
DELNA VĒRTĒ POLITISKO SPĒKU PROGRAMMAS: KORUPCIJAS
NOVĒRŠANA, ATKLĀTĪBA UN LABA PĀRVALDĪBA

"Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2022. gada septembrī izvērtēja Centrālās
vēlēšanu komisijas (CVK) mājaslapā publicētās uz 14. Saeimu kandidējošo politisko
spēku programmas. Delna analizēja visu 19 iesniegto vēlēšanu sarakstu programmas,
izdalot tās vairākās jomās.
 
Aplūkotas jomas, kas Delnas ieskatā ir būtiskas, lai palīdzētu vēlētājam neapjukt plašajā
solījumu klāstā: korupcijas novēršana, tiesiskuma spēcināšana, ēnu ekonomikas
mazināšana, Satversmes grozījumi, labas pārvaldības principu ieviešana, mediju darbības
un neatkarības veicināšana.
 
Programmas ir svarīgas, lai ieraudzītu, par ko iestājas politiskais spēks, vai tā uzskati nav
pretrunā ar vēlētāja uzskatiem. Vairāk lasiet Delnas mājaslapā ->

https://delna.lv/lv/2022/09/28/delna-verte-politisko-speku-programmas-korupcijas-noversana-atklatiba-un-laba-parvaldiba/
https://sv2022.cvk.lv/pub/kandidatu-saraksti
https://delna.lv/lv/2022/09/28/delna-verte-politisko-speku-programmas-korupcijas-noversana-atklatiba-un-laba-parvaldiba/


DELNA PĒTIJA – CIK ATKLĀTAS IR PARTIJU MĀJASLAPAS

Saeimas vēlēšanām tuvojoties, Delna publicēja partiju un partiju apvienību mājaslapu
atklātības izvērtējumu, kurā vērtējām, kāda informācija ir publicēta mājaslapās par
kandidātiem un vēlēšanu sarakstu programmām, par partiju vai partiju apvienību un tās
finansējumu. Delna vērtēja 11 vēlēšanu sarakstu mājaslapas, kas septembrī publicētajos
partiju reitingos guvuši lielākos vērtējumus.
 
Jo plašāka informācija publicēta mājaslapā, jo objektīvāku priekšstatu par sarakstu un
kandidātiem iespējams iegūt un vēlēšanās izdarīt gudru, pārdomātu izvēli. Iepazīsties ar
vērtējumu Delnas mājaslapā ->

DELNA JAUNĀ BIROJĀ

Delna atrodas jaunās telpās – Veru ielā 6, Rīgā (950 metrus no līdzšinējā biroja). Nelielajā
divu kabinetu birojā varēsim organizēt darba sanāksmes, ēkā pieejamajā konferenču zālē
– lielākus pasākumus. Sekojiet līdzi informācijai, aicināsim ciemos uz nākamajiem mūsu
organizētajiem pasākumiem Veru ielā 6!

https://delna.lv/lv/2022/09/27/delna-peta-cik-atklatas-ir-partiju-majaslapas/
https://delna.lv/lv/2022/09/27/delna-peta-cik-atklatas-ir-partiju-majaslapas/
https://delna.lv/lv/2022/09/26/delnas-birojam-jauna-adrese/


AICINĀM VALSTS PREZIDENTU UN SAEIMU LABOT VĒL VIENU
KĻŪDU PAŠVALDĪBU LIKUMĀ – PAR DEPUTĀTU SĒDĒŠANU UZ
DIVIEM KRĒSLIEM

Saeima 8. septembra sēdē atbalstīja 131. priekšlikumu jaunajam Pašvaldību likumam, ar
kuru pašvaldības domes deputāts arī turpmāk varēs ieņemt pašvaldības iestādes vadītāja
vai viņa vietnieka amatu. Delnas ieskatā šāds lēmums veicinās aplamas situācijas,
pieļaus, ka uz vairākiem krēsliem gan lēmejvarā, gan izpildvarā sēž vieni un tie paši
cilvēki. 
 
Saeimas deputātiem ir jālabo pieļautā kļūda un jānosaka jaunajā Pašvaldību likumā
aizliegums pašvaldību deputātiem ieņemt pašvaldības iestādes vadītāja vai vietnieka
amatus jebkādas nozares pašvaldību iestādē.
 
Vairāk par aicinājumu varat lasīt Delnas mājaslapā ->

https://delna.lv/lv/2022/09/21/delna-aicina-valsts-prezidentu-un-saeimu-labot-vel-vienu-kludu-pasvaldibu-likuma-par-deputatu-sedesanu-uz-diviem-kresliem/
https://delna.lv/lv/2022/09/21/delna-aicina-valsts-prezidentu-un-saeimu-labot-vel-vienu-kludu-pasvaldibu-likuma-par-deputatu-sedesanu-uz-diviem-kresliem/


KĀ PAREIZI DOTIES BALSOT?
Aicinām ikvienu pilsoni 1. oktobrī doties vēlēt! Kapēc vēlēt? Jo katrs vēlētājs:

1. nosaka, kurš no sarakstiem iegūs vairāk vietu Saeimā,
2. veicina konkurenci starp partijām, jo pieaug ietekme tiem sarakstiem, kas saņēmuši

lielāku balsu skaitu, partiju apvienībās tas var raisīt iekšējas pārmaiņas, kādas
partijas ietekmei pieaugot vai mazinoties,

3. maina kandidāta ietekmi partijā – tiek dota skaidra ziņa gan kandidātiem un viņu
sarakstam, gan citām partijām, potenciālajiem sadarbības partneriem un plasākai
sabiedrībai. 

4. ar savu balsi finansē partiju vai partiju apvienību.

Deputātu no iekļūšanas Saeimā reizēm šķir tikai 30–60 balsis. Lai iegūtu lielāku ietekmi,
izmanto iespēju gan svītrot, gan ievilkt "+".
 
Delnas mājaslapā uzzini, kā balsot gudri ->

https://delna.lv/lv/2022/09/17/ka-pareizi-doties-balsot/
https://delna.lv/lv/2022/09/17/ka-pareizi-doties-balsot/


DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

KĀPĒC PAŠVALDĪBĀM JĀBŪT ATKLĀTĀM?
Kādēļ pašvaldību atklātība ir nozīmīga? Pašvaldības var gan palīdzēt, gan traucēt
iedzīvotājiem iesaistīties pašvaldības dzīvē. Ja pašvaldība ir atklāta, tad mēs katrs daudz
vairāk varēsim nolemt, kādā pašvaldībā es vēlos dzīvot – kur būvēt ceļus un bērnudārzu,
kādus pasākumus organizēt vai rūpnīcu atvērt mūsu pilsētā vai novadā.
 
Kāda ir atklāta pašvaldība? Tāda, kas dod iespēju iedzīvotājam izsekot deputātu darbiem,
regulāri rīko sabiedriskās apspriedes, skaidro iedzīvotājiem, kā tiek izmantota nodokļu
maksātāju nauda, aktīvi sazinās ar iedzīvotāju.
 
Sīkāk par šiem un citiem jautājumiem Delnas mājaslapā ->

VALSTS FINANSĒJUMA PALIELINĀŠANA PARTIJĀM – KO
IEGUVA SABIEDRĪBA?
Ievērojams valsts finansējuma palielinājums pašiem sev bija viens no kritizētākajiem šīs
Saeimas lēmumiem. Re:Baltica atskatās, kas no tā iznācis.
 
Delnas pētnieks Olafs Grigus komentē partiju finansējumu, norādot, ka vēlētāji partiju
kandidātu sarakstos var redzēt partiju grūtības piesaistīt biedrus un iesaistīt viņus partijas
attīstībā. Par to liecina slavenības un citi pazīstami, bet partijā “neizauguši” cilvēki, kurus
politiskie spēki aizvien iekļauj vēlēšanu sarakstos. Tas radot arī iespaidu par šauru cilvēku
loku, kas nosaka, kurš būs sarakstā.
 
Sīkāk Re:Baltica rakstā ->

VAI CĪŅA AR ĒNU EKONOMIKU KĻUVUSI PAR OTRĀS ŠĶIRAS
PROBLĒMU?
LV portāls noskaidro ekspertu viedokli par cīņu ar ēnu ekonomiku. Delnas pētnieks Olafs
Grigus komentē: “Šobrīd pie varas esošie politiķi, visticamāk, izvairās no temata par ēnu
ekonomiku, lai nebūtu jāatbild par līdz šim paveikto. Tas skaidrojams ar to, ka ēnu

https://delna.lv/lv/atbalstit/
https://delna.lv/lv/2022/09/13/kapec-pasvaldibam-jabut-atklatam/
https://delna.lv/lv/2022/09/13/kapec-pasvaldibam-jabut-atklatam/
https://rebaltica.lv/2022/09/valsts-finansejuma-palielinasana-partijam-ko-ieguva-sabiedriba/


Aicinām atbalstīt mūsu darbu! 
Katrs Jūsu Delnai ziedotais eiro palīdz cīņā ar korupciju Latvijā

ZIEDOT DELNAS DARBAM

ekonomikas samazināšana nav jautājums, kuru risināt vieglā un vienlaikus populārā
veidā.”
 
Sīkāk LVportāla rakstā ->

Ja arī Jūs vēlaties piedalīties Delnas darbā un palīdzēt mazināt korupciju
Latvijā – aicinām kļūt par biedru. Kā Delnas biedrs Jūs pievienosieties 85
cilvēku kopienai Latvijā un būsiet daļa no Transparency International
globālā pretkorupcijas tīkla ar nodaļām vairāk nekā 100 pasaules valstīs!

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos tīklos

"Sabiedrības par atklātību - Delna" elektronisko apkārtrakstu "Ziņas uz Delnas" finansē
Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo
iedzīvotāju fonds"

https://delna.lv/lv/atbalstit/
https://delna.lv/lv/atbalstit/
https://lvportals.lv/viedokli/345038-vai-cina-ar-enu-ekonomiku-kluvusi-par-otras-skiras-problemu-2022
https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/cilveki/
https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/cilveki/
https://www.transparency.org/en/
https://www.transparency.org/en/
https://www.facebook.com/BiedribaDelna/
https://www.youtube.com/user/DelnaVideo
https://twitter.com/DELNA_LV
https://www.linkedin.com/company/transparency-international-latvia/


Šo vēstuli nosūtīja Sabiedrība par atklātību - Delna uz p.termanis@apollo.lv.
Sabiedrība par atklātību - Delna | Citadeles iela 8, Riga, LV-1010

Lai atteiktos no turpmākām vēstulēm, spiediet šeit | Atjaunot profilu
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