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Godātie „Sabiedrība par atklātību - Delna” biedri, partneri un atbalstītāji! Ir iznācis
ZiņasuzDelnas 2.numurs!

Mēneša citāts: „Nebaidies, ja par savām darbībām uz ielas dabūsi pa
„purnu”!”
Delnas aktivitātes un direktora Gundara Jankova
profesionālā darbība izraisa KNAB vadītāja
vietnieces dusmas un draudu izteikšanu! Delnas
direktors par draudu izteikšanu ar iesniegumu ir
vērsies pie ģenerālprokuroru.

Maksātnespējas process
25.martā Delnas direktors pauž viedokli par maksātnespējas procesu.
Maksātnespējas jomā stingrāka kontrole vajadzīga jau šodien. Pēc Valsts kontroles
revīzijas secināms, ka maksātnespējas likuma mērķis netiek sasniegts un
maksātnespējas procesi Latvijā pašos pamatos pakļauti korupcijai. Delnas direktors
norāda, ka tas ir likumsakarīgs rezultāts politiskās gribas trūkumam sakārtot šo
nozari.
KNAB vadītāja novērtējums
27.martā, pēc ministru prezidentes Laimdotas Straujumas lūguma, Delna izvērtēja
un publiskoja Korupcijas novēršanas un apkarošanas (KNAB) biroja vadītāja
Jaroslava Streļčenoka kompetenču novērtējumu, kur ir atspoguļoti izvērsti
argumenti, kādēļ uzskatām, ka J.Streļčenoks nav piemērots KNAB vadītāja
amatam. Galvenie secinājumi, J.Streļčenoks nav līderis KNAB un pretkorupcijas
jautājumos valstī, nav stratēģiskas domāšanas. Vienlaicīgi aicinājām arī pārējās
organizācijas, kuras novērtēja KNAB vadītāju, publiskot savus novērtējumus.

Kampaņa „Cel trauksmi!”
20.aprīlī vienas nedēļas garumā notika
komunikācijas kampaņa „Cel trauksmi”
Rīgas Centrālajā stacijā. Kampaņas
mērķis bija informēt sabiedrību par to,
ko nozīmē celt trauksmi, kas ir
trauksmes cēlējs, kā celt trauksmi, sevi
aizsargājot, kā arī mudināt sabiedrību neklusēt, kļūstot par korupcijas vai kādu citu
prettiesisku darbību lieciniekiem vai upuriem, bet iestāties par tiesiskāku un
demokrātiskāku valsti.
KNAB novērtējums
12.maijā Delna un PROVIDUS publisko priekšlikumus KNAB neatkarības
stiprināšanai un nosūta tos ministru prezidentei Laimdotai Straujumai. Šī brīža
situācijā nav lietderīgi KNAB funkcijas sadalīt starp dažādām iestādēm, jo nav
redzama šādu izmaiņu lietderība no korupcijas apkarošanas un novēršanas
efektivitātes, kā arī resursu saprātīgas izmantošanas viedokļa. Tāpat nav lietderīgi
mainīt KNAB padotību no Ministru prezidenta uz viena ministra pārraudzību, jo tas
nemazina pārraudzības politisko saikni, kas kritizēta starptautiski. KNAB
reorganizācija, kas būtiski mainītu biroja līdzšinējās funkcijas, ir ļoti rūpīgi jāanalizē
no mērķa, resursu un sasniedzamo rezultātu viedokļa. Pirms spert jebkādus soļus,
jābūt pārliecībai, ka jaunie modeļi strādās būtiski efektīvāk un ka mērķus nevar
sasniegt esošā juridiskā modeļa ietvaros.
Ēnu ekonomika Latvijā
Delnas direktors Gundars Jankovs 13.maijā piedalījās konferencē – Ēnu ekonomika
Latvijā paneļdiskusijā. Paneļdiskusijā Delnas direktors norādīja, ka svarīgi ir veidot
dialogu represīvajām iestādēm ar sabiedrību, kā arī aizsargāt trauksmes cēlējus.
Minētais svarīgi, jo trauksmes cēlēji ir efektīvs instruments, kā apkarot ēnu
ekonomiku. Dažādu pētījumu dati liecina, ka 1/3 noziegumu, tiek atklāti tieši
pateicoties trauksmes cēlējiem.
Ģenerālprokurora un tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas
18.maijā Delnas direktors Gundars Jankovs pauž viedokli, ka veids, kādā
apstiprināšanai Tieslietu padomē virzīti kā Augstākās tiesas priekšsēdētāja, tā
ģenerālprokurora amata kandidāti, liecina ne tikai par interešu konfliktu izvirzīšanas
procedūrā, bet arī par atklātības trūkumu kandidātu darbības izvērtēšanā.
Valsts prezidenta vēlēšanas
15.maijā Delnas direktors Gundars Jankovs piedalījās publiskajā diskusijā par
Valsts prezidenta vēlēšanām ar Saeimas frakciju pārstāvjiem. Delnas direktors

norādīja, ka Saeima nespēj savu darbu izdarīt kvalitatīvi, un nav skaidrs, pēc
kādiem kritērijiem kandidāti tiek izraudzīti. Tā kā Valsts prezidenta amats ir
reprezentatīvs, nepietiek ar to, ka prezidentu izraugās politiskie spēki, šajā procesā
jāiesaista arī sabiedrība. Sabiedrībai ir tiesības izteikt viedokli, un Saeimai tas ir
jāņem vērā.
Delna aktīvi sekoja līdzi Valsts prezidenta vēlēšanu procesam un iesaistījās
publiskajās diskusijās un viedokļa sniegšanā vēlēšanu dienā. Aicinājām Saeimas
deputātus 3.jūnijā, izdarīt izvēli par Valsts prezidentu, vadoties no valstiskām nevis
partejiskām vai sabiedrībai slēptām interesēm. Delna arī izteica pārliecību, ka pēc
četriem gadiem Valsts prezidenta vēlēšanas jānotur atklātā balsojumā, un
Satversmes izmaiņas jāpanāk laikus.
3.jūnija LTV1 raidījumā "Sastrēguma stunda" ievēlētais Valsts prezidents Vējonis
publiski atbalstīja Delnas teikto par atklātām prezidenta vēlēšanām un tiesiskuma
jautājumiem.
DELNAS ATBALSTA FONDS ir atvērts Jūsu ziedojumiem!
Fonds nav domāts ikdienas tēriņiem, bet Delnas stabilai izaugsmei. Esam jau
12.jūnijā sasnieguši 2253 eiro. Iemaksātās summas sākas no 15 eiro,
vispopulārākās ir no 50 līdz 100 eiro, lielākās patlaban 500 eiro. Paredzam tuvākajā
nākotnē no fonda ieguldīt 800 eiro kāda projekta rakstīšanai, kura kopējās izmaksas
varētu sasniegt 100 000 līdz 120 000 eiro un no kurām būtu iespējams segt labu
daļu no Delnas administratīvajiem izdevumiem.
Lūdzu izvēlaties savu summu Delnas ilgstošam atbalstam!
Delnas Reģ, Nr. 40008037054
Delnas atbalsta fonda krājkonts: LV65UNLA0050022979854
Jūs varat sasvu ieskaitījumu veikt arī caur PayPal, ko atradīsit www.delna.lv ZIEDOT
sadaļā.

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.celtrauksmi.lv,
www.draugiem.lv/delna, www.facebook.com/biedribadelna,
https://twitter.com/delna_lv
Ja Tev rūp tiesiskums, tad ziedo Delnai, lai varam turpināt savu darbu un iestāties
par tiesiskumu valstī!
Delnas atbalsta fonda bankas konts:
SEB banka, konta Nr. LV65UNLA0050022979854
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