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2016.gada 3.maijs

Godātie „Sabiedrība par atklātību - Delna” biedri, partneri un atbalstītāji!

Vēlamies Jūs informēt par pēdējā laika notikumiem Delnā.

Labas ziņas!

Esam jaunās telpās Rīgā, Citadeles ielā 8. Gaidām Jūs ciemā! Beidzot, četru gadu
laikā, atradās pircējs vecajam birojam, Čaka ielā 49, kas, pateicoties SWED bankas
pretimnākšanai, ļāva Delnai atbrīvoties no 136 000 eiro hipotekārā dzirnakmens. 
Sekmīgi iedibināts Delnas Atbalsta fonds. Paldies visiem dāsniem atbalstītājiem, it
sevišķi Ventspils Naftai. 
Tas radīja iespēju paplašināt Delnas darbinieku komandu – tagad piecu cilvēku
sastāvā: Jānis Volberts, Direktors, Liene Gātere, Direktora vietniece, Gundars
Jankovs, Delnas jurists, Jānis Veide, Projektu vadītājs, un Ieva Strazdiņa, Delnas
grāmatvede. Jānis Volberts agrāk strādāja Ekonomikas ministrijā, Delnai
pievienojās 4.aprīlī. Liene Gātere vēl arvien darbojās NVO „Marta”, amatu Delnā
ieņems 2.maijā. 
Atjaunota Delnas akreditācija pie Transparency International, kas liecina par labu
un augsti novērtētu Delnas darbu.

Delnas biedru sapulce

2016.gada 23.martā notika kārtējā Delnas biedru sapulce. Sapulce noritēja pozitīvā
gaisotnē, padomes priekšsēdētājs un direktors ziņoja par paveikto, papildinājām
statūtus, pārvēlējām padomi. Jauninājums bija padomes ievēlēšanas kārtība.
Sākām trīs-gadu rotācijas kārtību: padomes locekļus ievēl uz trīs gadiem; viņi var
ieņemt amatu divus termiņus pēc kārtas; pēc tam loceklis var atkārtoti kandidēt pēc
viena gada pārtraukuma. 
Padomi ievēlēja šādā sastāvā: 
Valdis Liepiņš, Andris Tauriņš, Kaspars Strazds – 3 gadu termiņš, pārvēlami
2019.g.; – 
Pēteris Tērmanis, Aija Freivalde – 2 gadu termiņš, pārvēlami 2018.g. – 
Ilze Gulēns un Valdis Verners – 1 gada termiņš, pārvēlami 2017g. 
Savā pirmajā sēdē padome par Delnas padomes priekšsēdētāju ievēlēja Valdi



Liepiņu un par priekšsēdētāja vietnieku – Andris Tauriņš.

Delnas esošie projekti

Valsts varas sagrābšanas pazīmju analīze 
Delna, sadarbībā ar PROVIDUS, 2015.gada nogalē uzsāka praktisku projekta
ieviešanu, veicot uzraudzību likumdošanas procesam Saeimā. Pirmie secinājumi
pēc trīs ziņojumiem ir: 
� Privātais sektors dažos gadījumos cenšas pārņemt likumdošanas iniciatīvu; 
� Enerģētikas jomā daži deputāti darbojas kā „pastnieki” gan privātām, gan valsts
struktūrām; 
� Izpildvaras dominētā, ne reti sasteigtā, likumdošana rada valsts varas
sagrābšanas risku. 
Nākamās aktivitātes – ikmēneša ziņojumi par likumdošanas procesa monitoringu,
diskusija par KNAB jautājumu un dalība LAMPA festivālā, diskutējot par dabasgāzes
liberalizāciju Latvijā sākot no 2005.gadu.

Trauksmes cēlēju aizsardzība 
Projekta ietvaros strādājam pie jauna likumprojekta, kas aizsargātu trauksmes
cēlējus (angliski „whistleblowers”) Latvijā. Esam sagatavojuši likumprojektu, par
kuru jau ir izteikušās valsts iestādes, sniedzot atzinumus. Likumprojekta virzība
turpināsies arī pēc jūnijā paredzētās Latvijas uzņemšanas Ekonomiskās sadarbības
un attīstības organizācijā (OECD) , iespējams pat ar lielāku spiedienu no OECD.

Integritātes pakts 
Projekta ietvaros Delna uzraudzīs Rīgas satiksmes projektu: “Zemās grīdas
tramvaja līnijas izbūve Skanstes rajonā”, lai izskaustu koruptīvu darījumu riskus.
Pašreiz notiek intensīvs darbs ar finansētāju (EK), saskaņojot līguma un projekta
praktiskās ieviešanas nosacījumus, kā arī projekta ieviešanas plānu. Paredzam, ka
aktīva praktiskā projekta ieviešana sāksies jau šomēness.

Delnas jaunie projekti

Ziemeļvalstu pretkorupcijas regulējumi 
Šis ir pētījums par Ziemeļvalstu pretkorupcijas regulējumu un tā atbilstību un
piemērošanas iespējām Latvijas apstākļos. Analizēsim pašus regulējumus un
apkoposim dažādus informatīvus materiālus un publiski pieejamu informāciju.
Būtiskas būs pārrunas un intervijas ar atsevišķu Ziemeļvalstu organizācijām un
iestādēm, kuru kompetencē ir korupcijas novēršanas jautājumi. Projektu finansē
Ziemeļvalstu ministru padome.

Eiropas līmeņa masu mediju monitorings 
Eiropas līmeņa masu mediju monitoringa projekta gala rezultāts būs atsevišķu E.S.
dalībvalstu aktuālu ziņu apkopojums par korupcijas jautājumiem un to
atspoguļojums masu medijos. Projekta ietvaros ir paredzēts kopsavilkums angļu
valodā ar konkrētu jautājumu izcelšanu atslēgvārdos. Tādējādi vienkopus



mājaslapā www.corruptioneurope.com būs atrodama aktuāla informācija par
dažādu ES dalībvalstu korupcijas jautājumiem un to atspoguļošanu masu medijos.
Projektu finansē Transparency International-EU (Brisele).

Ēnu ekonomikas apkarošana 
Šis ir topošs projekts par ēnu ekonomikas apkarošanu, kura ietvaros plānots attīstīt
sadarbību ar godīgiem uzņēmumiem, identificējot sistemātiskus ēnu ekonomikas
gadījumus, labākos veidus kā tos apkarot, kā arī veicot kādas specifiskas nozares
ēnu ekonomikas padziļinātu pētījumu. Delnas iesniegto projektu, apstiprināšanas
gadījumā, finansēs Lielbritānijas valdība.

Delna vēršas Satversmes tiesā par zema enerģijas patēriņa
ēku noteikumiem

Šī gada 21.aprīlī Delna vērsās Satversmes tiesā apstrīdot kārtību kādā tiek plānots
sadalīt finansējumu (aptuveni 25 miljoni eiro ik gadus), ko Latvijas budžetā Eiropas
Savienība ieskaita no emisiju kvotu tirdzniecības ieņēmumiem. Delna
konstitucionālajā sūdzībā argumentē par atklātības trūkumu un izstrādātās kārtības
pielāgošanu Ventspils un vel dažu Zaļo un zemnieku savienībai pietuvinātu pilsētu
plānotajiem projektiem, kā arī to, ka izstrādātā kārtība un projekti nesasniegs vides
uzlabošanas mērķi, kas ir obligāts nosacījums šī finansējuma sadalē. Šī ziņa
izraisīja plašu rezonansi dažādos medijos un sasniedza dzirdīgas ausis arī OECD
un Eiropas Komisijā. Ar pilnu Delnas pieteikumu Satversmes tiesā var iepazīties šeit
- http://delna.lv/2016/04/22/delna-versas-satversmes-tiesa-par-zema-energijas-
paterina-eku-noteikumiem/.

SVARĪGI! LŪDZAM IEVĒROT!

Sestdien, 21.maijā pie Svētes upes rīkojam Delnas biedru izbraukumu zaļumos, lai
kopīgiem spēkiem svaigā gaisā spriestu par Delnas stratēģiju 2016-2020. Delna ir
tik stipra, cik iesaistīti un atbalstoši ir Delnas biedri. Tuvāka informācija sekos.

Ja Jums rūp taisnīgums, atklātība, cīņa pret korupciju Latvijā, aicinām Jūs
atbalstīt Delnu, ziedojot Delnas atbalsta fondam. Kopīgiem spēkiem mēs
spēsim paveikt vairāk!

Delnas atbalsta fonda bankas konts: 
SEB banka, konta Nr. LV34UNLA0050022979830 
Reģistrācijas Nr.: 40008037054

Sabiedrības par atklātību – Delna, Transparency International Latvijas nodaļa 
Citadeles iela 8, Rīga, LV 1010 
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
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