KONFERENCE
"KURZEMES UN
ZEMGALES
PAŠVALDĪBU
PĀRVALDĪBA" SALDŪ
Konferencē pašvaldību vadītāji
analizēja, cik labi pārvaldītas ir
viņu pašvaldības, bet mediji un
vietējās organizācijas dalījās
piemēros, kā uzrauga
pašvaldības. Plašākās diskusijas izvērtās par pašvaldību referendumu ieviešanu,
reģionālo mediju objektivitāti, atspoguļojot domes un citu politisko spēku darbus, un
vietējo organizāciju kapacitāti uzraudzīt pašvaldības. Konference notika sadarbībā
ar domnīcu PROVIDUS, Saldus aizsardzības biedrību un Saldus novada domi. Bildē
no kreisās: A.Lācarus, I.Rassa, I.Bērziņa, V.Kalniņš.

PĒTĪJUMS PAR LATVIJAS
PAŠVALDĪBU UZRAUDZĪBU
Delnas un PROVIDUS kopīgajā projektā
“Valts sagrābšanas pazīmju analīze:
Latvijas gadījums” tapis Ivetas Kažokas un
Līgas Stafeckas pētījums par Latvijas
pašvaldību varas līdzsvarojumu un varas
kontroles mehānismiem. Pētījums iecerēts
kā noderīgs materiāls žurnālistiem,
pašvaldību deputātiem, vietējiem
iedzīvotājiem, kā arī amatpersonām, kas
uzrauga pašvaldību darbu. Pētījumā ietverti kritēriji, pēc kuriem vērtēt, cik veiksmīgs
bijis pašvaldību līdzšinējais darbs, lai veiksmīgāk plānotu uzlabojumus nākamajiem
četriem gadiem.

DELNA INFORMĒJUSI ATBILDĪGĀS IESTĀDES PAR
IESPĒJAMIEM PRIEKŠVĒLĒŠANU AĢITĀCIJAS
PĀRKĀPUMIEM
Ogres un Ventspils pašvaldības Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā janvārī
nopublicēja trīs iepirkumus, meklējot mediju kanālus, kas atspoguļotu aktuālos
pašvaldību notikumus un veiksmes stāstus. Iepirkumu organizēšana pirmsvēlēšanu
periodā radīja aizdomas par vēlmi izmantot pašvaldību un to iestāžu resursus
politisko partiju kampaņām. Delna ziņoja iestādēm un aicināja sabiedrību aktīvi
iesaistīties pirmsvēlēšanu un vēlēšanu procesu uzraudzībā un ziņot par
pārkāpumiem KNAB, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, policijai,
kā arī celt trauksmi Delnas mājas lapā.

2016.GADA KORUPCIJAS UZTVERES INDEKSĀ LATVIJAI
LĪDZ ŠIM AUGSTĀKAIS PUNKTU SKAITS
Latvija ar 57 punktiem 2016.gada indeksā ierindojas 44.vietā starp 176 pasaules
valstīm, gada laikā pakāpjoties par 2 punktiem. Igaunijai piešķirti 70 punkti un
22.vieta pasaulē, Lietuvai 59 punkti un 38.vieta, Eiropas Savienības valstīm vidēji ir
65 punkti. Atbilstoši Latvijas korupcijas novēršanas un apkarošanas
pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam, 2017.gadā Latvijai jāsasniedz 60 punkti, bet
2020.gadā – 70 punkti. Indeksa rezultāti rāda, ka Latvijai pasliktinās korupcijas
izmeklēšanas un atbilstošas sodīšanas spējas.

INTEGRITĀTES PAKTS DARBĪBĀ: DELNA NOVĒRŠ
POTENCIĀLU KORUPCIJAS RISKU SKANSTES TRAMVAJA
BŪVNIECĪBĀ
22.decembrī Delna vērsās Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), vēršot uzmanību
Rīgas Satiksmes (RS) izsludinātā iepirkuma punktiem par Skanstes tramvaja līnijas
būvprojekta izstrādi. Iepirkums nesamērīgi ierobežoja potenciālo pretendentu
skaitu, samazinot konkurenci. IUB lūdza RS pārtraukt iepirkumu un sākt jaunu
iepirkuma procesu, ņemot vērā atzinumā norādīto. Papildus Integritātes pakta
pilnvarām un uzdevumiem, janvāra sākumā Delna vērsās arī Rīgas Domē, lūdzot
sniegt informāciju par īpašumiem, ko plānots atsavināt tramvaja infrastruktūras
attīstības projekta īstenošanai.

I.CĪRULE SOLA BŪT
NEIECIETĪGA PRET
UZŅĒMĒJIEM, KAS
STRĀDĀ PELĒKAJĀ
ZONĀ
3.februārī Delna ar Ziemeļvalstu
valdību finansiālu atbalstu rīkoja
pirmo darbsemināru projektā
“Uzņēmumu iesaiste cīņā ar
korupciju un izvairīšanos no
nodokļu nomaksas”. Piedalījās
būvniecības uzņēmēji, arodbiedrību pārstāvji un VID vadītāja Ilze Cīrule. Diskutējām
par problēmām pašvaldību būvniecības iepirkumos un iespējamiem risinājumiem.
I.Cīrule solīja būt neiecietīga pret uzņēmējiem, kas strādā pelēkajā zonā un
atbalstīja trauksmes celšanu, kā vienu no darba metodēm; otra metode būs
specifiska VID pieeja katrai nozarei. Bildē no kreisās: I.Cīrule, I.Freiberga.

EIROPAS PARLAMENTS
IESTĀJAS PAR
ATKLĀTĪBU, REAĢĒJOT
UZ PANAMAS
DOKUMENTIEM
28.februārī Eiropas Parlamenta
deputāti vienojās atbalstīt Eiropas
Komisijas piedāvātos grozījumus
direktīvā pret naudas
atmazgāšanu, kas stiprinās
korupcijas, naudas
atmazgāšanas, nodokļu
krāpniecības un terorisma
finansēšanas novēršanu. EK ar
savu pozīciju nāca neilgi pēc Panamas dokumentu nopludināšanas. Viens no
diviem referentiem, kurš gatavoja Eiropas Parlamenta atbildi EK piedāvājumam bija
Krišjānis Kariņš (V). Delna iesaistījās grozījumu lobēšanā, saredzot tos kā būtisku
papildinājumu nesen Saeimas apstiprinātajam kontu reģistram, lai novērstu Latvijas
finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanai, kā arī ēnu
ekonomikas mazināšanai. Bildē no kreisās: L.Gātere, J.Volberts, A.Greko, K.Kariņš.

MINISTRU KABINETS ATBALSTA TRAUKSMES CĒLĒJU
AIZSARDZĪBAS LIKUMPROJEKTA TĀLĀKU VIRZĪŠANU
SKATĪŠANAI SAEIMĀ
Pēc 7.marta MK lēmuma Delna aicina Saeimu ieguldīt darbu, lai labotu
likumprojekta nepilnības un izveidotu reāli funkcionējošu un sākotnējam mērķim
atbilstoši trauksmes cēlēju aizsardzības mehānismu. Šī brīža redakcijā likums
neparedz vienu atbildīgo iestādi par trauksmes cēlēju ziņojumu apstrādi un
aizsardzību, un tā iedzīvināšanai nav piešķirti nepieciešamie papildus finanšu
līdzekļi.
Celt trauksmi un ziņot par nelikumībām vari arī Delnai, zvanot +371 67285585,
rakstot konsultacijas@delna.lv vai izmantojot tiešsaistes formu Delnas mājas lapā.
Delnas jurists izvērtēs gadījumu un informēs par tālākās rīcības iespējām.

KANĀDĀ DIBINĀTA DELNAS ATBALSTA GRUPA
13.janvārī Delnas atbalsta grupas dibinātājs Kanādā Juris Steprāns sasauca pirmo
oficiālo sēdi Latviešu Centra Umurkumurā. Sēde notika pēc Delnas padomes
priekšsēdētāja V.Liepiņa publiskā referāta par korupciju Latvijā un Delnas
centieniem to apkarot Toronto latviešu pasākumā 6.janvārī. Par atbalsta grupas
mērķi uzstādīts uzdevums iepazīstināt latviešus Kanadā un Latvijā ar korupciju un
Delnas darbu.
3.martā Delnas komanda tikās ar Kanādas vēstnieku Latvijā, Alanu Hausera kungu
(Alain Hausser), pārrunājot aktuālās korupcijas problēmas un sadarbības iespējas.

ANDRIS TAURIŅŠ ATKĀPIES NO
DELNAS PADOMES
A.Tauriņš 23.februārī paziņoja, ka saistībā ar
personiskiem apstākļiem atkāpjas no Delnas
padomes locekļa amata. Delnas Statūtos
paredzētā kārtībā A.Tauriņa vietā, uz viņa atlikušo
termiņu, biedru sapulcei, kas paredzēta 30.martā,
jāievēl jauns padomes loceklis. A.Tauriņš ir Delnas
biedrs kopš 2011.gada, bet 2014.gadā viņu
ievēlēja par Delnas padomes priekšsēdētāja
vietnieku. Delnas padome izsaka A.Tauriņam
pateicību par labo sadarbību un pašaizliedzīgo
darbu padomē, vērtīgiem padomiem, stingro stāju savu uzskatu paušanā un
nozīmīgo ieguldījumu organizācijas attīstībā vairāku gadu garumā.

DELNAS BIEDRU SAPULCE 30.MARTĀ
Ikgadējā Delnas biedru sapulce notiks 30.martā plkst. 18:00. Biedri tiks informēti
par norises vietu un darba kārtību. Šobrīd Delnai ir 83 biedri.

DELNA AICINA PARAKSTĪTIES
PORTĀLĀ „MANABALSS.LV” PAR
PRIEKŠLIKUMU PUBLISKOT
SAEIMAS KOMISIJU AUDIO
IERAKSTUS
Diskusijas parlamenta komisijās svarīgi dzirdēt
pilnvērtīgai Saeimas darba iepazīšanai un
uzraudzībai. Sēžu ieraksti šobrīd nav brīvi
pieejami sabiedrībai, lai to panāktu vēl jāsavāc
vairāk kā 9000 balsu. Paraksties!

DISKUSIJA PAR VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU
PĀRVALDĪBAS REFORMU
Diskusija tiks rīkota aptuveni divus gadus pēc kapitālsabiedrību pārvaldības
reformas iedzīvināšanas sākuma, aicinot amatpersonas un ekspertus vērtēt pirmos
reformas ieviešanas pasākumus un nākotnes izaicinājumus. Diskusiju vadīs Delnas
direktors Jānis Volberts, tiks prezentēts PROVIDUS pētnieces Līgas Stafeckas
ziņojums “Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas pirmais izvērtējums:
Sākums gudrai vērtības audzēšanai”. Sekojiet informācijai Delnas sociālajos tīklos
par pasākuma norises vietu un laiku.

PAVASARĪ DELNA
ROSINĀS
JAUNIEŠUS DOMĀT
PAR KORUPCIJU
Ar darbnīcu un īsfilmas
palīdzību Delna izglītos
vidusskolēnus Latvijas
reģionos par korupcijas
dažādajām formām,
lēmumu pieņemšanu,
līdzdalības nozīmi un
iespējām iestāties pret korupciju. 18 līdz 24 gadus veci jaunieši ir Latvijas
sabiedrības grupa ar viszemāko līdzdalību vēlēšanās, to attaisnojot, galvenokārt, ar
motivācijas trūkumu. Bildē: īsfilmas uzņemšanas process Rīgas Juglas vidusskolā.

JŪNIJA BEIGĀS CĒSĪS NOTIKS
ATKLĀTĪBAS UN
PRETKORUPCIJAS VASARAS
SKOLA 2017
Pēc 2016.gada panākumiem Delna
turpinās jauniešiem piedāvāt četru dienu
vasaras skolas programmu par korupcijas
un līdzdalības jautājumiem, piesaistot
labākos Latvijas un šogad arī ārvalstu
pasniedzējus. Vasaras skola notiks Cēsīs no 28.jūnija līdz 1.jūlijam. Lai vasaras
skola varētu notikt, vēl jāpiesaista finansējums apmēram EUR 4500. Aicinām
atbalstīt Delnas jauniešu programmu, ziedojot pēc jūsu iespējām ar norādi "vasaras
skolas norisei". Bildē no kreisās: J.Rozenbergs, L.Gātere.

Valdi Liepiņu 2014.gadā ievēlēja Delnas padomē,
bet 2015.gada augustā par Delnas padomes
priekšsēdētāju. Bijis 11.Saeimas deputāts, no 2005.
līdz 2009.gadam Rīgas Domes deputāts, aktīvi
darbojies Vēlēšanu reformu biedrībā. V.Liepiņš
veidoja profesionālo karjeru Kanādas un Lielbritānijas
tirgus pētniecības uzņēmumos, bija trimdas latviešu
aktīvists. Lasījis lekcijas Rīgas Ekonomikas augstskolā
un citās augstākās izglītības iestādēs. Ieguvis
maģistra grādu filozofijā, politikā un tautsaimniecībā
Oksfordas universitātē.
Ilzi Gulēnu ievēlēja Delnas padomē 2014.gadā.
I.Gulēns profesionālā karjera aizvadīta Kanādā,
Francijā, Vācijā un Latvijā. Pirms pensionēšanās
strādāja par Kanādas un ASV mūsdienu literatūras
pasniedzēju. Iesaistījusies Latvijas nevalstisko
organizāciju darbībā, piemēram, Vēlēšanu reformas
biedrībā. Ieguvusi maģistra grādu angļu literatūrā
Toronto universitātē.

Pēteri Tērmani ievēlēja Delnas padomē 2014.gadā. 28
gadus vadījis savu iepakojumu ražošanas uzņēmumu,
bijis Lielbritānijas ražotāju biedrības padomes
priekšsēdētājs. P.Tērmanis aktīvi līdzdarbojas vairākās
Latvijas un Lielbritānijas nevalstiskajās organizācijās,
ilggadējs trimdas Latvijas sociāldemokrātiskās partijas
biedrs un partijas ikmēneša žurnāla akcionārs.

Kasparu Strazdu ievēlēja Delnas padomē 2016.gadā.
K.Strazds ir nodokļu menedžeris zvērinātu advokātu
birojā “Sorainen”, pirms tam strādājis E&Y nodokļu
konsultāciju departamentā. No 2007. līdz 2011.gadam
bijis Vēlēšanu reformas biedrības valdes loceklis un no
2011. līdz 2013.gadam izpilddirektors. Ieguvis bakalaura
grādu politikas zinātnē un LL.M. grādu Latvijas
Universitātē.

Aiju Freivaldi ievēlēja Delnas padomē 2016.gadā. Kopš
2013.gada A.Freivalde strādā Rīgas Domes
Apmeklētāju pieņemšanas centrā par galveno referenti.
Kopš 2005.gada darbojas Rīgas pilsētas iecirkņa
vēlēšanu komisijā. No 1993.g. līdz 2002.gadam strādāja
Saeimas frakcijās. Ieguvusi maģistra grādu vēsturē
Latvijas Universitātē.

Valdi Verneru ievēlēja Delnas padomē 2016.gadā.
V.Verners no 2011.gada strādā dažādos amatos
Saeimā. No 2004.gada strādā par valdes locekli
būvmateriālu uzņēmumā Tormanis un Partneri SIA,
2015.gadā ievēlēts par Centrālās vēlēšanu komisijas
locekli. No 2012. līdz 2013.gadam bijis Izglītības un
zinātnes ministra padomnieks, no 2013.gada darbojas
ASV vēstniecības Jaunatnes padomē, no 2014.gada ir
Jaunatnes konsultatīvās un inovāciju padomes valdes
loceklis. Kopš 2016.g. Banku augstskolas valsts
pārbaudījumu komisijas loceklis. Ieguvis bakalaura un profesionālo maģistra grādu
uzņēmumu un organizāciju vadībā Banku augstskolā, kā arī bakalaura un
profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju Latvijas
Universitātē.
Delna pateicas praktikantam Joahimam Frīdmanim no
Vācijas par palīdzību analītiskajā darbā janvārī un
februārī. Martā Joahims turpinās politikas zinātnes
bakalaura studijas Hamburgas Universitātē.

Korupcija nemazinās pati no sevis, jo kādam vienmēr ir un būs kārdinājums
izmantot varu savtīgās interesēs. Par spēcīgu pretkorupcijas cīnītāju un tiesiskuma
sargsuni varam kļūt tikai sadarbībā ar domubiedriem, kopā vairojot neiecietību pret
korupciju un sekmējot godīgākas, atklātākas sabiedrības veidošanu. Kopā esam
stiprāki par korumpantiem!
Kļūsti par Delnas biedru! Delnas biedri ir organizācijas kodols. Pievienojies
Delnai, ja atbalsti mūsu mērķus, idejas un vērtības!
Kļūsti par Delnas brīvprātīgo! Brīvprātīgie darbinieki un praktikanti no Latvijas un
ārvalstīm sniedz nenovērtējamu atbalstu Delnas ikdienā. Uzzini, ko nozīmē darbs
nevalstiskajā organizācijā - īsu motivācijas aprakstu sūti uz e-pastu ti@delna.lv.
Ziedo Delnai un atbalsti Delnas ikdienas darbu, kas sniedzas ārpus dažādu fondu
finansētajām projektu aktivitātēm. Gandrīz 50% no Delnas biroja darbinieku
nostrādātajām stundām ir pro bono darbs. Ziedojumi ļauj Delnai skaļi un efektīvi
reaģēt uz aktuāliem notikumiem.
Seko Delnas darbībai sociālajos tīklos: FB, TW, INST - uzzini jaunumus un
palīdzi izplatīt informāciju.
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