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Godātie „Sabiedrība par atklātību - Delna” biedri, partneri un atbalstītāji!
Delna bez Jums ir kā zivs bez ūdens!
Jūsu atbalsts Delnai ir vitāli svarīgs tieši šodienas ģeopolitiskā situācijā, kad
korupcijas drauds, iespējams, ir visnopietnākais drauds Latvijas pastāvēšanai. Tik
pat svarīgi ir, ka Delna regulāri informē sabiedrību, it sevišķi Jūs, par padarīto,
darāmo, plānoto un Delnas aktualitātēm.
To sākam šodien ar „ZiņasuzDelnas" pirmo numuru un turpināsim ne biežāk kā
reizi divās nedēļās, bet ne retāk kā reizi mēnesī atkarībā no ziņu daudzuma.
_____________________________________

„KORUPCIJA GRAUJ TAISNĪGUMU.”
(Eiropas Padomes ģenerālsekretārs Jaglands intervijā žurnālā IR #8-254)
Nostiprināsim taisnīgumu Latvijā!
„Atklātība ir labākais policists!” Viens no Delnas pamatprincipiem ir atklātība,
kas veicina rīcību un lēmumu taisnīgumu un tiesiskumu.

Delnas komanda
Delna 2015.gadu uzsāka ar jaunu un aktīvu padomi šādā sastāvā: Valdis Liepiņš,
Pauls Raudseps, Pēteris Tērmanis, Diāna Kurpniece, Andris Tauriņš, Ilze Gulēns
un Mārcis Gobiņš.
Darbu Delnā 2015.gadā turpina direktors Gundars Jankovs un projektu vadītājas
Gita Lazdāne un Agnija Jansone.
________________________________

Delnas projekti

Darbības atbalsta projekts – projekta ietvaros tiek segti daļēji administratīvie
izdevumi un nodrošināts daļējs finansējums līdzdalībai publiskā pārvaldē.
Pro bono tīkla izveide – profesionāli juristi sniedz bezmaksas juridisko atbalstu
trauksmes cēlējiem.
ES Prezidentūras projekts - Delna novēro, kā norit ES prezidējošo valstu darbs un
korupcijas novēršanas tiesību aktu pieņemšana. Katras prezidentūras ietvaros
prezidējošās valsts Transparency International (TI) izveidota un publicēta mērījumi,
kas atspoguļo prezidentūras caurspīdību, informācijas pieejamību un pretkorupcijas
jautājumu dienas kārtībā.
Lobija projekts - Delna veic pētījumus par lobēšanas atklātību Latvijā, sagatavo
rekomendācijas un to ieviešanu plānu sadarbībā ar citiem jomas ekspertiem. Delna
arī veic starptautisku pētījumu par pilsoniskām iniciatīvām, kas atklāj lobēšanas
praksi publiskajā sektorā pasaulē
„Integrity Pact” projekts – Projekta ietvaros izglītosim izpildvaru par līdzdalības
veidiem un nozīmi, uzraugot nodokļu maksātāju un ES finansējuma apgūšanu un
izlietošanu.
Trauksmes cēlēju („Whistleblower”) - aizsardzības mehānisma izstrāde,
konkrēta likumprojekta sagatavošana un virzīšana Saeimā. Sabiedrības izglītošana
par trauksmes celšanu un trauksmes cēlējiem.
„Speak Up” projekts – trauksmes cēlēju tiesiskās aizsardzības nodrošināšana.
Ceļā uz godīgu un atvērtu skolu - Projekta ietvaros plānots veikt vismaz 3 ētikas
stundas kādā no Latvijas skolām, pārrunāt Baltijas valstu sadarbību jaunatnes jomā,
kā arī veikt pa vienai „ētikas stundai” Lietuvā un Igaunijā.
________________________________

Šogad padarītais
Pēc Delnas iniciatīvas Ģenerālprokuratūru, Valsts kanceleju, KNAB un Delnu
parakstija vienošanos par trauksmes cēlēju tiesiskās aizsardzības ieviešanu Latvijā.
2015.gada 23.janvārī notika publiskā diskusija Valsts kancelejā par KNAB
institucionālo jautājumu, kur piedalās Delnas pārstāvji un Delnas aicināts ASV
eksperts Gabriels Kuris. Otra publiskā diskusija 2015.gada 10.februārī notika
Saeimā. Delna iestājas par KNAB neatkarības stiprināšanu un kategoriski iebilst
pret KNAB sadalīšanu.

2015.gada 17.februārī notika Delnas pētījuma prezentācija par Lobija praksi
Latvijā, kas veido pamatu turpmākām diskusijām par lobija nozīmi un tā tiesiskā
regulējuma nepieciešamību.
Delna 25.februārī piedalījās konferencē, kur Gita Lazdāne uzstājās par Integrity
Pact praksi Latvijā un tā nozīmi ES fondu godīgā izlietošanā.
2.martā Rīgā norisinājās NVO forums 2015, kura laikā NVO vienojās par „ceļa
karti” kā „Eiropas 2020” stratēģijā nodrošināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību.
Pasākuma pirmajā dienā „Delnas” projektu vadītāja Agnija Jansone prezentēja
organizācijas pieredzi darba grupā: „Demokrātija, līdzdalības demokrātija un NVO
ilgtspēja”, bet otrajā dienā uzstājās organizācijas dibinātāja Inese Voika kā viena no
paneļdiskusijas „The role of civil society in decision making from its own perspective
– national and EU level” dalībniekiem.

Delnas pro bono darbi
Delnas direktoru, kā vienu no galvenajiem nevalstisko organizāciju viedokļu
līderiem, regulāri aicina uz augsta līmeņa darba grupām un diskusijām valdībā un
Saeimā, kā arī izteikties ziņu medijos par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem.
Delnas direktors aktīvi piedalās Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomē,
Ēnu ekonomikas ierobežošanas konsultatīvajā padomē, KNAB Sabiedriski
konsultatīvajā padomē (padomes priekšsēdētāja vietnieks), Ministru kabineta un
Nevalstisko organizāciju memoranda padomē. Direktors ir uzaicināts arī
līdzdarboties Finanšu ministrijā Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanas (OLAF)
kontaktuptpunktā Latvijā (AFCOS) darba grupā.
Direktors regulāri apmeklē un sniedz viedokli par pretkorupcijas un KNAB darbības
un pretkorupcijas jautājumiem Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas
novēršanas komisijas sēdes.
Pēc Ministru prezidentes aicinājuma, Delna vērtēs KNAB vadītāja septiņas
kompetences: 1. darbinieku motivēšanu un attīstīšanu; 2. komandas vadīšanu; 3.
orientāciju uz attīstību; 4. orientāciju uz rezultātu sasniegšanu; 5. spēju pieņemt
lēmumus un uzņemties atbildību; 6. stratēģisko redzējumu; 7. ētiskumu.

Tuvākā laika aktivitātes
17.martā tiek publicēts Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē
sasniegumi pretkorupcijas jomā un Latvijas prezidentūras ES padomē pozīcijas
dokuments.
23.martā Delnas direktors Gundars Jankovs uzstāsies Saeimas Zolitūdes traģēdijas

parlamentārās izmeklēšanas komisijā par sabiedrības iesaisti, ceļot trauksmi,
pamanot pārkāpumus un bīstamas situācijas.
27.martā un 6.maijā Delnas padomes sēdes
Pēc Lieldienām Delna sāks sociālo kampaņa, lai aktualizētu jautājumu par
trauksmes cēlēju un celšanas.

Delnas padome nodibināta Delnas atbalsta fondu!
Tā darbību regulē šāds Delnas padomes pieņemts nolikums, ko arī paredzēts
ierakstīt Delnas statūtos:
1. Biedrībai ir struktūrvienība - Delnas atbalsta fonds (turpmāk – Fonds), kura
mērķis ir piesaistīt līdzekļus no ziedotājiem un dāvinātājiem, lai sasniegtu Delnas
mērķus.
2. Fonda līdzekļus pārvalda Padome.
3. Fonda līdzekļi tiek pārvaldīti šķirti no citiem Biedrības līdzekļiem atsevišķā bankas
kontā.
4. Rīkoties ar Fonda līdzekļiem ir tiesīgs direktors kopā ar vismaz vienu no diviem
Padomes nozīmētajiem locekļiem.
Delnas atbalsta fonda bankas konts:
SEB banka, konta Nr. LV34UNLA0050022979830
Reģistrācijas Nr.: 40008037054
Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai
pārpublicēsiet, norādot atsauci uz autoru – „Sabiedrība par atklātību – Delna”.
Sabiedrības par atklātību – Delna, Transparency International Latvijas nodaļa
A.Čaka ielā 49-4, Rīga, LV 1011
Kontakti: (+371) 67285585, ti@delna.lv
www.deputatiuzdelnas.lv, www.delna.lv, www.draugiem.lv/delna,
www.facebook.com/biedribadelna, https://twitter.com/delna_lv
SWEDBANKA, konta Nr.LV63HABA000140J035842
Reģistrācijas Nr.: 40008037054
Šo ziņu sākumā rakstījām:
Delna bez Jums ir kā zivs bez ūdens!
BET
Kāda Jums liekas būtu Delna bez Jums?
ATRAKSTIET – MUMS INTERESĒ!
Ja Jūs vēlaties Ziņu lapu saņemt, vai arī no tās saņemšanas atteikties, lūdzu,
uzklikšķiniet uz Unsubscribe

ziņojuma apakšdaļā vai rakstiet uz zinasuzdelnas@delna.lv
Ziņas uz Delnas ir bez maksas.
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