
Palīdzi mums atrast vismotivētākos jauniešus Latvijā!

Delnas ATKLĀTĪBAS UN PRETKORUPCIJAS VASARAS SKOLA 2018 norisināsies
Cēsīs, Ruckas muižā no 28. jūnija līdz 1. jūlijam. Aicinām pieteikties jauniešus
vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kam ir pastiprināta interese par korupcijas
mazināšanu! Segsim visas uzturēšanās, ēdināšanas un transporta izmaksas.
Reģistrācija līdz 29.maijam. Vairāk informācijas Delnas mājas lapā.

Nodarbības vadīs zinošākie Latvijas un ārvalstu eksperti. Dalību jau apstiprinājuši:
Jēkabs Straume (KNAB), Ivars Ījabs (Latvijas Universitāte), Ainars Latkovskis
(Saeima), Daunis Auers (Latvijas Universitāte), Aldis Lasmanis (Latvijas
Republikas Prokuratūra), Vladlens Kovaļevs (VA Government), Diāna Kurpniece,
Iryna Zemlyana (Institute of Mass Information (IMI), Ukraina).

 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://delna.lv/lv/2018/05/22/delna-aicina-jauniesus-pieteikties-atklatibas-un-pretkorupcijas-vasaras-skolai-2018/


Vasaras skolu atbalsta Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrija, Kanādas
latviešu fonds “Mantojums/Heritage” un Palīdzības un attīstības fonds Latvijai
(LRDF).

Tev rūp, kas notiek Latvijā?

Piedāvājam unikālu iespēju,

ja Tu esi gatava/s veidot un vadīt vērienīgu,

tālejošu projektu pret korupciju!

#Teirdarbs ar konkurētspējīgu atalgojumu.

UZZINI VAIRĀK!

http://delna.lv/lv/2018/05/16/esi-gatavs-jaunam-izaicinajumam/


Attēls: Inese Kušķe un Lauris Liepa Jelgavas "Cepļos"

12.maijā Delna ar domubiedriem Jelgavā sprieda par
trauksmes celšanu

Izbraukuma darbnīcā piedalījās Lauris Liepa (Cobalt), Inese Kušķe (Valsts
kanceleja), Astrīda Harju (Saeima, V), Vita Anstrate (Latvijas radio), Jānis Veide
(Delna), diskusijas moderators Andris Zemītis, kā arī Delnas biedri un pārstāvji no
nevalstiskajām organizācijām, Saeimas, tiesībsargājošajām institūcijām, privātā
sektora un medijiem.

Saeima apstiprina Trauksmes celšanas likumprojektu pirmajā
lasījumā

Ministru kabinetā tapušo trauksmes cēlēju aizsardzības likumprojektu Saeima
atzina par nederīgu un radīja alternatīvu likumprojektu, kas 17.maijā ar 67 balsīm
“par” tika apstiprināts 1.lasījumā. Delna līdzdarbojās altenatīvā likumprojekta
izstrādē.

https://delna.lv/lv/2018/05/08/delna-aicina-piedalities-izbraukuma-darbnica/
http://www.zz.lv/laikraksta-arhivs/delna-jelgava-spiez-par-trauksmes-celejiem-235319?prices=1
http://ejuz.lv/likumsanotacija


Integritātes pakta ietvaros, Delna turpina darbu Rīgas
Satiksmes tramvaju projekta iepirkumu komisijās

Sekojot iepirkumam par būvprojekta izstrādi Skanstes tramvaja līnijas izbūvei un
zemās grīdas tramvaju iepirkumam, Delna konstatēja, iespējams, viena
pretendenta pretlikumīgas darbības un vērsās tiesībsargājošās iestādēs.

Saeima nav izpildījusi pusi no priekšvēlēšanu solījumiem

Kopā ar domnīcu PROVIDUS 2014. gadā Delna no visām 12.Saeimā ievēlētajām
partijām ieguva atbalstu tiesiskuma nostiprināšanas rīcības plānam, kurā iekļauti 45
uzdevumi. Līdz 2017.gada beigām pilnīgi vai daļēji bija izpildīta tikai puse: 7 solījumi
īstenoti pilnībā un 16 – daļēji.

Attēls: Creative Commons

Delnas iesniegtās rekomendācijas atklātības veicināšanai
finanšu sektorā iekļautas valdības pasākumu plānā

Saskaņā ar plānu, Finanšu ministrijai jāsagatavo rekomendāciju izvērtējums un
priekšlikumi normatīvajiem aktiem līdz 2018.gada 31.decembrim.

https://delna.lv/lv/2018/04/17/integritates-pakts-delnas-paveiktais-no-2017-gada-19-septembra-lidz-2018-gada-5-aprilim/
http://providus.lv/article/10-svarigakie-darbi-labakai-un-godigakai-latvijai
http://delna.lv/lv/2018/03/20/12-saeima-nav-izpildijusi-pusi-no-prieksvelesanu-solijumiem-tiesiskuma-joma/
http://delna.lv/lv/2018/03/13/latvijas-starptautiskas-reputacijas-uzlabosanai-nepieciesams-veicinat-atklatibu-un-sakartot-finansu-sektoru/
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/noziedzigi_iegutu_lidzeklu_legalizacijas_un_terorisma_finansesanas_noversana_/par_papildu_pasakumiem_finansu_sektora_noziedzigi_iegutu_lidzeklu_legalizacijas_un_terorisma_finansesanas_noversanas_atbilstibas_limena_paaugstinasanai/


2017.gadā Delna aktīvi aizstāvēja sabiedrības intereses

Delnas 2017.gada pārskatā apkopoti nozīmīgākie sasniegumi: Rīgas Satiksmes
sašaurināta iepirkuma apturēšana, pētījums par ēnu ekonomiku un korupciju
pašvaldību būvniecības iepirkumos, sabiedrības iniciatīvas iesniegšana Saeimā par
Valsts prezidenta atklātu ievēlēšanu, ceļojošās izstādes “Trauksmes cēlējs var būt
jebkurš no mums!” izveide, organizācijas finanšu stabilitātes nodrošināšana u.c.

Apstiprināts projekts “Atvērtie dati pret korupciju”

Projekta mērķis ir veicināt atvērto datu izmantošanu cīņā ar korupciju, palielinot
atklātību un piekļuvi publiskā sektora informācijai Latvijā, Somijā, Zviedrijā. Projektu
finansiāli atbalsta Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā.

Attēls: Delnas biedre Lora Egle 2017.gada festivālā LAMPA

http://delna.lv/wp-content/uploads/2008/02/Gada-parskats-2017-skanets-mazais.pdf
https://delna.lv/lv/2018/05/02/nozimigakie-delnas-sasniegumi-2017-gada/
http://delna.lv/lv/2018/05/15/atvertie-dati-pret-korupciju/


Delnas "Atklātības teltī" sarunu festivālā LAMPA notiks
pasākumi par korupciju

"Atklātības telts" darbosies 29.-30.jūnijā Cēsu pils parkā. Plānoti pasākumi par
trauksmes celšanu, publiskajiem iepirkumiem, finanšu noziegumu izmeklēšanu,
atvērtajiem datiem u.c. Projektu atbalsta Norvēģijas vēstniecība Latvijā.

Evija Goluba un Lita Dubrova ievēlētas Delnas Padomē

Ar 22.marta biedru sapulces lēmumu jaunās padomes locekles nomaina Pēteri
Tērmani un Aiju Freivaldi.

Evija Goluba ir politoloģe, politikas jautājumu asistente Zviedrijas vēstniecībā Rīgā
un izpilddirektore Latvijas Debašu asociācijā "QUO Tu domā?". Viņai ir vairāk nekā
piecu gadu pieredze privātajā un desmit gadu pieredze nevalstiskajā sektorā. Ir
vadījusī dažādus Latvijas un starptautiskos projektus tādās organizācijās kā Delna
un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Ieguvusi maģistra grādu
politikas zinātnē Latvijas Universitātē un papildinājusi zināšanas labas pārvaldības
jautājumos Uppsalas universitātē.



Lita Dubrova sāka darboties Delnā 2014. gadā, prakses laikā, vēlāk apmeklēja
dažādus Delnas pasākumus, līdz 2017. gadā kļuva par biedri un 2018. gadā
ievēlēta padomes sastāvā. Kopš 2016. gada viņa ir biedre arī Latvijas lielākajā
organizācijā dzīvnieku aizstāvībai “Dzīvnieku brīvība” un strādā tur kā brīvprātīgā.
Kopš 2016. gada strādā AS “Capital”, sākot ar darbu mārketinga nodaļā un šobrīd ir
e-komercijas vadītāja. Pabeigusi Rīgas Stradiņa universitātes bakalaura studiju
programmu politoloģijā “Reģionālā politika un valsts pārvaldība”, šobrīd studē tās
pašas programmas maģistrantūrā.

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.

Ievērojama daļa Delnas biroja darbinieku nostrādāto stundu 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.

https://delna.us17.list-manage.com/track/click?u=1b751a2ba592473298a1b1e63&id=4ebd75309d&e=5d18ca8e35
http://delna.us17.list-manage.com/track/click?u=1b751a2ba592473298a1b1e63&id=ce7392aed5&e=5d18ca8e35)
https://delna.us17.list-manage.com/track/click?u=1b751a2ba592473298a1b1e63&id=8cda1916c9&e=5d18ca8e35
https://delna.us17.list-manage.com/track/click?u=1b751a2ba592473298a1b1e63&id=bd83a305f8&e=5d18ca8e35
https://delna.us17.list-manage.com/track/click?u=1b751a2ba592473298a1b1e63&id=3f76d55bf0&e=5d18ca8e35
https://delna.us17.list-manage.com/track/click?u=1b751a2ba592473298a1b1e63&id=6bc868b2a3&e=5d18ca8e35


TURPMĀKA "ZIŅAS UZ DELNAS" SAŅEMŠANA

Vispārīgā datu aizsardzības regula stāsies spēkā 2018. gada 25. maijā. Mūsu
pienākums ir atgādināt Tev: ja turpmāk nevēlies saņemt “Ziņas uz Delnas” -
atraksties no abonēšanas un Tavi dati tiks izņemti no abonentu reģistra. Lai

atrakstītos, klikšķini uz pogas "unsubscribe" ziņu lapas apakšā. Ja paliec mūsu
uzticīgs lasītājs, mēs Tavus personas datus nenododam un nenodosim nevienai

trešajai pusei, ja vien tas nav nepieciešams saskaņā ar likumu vai Tavu piekrišanu.
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https://madmimi.com/p/f5404c?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d
https://go.madmimi.com/subscription/edit?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/forward/0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/opt_out?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://madmimi.com/?
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