Delna Baltijas un Ziemeļvalstu lēmumu pieņēmējiem piedāvās
risinājumus atvērto (mašīnlasāmo) datu izmantošanai cīņā ar
korupciju
Delna 22. oktobrī organizēs paneļdiskusiju par atvērto (mašīnlasāmo) datu
izmantošanas potenciālu cīņā ar korupciju Baltijā un Ziemeļvalstīs. Pasākuma laikā
ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem prezentēsim rekomendācijas, kas iegūtas
sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām Transparency International Lithuania un
Open Knowledge Sweden projekta "Pretkorupcijas datu ekosistēmas veidošana
Baltijā un Ziemeļvalstīs" ietvaros, ko finansiāli atbalsta Ziemeļvalstu ministru
padomes birojs Latvijā. Detalizēta informācija tiks publicēta Delnas mājas lapā.

Delna atjauno Saeimas uzraudzības datu bāzi "Deputāti uz
Delnas"
Līdz 2019. gada beigām Eiropas Komisijas finansētā projekta "Deputāti uz delnas:
interneta rīki cīņai pret politisko korupciju Eiropā” ietvaros publicēsim lapā
www.deputatiuzdelnas.lv jaunu sadaļu ar informāciju un vizualizācijām par Saeimas
darbu. Oktobrī Delna pabeigs datu apkopošanu no trijām publiskajām datu bāzēm –
Valsts ieņēmumu dienesta uzturētās amatpersonu deklarāciju datu bāzes, KNAB
administrētās partiju finanšu datu bāzes un Saeimas balsojumu datu kopām, kas
tagad pieejamas Latvijas centrālajā atvērto datu portālā www.data.gov.lv.

Delna pilotē atvērto datu spēles "Datapolis" latviešu versiju
Datapolis ir izglītojoša spēle par atvērto datu izmantošanas iespējām. Delna spēli
pilotēja 28. jūnijā Cēsīs Sarunu festivālā LAMPA kopā ar spēles līdzautoru Pierre
Mesure no Zviedrijas organizācijas Digidem Lab un 25. septembrī Rīgā sadarbībā
ar organizāciju Datu skola. Datapolis Latvijā jau izspēlējuši publiskā, privātā un
nevalstiskā sektora pārstāvji.

Delnas eksperts Antonio Greko vada spēli Datapolis
Sarunu festivālā LAMPA 28. jūnijā

No 27. līdz 30. jūnijam Cēsīs, Ruckas muižā notika jau ceturtā
Delnas vasaras skola
Šogad vasaras skolā piedalījās vairāk nekā 20 motivēti un aktīvi iedzīvotāji vecumā
no 19 līdz 58 gadiem no visas Latvijas. Dalībnieki padziļināti izzināja tādus
jautājumus kā informācijas un datu atklātība, publisko iepirkumu un ES fondu
finansējuma izlietojuma uzraudzība, pilsoniskā līdzdalība, iedzīvotāja un pašvaldības
attiecības u.c. Dalībnieku un organizatoru iespaidi apkopoti video.

Delnas vasaras skolas dalībnieki Ruckas muižā,
Cēsīs

Žurnāla IR galvenās redaktores Nellijas Ločmeles
lekcija vasaras skolas dalībniekiem Cēsu mākslas
telpā Mala

Pēc ES finansējuma apturēšanas Skanstes tramvaja projekta
būvniecībai Delna publicēja pārskatu par iepirkumu
uzraudzību
No 2016. gada novembra līdz pat projekta apturēšanai Delna uzraudzīja četrus
“Rīgas satiksmes” iepirkumus un ziņoja par vairākiem pārkāpumiem tajos, tostarp
izcēla projekta slikto pārvaldību. Delnas konstatētās problēmas palīdzēja novērst
būtiskus konkurences ierobežojumus un iepirkumu noteikumu pārkāpumus. Par
nožēlu “Rīgas satiksme” neņēma vērā būtiskus ieteikumus un tāpēc nespēja
projektu īstenot, kā arī, iespējams, radīs Latvijai aptuveni pusmiljona eiro
zaudējumus.

Delnas padomes priekšsēdētājs Valdis Liepiņš ar Valsts
prezidentu Egilu Levitu pārrunāja atbildīgas atklātības
veicināšanu
Tikšanās notika 5. augustā un tās laikā Valdis Liepiņš aktualizēja arī situāciju ar
uzņēmuma ienākuma nodokļu maiņu, kā dēļ ir būtiski samazinājies privātā sektora
atbalsts NVO.

Attēls: Valsts prezidenta kanceleja

Delna novēro Latvenergo padomes locekļu atlasi
Pēc Ekonomikas ministrijas uzaicinājuma Delna piekrita piedalīties akciju
sabiedrības “Latvenergo” padomes locekļu kandidātu atlases komisijā kā novērotājs
ar padomdevēja tiesībām. Delnas mērķis ir veicināt labas pārvaldības, godīguma un
vienlīdzības principu ievērošanu padomes locekļu atlasē, kas nodrošinātu iespējami
profesionālāko un atbilstošāko kandidātu iecelšanu. Delnas juristi jau snieguši
rekomendācijas un komentārus.

19. septembrī notika Delnas biedru sapulce
Padomes priekšsēdētājs Valdis Liepiņš sapulcē iepazīstināja klātesošos ar Delnas
izaicinājumiem, tostarp 2018. gada nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz
ziedojumiem, kā arī informēja par saviem ierosinājumiem ziedojumu regulējuma
maiņai un “Atklātības fonda” dibināšanu, kas varētu atbalstīt Delnas projektus.

No 1. jūnija Aliansi pret korupciju Latvijā vada Inese Tauriņa
I. Tauriņa ir bijusi Delnas padomes locekle no 2017. gada marta līdz 2019. gada 31.
maijam un ir Delnas biedre kopš 2011. gada. Alianses darbības mērķis I. Tauriņas
vadībā ir mazināt sabiedrības iecietību pret korupciju un veicināt trauksmes celšanu.

No septembra Inese apstiprināta par Delnas direktores vietnieci.

Alianses pret korupciju Latvijā vadītāja Inese Tauriņa

Augustā Delna vadīja jau otro semināru par trauksmes
celšanas iekšējo sistēmu izveidi uzņēmumos
Seminārs "Trauksmes celšanas likums un tā piemērošana uzņēmumos" notika
projekta "Alianse pret korupciju Latvijā" ietvaros sadarbībā ar Rīgas Juridisko
augstskolu. Seminārā ar praktisko pieredzi dalījās SCHWENK Latvija SIA Juridiskā
direktore un valdes locekle un AB Akmenes cementas (Lietuva) valdes locekle Evita
Goša.
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Attēls: Kristaps Kalns, Dienas mediji, www.diena.lv

Aicinām parakstīt iniciatīvu "Par atklātu algu valsts pārvaldē"
Reaģējot uz Satversmes tiesas spriedumu, kura rezultātā kopš 8. marta netiek
publicēta informācija par valsts pārvaldē strādājošajiem ik mēnesi izmaksāto
atlīdzību, Delna platformā Manabalss.lv izveidoja iniciatīvu PAR ATKLĀTU ALGU
VALSTS PĀRVALDĒ! Delna aicina Saeimu ar likumu noteikt, ka visām valsts un
pašvaldību institūcijām savās mājaslapās ik mēnesi jāpublisko amatpersonām un
darbiniekiem izmaksātā atlīdzība līdz ar personas vārdu un uzvārdu.

Ja atbalsti Delnas darbu, aicinām kļūt par regulāru ikmēneša
ziedotāju.
Neliels ikmēneša bankas pārskaitījums (šobrīd 12 atbalstītāji ziedo Delnai 5-50 eiro
mēnesī) Delnai ir ērts un efektīvs veids, kā kopā veidot godīgāku Latviju. Uzzini, kā
Delna izlieto ziedojumus un kāpēc atbalstīt mūs pro bono darbu

PALDIES VISIEM, KURI JAU ATBALSTA VAI PLĀNO
ATBALSTĪT DELNU!
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