


 



Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 6.decembrī nolēma izveidot
darba grupu, kas padziļināti izvērtēs Trauksmes cēlēju aizsardzības likumprojekta
lietderīgumu un pilnveidošanas iespējas. Delna sniegs deputātiem savu ekspertīzi.

Iedzīvotāji paraksta vēstules Saeimai ar prasību pilnveidot
Trauksmes cēlēju aizsardzības likumprojektu

Atzīmējot Starptautisko pretkorupcijas dienu un Starptautisko cilvēktiesību dienu,
Delna 10.decembrī piedalījās pasākumā “Uzraksti vēstuli brīvībai” Kaņepes kultūras
centrā. Apmeklētāji tikai iesaistīti aktivitātēs un aicināti parakstīt Saeimas Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijai adresētu vēstuli ar prasību stiprināt
likumprojektu. Vēstules Saeimā nonāks janvārī.

Attēlā: J.Kalniņš, L.Egle ar Delnas stendu Kaņepes Kultūras centrā

Iespēju Valsts prezidentu ievēlēt atklātā balsojumā vērtēs
Saeimas darba grupa

Juridiskā komisija 29.novembrī nodeva 11 212 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu
“Par atklātu balsojumu Valsts prezidenta vēlēšanās”, ko Saeimā iesniedza Delna,

https://delna.lv/lv/2017/12/08/starptautiskaja-pretkorupcijas-diena-delna-aicina-saeimu-pienemt-trauksmes-celeju-aizsardzibas-likumu/


īpaši izveidotai darba grupai, kas strādās līdz 2018.gada martam. Pret iniciatīvas
tālāku virzību balsoja deputāti G.Daudze (ZZS), G.Kalniņš (ZZS) un G.Kūtris (NSL).

Kādas ir iespējas un kā cīnīties ar korupciju?

Novembrī tikāmies ar vairāk nekā 50 jauniešiem. Jēkabpils NVO resursu centrā
diskutējām par jauniešu iespējām un personisko iesaisti problēmu risināšanā kā
ceļu uz progresīvām pārmaiņām. Debašu kluba Quo tu domā? dalībniekus
izglītojām par korupciju un kā to mazināt.

Jauns ziņojums atklāj, kā naudas atmazgāšanas shēmās
izmantotas Baltijas valstu bankas

Transparency International Lielbritānijas nodaļas ziņojums "Hiding in Plain Sight"
sniedz ieskatu nesenajā 70 miljardu atmazgāšanas shēmā no Krievijas (Russian
Laundromat), kur no 440 iesaistītajām britu kompānijām 90% (392) izmantoja
banku kontus Latvijā (270) un Igaunijā (122).

https://delna.lv/lv/2017/11/29/sabiedribas-iniciativu-par-atklati-ieveletu-valsts-prezidentu-nodod-saeimas-darba-grupai/
http://www.transparency.org.uk/publications/hiding-in-plain-sight/#.Wi2Zl99l82z


Delna kopā ar Latvijas juristu apvienības ekspertiem apmācīs
kontrolējošo un tiesībsargājošo iestāžu darbiniekus par
korupciju un ēnu ekonomiku

Sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu līdz 2019.gada aprīlim plānots apmācīt 43
grupas Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā un Valmierā.

Integritātes pakts darbībā – Delnai pieejama visa Rīgas
Satiksmes iepirkuma informācija

Būvprojekta izstrādes process projektā “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” ir
pirmais Delnas iepirkums, ko komanda uzrauga no sākuma līdz beigām. Salīdzinot
ar citām Transparency International nodaļām, kas seko ES fondu izlietojumam,
Delnas noslēgtais līgums ar Rīgas Satiksmi dod plašas tiesības piekļūt iepirkuma
informācijai, kas ir projekta sākuma fāzē ieguldītā skaidrojošā darba rezultāts. Par
uzraudzības procesu Delna ziņos publiskā pasākumā pēc iepirkuma noslēgšanās.

Joprojām skatāma izstāde “Trauksmes cēlējs var būt jebkurš
no mums”

No 20.decembra izstāde atrodas Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā
centrā Torņakalnā, 2018.gada sākumā tā ceļos uz Ekonomikas ministriju.

http://delna.lv/wp-content/uploads/2016/12/RS_Delna_ligums_25.11.pdf
https://delna.lv/lv/intergritates_pakts_2016/


Paldies visiem, kuri atbalstīja Delnas darbu 2017.gadā!
Vairosim neiecietību pret korupciju kopā arī nākamgad!

Kļūsti par Delnas biedru! Biedri ir organizācijas kodols. Pievienojies Delnai, ja
atbalsti mūsu mērķus, idejas un vērtības!

Kļūsti par Delnas brīvprātīgo! Brīvprātīgie darbinieki un praktikanti sniedz
nenovērtējamu atbalstu Delnas ikdienā. Sūti īsu motivācijas aprakstu uz e-pastu
ti@delna.lv un uzzini, ko nozīmē darbs nevalstiskajā organizācijā.

Ziedo un atbalsti Delnas ikdienas darbu, kas sniedzas ārpus dažādu fondu
finansētajām projektu aktivitātēm. Gandrīz 50% no Delnas biroja darbinieku
nostrādātajām stundām ir pro bono darbs, kas iespējams tikai pateicoties
ziedojumiem. Aicinām ikvienu rast iespēju atbalstīt Delnu ar regulāru ikmēneša
maksājumu!

Seko Delnas darbam sociālajos tīklos: **FB, TW, INSTAGRAM, YOUTUBE -
uzzini jaunumus un palīdzi izplatīt informāciju.

https://delna.us17.list-manage.com/track/click?u=1b751a2ba592473298a1b1e63&id=4ebd75309d&e=5d18ca8e35
https://delna.us17.list-manage.com/track/click?u=1b751a2ba592473298a1b1e63&id=ce7392aed5&e=5d18ca8e35
https://delna.us17.list-manage.com/track/click?u=1b751a2ba592473298a1b1e63&id=8cda1916c9&e=5d18ca8e35
https://delna.us17.list-manage.com/track/click?u=1b751a2ba592473298a1b1e63&id=bd83a305f8&e=5d18ca8e35
https://delna.us17.list-manage.com/track/click?u=1b751a2ba592473298a1b1e63&id=3f76d55bf0&e=5d18ca8e35
https://delna.us17.list-manage.com/track/click?u=1b751a2ba592473298a1b1e63&id=6bc868b2a3&e=5d18ca8e35
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