Delna kopā ar starptautisko pretkorupcijas organizāciju Transparency International
un tās nodaļām Lietuvā un Zviedrijā 26. martā publicēja paziņojumu, kurā, reaģējot
uz atklājumiem par Swedbank darbu Zviedrijā un Baltijas valstīs, iestājas par
finanšu sektora uzraudzības stiprināšanu Eiropas līmenī un aicina Eiropas Komisiju
atbalstīt priekšlikumus, ko 2019. gadā izvirzīja dalībvalstu grupa.
Šonedēļ publicētajā 218 lappušu neatkarīgajā ziņojumā atklāts, ka Swedbank un tās
Baltijas filiāles aktīvi meklēja augsta riska klientus, ignorējot naudas atmazgāšanas
novēršanas pienākumus. No 2014. gada līdz 2019. gadam banka augsta riska
transakcijās apgrozīja vismaz 40 miljardus ASV dolāru. Latvijas filiāles augsta riska
klientu ienākošo maksājumu apjoms šajā periodā bija 4,5 miljardi eiro, bet izejošo 4,8 miljardi eiro.
Latvijas Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde veic
kriminālizmeklēšanu par Swedbank darījumiem Latvijā.

Konferences secinājumi: sabiedrība būtu jāiesaista ES
finansētu iepirkumu uzraudzībā arī pēc 2020. gada
Delnas konferencē “Integritātes pakts – sabiedrības iesaiste ES fondu uzraudzībā.
Secinājumi un izaicinājumi.”, kas notika 28. februārī, Latvijas un ārvalstu eksperti
uzsvēra ieguvumus no sabiedrības iesaistes ES fondu uzraudzībā. Panelisti rosināja
sabiedrību iesaistīt sarežģītu infrastruktūras projektu uzraudzībā, īpaši pašvaldībās,
kurās trūkst atklātības. Plašāki secinājumi, video ieraksti un ekspertu prezentācijas
pieejamas Delnas mājas lapā.

No kreisās: moderators Haralds Burkovskis, Liene
Gātere (Delna), Ivans Zupans (Transparency
International), Solita Dombrovska (CFLA), Vasja
Čepičs (Transparency International Slovēnijas
nodaļa)

No kreisās: Māra Sīmane (PKC), Inese Kušķe
(Valsts kanceleja), Inguna Kramiņa (Eiropas
Komisija), Atis Egliņš-Eglītis (Cēsu dome), Līga
Stafecka (PROVIDUS), Inta Vingre (IUB)

Delnai panākumi turpmāku integritātes paktu īstenošanas
veicināšanā Latvijā
Februārī Ministru kabinets apstiprināja integritātes pakta iekļaušanu ceturtajā
Atvērtās pārvaldības rīcības plānā 2020.-2021. gadam. Ar pārējām Delnas

aktivitātēm integritātes paktu ieviešanai Latvijā aicinām iepazīties šeit.

25. februārī notika KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes
(SKP) 66. sēde
SKP locekļi apsprieda KNAB 2019. gada rezultātus un jauno stratēģiju 2020.-2022.
gadam ar tajā izvirzītajām prioritātēm: 1) mazināt valsts amatpersonu prettiesiskas
rīcības iespējamību ar publiskas personas mantu un finanšu līdzekļiem; 2)
kriminālprocesos veikt paralēlo finanšu izmeklēšanu; 3) pilnveidot politisko partiju
finansēšanas uzraudzību; 4) stiprināt Biroja kapacitāti. KNAB SKP kopš 2018. gada
novembra vada Delnas direktore Liene Gātere.

KNAB SKP 66. sēdes dalībnieki.

Foto: www.knab.gov.lv

Starptautiskā valūtas fonda (SVF) darbnīcā Delna gatavo
atvērto datu rīku interešu konfliktu identificēšnai Latvijas un
Igaunijas publiskajos iepirkumos
Kopā ar Datu skolu, Transparency International nodaļu Igaunijā, Open Knowledge
Estonia un Igaunijas Tieslietu ministriju iesniegtais pieteikums SVF pretkorupcijas
konkursā iekļuva starp labākajiem 8 no kopā vairāk nekā 120 pieteikumiem un
izcīnīja dalību SVF inovāciju darbnīcā. Līdz oktobrim SVF ekspertu vadībā notiks rīka
idejas pilnveide. Ar pārējiem konkursa finālistiem aicinām iepazīties šeit.

Jauna spēle – palīgs ētikas dilemmu un trauksmes celšanas
situāciju risināšanai uzņēmumos
Sadarbībā ar Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas valdes
priekšsēdētāju, KSA eksperti un Delnas biedri Agnesi Alksni un lietišķo spēļu,
spēļošanas algoritmu, organizāciju kultūras un ētikas dizainu izstrādātāju Kristu
Griķi no SIA "Ary" radīta lietišķa spēle uzņēmumiem un organizācijām iekšējo ētikas
dilemmu risināšanai, kas vienlaikus darbojas arī kā palīgs Trauksmes celšanas
mehānisma ieviešanai uzņēmumos.
Spēles mērķis ir palīdzēt darbiniekos veidot izpratni par to, kas ir ētikas dilemmas,
kādas tās ir darba ikdienā un, kā labāk un pareizāk rīkoties šo situāciju risināšanā,
kā arī palīdz atpazīt gadījumus, kuros jāvēršas valsts iestādēs. Vairāk informācijas
par spēli, demo izspēlēm, uzņēmēju atsauksmēm un iespēju iegādāties, sazinoties
ar spēles līdzautori un Alianses vadītāju Inesi Tauriņu (inese.taurina@delna.lv).

Spēles izspēle Delnas birojā.

Delnas Trauksmes celšanas centra juristi 2019. gadā sniedza
konsultācijas 44 gadījumos
Eksperti sniedza padomu, atbalstu vai padziļinātu konsultāciju, ieteica vērsties
kompetentajā iestādē, lai risinātu problēmu, sniedza atbalstu dokumentu
sagatavošanā, vienā gadījumā pārstāvēja personu tiesā. Deviņos gadījumos
persona tika identificēta kā trauksmes cēlējs Trauksmes celšanas likuma izpratnē.
Aicinām atjaunotajā mājas lapā www.celtrauksmi.lv noskaidrot, kādos gadījumos
vērsties Delnā.

Apstiprināti Delnas projekti 2020. gadam
Jauno līgumu ietvaros Delna šogad turpinās sistemātisku interešu aizstāvības
darbu, attīstīs sadarbību ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām, organizēs
starptautisku pasākumu par lobēšanas atklātības regulējumu, apmācīs valsts
iestāžu darbiniekus, kā arī piedalīsies sadarbības projektos ar Transparency
International nodaļām un Eiropas Publiskās administrācijas institūtu (EIPA).
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Ja atbalstāt Delnas darbu, aicinām kļūt par regulāru ikmēneša
ziedotāju!
Neliels ikmēneša bankas pārskaitījums Delnai ir ērts un efektīvs veids, kā kopā
veidot godīgāku Latviju. Delna izlieto ziedojumus pro bono (no projektiem
neapmaksātiem) darbiem, piemēram, amatpersonu iecelšanas uzraudzībai,
tiesvedībām, reaģēšanai uz neparedzētiem notikumiem un korupcijas risku

izgaismošanai.
Individuālie ziedotāji, kas katru mēnesi ziedo nelielu summu kopā gada laikā var
saziedot ievērojamus līdzekļus. Šobrīd 18 atbalstītāji jau ziedo Delnai 5-100 eiro
mēnesī. Jūsu ziedojums mums palīdzēs paveikt vairāk!
Delnas rekvizīti:
Biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna"
Reģ.nr.: 40008037054
Konti: LV34UNLA0050022979830 (SEB), LV31HABA0552044267218
(SWEDBANK), Paypal: ti@delna.lv
Mobilly mobilā lietotne vai mobilly.lv
PALDIES!
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