
DELNA AICINĀJA AMATPERSONAS UZŅEMTIES ATBILDĪBU
OLIGARHU LIETAS RISINĀŠANĀ

Ar vairākām publiskām vēstulēm Valsts prezidentam, premjeram un Saeimas
deputātiem, publisku paziņojumu KNAB priekšniekam un Ģenerālprokuroram
prasījām rīcību oligarhu lietas izmeklēšanā un aicinājām uzņemties politisko
atbildību. Izgaismojām arī zemkopības ministra J.Dūklava darba stilu un
nepieciešamību Saeimas deputātiem atcelt I.Sudrabu no Parlamentārās
izmeklēšanas komisijas vadītājas amata. Attēlā: Delnas komanda 13.jūlija Tautas
sapulcē pils laukumā.

 

http://delna.lv/lv/2017/07/11/delna-aicina-valsts-prezidentu-un-premjeru-uznemties-atbildibu-par-oligarhu-lietu/
http://delna.lv/lv/2017/07/06/izmeklesanas-iestadem-nekavejoties-jarikojas-sabiedribas-un-valsts-intereses/
http://delna.lv/lv/2017/07/18/kapec-premjers-kucinskis-kluse/
http://delna.lv/lv/2017/07/26/ja-premjers-izvelas-apslapet-emocijas-valsts-prezidentam-jaiestajas-par-sabiedribas-interesem/
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/janis-volberts-kurs-investe-oligarhu-parvalditas-ostas-jeb-laiks-atvadities-no-limoncikiem.d?id=49091083
http://www.delfi.lv/news/national/politics/delna-aicina-saeimu-atcelt-sudrabu-no-parlamentaras-izmeklesanas-komisijas-vaditajas-amata.d?id=49110039


Delnas plakāts 13.jūlija Tautas sapulcē pils laukumā

AMATPERSONU ATALGOJUMU ARĪ TURPMĀK PUBLICĒS
LĪDZ AR VĀRDU, UZVĀRDU UN AMATU

Uzrunājot deputātus un medijus, Delna panāca atklātības standarta saglabāšanu
Latvijas valsts pārvaldē - Saeimas deputāti jūnija plenārsēdē atteicās no vēlmes
pārtraukt amatpersonu atalgojuma publicēšanu līdz ar vārdu, uzvārdu un amatu.

NODOKĻU STIMULS ZIEDOTĀJIEM NETIKS MAZINĀTS

Delna kopā ar citām organizācijām un zvērinātu advokātu biroju Sorainen aktīvi
aicināja valdību un Saeimu, nodokļu reformas ietvaros, saglabāt atbalstu
nevalstiskajam sektoram un nesamazināt nodokļu stimulu ziedotājiem. 28.jūlijā
Saeima galīgā lasījumā pieņēma tādu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma
redakciju, kas atbilst nozares prasībām.

http://delna.lv/lv/2017/05/12/saeimas-deputatiem-nav-objektiva-pamata-izslegt-likuma-prasibu-publiskot-amatpersonu-atlidzibu-kopa-ar-vardu-un-uzvardu/


DELNA IESNIEDZA SAEIMĀ 11 TŪKSTOŠUS IEDZĪVOTĀJU
PARAKSTU, PRASOT VALSTS PREZIDENTU VĒLĒT
ATKLĀTĀ BALSOJUMĀ

2.jūnijā Delna iesniedza Saeimā platformā ManaBalss.lv savāktos 11 384
iedzīvotāju parakstus iniciatīvai “Par atklātu balsojumu Valsts Prezidenta
vēlēšanās”. Delna ierosina grozīt Satversmes 36.pantu, lai turpmāk Valsts
prezidentu ievēlētu atklātā balsojumā. Arī bijušais Valsts prezidents V.Zatlers
Saeimai nosūtīja vēstuli, aicinot atbalstīt grozījumus.

IZGLĪTOJĀM VAIRĀK NEKĀ 200 JAUNIEŠUS VISĀ LATVIJĀ
PAR KORUPCIJU UN ATKLĀTĪBU

Aprīlī un maijā Delna kopā ar domnīcu PROVIDUS astoņās Latvijas vidusskolās
vadīja darbnīcas, kuru laikā jauniešus iepazīstināja ar dažādām korupcijas formām,
to sekām un ziņošanas iespējām. Savukārt jūnija beigās Cēsīs notika četru dienu
Atklātības un pretkorupcijas vasaras skola, pulcējot 22 aktīvus jauniešus un 12
lektorus no Latvijas, ASV un Vācijas. Paldies Vācijas Federatīvās Republikas
vēstniecībai, Cēsu pilsētas domei, Pasaules brīvo latviešu apvienībai, Palīdzības un
attīstības fondam Latvijai (LRDF) kopā ar Mantojuma fondu un Nīderlandes

http://delna.lv/lv/2017/06/02/delna-iesniedz-saeimai-11-tukstosus-iedzivotaju-parakstus-un-aicina-valsts-prezidentu-iecelt-atklata-balsojuma/
http://delna.lv/lv/2017/05/23/delna-un-providus-izglito-jauniesus-par-korupciju-un-mudina-sekot-pasvaldibu-velesanam/
http://delna.lv/lv/2017/08/01/intensivas-nodarbibas-aizvadita-delnas-vasaras-skola/


Karalistes vēstniecībai par finansiālo atbalstu vasaras skolai!

Vasaras skolas dalībnieki piedalās nodarbībās Cēsīs

TRĪS PASĀKUMI SARUNU FESTIVĀLĀ LAMPA

Neskatoties uz lietainajiem laika apstākļiem festivāla abās dienās, Delnas pasākumi
bija plaši apmeklēti. Diskusijā “Tiesībsargājošās institūcijas un korupcijas apburtais
loks” diskutējām, kā stiprināt izmeklējošo iestāžu kapacitāti un sadarbību, lai spētu
atklāt lielās korupcijas shēmas un saukt korumpantus pie atbildības. Diskusijā
“Politiķi un vēlētāji nesarunājas. Kādēļ?” sadarbībā ar debašu klubu “Quo tu domā?”
meklējām ceļus, kā vēlētāji un politiķi varētu labāk sarunāties un viens otru labāk
sadzirdēt. Darbnīcā “Kā jauni cilvēki var radīt pārmaiņas ikdienas dzīvē?” ģenerējām
idejas, kā jaunieši var radīt reālas pārmaiņas dažādās jomās, piemēram, veselības
parūpē, sportā, organizācijās, pašvaldībās.

Delnas diskusijas uz LAMPAs skatuves DOTS

https://www.facebook.com/BiedribaDelna/photos/pcb.1225344117595281/1225342277595465/?type=3&theater
http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/tiesibsargajosas-institucijas/1001699
http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/festivals-lampa/1001565


STARPTAUTISKA KONFERENCE BŪVNIECĪBAS
UZŅĒMĒJIEM UN EKSPERTIEM

16.jūnijā Delna organizēja starptautisku konferenci “Ēnu ekonomika un korupcija
pašvaldību būvniecības iepirkumos”, pulcējot ap 70 dalībnieku. Prezentējām
pētījuma rezultātus par problēmām Latvijas pašvaldību iepirkumos un citu valstu
pieredzi ēnu ekonomikas apkarošanā. Paneļdiskusijā piedalījās lēmumu pieņēmēji
un uzņēmēji no Latvijas, Baltkrievijas un Somijas. Konferences video ieraksts.

RĪGAS SATIKSMES PROJEKTA UZRAUDZĪBAI PIESAISTĪTS
BŪVEKSPERTS

Projektam “Integritātes pakts – Eiropas Savienības fondu uzraudzība”, kurā Delna
pārrauga Rīgas Satiksmes tramvaja līnijas ES finanšu izlietojumu, piesaistīti
būveksperti. RS labojusi tramvaja līnijas projektēšanas iepirkuma nosacījumus,
ņemot vērā Delnas 2016.gada nogalē konstatētās nepilnības, kas traucētu godīgu
un atklātu konkurenci. RS iepirkumam var pieteikties līdz 28.augusta plkst. 15.00.

SAEIMA TUVPLĀNĀ: TIESISKUMA STIPRINĀŠANAI 3 GADOS
IZDARĪTS MAZ

20.jūnijā Delna kopā ar domnīcu PROVIDUS Saeimā prezentēja projekta “Valsts
sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums” rezultātus, kas apkopoti ziņojumā
“Saeima tuvplānā”. Pirms 12.Saeimas vēlēšanām 2014.gadā izveidojām desmit
soļu plānu labākai un godīgākai Latvijai, 2017.gada maija beigās pilnībā bija izpildīti
tikai 4 un daļēji izpildīti 16 no pavisam 45 konkrētajiem uzdevumiem, ko ietver
plāns.

http://delna.lv/lv/2017/06/12/konference-enu-ekonomika-un-korupcija-pasvaldibu-buvniecibas-iepirkumos/
https://www.youtube.com/watch?v=VeKVNxhNT5c&t=970s
https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/sarunu-procedura-par-buvprojekta-izstradi-jaunas-tramvaju-infrastrukturas-posma-izbuvei-un-esosas-tramvaju-linijas-parbuvei-1/
http://delna.lv/lv/2017/06/19/delna-un-providus-deputatiem-prezentes-saeimas-monitoringa-rezultatus/
http://delna.lv/wp-content/uploads/2017/06/Delna-Saeima-broshura-tuvplanaa-A4-150517-4-Print-1.pdf
http://providus.lv/article/10-svarigakie-darbi-labakai-un-godigakai-latvijai
http://deputatiuzdelnas.lv/lv/jaunumi/raksti/10-soli-labakai-un-godigakai-latvijai-saeimas-paveiktais-un-daramais.html


NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS ATBALSTA DELNAS
INICIATĪVU PAR SAEIMAS KOMISIJU AUDIO IERAKSTU
PUBLICĒŠANU INTERNETĀ

Aicinot parakstīt Delnas ManaBalss iniciatīvu par Saeimas komisiju sēžu audio
ierakstu publicēšanu, Saldus aizsardzības biedrība un biedrība Papardes zieds
uzsver, ka reģionālās organizācijas nevar izbraukāt uz komisiju sēdēm Rīgā un
ierakstu publicēšana ļautu ietaupīt resursus gan NVO, gan Saeimai.

UZŅĒMĒJA NORMUNDA BERGA PREZENTĀCIJA PAR
DIGITĀLAJIEM RISINĀJUMIEM CĪŅĀ AR KORUPCIJU

27.maijā Jelgavas “Cepļos” notika Delnas biedru un atbalstītāju izbraukuma sēde.
N.Bergs demonstrēja paša radītus digitālos risinājumus, kas veiksmīgi mazina
zagšanu Jelgavas pašvaldībā.

https://manabalss.lv/par-publiski-pieejamiem-saeimas-komisiju-audio-ierakstiem/show
http://deputatiuzdelnas.lv/lv/12-saeima/valsts-sagrabsana/saldus-aizsardzibas-biedriba-uz-saeimas-komisiju-sedem-gruti-izbraukat.html
http://deputatiuzdelnas.lv/lv/12-saeima/valsts-sagrabsana/saeimas-komisiju-sezu-audio-ierakstiem-jabut-publiskiem.html


DROSMĪGU TRAUKSMES CĒLĒJU STĀSTI CEĻOS PA
LATVIJU

Augustā Delna atklās izstādi VAI MAN KLUSĒT? par trauksmes cēlēju drosmīgās
rīcības radītajām pārmaiņām. Plānots, ka izstāde ceļos pa dažādām publiskām
vietām, valsts institūcijām, arī Latvijas reģioniem.

TRAUKSMES CĒLĒJU AIZSARDZĪBAS LIKUMPROJEKTU
SKATĪS SAEIMĀ

Par likumprojekta skatīšanu atbildīgā komisija noteikta Valsts pārvaldes un
pašvaldību lietu komisija. Delna turpinās iestāties par nepieciešamību likumā noteikt
trauksmes cēlēja statusu un aizsardzību pret sankcijām no darba devēja.

APMĀCĪBAS UKRAINAS PRETKORUPCIJAS
PROFESIONĀĻIEM

No 4. līdz 20.septembrim, sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu, apmācīsim 20
dalībniekus no Ukrainas valsts un nevalstiskā sektora par pretkorupcijas
jautājumiem. Lekcijas notiks Rīgā un Kijevā. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas
Ārlietu minsitrija sadarbībā ar USAID.



30.martā notika Delnas biedru kopsapulce, kurā tika ievēlēti 2 jauni Padomes
locekļi.

Inese Tauriņa pēdējos gados piedalās tādu projektu kā Digital Freedom Festival
un konferences ReputationTime organizēšanā. Inese ir Latvijas Asociācijas
sabiedrisko attiecību profesionāļiem izpildsekretāre, paralēli lasa lekcijas Latvijas
Kultūras koledžā sabiedrisko attiecību studentiem, ir SIA “Veere” īpašniece un
darbojas studenšu korporācijā Dzintra. Iepriekš bijusi Rīgas Stradiņa universitātes
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja. Inesei ir Leidenes Universitātes (Nīderlande)
maģistra grāds Eiropas Savienības studijās un Rīgas Stradiņa universitātes
maģistra grāds komunikācijas un informācijas zinātnēs.

Kārlis Jānis Ātrens uz pastāvīgu dzīvi no Austrālijas Latvijā pārcēlās 2004.gadā.
Viņa 34 gadu karjera bijusi IT jomā. No 2003. gada Kārlis strādā IT vadībā Kesko
grupas meitas uzņēmumos Kesko Agro Latvija, bet no 2008.gada līdz šim brīdim -
Konekesko Latvija. No 2016. gada ir korporatīvās vadības pasniedzējs Rīgas
Biznesa Skolā. Austrālijā Kārlis strādāja lielākajā telekomunikācijas uzņēmumā
“Telstra” un valsts Labklājības departamentā, darbojās arī vairākās latviešu
organizācijās. Viņš ieguvis bakalaura grādu datorzinātnēs Austrālijas Nacionālajā
Universitātē un maģistra grādu uzņēmumu vadībā (MBA) Rīgas Biznesa Skolā.



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, INSTAGRAM, YOUTUBE -
uzzini jaunumus un palīdzi izplatīt informāciju.
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