesai un sūdzību Eiropas Komisijai13 par Ministru kabineta 2012. gada 
25. septembra sēdes lēmumu atļaut iepirkt fotoradarus bez publiska iepirkuma 
veikšanas. 2012. gada 8. novembrī sūdzība par MK lēmumu tika nosūtīta Eiro-
pas Komisijai. Ja Komisija pieņems sūdzību, pret Latviju tiks uzsākta pārkāpuma 
procedūra, un ja MK neatcels prettiesisko lēmumu, lieta var nonākt arī Eiropas 
Savienības tiesā. Minēto iesniegumu Eiropas Komisijā plānots vērtēt 2014. gadā.

11 Preses konferences prezentācija:  Preses konferences prezentācija: http://delna.lv/kategorijas/darbibas-jomas/lnb-uzraudziba/ 
12 Ziņojums par LNB uzraudzību:  Ziņojums par LNB uzraudzību: http://delna.lv/2013/12/04/delna-sniedz-novertejumu-par-gaismas-pils-
buvniecibas-projekta-istenosanu/
13 Preses relīze:  Preses relīze: http://delna.lv/2012/11/08/fotoradaru-lieta-sudziba-nosutita-eiropas-komisijai-pirmo-
deputatu-atbalsts-st-pieteikumam 

Foto: Preses konference par LNB 
projekta uzraudzību, 2013. gada 4. 
novembris

Foto: Ministru prezidents V.Dombrovskis, 
kultūras ministre D.Melbārde, Delnas 
eksperts J.Geks un bibliotēkas būvnieku 
pārstāvji iepazīstas ar būvniecības 
procesu LNB jaunajā ēkā, 2013. gada 
novembris.
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7. Korupcijas mazināšana pašvaldībās

a) Administratīvā resursa izmantošanas efektīva kontrole pirms pašvaldību 
vēlēšanām

b) Darbinieku atlase pēc profesionāliem kritērijiem konkursa kārtībā

Delnas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centrā iedzīvotāji atkātoti ir vērsu-
šies pēc palīdzības pašvaldību sniegto pakalpojumu jautājumos, vairākkārt norādot 
uz sliktu pārvaldību un tiesību aktu vai kontrolējošo iestāžu lēmumu neizpildi. Del-
nas klātbūtne atsevišķu jautājumu risināšanā ir veicinājusi savstarpējās komunikā-
cijas uzlabošanos starp pašvaldībām, kā arī uzlabojusi normatīvo aktu ievērošanu. 

Delna ir pildījusi sargsuņa funkciju un sekojusi līdzi valsts un pašvaldību kapitāl-
sabiedrību procedūrām, amatpersonu iecelšanai amatos, kā arī paudusi nosodī-
jumu „savējo” virzīšanai šajos amatos. 

8. Valsts augstāko amatpersonu kvalitatīva atlase

a) Skaidru kritēriju izvirzīšana kandidātiem

b) Iespēja sabiedrībai un interešu grupām nominēt kandidātus 

c) Kandidātu profesionālo un vadības kompetenču izvērtējums

d) Kandidāta publiska paziņošana vismaz mēnesi pirms lēmuma pieņemšanas 

2013. gada nogalē, veidojot jauno Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas 
valdību, kā viens no jauno ministru izvēles kritērijiem tika norādīta politiskā pie-
derība, kas nodrošinātu sekmīgu darbu valdībā. Delna, savukārt vērsa uzmanību 
uz to, ka politiskā piederība nevar būt izšķirošs kritērijs ministra amata ieņem-
šanai. Šī situācija apliecināja, ka, ja laba pārvaldība nav iestrādāta likumdošanā, 
tad mainoties politiskajai varai, arī labas pārvaldības principus ir iespējams mai-
nīt un atcelt, atbilstoši valdošās varas vajadzībām. 

9. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību un ostu  
efektīvas pārvaldības ieviešana

a) Centralizēta valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeļa ieviešana, t.sk. 
būtiski uzlabojumi organizācijas atklātības un atskaitīšanās procesā 

b) Profesionālu padomju un valžu atlases un iecelšanas procedūras ieviešana

c) Ostu atklātības un labas pārvaldības būtisks uzlabojums

2013. gadā turpinājās asas diskusijas par koncepciju „Valsts un pašvaldību ka-
pitālsabiedrību un to kapitāldaļu pārvaldība”, kuras ietvaros tiek plānots ieviest 
centralizētu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības modeli un realizēt profesionā-
lu valžu atlases procedūru. Lai noteiktu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrī-
bas amatpersonu un augsta līmeņa darbinieku atlases kritērijus, Delna iesniedza 
Ekonomikas ministrijai, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 
politikas komisijai un Saeimas deputātiem priekšlikumus iestrādei likumprojektā 
“Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums”. 
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10. Satversmes tiesas reputācijas atjaunošana

a) Augstāka tiesnešu kandidātu kvalifikācija (vismaz maģistra grāds tiesību 
zinātnē, zinātniskā darbība)

b) Noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā apsūdzētu personu ietekmes uz 
Satversmes tiesu mazināšana

Satversmes tiesas reputācijas atjaunošanā sperti pirmie soļi – piemēram, turp-
māk Satversmes tiesnešus atklātā balsojumā ievēlēs Saeimas deputāti, savu-
kārt, Satversmes tiesneši, kas tiks atstādināti no pienākumu pildīšanas, atalgo-
jumu nesaņems.

2013.gada notikumi
Privātā sektora godaprāta veicināšanas pasākumu  
īstenošana

2013. gada 14. februārī Delna, sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu tirdzniecības ka-
merām, Baltijas jūras reģiona ietvaros rīkoja konferenci „Atbildība un laba pār-
valdība biznesā – laiks rīcībai”.  Šī konference iepazīstināja ar jaunākajām bizne-
sa atklātības iniciatīvām un uzņēmumu pieredzi pozitīvu pārmaiņu radīšanā. Uz-
ņēmēju organizācijas izvirzīja priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 
Latvijā. Konferencē, kas tika translēta tiešraidē, piedalījās 11 ārvalstu investoru 
tirdzniecības kameras un to biedri, kā arī vietējie un starptautiskie eksperti – 
kopumā vairāk nekā 80 dalībnieki. Konferences ietvaros Transpaency Internatio-
nal prezentēja jaunu ziņošanas instrumentu: „Atklātība korporatīvajā ziņošanā 
– TRAC ziņojums14”, klātesošos uzrunāja Ekonomikas ministrijas, Latvijas Darba 
devēju konfederācijas u.c. iestāžu un organizāciju pārstāvji, un pieredzē dalījās 
Siemens, Statoil, bankas Citadele un A/S Latvenergo u.c. uzņēmumu pārstāvji. 

Atbalstītāji:

14 Atklātības indekss:  Atklātības indekss: http://www.transparency.org/whatwedo/pub/transparency_in_corporate_reporting_
assessing_the_worlds_largest_companies un latviešu valodā: http://delna.lv/business-integrity-conference/
research-papers/

Foto: Konference „Atbildība un laba 
pārvaldība biznesā – laiks rīcībai”
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Pašvaldību vēlēšanas

2013. gadā Delna turpināja pildīt sargsuņa funkciju, informējot sabiedrību par ga-
dījumiem, kad publiskajā sektorā tika realizēta slikta pārvaldība vai identificēti 
iespējami koruptīvi darījumi un zema politiķu ētika. 2013. gada pirmajā pusē lie-
lākā daļa publiskoto Delnas komentāru bija veltīti pirms pašvaldību vēlēšanām 
pieļautiem pārkāpumiem, piemēram, administratīvo resursu izmantošana poli-
tisko kampaņu vajadzībām, vai arī mediju brīvības ierobežošana un izmantošana 
kampaņu nodrošināšanā. Pirms vēlēšanām Delna apkopoja lielākos korupcijas 
skandālus, kuros bijušas iesaistītas Rīgas domes amatpersonas, ar mērķi atgā-
dināt iedzīvotājiem par kandidātu saistību ar šiem gadījumiem. 

Korupcijas uztveres indeksa rezultātu paziņošana

Starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International gatavotā 
Korupcijas uztveres indeksa (KUI)15 2013. gada vērtējumā Latvija saņēmusi par 
četriem indeksa punktiem augstāku novērtējumu nekā iepriekšējā gadā. Latvijas 
KUI ir 53 no 100 un tā ieņem 49. vietu pasaulē. Latvija joprojām atrodas starp 
divām trešdaļām pasaules valstu, kurās korupcija ir nopietna problēma. Kāpums 
norāda, ka Latvija tomēr ir spērusi nelielus soļus ceļā uz tiesiskas valsts statusu.

Zolitūdes traģēdijas sabiedriskās komisijas izveide

Gada nogalē Latviju piemeklēja traģēdija, kad, sabrūkot veikala ēkas konstruk-
cijām, gāja bojā 54 Latvijas iedzīvotāji. Delna, sekojot līdzi valsts un atbildīgo 
dienestu reakcijai un situācijas skaidrojumam, nonāca pie secinājuma, ka ir ne-
pieciešams organizēt atsevišķu sabiedrisku komisiju, kas atbildētu uz stratēģis-
kiem un sistēmiskiem jautājumiem par to, kādēļ šāda traģēdija notika un ko būtu 
nepieciešams mainīt sistēmas pamatos, lai tas nekad vairs neatkārtotos. 

Lai arī Zolitūdes traģēdijas sabiedriskās komisijas izveides priekšlikums tika at-
balstīts valdībā, diemžēl komisija savu darbību tā arī neuzsāka, ņemot vērā būtis-
kas nesaskaņas, kas radās komisijas pārvaldības, darbības un uzdevumu struk-
tūras plānošanas procesā. Ņemot vērā, ka šī traģēdija ir izgaismojusi ievērojamas 
korupcijas shēmas būvniecības sektorā dažādos valsts līmeņos, Delna joprojām 
turas pie pārliecības, ka komisijas izveide ir vitāli nepieciešama, jo izmeklēšanas 
process nesniegs nepieciešamās atbildes uz sabiedrības jautājumiem.

15 KUI prezentācija:  KUI prezentācija: http://delna.lv/2013/12/03/delna-korupcijas-apkarosana-trukst-politiskas-lideribas/ 

Foto: Sākotnējais Zolitūdes traģēdijas 
sabiedriskās komisijas sastāvs – no 
kreisās: B.Rubesa, I.Voika un J.Kažociņš

Foto: Korupcijas uztveres indeksa 
interesenti
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Delna viesojas Latvijas skolās

2013. gadā izglītojošo sarunu cikla ietvaros Delna apmeklēja vairākas skolas, 
tiekoties ar skolēniem, skolu vadību un vecākiem. Skolēniem tika organizētas 
ētikas stundas par atbildību un godīgumu mācību procesā un dzīvē. Vizīšu laikā 
Delna informēja arī par projektu, kas skolām sniegs iespēju kļūt par moderniem 
godaprāta centriem savā pilsētā vai novadā. Ar Delnas speciālistu atbalstu šī 
projekta ietvaros skolēniem būs iespēja apgūt labas un demokrātiskas pārvaldī-
bas modeli, kas mācīs iestāties pret netaisnību, aizstāvēt godīgumu un novērst 
korupciju. Delnas skolu vizītes un ilgtermiņa projekta sagatavošanu 2013. gadā 
finansiāli atbalstīja Nīderlandes Karalistes vēstniecība, Norvēģijas Karalistes 
vēstniecība un SIA “GlaxoSmithKline Latvija”, kā arī privātie ziedotāji.

Publicitāte

2013. gadā tika publicēti 30 preses paziņojumi un sniegti aptuveni 100 dažādu 
komentāru plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Saskaņā ar Lursoft datiem Delna ir 
viena no 10 ietekmīgākajām plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajām Latvijas ne-
valstiskajām organizācijām.

Iekšējās kapacitātes stiprināšana

2013. gadā tika apmācītas 64 personas, attīstot to spējas pildīt sabiedrisko pro-
cesu uzraudzības funkcijas. Mācību procesā tika sniegtas uzziņas par to, kāda ir 
informācijas pieprasīšanas tiesiskā bāze, interneta drošības nosacījumi, kā arī in-
terešu pārstāvniecības un publiskā sektora sasniedzamības metodes. Astoņi no 
brīvprātīgajiem bija juristi, kas papildus saņēma arī individuālas Delnas ekspertu 
konsultācijas. 

Foto: Delna diskutē ar skolēnu 
pašpārvalžu līderiem par atklātību un 
godīgumu skolas dzīvē 
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2013. gada projekti

Ceļā uz skolu kustību “Atklāta un godīga skola!”16 – finansē Nīderlandes Kara-
listes vēstniecība, Norvēģijas Karalistes vēstniecība un privāti ziedotāji.

Projekta mērķis: Diskutējot par personisko ētiku, valsts godaprātu un demokrā-
tiskām vērtībām ar Latvijas vidusskolu skolēniem un viņu līderiem, skolu direk-
toriem, skolotājiem un vecākiem, 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 politikā17 (Lifting the Lid 
on Lobbying: Taking secrecy out of politics in Europe) – finansē Eiropas Komisija.

Projekta mērķis: Novērst korupciju un veicināt atklātu un atbildīgu lobēšanas 
praksi, izstrādājot rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem gan privātajā, gan pub-
liskajā sektorā.
Jaunajā projektā ir iesaistītas sekojošas Transparency International nacionālo 
valstu nodaļas: Austrija, Bulgārija, Čehija, Kipra, Igaunija, Francija, Vācija, Ungā-
rija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Portugāle, Lielbri-
tānija un TI-ES birojs. 

Projekta īstenošanas periods: Projekts tika uzsākts 2013. gada 1. novembrī, un 
tā plānotais norises ilgums ir divi gadi.

Finansētājs: 

Prezidentūras ES Padomē uzraudzība: Pretkorupcijas labo prakšu analīze18 (Le-
veraging the rotating EU Presidency to promote exchange of anti-corruption best 
practice) – finansē Eiropas Komisija.

Projekta mērķis: Nodrošināt, lai pretkorupcijas politikas jautājumi ES prezidentū-
ras laikā ir dienas kārtības prioritāte. Mērķis tiks sasniegts, vērtējot pretkorupcijas 
jautājumu aktualitāti un virzību katras prezidentūras laikā, kā arī veicot interešu 
aizstāvību, lai pretkorupcijas politikas jautājumi nezaudētu savu aktualitāti. Projek-
ta ietvaros tiks analizētas 4 prezidentūras: Lietuvas, Itālijas, Grieķijas un Latvijas. 

16 Ceļā uz skolu kustību “Atklāta un godīga skola!”:  Ceļā uz skolu kustību “Atklāta un godīga skola!”: http://delna.lv/2014/02/17/cela-uz-skolu-kustibu-
atklata-un-godiga-skola/
17 Lobēšanas atklātība: Nē, noslēpumainībai Eiropas politikā:  Lobēšanas atklātība: Nē, noslēpumainībai Eiropas politikā: http://delna.lv/2014/02/20/lobesanas-
atklatiba-ne-noslepumainibai-eiropas-politika-lifting-the-lid-on-lobbying-taking-secrecy-out-of-politics-in-
europe/ 
18 Prezidentūras ES Padomē uzraudzība: Pretkorupcijas labo prakšu analīze:  Prezidentūras ES Padomē uzraudzība: Pretkorupcijas labo prakšu analīze: http://delna.lv/2014/02/20/
prezidenturas-es-padome-uzraudziba-pretkorupcijas-labo-praksu-analize-leveraging-the-rotating-eu-
presidency-to-promote-exchange-of-anti-corruption-best-practice-lidzfinanse-eiropas-komisija/ 
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Projekta īstenošanas periods: Projekts sākās līdz ar Lietuvas prezidentūru – 
2013. gada jūlijā un noslēgsies ar Latvijas prezidentūru – 2015. gada jūnijā.

Finansētājs: 

Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai pārvaldībai19 – finansē Sabiedrības 
integrācijas fonds.

Projekta mērķis: Stiprināt Delnas institucionālo, cilvēkresursu un finanšu kapa-
citāti, kā arī ilgtspēju efektīvai līdzdalībai normatīvo aktu un rīcībpolitikas izstrā-
des, kā arī citos lēmumu pieņemšanas procesos. Īpašs uzsvars projekta ietvaros 
likts uz demokrātijas, līdzdalības, labas pārvaldības, atklātības un korupcijas 
ierobežošanas jomām nacionālā un starptautiskā mērogā (t.sk. arī Transparency 
International Latvijas nodaļas darbība).

Projekta īstenošanas periods: No 2013. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. decembrim.

Finansētājs: 

Delnas un sadarbības organizāciju kapacitātes stiprināšana20 – līdzfinan-
sē  Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību; apakšaktivitāti ad-
ministrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta mērķis: Panākt efektīvāku biedrības „Sabiedrība par atklātību – Del-
na” un tās sadarbības partneru līdzdalību politikas plānošanas, ieviešanas un 
lēmumu pieņemšanas procesos, publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas 
Savienības politikas pasākumu īstenošanā, ar mērķi sekmēt labāku pārvaldību 
un mazināt korupciju.

Projekts noslēdzās 2013. gada 31. oktobrī. 

Finansētājs: 

19 Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai pārvaldībai:  Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai pārvaldībai: http://delna.lv/2013/09/09/vairak-atklatibas-un-
tiesiskuma-labakai-parvaldibai/ 
20 Delnas un sadarbības organizāciju kapacitātes stiprināšana:  Delnas un sadarbības organizāciju kapacitātes stiprināšana: http://delna.lv/darbibas-jomas/juridiska-
palidziba-iedzivotajiem/delnas-un-sadarbibas-organizaciju-kapacitates-stiprinasana/ 
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2014. gada prioritātes stratēģisko mērķu  
sasniegšanai

Delnas padome ir pieņēmusi organizācijas darbības stratēģiju nākamajiem trīs 
gadiem (2014. – 2016. gadam). Lai panāktu organizācijas mērķu izpildi, 2014. 
gadā Delnas komanda ir iecerējusi darbu pie sekojošām prioritātēm:

Izstrādāt trauksmes cēlēju tiesiskās aizsardzības  
regulējumu

Delna iecerējusi cieši sadarboties ar Valsts kanceleju, lai panāktu trauksmes cēlēju 
tiesiskās aizsardzības regulējuma izstrādi – īpaši publiskā sektorā strādājošajiem. 
Jānorāda, ka Eiropas Komisijas ziņojums par Pretkorupcijas pasākumiem ES valstīs 
ir akcentējis nepieciešamību aizsargāt trauksmes cēlējus, jo kā norāda Transparancy 
International pētījuma dati, tieši trauksmes cēlēju sniegtā informācija ir devusi iespē-
ju atklāt 1/3 no korupcijas gadījumiem vai citiem pārkāpumiem organizācijās. 

Uzraudzīt vēlēšanu procesu un atklātu Saeimas darbību

Delna veicinās un stiprinās kandidātu politisko atbildību un atvērtību, vērtējot 
Eiropas Parlamenta un Saeimas vēlēšanu kandidātus 2014. gadā. Lai to realizētu, 
Delna atjaunos datubāzi KandidatiUzDelnas.lv, pielāgojot to divām gaidāmajām 
vēlēšanām, vairākās valodās. Tiks apkopota informācija un izstrādāti kandidātu 
vērtēšanas kritēriji, kā arī organizēta sabiedrības informēšanas kampaņa „Esi iz-
vēlīgāks!”. Lai veicinātu jaunākās paaudzes interesi un iesaisti, mājaslapā tiks 
veidots blogs, kura saturu izstrādās jaunie žurnālisti un politologi, kas būs pa-
beiguši apmācības Delnas jauno žurnāistu (blogeru) skolā. Šīs aktivitātes atbal-
sta Atvērtās sabiedrības institūta fonds Eiropas Atvērtas sabiedrības iniciatīvas 
ietvaros: http://www.opensocietyfoundations.org/ un privātie ziedotāji.

2014. gadā Transparency International organizētā un Eiropas Komisijas atbalstī-
tā projekta ietvaros, Delna gatavos nacionālo ziņojumu par lobēšanas atklātību 
Latvijā, kā arī pētīs Eiropas līmeņa un globālas sabiedriskas iniciatīvas, kas vei-
cina lobēšanas atklātību.

Uzraudzīt labu pārvaldību valsts un pašvaldību  
iestādēs

Jebkurš sabiedrības pārstāvis ikdienā saskaras ar valsts un pašvaldību iestāžu 
darbu. Delnas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centrs konsultē personas, 
kas saskārušās ar korupcijas, interešu konflikta vai sliktas pārvaldības gadīju-
miem. Analizējot Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centra sniegto konsul-
tāciju saturu, secināms, ka valsts un pašvaldību iestādes bieži ignorē sabiedrības 
intereses un nerīkojas godprātīgi, aizmirstot par labas pārvaldības ievērošanu.

Delna turpinās uzraudzīt publisko iepirkumu procesus, īpašu uzmanību veltot 
būvniecības iepirkumiem, un izvērtēs, kā valsts un pašvaldības iestādes ievēro 
normatīvo aktu prasības par informācijas publicēšanu mājaslapās. 
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Plānots darbs arī pie NVO līdzdalības (Integrity pact) ieviešanas ne tikai Kultūras 
ministrijā, bet arī citās valsts inistūtcijās. Tās mērķis ir sekmēt efektīvas un sa-
biedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās 
sabiedrības attīstību un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos valsts pār-
valdes līmeņos un posmos, un tādējādi veicinot demokrātiskas valsts pamatele-
menta – pilsoniskās sabiedrības – līdzdalību un attīstību.

Stiprināt tiesu sistēmas neatkarību, 
mazinot korupcijas riskus

Latvijas Republikas Satversmes 92. pantā noteikts, ka ikviens var aizstāvēt savas 
tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Reālā situācija liecina, ka valsts 
nespēj nodrošināt visu iedzīvotāju interešu aizstāvību – tiesu procesi ir ilgsto-
ši un nereti rezultātā vainīgās personas netiek sauktas pie atbildības. Ir svarīgi 
panākt sabiedrības uzticību tiesu varai, tādēļ Delna plāno pievērst pastiprinātu 
uzmanību tiesā izskatāmo lietu procesuālo lēmumu pamatotībai. Uzskatām, ka 
viens no faktoriem, kas veicina ilgstošu lietas izskatīšanu tiesā, ir pārāk liela pre-
timnākšana un pielāgošanās procesa dalībniekiem, kuriem sniegta iespēja atlikt 
tiesas sēdes pamatojoties arī uz maznozīmīgiem apstākļiem. 

2014. gadā Delna plāno piesaistīt dažādas ietekmes puses, tajā skaitā arī privā-
tā sektora pārstāvjus (Latvijas Tirdzniecības un rūnpniecības kameru, Latvijas 
Darba devēju konfederāciju, ārvalstu uzņēmēju pārstāvniecības, u.c.), lai kopīgi 
panāktu tiesu sistēmas reformas, kas nodrošinātu ātrākus, atklātākus un korup-
ciju mazinošus tiesu procesus.

Palielināt sabiedrības neiecietību pret korupciju,  
informējot, izglītojot un iesaistot sabiedrību

Visā pasaulē jaunākās paaudzes vidū vērojama tendence galvenokārt nosodīt 
korupciju, taču vienlaikus ticēt, ka lielākus panākumus dzīvē palīdz sasniegt ne-
likumīgu metožu izmantošana, nevis godīgums. Jaunieši kļūst iecietīgi pret ko-
rupciju, un ekonomiskā bezspēcība liek tiem pārskatīt personīgos morāles princi-
pus – rezultātā iekļūšana labā universitātē vai labi apmaksāta amata ieņemšana, 
diemžēl, var šķist pievilcīgāka nekā godīguma nosargāšana. Jauniešiem nebūtu 
jāpārņem iepriekšējo paaudžu rīcības modeļi, taču tas neizbēgami notiek. 

Pēdējie pētījumu dati liecina, ka 19 % Latvijas iedzīvotāju ir maksājuši kukuli – 
lielākā daļa ceļu policijas darbiniekiem (25 %), ārstniecības iestāžu darbiniekiem 
(24 %) un tiesu sistēmas darbiniekiem (14 %), un līdz pat 8 % – arī izglītības 
jomas darbiniekiem. Turklāt 19 % iedzīvotāju uzskata, ka izglītības iestādes Lat-
vijā ir korumpētas.21 Satraucoši, ka vismaz puse Delnas uzrunāto Latvijas skolu 
audzēkņu būtu gatavi atbalstīt kukuļdošanu vai pat dot kukuli – īpaši ceļu poli-
cistam vai ārstam. Lielu lomu spēlē arī jauniešu solidaritāte un sajūta, ka noteik-
tā vecumā ir aizraujoši pārkāpt noteikumus, taču ir jaunieši, kas neslēpj, ka tieši 
ģimene ir šī rīcības modeļa avots. 

21 Transparency International. Global Corruption Barometer 2013, Global results � Latvia results, Retrievied  Transparency International. Global Corruption Barometer 2013, Global results � Latvia results, Retrievied 
on 03.01.2014. from: http://www.transparency.org/gcb2013/country?country=latvia (Latvia results), http://
politika.lv/article_files/2428/original/2013_GlobalCorruptionBarometer_EN.pdf?1373454974 (Global results).
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Delna uzskata, ka nepietiek tikai ar jaunākās paaudzes izglītošanu – ir jāstrādā 
ar visu skolu sistēmu kopumā, tajā skaitā arī ar skolotājiem un vecākiem, kas 
jauniešus māca un sagatavo dzīvei. Ir svarīgi panākt, lai visa izglītības sistēma 
darbojas atbildīgā veidā. 

Pavasarī Delna plāno turpināt vizītes Latvijas skolās, vadot ētikas un pretkorup-
cijas stundas, kā arī plāno izstrādāt un praksē pārbaudīt 2 jaunus stundu mode-
ļus pamatskolēniem un vidusskolēniem. Organizējot tikšanās ar skolu vadību, 
Delna plāno atlasīt 3 projekta pilotskolas, kurās 2014./2015. mācību gadā noritēs 
virkne aktivitāšu, kas vērstas uz labas pārvaldības elementu ieviešanu izraudzī-
tajās izglītības iestādēs. 

Sniegt atbalstu sabiedrībai 

2014. gada nogalē Delna plāno informēt sabiedrību par iespējām reaģēt un ziņot 
par labas pārvaldības pārkāpumiem, kā arī informēt par aizdomām iespējamas 
korupcijas un neētiskas rīcības gadījumos. Iedzīvotāju pieteikumus izskatīs Del-
nas Interešu aizstāvības un jurdiskā atbalsta centra eksperti un juristi, kas brīv-
prātīgi iesaistījušies Delnas pro bono atbalsta tīklā.

Paldies! 

Delna izsaka lielu pateicību Delnas padomei, atbalstītājiem un ziedotājiem par 
ieguldītajiem finanšu, materiālajiem un zināšanu resursiem!

Juridiskās personas:
A/S Ventspils nafta, SIA “First Data Latvija” un SIA “GlaxoSmithKline Latvija”.

Fiziskās personas:
Mārcis Gobiņš, Edīte Bērziņa, Aira Bungs, Jānis Palkavnieks, Ilga Anita Bērzkal-
na, Andris Zemītis, Aivars Endziņš, Lolita Zujeva, Didzis Dubovskis, Briede Jaut-
rīte, Inga Liepa-Meiere, Jānis Bernāts, Aivars Ivars, Juris Sinka, Pauls Aleksandrs 
Raudseps.


