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MIKS MUIŽARĀJS ir jauns Saldus iedzīvotājs. Saldus ir pil-
sēta Latvijā ar mazliet vairāk nekā 12 000 iedzīvotāju. 

Līdzīgi daudziem citiem 20-gadniekiem, neskatoties uz 
pieķeršanos savai zemei un savai ģimenei, kā arī tam, ka vi-
ņam bija darbs televīzijā, kādu dienu Miks nolēma pamest 
savu mierīgo un rutīnas dzīvi un doties jaunu piedzīvojumu 
meklējumos.

Viņa ceļojums sākās Etiopijā. Tur viņš daudz ko iemācī-
jies un apguvis kādu ļoti svarīgu mācību – tā vietā, lai tikai 
ņemtu, labāk ir kaut ko dot sabiedrībai. Strādājot Addis Abe-
ba universitātē, viņš atklāja starptautiskās sadarbības pasauli 
un saprata, ka šis būs arī viņa ceļš. Nākamais viņa ceļš veda 
uz ASV, lai studētu starptautisko attīstību Ņujorkas univer-
sitātē. Pēc universitātes diploma iegūšanas Miks vēl vairākus 
gadus turpināja ceļot, liekot lietā savas zināšanas dažādās pa-
saules nabadzīgākajās valstīs, piemēram, Ekvadorā un Timor 
Leste. Taču pēc visiem ceļojumiem pienāca diena, kad Miks 
juta, ka ir jāapstājas. Kaut kas viņam teica, ka ir brīdis, lai 
kaut ko darītu savas valsts labā. Tā 2016. gadā viņa garais ce-
ļojums noslēdzās. Miks atbrauca mājās, un atgriešanās Saldū 
iezīmēja jauna stāsta sākumu. 
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Apstākļi sakrita tā, ka tūlīt pēc at-
griešanās Miks piedalījās sabiedriska-
jā apspriešanā, ko organizēja vietējie 
aktīvisti par jauna bīstamo atkritumu 
poligona izveidošanu tikai 600 metru 
attālumā no pilsētas. Tā bija trešdie-
na, un pusdienlaikā sanāksmē piedalī-
jās vairāk nekā 300 cilvēku. Iedzīvotāji 
bija labi informēti un apņēmības pilni 
atmaskot šīs iniciatīvas radīto apdrau-
dējumu sabiedrības vides un sanitāra-
jai drošībai. Miks ļoti labi atceras to 
dienu, kad viņš lūkojās uz dusmīgo 
pūli, kas bija vienots un apņēmības 
pilns cīnīties par kopējo labumu. Šis 
spēks viņu pārsteidza. Tāpēc sanāks-
mes beigās Miks ierosināja pārveidot 
šo atsevišķo iniciatīvu par patiesu un 
pastāvīgu organizāciju.

Tā tika dibināta Saldus Aizsardzī-
bas biedrība. Organizācija dzima, lai 
cīnītos pret piesārņojoša industriāla 
objekta izveidošanu. Nav noslēpums, 
cik grūti ir uzvarēt cīņu, kad neliela 
kopiena saskaras ar milzīgas korporā-
cijas pretsparu un vietējām un valsts 
iestādēm, kas to aizstāv. 

Objekts vēl joprojām ir atvērts, 
darbojas un piesārņo, joprojām nori-
sinās tiesvedība. Daļējā sakāve Saldus 
Aizsardzības biedrību nav apturējusi. 
Šodien organizācija ar lielu apņēmību 

Miks  
Muižarājs, 
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Aizsardzības  

biedrība

veicina sabiedrības aktīvu un kons-
truktīvu līdzdalību vietējās pašvaldī-
bas lēmumu pieņemšanas procesā, 
un, pateicoties tam, pašvaldībai ir kļu-
vis arvien grūtāk pieņemt pretrunīgus 
lēmumus, kas vērsti pret kolektīvajām 
interesēm. 

Piedzīvojot darbības pacēlumus 
un kritumus, Saldus Aizsardzības 
biedrības iesaistīšanās politiskajās 
debatēs noteikti ir saviļņojusi dzīvi 
mazajā pilsētiņā, kas ir gatava cīnīties 
par savām tiesībām. Mikam šis ir tikai 
jauna ceļojuma aizsākums. Šoreiz tas 
būs ceļš uz Saldus reģiona ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanu visas sabied-
rības interešu labā.
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https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/projekti/

Transparency International (TI) ir starptautiska organizā-
cija, kas radās 1993. gadā Berlīnē. Visapkārt pasaulei tika at-
vērtas lokālās pārstāvniecības (pašlaik aptuveni 120 nodaļas), 
līdz 1998. gadā kā TI Latvijas nodaļa radās DELNA. 

Liene raksturo DELNA kā vienu no divām organizācijām 
Latvijā, kas mērķtiecīgi iestājas pret korupciju gan valsts 
pārvaldē, gan privātajā sektorā, gan arī sabiedrībā kopumā. 
Korupcija ir plaša tēma, tāpēc organizācija strādā ar tās cē-
loņiem, piemēram, atklātības un labas pārvaldības stiprinā-
šanu. Organizācija iesaistās attīstības sadarbības projektos 
ar Ukrainu, Kirgizstānu, Gruziju, Moldovu un citām valstīm. 
Šobrīd viens no galvenajiem darbības virzieniem ir apmācību 
vadīšana valsts ierēdņiem un jauniešiem, tiek veikti pētījumi 
un interešu aizstāvības darbs – piedalīšanās dažādās Saeimas 
un valsts pārvaldes komisijās. Svarīgi pieminēt arī konsultā-
cijas privātpersonām un it īpaši trauksmes cēlējiem. Liene 
pati ar DELNU iepazinās, kad studēja augstskolā un veica 
projektu pētnieciskajā žurnālistikā - pēc tam viņa piedalījās 
DELNAS organizētajā vasaras skolā. Sākot darbu organizāci-
jā, Liene atjaunoja vasaras skolu norisi. 

Korupciju var ierobežot divos veidos – pirmais ir atklātī-
ba vai slēpšanās iespēju trūkums, un otrais ir godprātība - tas 

attiecas gan uz iestādēm, gan indivī-
diem. Latvijā korupcijas cēloņi ir da-
žādos līmeņos - institūcijas Latvijā nav 
pietiekami spēcīgas, un arī sabiedrībā 
joprojām nav izstrādātas normas, kas 
pietiekami stipri redzētu korupciju kā 
neētisku. Tādēļ ir nozīmīgi veicināt 
privātā sektora sadarbību ar nevalstis-
ko sektoru un runāt par iekšējiem uz-
ņēmumu standartiem.

Kā lielākos DELNA sasniegumus 
Liene vērtē aktivitātes pirms 11. Sa-
eimas vēlēšanām, kā arī to, ko ievē-
lētā Saeima paveikusi - plaša likumu 
sakārtošana un atklātības vairošana; 
mainīts partiju finansēšanas likums; 
A. Šlesera un A. Šķēles ietekmes ma-
zināšana u.c. sasniegumi. 5 mēnešos 
ir apmācīti ap 300 tiesībsargājošo un 
kontroles iestāžu izmeklētāji, gada 
laikā korupcijas jautājumos tiek iz-
glītoti ap 250 jaunieši, tiek sniegta 

“Tās ir kompleksas lietas, bet 
tas [nozīmīgākais attīstībai] 
ir, ka mums jāstiprina vairāk 
savas institūcijas, jārada viņas 
tādas, lai nelaistu korupciju 
caur un jāstiprina tas, kā 
likumi tiek īstenoti, pielietoti 
praksē un uzraudzīti.”

– LIENE

palīdzība ap 70 trauksmes cēlējiem.  
Pirms katrām Saeimas vēlēšanām 

DELNA izveido deputātu datubāzi 
“Deputāti uz delnas”, kas apkopo pa-
šus populārākos kandidātus un viņu 
līdzšinējās aktivitātes apkopojumu, 
lai būtu iespējams spriest par topošo 
deputātu uzticamību un reputāciju. 
Pirms iepriekšējajām vēlēšanām datu-
bāzi izmantojuši vairāk kā 60 tūkstoši 
lietotāju vismaz 800 tūkstoš reižu. 13. 
Saeimas vēlēšanās DELNA strādājusi 
arī pie latviešu diasporas apzināšanas 
un iesaistīšanas vēlēšanu procesā - or-
ganizācija sadarbojas arī ar vairākām 
tipogrāfijām, lai sekotu līdzi tam, cik 
ētiski un likumiski priekšvēlēšanu lai-
kā aģitācija tiek ievietota presē. 

Pēc Lienes domām, DELNA veici-
na ilgtspējīgu attīstību ar visām savām 
aktivitātēm, jo popularizē nevis kam-
paņveidīgos uzlabojumus, bet gan uz-
labojumus ilgtermiņā - it īpaši, runā-
jot par to, kā valstij un sabiedrībai kļūt 
efektīvākai. Organizācijas direktore 
izceļ to, ka korupcija visvairāk ietek-
mē mazāk aizsargātās, marginalizētās 
grupas, tāpēc cīņa pret to pamatā ir 
iekļaujošai sabiedrībai. 


