Transparency International 2017.gada Korupcijas uztveres
indeksā Latvijai 58 punkti un 40.vieta pasaulē
Gada laikā Latvija pakāpusies indeksā par vienu punktu. Rezultāti nozīmē, ka
Latvija nav sasniegusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs
nosprausto mērķi – iegūt 60 punktus. Latvijai joprojām ir sliktākais rezultāts starp
Baltijas valstīm.

Delna publicē ziņojumu "Connections" par naudas
atmazgāšanu Latvijā
Ziņojums tapis kā reakcija uz žurnālistu un tiesībaizsardzības iestāžu atklātajām
shēmām, kurās Latvijas banku sektors pēdējā desmitgadē ticis izmantots vismaz 20
miljardu nelegāli iegūtu eiro legalizēšanai un iepludināšanai starptautiskajā finanšu
sistēmā.
Delnas veiktā analīze par Latvijas lomu naudas atmazgāšanas shēmās atklāj, ka
daudz stingrāk jāregulē pakalpojumu sniedzēji nefinanšu sektorā, kas nodarbojas
ar klientu piesaisti bankām. Lai arī pakalpojumu sniedzēju darbība ir likumīga,
nepastāv gandrīz nekādi pasākumi, kas tos atturētu no iesaistes naudas
atmazgāšanā. Svarīgi turpināt Latvijas regulējuma pilnveidi un veicināt atklātību, jo
naudas atmazgāšanas mazināšana ir izšķiroši svarīga ne tikai valsts reputācijas,
bet arī nacionālās drošības stiprināšanas kontekstā.
Ziņojums ticis izplatīts Krievijā, Moldovā, Ukrainā un Eiropas Savienības valstīs.

Attēls: Sabiedrība par atklātību - Delna

2017.gadā Delna saņēma ap 70 ziņas par iespējamiem
sabiedrības interešu pārkāpumiem
Sākotnēji 21 gadījums atbilda trauksmes cēlēju kritērijiem. Pēc pārbaudes 11
gadījumi izbeigti. Delna klātienē un telefoniski konsultēja pārējos klientus, kas
nevēlējās iesniegt papildus dokumentus vai pēc konsultācijas personīgi vērsās
kompetentajā institūcijā. Šobrīd padziļināti tiek pētītas 10 lietas.

Notikušas pirmās Saeimas darba grupas sēdes saistībā ar
trauksmes cēlēju aizsardzības likumprojektu
Delna iekļauta Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas izveidotajā darba
grupā, kas skata ieteikumus alternatīvam trauksmes cēlēju aizsardzības
likumprojektam. Nākamā sēdē paredzēta 6.martā.

Izstāde turpina ceļu
Delnas izstāde Trauksmes cēlējs var būt jebkurš no mums janvārī un februārī bija
skatāma ES mājā, t/c Dominā un Ekonomikas ministrijā. Izstādē apkopoti deviņu
drosmīgu cilvēku stāsti, kuri izlēma ziņot par nelikumībām un radīja pārmaiņas.

Top pretkorupcijas plāns tiesām
Delna izstrādā pretkorupcijas plānu rajona, apgabala un zemesgrāmatu tiesām
laika periodam no 2018. līdz 2020. gadam. Tā mērķis ir identificēt būtiskākos
korupcijas riskus un paredzēt to novēršanas pasākumus.

Uzsāktas mācības Latvijas tiesībsargājošo iestāžu
darbiniekiem
19.februārī kopā ar lektoriem no Latvijas Juristu apvienības aizvadīta pirmā mācību
diena Valsts administrācijas skolā, apmācot tiesībsargājošo iestāžu darbiniekus cīņā
ar korupciju un ēnu ekonomiku. Mācības turpināsies līdz 2019. gada februārim.
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Integritātes pakta ietvaros Delna turpina uzraudzīt Rīgas
satiksmes iepirkumu
Kopā ar būvniecības un juridiskajiem konsultantiem sagatavoti ieteikumi iepirkuma
dokumentācijai. Top Delnas plāns sabiedrības iesaistei projekta uzraudzībā. Plašāk
par uzraudzības procesu lasāms Delnas jurista Jāņa Veides komentārā par
Integritātes pakta izmantošanu publisko iepirkumu uzraudzībā.

Delna apstrīd Ventspils tiesas spriedumu prasībā pret Aivaru
Lembergu
20.februārī Kurzemes apgabaltiesa skatīja Delnas apelācijas sūdzību pret
A.Lembergu saistībā ar nepatiesu un godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un
atvainošanos par tām, kā arī atvainošanos par nepamatotu un godu un cieņu
aizskarošu viedokli. Apelācijas tiesas spriedums gaidāms 5.martā.

Gaidāms administratīvās tiesas spriedums par Delnas
pieteikumu par informācijas atklātību
27.februārī Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu nams mutvārdu procesā
izskatīja Delnas prasību pret Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
(VARAM). Delna aicināja uzlikt par pienākumu VARAM izsniegt Delnai atklātajā
konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa
ēkas” iesniegto projekta iesniegumu “Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar
koncertzāles funkciju būvniecība. Tiesas spriedums gaidāms 20.martā.

Apstiprināts projekts "Lēmumi labākai un godīgākai Latvijai"
Projekta ietvaros, līdz 2018. gada oktobra beigām Delna sniegs savu ekspertīzi
lēmumu pieņēmējiem un veicinās interešu grupu iesaisti Trauksmes cēlēju
aizsardzības likumprojekta pilnveidošanā. Projektu finansē Sabiedrības Integrācijas
fonds no Latvijas NVO fonda līdzekļiem.

Attēls: Festivāls LAMPA

Delna piedalīsies Sarunu festivālā LAMPA
Aicinām apmeklēt Delnas telti sarunu festivālā LAMPA 29. un 30.jūnijā Cēsu pils
parkā! Gatavojam divu dienu programmu.

22.martā notiks Delnas biedru sapulce
Sapulcē paredzēts pārvēlēt divus Padomes locekļus. Sapulces norises laiku un
vietu paziņosim biedriem individuāli. Delnai ir 87 biedri.

Kļūsti par Delnas biedru! Biedri ir organizācijas kodols. Pievienojies Delnai, ja
atbalsti mūsu mērķus, idejas un vērtības!
Kļūsti par Delnas brīvprātīgo! Ja tevi interesē aktīva iesaiste darbā pret
korupciju,sūti īsu motivācijas aprakstu uz e-pastu ti@delna.lv un uzzini, ko nozīmē
darbs nevalstiskajā organizācijā.
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.
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