Delnas konference “Integritātes pakts – sabiedrības iesaiste ES fondu uzraudzībā.
Secinājumi un izaicinājumi.” notiks 28. februārī plkst. 9.30.-16.00 viesnīcā Pullman,
Jēkaba ielā 24.
Konferencē novērtēsim rezultātus par "integritātes paktu" ieviešanu 11 Eiropas
Savienības dalībvalstīs un ģenerēsim idejas sabiedrības un nevalstisko organizāciju
iesaistei ES kohēzijas politikas ieviešanā Latvijā pēc 2020. gada. Apspriedīsim
iespējas izmantot Integritātes paktus, sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu, atvērto
datu rīkus u.c.
Piedalīsies eksperti no Latvijas publiskā un nevalstiskā sektora, kā arī pārstāvji no
Eiropas Komisijas, Transparency International un infrastruktūras atklātības
iniciatīvas COST. Interesentus aicinām reģistrēties līdz 27.02.2020. plkst. 14.00.

Saeimas deputāti uzklausīja Delnas ziņojumus par 2019. gada
Korupcijas uztveres indeksu
Indeksa rezultātu analīzi un rekomendācijas prezentējām Saeimas Aizsardzības,

iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Stratēģiskās komunikācijas
apakškomisijas deputātiem.

Tikāmies ar Zviedrijas vēstnieci Latvijā un ASV vēstniecības
pārstāvjiem
Korupcijas uztveres indeksa rezultātus 12. februārī pārrunājām ar Zviedrijas
Karalistes vēstnieci Latvijā Anniku Jaganderi, bet 6. februārī ar ASV vēstniecības
Politikas un ekonomikas departamenta vadītāja vietnieku Endrjū Buriju.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentiem
stāstījām par nevalstisko organizāciju iespējām atklāt
korupciju
Delnas direktore Liene Gātere 19. februārī sniedza vieslekciju fulbraita stipendiāta
Šona Sulivana (Shawn Sullivan) kursā par cīņu ar korupciju, iepazīstinot ar Delnas
darbu un līdzdalību korupcijas gadījumu atklāšanā.

Tematiskās ekspertu grupas Delnas biedriem
Janvārī, pieaicinot nozares pārstāvjus, notika Delnas biedru tikšanās 8 cilvēku
sastāvā par visaptveroša lobēšanas atklātības regulējuma pieņemšanu. Ja arī Jūs
vēlaties ar idejām iesaistīties turpmākās tematiskajās grupās – piesakieties kļūt par
Delnas biedru. Pievienojoties 96 esošajiem biedriem, Jūs pievienosieties arī
Transparency International globālajam pretkorupcijas tīklam ar nodaļām vairāk
nekā 100 pasaules valstīs! Bet galvenais - Jūs palīdzēsiet mazināt korupciju Latvijā!

PIEVIENOTIES DELNAI

Delnas iniciatīva iekļauta Starptautiskā valūtas fonda
konkursa otrajā kārtā
Transparency International Igaunijas nodaļa kopā ar Delnu, Igaunijas Tieslietu
ministriju un organizācijām Open Knowledge Estonia un Datu skolu Latvijā
decembrī pieteica atvērto datu iniciatīvu Starptautiskā valūtas fonda pretkorupcijas
konkursā. Mūsu iniciatīva pārvarēja pirmo konkursa kārtu un no 120 idejām ir starp
labākajām 23. Iniciatīvas mērķis ir radīt atvērto datu rīku, kas identificē potenciālos
interešu konfliktus Latvijas un Igaunijas publiskajos iepirkumos. Labākās 3 idejas
saņems finansējumu to realizēšanai.

Februārī ar darbinieku apmācībām noslēdzās trauksmes
celšanas sistēmas ieviešana uzņēmumā ar 151 darbinieku
Vairāku mēnešu darbs ar uzņēmumu iekļāva:
- iekšējās trauksmes celšanas instrukcijas un veidlapu izstrādi;
- ieteikumus uzņēmuma esošo dokumentu papildināšanai;
- rokasgrāmatu darbiniekiem;
- rekomendācijas iekšējai komunikācijai, lai sistēmu uzturētu;
- apmācības, kā izskatīt ziņojumus;
- mācības darbiniekiem par trauksmes celšanas sistēmu, trauksmes cēlēju
aizsardzību, ziņošanas iespējām un kanāliem, kā arī kārtību, kādā saņemt atbalstu.

Alianses pret korupciju Latvijā otrā konference par trauksmes
celšanu notiks 26. martā
Trauksmes celšanas likums jau gandrīz gadu ir spēkā, tāpēc aicinām atskatīties uz
ieguvumiem un izaicinājumiem, kā arī nākamajiem soļiem, lai uzņēmumos un
iestādēs paplašinātu likuma sniegtās iespējas. Konferencē starptautiskie un vietējie
eksperti runās par:
- pirmajiem secinājumiem, kopš mehānisms ir ieviests un darbojas;
- iespējamajām likuma izmaiņām;
- uzņēmumu un iestāžu ieguvumiem, ja tajās sekmīgi darbojas iekšējās trauksmes
celšanas sistēmas;
- trauksmes cēlēju pieredzi un, kā viņiem palīdzēt.

Pēcpusdienā paralēlajos praktiskajos semināros dalībnieki ar ekspertiem varēs
diskutēt un dalīties pieredzē par konferencē apskatītājām tēmām.
DALĪBAS MAKSA 35,- eiro. Alianses partneriem un Delnas biedriem rezervētas 10
bezmaksas vietas. Lūdzam pieteikties, rakstot uz ti@delna.lv.
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Paldies visiem, kuri Delnai 2019. gadā saziedoja 14 094 eiro!
Kopā sasniedzām 70% no uzstādītā mērķa – līdz 2019. gada beigām savākt vismaz
20 000 eiro. Šogad turpinām ziedojumu piesaisti, lai stiprinātu Delnas spējas veikt
pro bono darbu – bez maksas uzraudzīt amatpersonu iecelšanu un reaģēt uz
aktuāliem notikumiem Latvijas politikā un ekonomikā.
Ja atbalstāt mūsu darbu, aicinām noformēt regulāru ikmēneša pārskaitījumu Delnai:
LV34UNLA0050022979830 (SEB), LV31HABA0552044267218 (SWEDBANK),
izmantot Paypal vai Mobilly pārskaitījumus. PALDIES!
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