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KAS MĒS 
ESAM?

 www.transparency.org

 Dibināta 1993. gadā

 Starptautiska nevalstiska 
organizācija ar nodaļām 
vairāk nekā 100 pasaules 
valstīs

 Organizācijas vīzija: no 
korupcijas brīva pasaule

 Vietējas zināšanas, 
pasaules ietekme

 www.delna.lv

 Dibināta 1998. gadā

 Transparency International nodaļa 
Latvijā

 Mērķis: veicināt demokrātiskas 
sabiedrības veidošanos, sekmējot 
informācijas atklātību un 
korupcijas novēršanu

 Misija: veidot atklātu, taisnīgu un 
demokrātisku sabiedrību, kas  ir 
brīva no korupcijas politikā, 
biznesā un savstarpējās attiecībās

http://www.transparency.org/
http://www.delna.lv/






Septembris, 
2020

KAS MĒS ESAM?

✓Gulbenes novada vidusskola

✓Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija

✓Talsu valsts ģimnāzija

✓ Maltas vidusskola

✓ Rīgas 25. vidusskola

✓ Rīgas 13. vidusskola

 Katra skola ir izvirzījusi savu kontaktpersonu



Oktobris, 2020

 Skolas saņēmušas un izvietojušas plakātus par 
projektu

 Publicējam informāciju savās mājaslapās, sociālajos 
tīklos (teksts, bilde)

 Aptaujājam skolēnus (sākuma aptauja)

 Skolās uzsācies ideju izvirzīšanas process (līdz 
31.10.2020.)

 Delna organizē semināru skolotājiem (ar ekspertiem no 
Vācijas, Lietuvas, Latvijas), kurā aicināsim piedalīties 
visas Latvijas skolas, ministriju u.c.

 Kopīga jautājumu/atbilžu sesija ar Lietuvas kolēģiem

 Individuālās konsultācijas pēc nepieciešamības



Novembris, 
2020

 Skolas saņem plakātu ar aicinājumu skolas saimei 
balsot (katra skola norāda kad, kur)

 Ideju prezentēšanas «pasākums» / Fotogrāfs 

 Balsošana un uzvarētāja noteikšana / Fotogrāfs

 Saņemsiet T-kreklus uzvarētājiem (un citiem 
aktīvajiem) no Delnas (skaitu precizēsim)

 Delnas līdzfinansējuma pārskaitījums skolai

 Uzvarētāju diskusija – no katras skolas, online
(iespējams, ka decembrī)

 Ideju realizēšanas uzsākšana. Skolēni seko līdzi

 Saņemsiet informatīvu video, kurā skaidrosim 
skolēniem, kā un kādēļ sekot līdzi idejas realizēšanai 
un budžeta izlietojumam

 Individuālās konsultācijas pēc nepieciešamības



Decembris, 
2020

 Ideju realizēšana. Skolēni seko līdzi (līdz 
30.12.2020)

 Skolas saņem plakātus (katra savu) ar uzvarējušo 
ideju

 Aptaujājam skolēnus (noslēguma aptauja, lai 
varam salīdzināt rezultātus)

 Iespējams – fotogrāfs katrā skolā, lai fiksētu 
realizēto ideju

 Publisks online pasākums – rezultātu 
prezentēšana citām skolām, ministrijai u.c., 
piedalās skolu pārstāvji, skolēnu

 Iespējams – skolu pārstāvju klātienes tikšanās

 Individuālās konsultācijas pēc nepieciešamības



Atskaites 
forma

• Katra skola iesniedz Delnai atskaiti par realizēto 
ideju līdz 15.01.2021.



Ko saņemsim 
pēc projekta?

• Projekta video

• Faktu lapa par projektu (balstoties uz anketu 
rezultātiem) un realizētajām idejām

• Fotogrāfijas no jūsu skolas procesa

• Vadlīnijas, kā šādu projektu realizēt



Delnas 
kontaktpersonas

 Sandra Rubene: sandra.rubene@gmail.com, 
tālr. 26337320

 Inese Tauriņa: inese.taurina@delna.lv, 
tālr. 29149125

mailto:sandra.rubene@gmail.com
mailto:inese.taurina@delna.lv

