


KO DELNA DARĪS?

#IntegritātesPakts nodrošina Delnai piekļuvi visai ar projekta īstenošanu saistītajai
informācijai, lai uzraudzītu projekta gaitu un neatbilstību gadījumā ziņotu
atbildīgajām institūcijām (līguma punkti 5.1.-5.13.). Par Integritātes pakta projektu
Delna no EK četru gadu laikā saņems līdz 356 731 eiro, ko izmantos juridisko un
būvniecības ekspertu piesaistei, organizēs vairākas publiskās diskusijas un citus
pasākumus, lai informētu sabiedrību par projekta attīstības gaitu, kā arī segs citus
ar projekta uzraudzību saistītos izdevumus.

INTEGRITĀTES PAKTA ATKLĀŠANA

25.novembrī Delna organizēja publisku tikšanos par projekta iepirkumu procedūrām
un projekta īstenošanas uzraudzību. RS pārstāvis Edmunds Zivtiņš prezentēja
Skanstes tramvaja līnijas attīstības plānu, EK pārstāve Ingūna Kramiņa iepazīstināja
ar starptautisko pieredzi Integritātes paktu ieviešanā. Paneļdiskusijā piedalījās
pārstāvji no Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Rīgas Domes un Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras. Pasākums bija atvērts ikvienam interesentam.

http://delna.lv/wp-content/uploads/2016/12/RS_Delna_ligums_25.11.pdf
http://delna.lv/lv/2016/11/17/integritates-pakts-tramvaja-linijas-projekta-uzraudziba
http://delna.lv/lv/2016/11/30/tramvaju-projekta-uzraudziba-transparency-international-un-eiropas-komisijas-sadarbiba-sabiedribas-intereses/%29


KNAB IZSLĒDZ DELNU UN PROVIDUS NO SABIEDRISKI
KONSULTATĪVĀS PADOMES

1.novembrī Delna publicēja ziņojumu par KNAB, kurā apkopoja problēmas, kas
jāņem vērā jaunajam KNAB vadītājam un KNAB pārraugiem, un rekomendācijas
KNAB darba stiprināšanai. KNAB savā atbildes vēstulē norādīja uz 21 neprecizitāti
Delnas ziņojumā, tostarp nepieciešamību terminu “parādsaistības” aizstāt ar
“kredītsaistības”. Vēlāk KANB paziņoja par Delnas un PROVIDUS izslēgšanu no
KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes (SKP), to pamatojot ar būtiskiem ētikas
pārkāpumiem vairāku gadu garumā.

KNAB PRIEKŠNIEKA MEKLĒJUMOS JĀSEKO LIKUMĀ
NOTEIKTAJAM

Pēc izslēgšanas no KNAB SKP Delna turpinās uzraudzīt, lai tiktu izsludināts
atkārtots konkurss uz KNAB priekšnieka amatu. Delna jau nosodījusi premjera
ierosinājumu priekšnieka izvirzīšanu uzticēt ģenerālprokuroram, tādējādi apejot
KNAB likumā noteikto procesu, ka izraudzīšanos veic komisija, kuru vada Valsts
Kancelejas direktors.

PĒTĪJUMS PAR ZIEMEĻVALSTU LABAJĀM PRAKSĒM
KORUPCIJAS MAZINĀŠANAI

Ziemeļu ministru padomes finansētā projekta ietvaros Delna veica pētījumu par cīņu
ar korupciju Ziemeļvalstīs. Balstoties uz pētījuma ziņojumu, sagatavoti vairāki
mediju raksti, tajā skaitā par politisko partiju finansējumu, informācijas atklātību un
vārda brīvību, reorganizācijām valsts iestādēs ar mērķi atbrīvoties no darbiniekiem.
Viens no rakstiem tiks publicēts decembrī žurnālā KLUBS.

http://delna.lv/lv/2016/11/01/knab-ieksejas-problemas-un-arejas-uzraudzibas-trukums/%29
http://delna.lv/lv/2016/11/07/vai-premjers-maris-kucinskis-grib-specigu-knab/%29
http://delna.lv/wp-content/uploads/2016/11/delna_corruption-1.pdf
http://www.irlv.lv/blogi/politika/lielaks-valsts-finansejums-politiskajam-partijam-var-mazinat-korupciju
http://www.satori.lv/raksts/12114/Janis_Volberts/Informacijas_atklatibas_iluzija_Latvija_salidzinajuma_ar_Ziemelvalstu_praksi
http://procesilatvija.lv/lv/mans-viedoklis/reorganizacija-ir-legala-bet-nepienemama-izrekinasanas-ar-trauksmes-celejiem/


VARAM ATSAKĀS SNIEGT INFORMĀCIJU PAR KOKURSU,
KURĀ VENTSPILS SAŅĒMA 10 MILJONU EIRO
FINANSĒJUMU

Delna pieprasīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM)
izsniegt atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema
enerģijas patēriņa ēkas” projekta “Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar
koncertzāles funkciju būvniecība” iesniegumu. VARAM atteicās dokumentu izsniegt,
noraidījumā nepamatoti paplašinot informācijas prasījuma apjomu, attiecinot to uz
visu projekta iesnieguma lietu, un aizbildinoties, ka iesniegums nesatur vides
informāciju, tāpēc informācija nav jāsniedz. Delna uzskata, ka VARAM nav pamata
projekta pieteikumu nepubliskot un vērsīsies ar prasību tiesā.

http://delna.lv/lv/2016/10/20/delna-apstrid-varam-atteikumu-izsniegt-informaciju-par-ventspils-30-miljonu-projektu/


DELNA IZGLĪTO UKRAINAS
PRETKORUPCIJAS
EKSPERTUS

No 3.-5.oktobrim Delna Rīgā vadīja
apmācības Ukrainas pretkorupcijas
ekspertiem no nevalstiskā sektora un
valsts institūcijām par politisko partiju
finansēšanas sistēmas izveidi un
uzraudzību. 4.oktobrī notika publiska
diskusija “Divi pretkorupcijas reformu gadi: sasniegumi un izaicinājumi Ukrainā”.
Projekts noslēgsies 2016.gada decembra vidū ar apmācību turpinājumu un
rokasgrāmatas prezentēšanu Kijevā. (Bildē ukraiņu grupa ar "valsts
izslaukšanas"govi.)

IESAISTE LIKUMDOŠANAS PROCESĀ

Delna norādīja uz korupcijas riskiem Publisko iepirkumu likuma grozījumos, kas tika
apstiprināti 2.lasījumā. Likumprojekts paredz būtiski paplašināt to iepirkumu loku,
kuriem piemērojama atvieglota iepirkumu kārtība. Delna uzskata, ka šādi tiks
mazināta arī iepirkumu procesa atklātība. Tāpat Delna norādīja uz problēmām
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā, kas apstiprināts 1.lasījumā.
No noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes nedrīkstētu gūt nesamērīgu
privātu labumu, kā arī būtu jānodrošina brīva pieeja informācijai, kas saistīta ar
noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildi.

NEVAR VIENOTIES PAR
IESTĀDI, KAS
AIZSARGĀS
TRAUKSMES CELĒJUS

Delna turpina iestāties par
trauksmes cēlēju aizsardzības
likuma pieņemšanu.
Likumprojekts atkārtoti tiks skatīts
Valsts sekretāru sanāksmē.
Pagaidām nav panākta vienošanās par to, vai tiks noteikta viena, par trauksmes
cēlējiem atbildīgā valsts institūcija, un kas tā būs. Šībrīža vienošanās paredz, ka
likumā minēto kontaktpunkta funkciju nodrošinās Valsts kanceleja. Delnas uzskata,
ka atbildīgajai institūcijai jābūt Tiesībsarga birojam. Ar ASV vēstniecība atbalstu
Delna 2017.gadā turpinās konsultēt trauksmes cēlējus un veicināt sabiedrības
iesaisti ziņošanā par korupciju. (Foto: Transparency International)

http://m.lvportals.lv/visi/viedokli?id=282763
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/janis-veide-svarigi-veicinat-zinosanu-par-parkapumiem.d?id=47889481


DELNA PRET NAUDAS ATMAZGĀŠANU

Septembrī Delna sāka analizēt naudas atmazgāšanas tendences, aptverot
nacionālo, Eiropas un starptautisko līmeni, īpaši koncentrējoties uz nerezidentu
banku lomu nelegālo naudas plūsmu uzturēšanā. Organizācija Tax Justice Europe
apstiprinājusi Delnas iesniegto projektu, lai strādātu pie jaunās ES direktīvas pret
naudas atmazgāšanu ieviešanai Latvijā. Delnas mērķis ir ārzonās reģistrēto
kompāniju patiesā labuma guvēju publiskošana un visaptveroša analīze par ārzonu
struktūru izmantošanas veidiem koruptīvajos darījumos iegūto līdzekļu slēpšanai.

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJI VALDĪBAS CĪŅU AR KORUPCIJU
VĒRTĒ NEGATĪVI

Transparency International publiskojis 2016.gada Globālā korupcijas barometra
rezultātus par Eiropas un Centrālāzijas valstīm. Barometrs parāda, ka Latvijas
iedzīvotāji uzskata korupciju par vienu no lielākajām problēmām valstī. Valdības cīņu
ar korupciju kā sliktu vērtē 71% Latvijas iedzīvotāju. 15% Latvijas mājsaimniecību
atklāja, ka pēdējā gada laikā maksājušas kukuli, lai saņemtu pamatpakalpojumus.

DELNA IESAISTĪS
UZŅĒMUMUS ĒNU
EKONOMIKAS
MAZINĀŠANĀ

2016.gada decembrī ar
Ziemeļu ministru padomes
atbalstu Delna uzsāks
darbu ar dažādu sektoru
uzņēmējiem, iesaistot tos
ēnu ekonomikas un
korupcijas mazināšanas
pasākumos un veicot

pētījumu par pašvaldību būvniecības iepirkumu sektoru. Iegūtie Latvijas rezultāti tiks
salīdzināti ar Somijas un Baltkrievijas praksi. Projekta noslēgumā Rīgā tiks
organizēta starptautiska konference ar valsts un privātā sektora pārstāvju dalību.

http://delna.lv/lv/2016/11/16/iedzivotaju-vertejuma-valdibas-cina-ar-korupciju-ir-zema-limeni/


TURPINĀS DARBS AR JAUNIEŠIEM

2017.gadā Delna plāno uzņemt jauniešiem domātu īsfilmu par korupciju. Filmu
iecerēts rādīt skolās un jauniešu centros kā daļu no plašākas darbnīcas ar mērķi
izglītot jauniešus par lēmumu pieņemšanas procesu, elites līmeņa korupciju un
valsts sagrābšanu, tādējādi veicinot arī jauniešu interesi par politiku un
sabiedriskajiem procesiem. Šobrīd Delna piesaista līdzekļus 2017.gada vasarā
plānotajai Atklātības un pretkorupcijas vasaras skolai 2017.

DELNAS STRATĒĢIJA 2016 – 2020

Delnas padome pieņēmusi organizācijas darbības stratēģiju nākamajiem 4 gadiem,
kurā noteikti trīs prioritārie darbības virzieni: 1) sabiedrības izglītošana; 2)
trauksmes celšana un trauksmes cēlēju aizsardzība; 3) tiesībsargājošo institūciju
uzraudzība un tiesiskuma stiprināšana. Stratēģijā definēti indikatori Delnas darba
ietekmes mērīšanai, plānotās aktivitātes cilvēkresursu un finanšu kapacitātes
stiprināšanai, un ārējās komunikācijas uzlabošanai līdz 2020.gadam.

Delnas direktors Jānis Volberts

sāka darbu 2016.gada aprīlī. Jānim ir 9 gadu pieredze
valsts sektorā. Iepriekšējos trīs gadus viņš bija
Ekonomikas ministrijas Investīciju piesaistes, tūrisma un
eksporta attīstības departamenta vadītājs. Pirms tam
Jānis strādājis arī Latvijas Investīciju un Attīstības
aģentūrā, starptautiskās auditorkompānijās un
izmēģinājis pieredzi uzņēmējdarbībā. Jānis ieguvis

maģistra grādu tiesībās un finansēs.

Direktora vietniece Liene Gātere

pievienojās Delnai 2016.gada maijā. Pirms tam viņa
četrus gadus strādāja organizācijā Resursu centrs
sievietēm MARTA kā projektu vadītāja un interešu
aizstāvības koordinatore. Kopš 2013.gada viņa papildus
organizēja publisko diskusiju pasākumu PolitiCafe.
Lienei ir maģistra grāds politikas zinātnē.

http://delna.lv/wp-content/uploads/2016/10/Delnas_strategiska_attistiba.pdf


Jurists Jānis Veide

Delnā strādā no 2015.gada oktobra. Iepriekš Jānis pildīja
jurista pienākumus Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestā un strādāja par Saeimas deputāta palīgu. Paralēli
darbam Delnā Jānis nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Viņam ir
bakalaura grāds jurisprudencē.

Jurists Roberts Matulis

Delnas komandai pievienojās 2016.gada septembrī. Roberts
vairāk kā gadu bija Saeimas Sabiedrisko attiecību
departamenta konsultants. Paralēli Roberts studē
jurisprudenci, studijas plānots beigt 2016.gada decembrī. Viņš
ieguvis grādu arī starptautiskajā mārketingā.

Grāmatvede Ieva Strazdiņa

ir Delnas komandā kopš 2014.gada septembra. Ievas klientu
lokā ir arī biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” ,
“Latvijas lauku forums”, “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības
asociācija”. Ieva studē grāmatvedību, analīzi un auditu, viņai ir
bakalaura grāds politikas zinātnē.

Praktikants Antonio Greko no Sicīlijas

palīdz Delnai no 2016.gada septembra līdz 2017.gada
vasarai. Viņš pēta naudas atmazgāšanas shēmas un iesaistās
citos Delnas projektos. Antonio studē starptautiskās attiecības
Linkopingas universitātes maģistra studiju programmā,
Zviedrijā, studijas plānots beigt 2017.gada jūnijā.

Nākamajā izdevumā iepazīstināsim ar Delnas padomes locekļiem.



ZIEDO UN STIPRINI DELNAS SPĒJU VEIDOT PRET
KORUPCIJU NEIECIETĪGU SABIEDRĪBU!

Katrs ziedojums mūs iedvesmo turpināt informēt sabiedrību, izgaismot nelikumības
un iestāties par likuma un rīcībpolitikas izmaiņām, kas mazina korupcijas riskus un
veicina atklātību.

Delnas Atbalsta fonda rekvizīti:

Sabiedrība par atklātību „Delna”

Reģ. Nr. 40008037054

SEB banka

BIC/SWIFT kods: UNLALV2X

konts: LV65UNLA0050022979854

Delna ir sabiedriskā labuma organizācija.

Pārskaitījumos, lūdzu, norādiet savu personas kodu un e-pasta adresi, lai varam
apstiprināt ziedojuma saņemšanu.

©2020 Delna | Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010

 
Web Version   Preferences   Forward   Unsubscribe  

 

 

https://madmimi.com/p/611b29?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d
https://go.madmimi.com/subscription/edit?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/forward/0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/opt_out?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://madmimi.com/?

	KO DELNA DARĪS?
	INTEGRITĀTES PAKTA ATKLĀŠANA
	KNAB IZSLĒDZ DELNU UN PROVIDUS NO SABIEDRISKI KONSULTATĪVĀS PADOMES
	KNAB PRIEKŠNIEKA MEKLĒJUMOS JĀSEKO LIKUMĀ NOTEIKTAJAM
	PĒTĪJUMS PAR ZIEMEĻVALSTU LABAJĀM PRAKSĒM KORUPCIJAS MAZINĀŠANAI
	VARAM ATSAKĀS SNIEGT INFORMĀCIJU PAR KOKURSU, KURĀ VENTSPILS SAŅĒMA 10 MILJONU EIRO FINANSĒJUMU
	DELNA IZGLĪTO UKRAINAS PRETKORUPCIJAS EKSPERTUS
	IESAISTE LIKUMDOŠANAS PROCESĀ
	NEVAR VIENOTIES PAR IESTĀDI, KAS AIZSARGĀS TRAUKSMES CELĒJUS
	DELNA PRET NAUDAS ATMAZGĀŠANU
	LATVIJAS IEDZĪVOTĀJI VALDĪBAS CĪŅU AR KORUPCIJU VĒRTĒ NEGATĪVI
	DELNA IESAISTĪS UZŅĒMUMUS ĒNU EKONOMIKAS MAZINĀŠANĀ
	TURPINĀS DARBS AR JAUNIEŠIEM
	DELNAS STRATĒĢIJA 2016 – 2020
	Delnas direktors Jānis Volberts
	Direktora vietniece Liene Gātere
	Jurists Jānis Veide
	Jurists Roberts Matulis
	Grāmatvede Ieva Strazdiņa
	Praktikants Antonio Greko no Sicīlijas

	ZIEDO UN STIPRINI DELNAS SPĒJU VEIDOT PRET KORUPCIJU NEIECIETĪGU SABIEDRĪBU!

