
Delnas diskusijā vienprātība par nepieciešamību stiprināt
Latvijas kapacitāti apstrādāt atvērtos datus

Delna kopā ar pētniecisko žurnālisti Ingu Spriņģi un ekspertiem no valsts iestādēm
un finanšu nozares 22. oktobrī Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā diskutēja par
atvērtajiem datiem (attēlā). Identificētie pretkorupcijas datu kopu atvēršanas un
atkalizmantošanas izaicinājumi apkopoti šajā rakstā. Diskusijā piedalījās: Mikus
Jēkabsons (VARAM), Andris Šteinbergs (VID), Dāvis Sirmais (KNAB), Jānis
Brazovskis (Latvijas Finanšu nozares asociācija). Diskusijas Facebook tiešraides
video ieraksts pieejams šeit.

Pasākuma pirmajā daļā ar piemēriem par digitālu rīku izveidi, kas palīdz identificēt
un novērst korupciju, dalījās Toni Mickiewicz (Open Knowledge Sweden) un
Sergejus Muravjovas (Transparency International Lietuvas nodaļa). Delnas atvērto
datu eksperts Antonio Greko prezentēja rekomendācijas atvērto datu integrēšanai
pretkorupcijas darbā.

 

https://delna.lv/lv/2019/10/24/nepieciesamas-stiprinat-latvijas-kapacitati-apstradat-atvertos-datus/
https://www.facebook.com/BiedribaDelna/videos/629609667573333/


Sergejus Muravjovas, Transparency International
Lietuvas nodaļas direktors.

Antonio Greko, Delnas atvērto datu projektu
vadītājs. Foto: Aleksa Zēberga.

Delna aicinājusi Saeimu atbalstīt valsts budžeta finansējuma
palielināšanu politiskajām partijām, pilnveidojot Saeimā
iesniegto likumprojektu

Delna iesniedza Saeimai priekšlikumus, kas nodrošinātu plurālismu, politisko partiju
stabilitāti un caurspīdīgu to finansēšanu, kā arī mazinātu privātās naudas ietekmi
politikā. Delna aicināja Latvijas pretkorupcijas ekspertus paust viedokli par
finansējuma palielināšanas priekšnoteikumiem. Tie pieejami Delnas Youtube
kanālā.

Starptautiskie speciālisti Briselē uzklausa Delnas pieredzi
Skanstes tramvaja attīstības iepirkumu uzraudzībā

Delna Eiropas Komisijas pārstāvjiem un kolēģiem no Eiropas nevalstiskajām
organizācijām Briselē prezentēja projekta “Integritātes pakts – ES fondu
uzraudzība” ietekmi Latvijā, tostarp panākumus saušaurinātu iepirkumu apturēšanā
un iespējamo korupcijas risku identificēšanā. Projekta gaitā Delnas eksperti:
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https://delna.lv/lv/2019/10/21/valsts-budzeta-finansejums-politiskajam-partijam-butu-palielinams/
https://www.youtube.com/user/DelnaVideo/videos?view_as=subscriber
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Delnas projekta "Integritātes pakts - ES fondu
uzraudzība" komanda 8. oktobrī Briselē kopā ar
citām organizācijām, kas veic publisko iepirkumu
uzraudzību. Foto: Transparency International.



Latvijas vēstniecībā Beļģijā Delna runāja par Latvijas
progresu cīņā ar korupciju un naudas atmazgāšanu

Pasākumu 9. oktobrī organizēja Latviešu biedrība Beļģijā. Delna ar tautiešiem
pārrunāja pieredzi cīņā ar korupciju Rīgas satiksmē, kā arī MONEYVAL ziņojumā
ietverto prasību izpildes progresu un Latvijas finanšu sektora “kapitālo remontu”.

Delnas direktore OECD pasākumā Taškentā skaidro
ieguvumus no tiesībaizsardzības iestāžu un nevalstisko
organizāciju sadarbības

Liene Gātere 17. oktobrī uzstājās OECD Austrumeiropas un Centrālāzijas
pretkorupcijas tīkla tiesībaizsardzības iestāžu sanāksmē Taškentā, Uzbekistānā.
Liene dalījās pieredzē par Delnas sadarbību ar Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm
korupcijas atklāšanā un novēršanā.



Prokurori un pretkorupcijas eksperti no
Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīm piedalās
OECD rīkotajos pasākumos Uzbekistānā.

Delnas eksperts Atnonio Greko piedalījās Transparency
International stratēģijas izstrādē par koruptīvu finanšu
plūsmu atklāšanu un novēršanu

Antonio Greko 24. un 25. oktobrī Berlīnē līdzdarbojās globālās pretkorupcijas
organizācijas Transparency International vienotās koruptīvu finanšu plūsmu
novēršanas stratēģijas izstrādē. Tās mērķis būs veicināt: 1) lielāku atklātību, lai
mazinātu iespējas paslēpt nelegālo naudu; 2) lielāku izpratni par nefinanšu sektora
pakalpojumu sniedzēju iesaisti koruptīvu shēmu īstenošanā, lai sekmētu shēmu
identificēšanu un novēršanu; 3) stingrāku uzraudzību un sankcijas.

24. oktobrī notika atvērto durvju diena Delnas Trauksmes
celšanas centrā

Delnas biroju apmeklēja dažādi interesenti – privātpersonas, uzņēmumu un
nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas vēlējās uzzināt par Delnas un Trauksmes
celšanas centra darbu. Saņēmām arī trauksmes celšanas ziņojumu, ar kuru
turpināsim strādāt. Šobrīd Delna sniedz konsultācijas vairākos gadījumos, kas
saistīti ar trauksmes celšanu. Ar centra juristi var sazināties, zvanot 257 566 53 vai
rakstot konsultacijas@delna.lv.

https://delna.lv/lv/darbibas-jomas/alianse-pret-korupciju-latvija/
https://delna.lv/lv/darbibas-jomas/trauksmes-celsana/


Delna izglīto privāto sektoru par ētisku un tiesisku uzņēmumu
darbību

Delna augustā un oktobrī vadīja divus īpaši pielāgotus seminārus liela, starptautiska
uzņēmuma vadībai un pārdošanas speciālistiem par biznesa ētikas lomu korupcijas
un interešu konfliktu risku mazināšanā. Semināra dienas kārtībā bija arī trauksmes
celšanas sistēmas ieviešanas jautājums un ētikas dilemmas.

Par Delnas programmu uzņēmējiem var uzzināt, zvanot 67285585 vai rakstot uz
ti@delna.lv.

Rīgas Biznesa skolas studentiem Delna stāstīs par
pretkorupcijas darbu

Lekcijā 4. novembrī stāstīsim par Delnas darbu un mērķiem, diskutēsim par
tiesiskas un ētiskas uzņēmējdarbības principiem, risināsim ētikas dilemmas.

Delna piedalās ceturtā Latvijas atvērtās pārvaldības rīcības
plāna 2020.-2021. gadam izstrādē

Atvērtās pārvaldības partnerība (OGP) ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir
veicināt atklātību, atbildību, godprātību un sabiedrības līdzdalību. Delna piedalījās
rīcības plāna pasākumu ideju ģenerēšanā un līdz 15. novembrim darbosies četrās
no sešām plāna izstrādes darba grupām: publisko iepirkumu un līgumu atklātība,
datu un informācijas pieejamība un izmantošana, pārskatāma interešu
pārstāvniecība un lobēšanas atklātība, korupcijas novēršanas pasākumi.

https://www.mk.gov.lv/lv/content/atverta-parvaldiba
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https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-diskusija--par-partiju-finansejumu.a122602/?fbclid=IwAR01NF2xQofZwxK-pRQPcQO0EkaYaTbbp3wGLoS5TevOVCngHcjqwu3JKOc
https://xtv.lv/rigatv24/video/6M5GnWqmpoz-27_10_2019_mana_balss_1_dala
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/29.10.2019-vo-skolko-oboydutsja-politiki.id171323/


Zane Zvirgzdiņa. Attēls: Latvijas Radio

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!

https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/
https://delna.lv/lv/2019/09/25/ziedo-cinai-pret-korupciju/
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