Konferencē “Godīgi publiskie iepirkumi: digitalizācija,
atklātība, konkurence” Delna prezentēja Skanstes tramvaja
iepirkumu uzraudzības rezultātus
Delnas, sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju, organizētā konference notika
11. decembrī, pulcējot vairāk nekā 70 dalībniekus. Publiskā, privātā un nevalstiskā
sektora eksperti piekrita, ka sabiedrības iesaiste iepirkumu uzraudzībā veicina
godīgu procedūru norisi. Konferences secinājumi, video ieraksts, fotogrāfijas un
dalībnieku prezentācijas pieejamas šeit.

Katrīne Pļaviņa (LTRK pārstāve), Baiba Rubesa
(bijusī RB Rail AS izpilddirektore), Jānis Veide
(bijušais Delnas jurists)

Dace Gaile (Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja)

Delna valdībai prasa atbildību un atklātību par plānotajām
darbībām sakarā ar ASV sankcijām Aivaram Lembergam
Delna vēstulē aicināja valdību publiski informēt sabiedrību par plānotajām darbībām
pēc ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroja paziņojuma par
sankcijām Aivaram Lembergam, tajā skaitā sniegt informāciju par paziņojumā
iekļauto apgalvojumu izmeklēšanu.

Notika tikšanās ar Atvērtās pārvaldības partnerības vadītāju
Delna kopā ar citām organizācijām, kas iesaistītas atvērtās pārvaldības īstenošanā
Latvijā, 4. decembrī tikās Atvērtās pārvaldības partnerības(Open Government
Partnership-OGP) izpilddirektoru Sandžeju Pradhanu (Sanjay Pradhan). Sanāksme
notika oficiālas vizītes Baltijā ietvaros, pārrunājām Latvijas ceturtā OGP nacionālā
rīcības plāna izstrādi.

Delnas komanda piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos
Īrijā
Delnas eksperti 20.-22. novembrī piedalījās Transparency International Īrijas
nodaļas organizētajā konferencē “Integrity at Work” un tikās ar Īrijas publiskā un
nevalstiskā sektora ekspertiem. Vizītes mērķis bija pilnveidot Delnas stratēģisko
iesaisti interešu aizstāvības darbā, īpaši lobēšanas atklātības un trauksmes cēlēju
aizsardzības jomā.

Inese Tauriņa, Džons Devits (Transparency International Īrijas nodaļa), Liene Gātere, Zane Zvirgzdiņa

Starptautiskajā pretkorupcijas dienā Delnas birojā viesojās
biedri un draugi
Vispasaules pretkorupcijas dienā, 9. decembrī, Delnas birojā skatījāmies filmu par
Panamas dokumentiem, spēlējām biznesa ētikas spēli un apspriedām korupcijas
aktualitātes.

Marta beigās notiks Alianses organizēta konference par
trauksmes celšanu
Konferencē, piedaloties starptautiskiem ekspertiem, pārrunāsim uzņēmumu pirmā
gada pieredzi ar trauksmes celšanas mehānismu ieviešanu, praktiskos semināros
apmācīsim uzņēmējus trauksmes celšanas ziņojumu izmeklēšanā un kvalitatīvā
mehānisma uzturēšanā ikdienā. Šī būs jau otrā Alianses organizēta konference par
trauksmes celšanu, pirmā konference notika 2019. gada martā.

Diskusija par starptautiskajām sankcijām, drošību un
korupciju: Delna aicina atzīmēt kalendāros 22. janvāri
Diskusiju 22. janvārī plkst. 10.00 organizējam sadarbībā ar Starptautisko politikas
pētījumu centru Kijevā (International Centre for Policy studies). Piedalīsies
ārpolitikas pētnieces Mia Willard un Anastacia Galouchka, pārējie dalībnieki tiks
precizēti janvārī. Moderators: ASV politikas eksperts un Delnas biedrs Mārtiņš Hiršs.

23. janvārī Transparency International publicēs 2019. gada
Korupcijas uztveres indeksu
Korupcijas uztveres indekss ir visplašāk lietotais korupcijas līmeņa indikators
pasaulē. 2018. gadā Latvija indeksā otro gadu pēc kārtas saņēma līdz šim
augstāko vērtējumu - 58 punktus no 100, bet joprojām ierindojās aiz pārējām
Baltijas valstīm.
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2020. gadā Delnai būs nepieciešami Jūsu ziedojumi
Ja atbalstāt Delnas darbu, aicinām kļūt par regulāru ikmēneša ziedotāju. Neliels
ikmēneša bankas pārskaitījums Delnai ir ērts un efektīvs veids, kā kopā veidot
godīgāku Latviju. Šobrīd 16 atbalstītāji ziedo Delnai 5-50 eiro mēnesī. Uzzini, kā
Delna izlieto ziedojumus un kāpēc atbalstīt mūsu pro bono darbu. #EsAtbalstuDelnu

PALDIES KATRAM, KURŠ ATBALSTĪJA UN IESAISTĪJĀS
DELNAS DARBĀ 2019. GADĀ! VAIROSIM NEIECIETĪBU PRET
KORUPCIJU KOPĀ ARĪ NĀKAMGAD!
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