
 

  

 

Atklātības  

un pretkorupcijas  

vasaras skola 2017 
 

Delnas vasaras skola norisinājās 

Cēsīs, Gaujaslīčos,  no 2017.gada 

28. jūnija līdz 1. jūlijam. Vasaras 

skolas norisi finansiāli atbalstīja 

Vācijas Federatīvās Republikas 

vēstniecība, Cēsu pilsētas dome, 

Pasaules brīvo latviešu apvienība, 

Palīdzības un attīstības fonds Latvijai 

(LRDF) kopā ar Mantojuma fondu un 

Nīderlandes Karalistes vēstniecība.  

  

Dalībnieki  

Vasaras skolā piedalījās 21 aktīvs jaunietis no dažādām Latvijas pilsētām (Rīga, Gulbene 

Jēkabpils, Liepāja, Limbaži, Varakļāni, Ventspils u.c.) un viena latviešu izcelsmes ASV 

jauniete. Visi dalībnieki bija studenti vai jaunie profesionāļi un pārstāvēja dažādas nozares, 

tostarp politikas zinātni, ekonomiku, jurisprudenci, žurnālistiku, inženieriju, matemātiku, un 

izrādīja interesi sabiedrības līdzdalības veicināšanā cīņā pret korupciju. Daļa iegūtās 

zināšanas plāno izmantot darbā nevalstiskajās organizācijās, žurnālistikā, politiskajās 

partijās, tieslietu sistēmā.  

 

Programma  

Vasaras skolas programma iekļāva interaktīvas nodarbības, kuru laikā dalībnieki klausījās 

lekcijas, diskutēja, veica praktiskus uzdevumus un komandu darbu, kā arī apmeklēja 

sarunu festivālu LAMPA un Delnas pasākumus tajā.   

  



 

 

  

  

28. un 29. jūnijā dalībnieki iepazinās ar Delnas darbu, korupcijas teorētisko konceptu un 

praktisko izmeklēšanu, apguva kritiskās domāšanas un argumentācijas pamatus, 

nostiprinot zināšanas debašu izspēlē. Jaunieši piedalījās nodarbībās par trauksmes 

celšanu, lobēšanu, pētniecisko žurnālistiku, sabiedrisko aktīvismu un veica dažādus 

praktiskus uzdevumus, arī tiesas procesa izspēli.  

Nodarbības vadīja tādi pieredzējuši lektori kā Valts Kalniņš un Iveta Kažoka 

(PROVIDUS), Ineta Cīrule un Anda Rumjanceva (KNAB), Edgars Lapiņš (SkeptiCafe), 

Sanita Jemberga (Re:baltica), Jānis Balodis (Dirty Deal Teatro), Jānis Veide (Delna). 

30. jūnijā un 1. jūlijā vasaras skolā viesojās ārvalstu lektori -  Sāra Čeiza no Carnegie 

Starptautiskā miera fonda (ASV) un Pīters Konze no Transparency International Vācijas 

nodaļas. Viņi skaidroja korupcijas ietekmi starptautiskajā politikā, aptverot arī nacionālās 

drošības jautājumus. Delnas direktors Jānis Volberts iepazīstināja, kā notiek naudas 

atmazgāšana, kāda tai saistība ar korupciju un kā to apkarot. 

Delna rūpējās par jauniešu savstarpējās iepazīšanās un tīklošanās veicināšanu. Pirmajā 

vakarā “Cēsis inside” vadītāja Sigita Klētniece izvadāja dalībniekus un organizatoros pa 

netradicionālajām Cēsu vietām. Otrajā vakarā bijušais tieslietu ministrs Jānis Bordāns 

(JKP) ieveda politikas aizkulišu pasaulē. Trešajā un ceturtajā dienā jaunieši apmeklēja 

sarunu festivālu LAMPA un Delnas rīkotās diskusijas, kā arī izstrādāja un prezentēja 

komandu uzdevumus par pretkorupcijas idejām Latvijā.   

 

 

 



 

Jauniešu ieguvumi  

Dalībnieki atzinīgi novērtēja vasaras skolas programmu, uzteica aizraujošos un 

pieredzējušos lektorus, kas pavēra iespēju izzināt korupcijas jautājumus no dažādām 

perspektīvām. Dalībnieku skatījumā galvenais ieguvums ir visaptverošās un padziļinātās 

zināšanas par korupcijas procesiem un izpratne par Delnas, kā nevalstiskās organizācijas, 

lomu cīņā pret korupciju, kas motivē līdzdarboties un veicināt sabiedrības izglītošanu. Jau 

saņemti pirmie dalībnieku pieteikumi kļūšanai par Delnas biedriem. Vēl jaunieši atzina, ka 

vasaras skola ļāva vairāk izzināt savu personību un pārdomāt nākotnes karjeras 

perspektīvas. Tāpat jaunieši novērtēja pozitīvo atmosfēru un iegūtos kontaktus, kas rada 

potenciālu turpmākai sadarbībai un draudzībai.  

 

 
   

Jauniešu teiktais vasaras skolas novērtējuma anketās: 

▪ “Galvenais, ko ieguvu ir vēlme cīnīties ar korupciju un pastāstīt par to citiem.” 

▪ “Atrasti domubiedri, kopā veidojam jauno pārmaiņu paaudzi.” 

▪ “Ieguvu ļoti daudz dažādas informācijas (par korupciju un tās apkarošanas procesiem), kas izskaidroja 
daudzus notikumus, neskaidros jautājumus un neizpratni. Labāk izprotu daudzus praktiskos procesus.” 



 

Delnas pasākumi  

sarunu festivālā 

LAMPA 
 

Sarunu festivālā LAMPA notika trīs 

Delnas rīkotas diskusijas, kas bija 

plaši apmeklētas, neskatoties uz 

lietainajiem laika apstākļiem. 

 

Diskusija “Tiesībsargājošās institūcijas un korupcijas apburtais loks”  

2017. gada pavasarī Delna iesaistījās Finanšu ministrijas koordinētā kampaņā “Atkrāpies!”, 

kas apvienoja valsts iestādes preventīvos sabiedrības izglītošanas pasākumos ar mērķi 

mazināt ēnu ekonomiku, korupciju un citas nelikumīgas darbības. Bez sabiedrības 

izglītošanas svarīgs ir arī izmeklēšanas darbs un tiesu efektivitāte, tādēļ Delna uz sarunu 

aicināja Iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāri Eviku Siliņu, KNAB jauno priekšnieku 

Jēkabu Straumi, advokātu Sandi Bērtaiti un pētniecisko žurnālisti Indru Spranci. Delnas 

direktora Jāņa Volberta vadībā panelisti diskutēja, kā stiprināt izmeklējošo iestāžu 

kapacitāti un sadarbību, lai spētu atklāt lielās korupcijas shēmas un saukt korumpantus pie 

atbildības. Diskusijas ieraksts pieejams LMT Straumes mājaslapā:  

http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/tiesibsargajosas-institucijas/1001699.   

  

  

Darbnīca “Kā jauni cilvēki var radīt pārmaiņas ikdienas dzīvē?”  

Darbnīcu ievadīja Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un  

Transparency International Lietuvas nodaļas eksperte Ingrida Palaimaite, kuri dalījās 

pieredzē par jauniešu iesaisti cīņā ar korupciju Lietuvā un pašvaldības attīstībā Cēsīs. 

Darbnīcas otrajā daļā, Delnas direktora vietnieces Lienes Gāteres vadībā, klausītāji 

ģenerēja idejas, kā jaunieši var radīt reālas pārmaiņas dažādās jomās, piemēram, 

veselības parūpē, sportā, organizācijās, pašvaldībās. Viena no darbnīcā radītajām idejām 

par jauniešu iepazīstināšanu ar sabiedrības pārvaldi jau realizējusies praksē Cēsu domē, 

kur 25.jūlijā pirmais jaunietis visas dienas garumā sekoja novada domes priekšsēdētāja 

darbam.  
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Paneļdiskusija “Politiķi un vēlētāji nesarunājas. Kādēļ?”  

Diskusijas laikā, sadarbībā ar debašu klubu “Quo tu domā?”, tika meklēti ceļi, kā vēlētāji 

un politiķi varētu labāk sarunāties un viens otru labāk sadzirdēt. Diskusijā piedalījās bijušais 

Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers, Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska, 

CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars, LU asociētais profesors Daunis Auers, Saeimas 

deputāts Ints Dālderis, kā arī profesionāli debatētāji Rasmuss Filips Geks un Sintija 

Tarasova. Pasākuma beigās moderators, Delnas padomes priekšsēdētājs Valdis 

Liepiņš, klātienes un tiešraides skatītājus aicināja piedalīties balsojumā par to, kam primāri 

jādomā par komunikācijas uzlabošanu – vēlētājiem, politiķiem vai jāmaina vēlēšanu 

sistēma. Ar 48 balsīm tika noskaidrots, ka viss ir vēlētāju rokās. Diskusijas ieraksts 

pieejams LMT Straumes mājaslapā:   

http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/festivals-lampa/1001565.  
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