Aicinām iepazīties ar Delnas atzinumu par KNAB izstrādātajiem MK
noteikumiem un Delnas vēstuli Saeimai.
KNAB VĒRŠAS KRIMINĀLPOLICIJĀ PAR DELNAS PĒTĪJUMU
17.jūnijā Delna sadarbībā ar domnīcu PROVIDUS organizēja konferenci par KNAB
darbu pēdējos piecos gados un priekšnieka atlases procesu. Pretkorupcijas
politikas un labas pārvaldības eksperte Līga Stafecka prezentēja pētījumu “KNAB
2011-2016: iekšējās turbulences laiks”, kurā analizēta arī KNAB priekšnieka
iecelšanas procedūra, iekšējie konflikti, to sekas un politiķu reakcija uz birojā
notiekošo. Stafecka tika izsaukta sniegt paskaidrojumus Kriminālpolicijai par
pētījuma avotiem, lai gan visa analizētā informācija ir publiski pieejama. KNAB
priekšnieks J.Streļčenoks solīja konferencē piedalīties, tomēr neieradās.
VAI DELNA NOVĒROS KNAB PRIEKŠNIEKA ATLASI?
2.augustā notika MK sēde, kurā apstiprināja atlases kārtības noteikumus un
tuvākajā laikā tiks publiski izziņots atklātais konkurss uz KNAB priekšnieka amatu.
Tiks izveidota arī procesa novērošanas komisija, kurā aicinās līdzdarboties ne
vairāk kā trīs sabiedriskās organizācijas, paredzam, ka aicinās arī Delnu.

PAR LABU PĀRVALDĪBU DISKUTĒ
SAEIMĀ
10.jūnijā jau 10 reizi notika Saeimas un NVO
forums. Delnas jurists Gundars Jankovs
kopā ar Saeimas Valsts pārvaldes un
pašvaldības komisijas priekšsēdētāju Sergeju
Dolgopolovu (Saskaņa) vadīja sesiju par labu
pārvaldību, pievēršoties arī lobisma
regulējumam un projekta “Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums”
rezultātiem.

IZBRAUKUMA SĒDĒ IDEJAS
KAPACITĀTES STIPRINĀŠANAI UN
KOMUNIKĀCIJAI
20 Delnas darbinieku, biedru un atbalstītāju
komanda tikās stratēģiskās plānošanas
sēdē Jelgavas novada “Cepļos” 21.maijā.
Daniela Pavļuta ievadlekcijai par korupciju
Latvijā sekoja darbs trīs grupās pie Delnas
darbības prioritātēm, kapacitātes stiprināšanas un ārējās komunikācijas. Turpmāko
gadu darbu plānots virzīt sabiedrības izglītošanai, trauksmes celšanas veicināšanai,
valsts institūciju stiprināšanai un uzraudzībai un Delnas finansiālās situācijas
nostiprināšanā.
DARBS AR JAUNIEŠIEM
No 29.jūnija līdz 2.jūlijam Līgatnē un
Cēsīs notika Delnas organizētā
ATKLĀTĪBAS UN PRETKORUPCIJAS
VASARAS SKOLA 2016. 20 jaunieši
vecumā no 19 līdz 24 gadiem apguva
četru dienu programmu, kas apvienoja
izglītojošas nodarbības, uzdevumus un
sarunu festivāla LAMPA apmeklēšanu.
Nodarbības vadīja pieredzējuši
eksperti: Inga Spriņģe, Ivars Ijabs, Mārtiņš Vaivars, Lolita Čigāne, Valts Kalniņš,
Valdis Zatlers, Linda Curika, Lauma Paegļkalna, Jānis Rozenbergs, Jānis Veide.
Vasaras skolas norisi finansiāli atbalstīja Pasaules brīvo latviešu apvienība, Kanāda
tautieši caur Palīdzības un attīstības fondu Latvijai (LRDF), Heritage Foundation un
Vācijas vēstniecība Latvijā.
ATKĀRTOTS IESNIEGUMS SATVERSMES TIESĀ
25.jūlijā Delna iesniedza atkārtotu pieteikumu Satversmes tiesai, apstrīdot
izstrādātos noteikumus emisiju kvotu finansējuma piešķiršanai. VARAM
izsludinātajā konkursā par zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību tika saņemts
tikai viens projekta iesniegums no Ventspils pašvaldības. Delna uzskata, ka
pieteikumā nav nodrošināts izmaksu efektīvs siltumnīcefekta gāzes emisiju
samazinājums, bet gan palielinājums, kas neatbilst Latvijas ilgtspējīgai attīstībai un
tiesiskuma principam. Informāciju par tiesiskuma principu pārkāpumu Delnai
sniedza trauksmes cēlāja.

VID VADĪTĀJA IECELŠANAS
NOVĒROŠANA
Delna kā atlases procesa tiesiskuma
novērotājs piedalījās vērtēšanas
komisijas sēdē, kas beidzās bez
rezultāta. Delna publiski kritizēja finanšu
ministres Danas Reiznieces-Ozolas
lēmumu kandidāti uz VID
ģenerāldirektora amatu izvēlēties
vienpersoniski, bez atkārtota atklāta
konkursa rīkošanas.

GUNDARAM JANKOVAM – JAUNS IZAICINĀJUMS
No 15.jūlija iepriekšējais Delnas direktors Gundars Jankovs pārtraucis formālas
darba attiecības ar Delnu, lai veidotu karjeru privātajā sektorā. Gundars turpinās
sadarboties ar Delnu kā padomnieks un eksperts pretkorupcijas un labas
pārvaldības jomā, uzkrātās zināšanas turpinot pilnveidot un iesaistoties pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanas pasākumos.
KORUPCIJAS ATSPOGUĻOJUMS MEDIJOS
Transparency International publickojis datu bāzi European Corruption
Observatory, kurā apkopotas mediju ziņas par tiesībsargājošo iestāžu vēršanos
pret korumpantiem dažādās Eiropas valstīs. Delna veica Latvijas lasītāko interneta
mediju monitoringu, pievienojot datu bāzei vairāk kā 80 rakstus, kas publicēti
pēdējo 4 mēnešu laikā. Raksti publicēti oriģinālvalodā ar īsu apkopojumu angliski,
lai informācija būtu viegli izmantojama žurnālistiem visā pasaulē.
SARUNU FESTIVĀLS LAMPA
Sarunu festivāls LAMPA notika Cēsīs 1.-2.jūlijā. Delna piedalījās ar plašu
programmu, organizējot 2 diskusijas, 2 darbnīcas, 4 kuģīša izbraukumus Cēsu pils
kanālā un piedaloties Re:baltica diskusijā par trauksmes cēlājiem. Diskusijā
“Dabasgāzes liberalizācijas aizkulises” tika prezentēts projektā “Valsts sagrābšanas
pazīmju analīze: Latvijas gadījums” veiktais pētījums par valsts nozagšanas
riskiem dabasgāzes tirgus liberalizācijas kontekstā. Vasaras skolas dalībniece
Ieva Anna Krūmiņa sagatavoja rakstu par festivālu.
E

KORUPCIJA KĀ NACIONĀLĀS DROŠĪBAS DRAUDS
Kopā ar Hudson Institute no ASV 2.augustā organizējām publisku diskusiju par
korupcijas saistību ar drošību. Panelisti no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un ASV
analizēja situāciju Krievijā un Baltijas valstīs, iepazīstināja ar “Kleptokrātijas
iniciatīvas” ideju un rezultātiem, demonstrēja jaunizveidoto "Kleptokrātijas arhīvu",
kurā pieejami līdz šim nepubliskoti dokumenti par Krieviju.
SADARBĪBA AR ĀRVALSTU VĒSTNIECĪBĀM
Vasarā Delna tikās ar pārstāvjiem no Lielbritānijas, ASV, Vācijas, Nīderlandes,
Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas vēstniecībām. Pārrunājām Latvijas iekšpolitiskās
aktualitātes, sadarbības iespējas un panācām atbalstu Delnas darbam.

ZIEMEĻVALSTU LABĀS PRAKSES KORUPCIJAS MAZINĀŠANAI
Delna veic pētījumu, kurā analizē Ziemeļvalstu tiesisko regulējumu un labās
prakses cīņai ar korupciju. Šajā vasarā pētnieciskais darbs iekļāva arī studiju vizītes
uz Somijas un Zviedrijas Transparency International nodaļām un pretkorupcijas
iestādēm. Sabiedrības izglītošanas nolūkos rudenī pētījuma rezultāti tiks iestrādāti
mediju publikācijās.
TRAUKSMES CĒLĀJU AIZSARDZĪBA
Delna iesaistījusies trauksmes cēlāju tiesiskās aizsardzības likumprojekta izstrādē.
Šobrīd norit otrreizējās saskaņošanas process pirms komisijas sēdes un Delna
turpinās sniegt atzinumus, norādot uz pārāk deklaratīvajiem aizsardzības līdzekļiem
un reālu sankciju trūkumu gadījumos, kad notiek vēršanās pret trauksmes cēlājiem.
Kā atbildīgās institūcijas par trauksmes cēlāju aizsardzību tiek apsvērtas:
Tiesībsargs, Valsts kanceleja un Valsts kontrole. Delna iesniedza priekšlikumu
Transparency International (TI) par apjomīgu projektu visā TI tīklā (vairāk kā 100
valstīs) par trauksmes cēlāju statusa, tēla un darbības veicināšanu. Delna gaida
atbildi, bet jau gatavojas veikt pilotprojektu Latvijā.
SADARBĪBA AR UKRAINU
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija apstiprināja Delnas iesniegto projektu
"Pretkorupcijas politikas ieviešanas mehānismu stiprināšana Ukrainā - Latvijas
pieredze Ukrainai politisko partiju finanšu kontroles uzraudzībā", kuru sāksim ieviest
2016.gada augustā.
DELNAS ATBALSTA FONDS
Delnas darbu lielā mērā finansē piešķīrumi un ziedojumi konkrētu projektu
veikšanai. Taču ir arī pienākumi, ko var segt tikai no indivīdu, fondu un uzņēmumu
ziedojumiem, piemēram, KNAB darba uzraudzība, dalība valdības un Saeimas
darba grupās un komisijās. Organizācijas ilgtspējas nodrošināšanai Delna izveidoja
Atbalsta fondu. Delna aicina katru no jums apsvērt iespēju regulāri atbalstīt Delnu.
Lolita Čigāne, Delnas biedre un 12.Saeimas deputāte, to dara ar ikmēneša 10 eiro
iemaksu.
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-paasta adresi, lai varam
apstiprināt ziedojuma saņemšanu.
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