
Saeimas deputāti 20. septembra plenārsēdē balsos par
likumprojektu “Trauksmes celšanas likums” 2.lasījumā

Delna sniedza ekspertīzi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdēs
septembrī un komisijas izveidotās darba grupas sēdēs augustā. Delnas pozīcija
apkopota viedokļrakstā “Trauksmes cēlēji var izglābt dzīvības” un “Общество за
открытость Delna. Защита информаторов может спасти жизни”. Saeimas
deputāti var paspēt likumprojektu pieņemt 3.lasījumā līdz savu pilnvaru beigām.

Delnas projektu “Alianse pret korupciju Latvijā” no 7.augusta
vada Ieva Bloma

Ievas ekspertīzes joma ir regulējuma jautājumi. Viņa strādājusi valsts pārvaldē un
dažādos starptautiskos pētniecības projektos. Ieva ieguvusi maģistra grādus Aix
Marseille universitātē, Londonas Ekonomikas universitātē, Latvijas universitātē un
pašlaik pabeidz doktora disertāciju Eiropas Universitātes institūtā Florencē.

 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/ieva-bloma-janis-veide-trauksmes-celsana-var-izglabt-dzivibas.d?id=50317001
http://rus.delfi.lv/news/daily/versions/obschestvo-za-otkrytost-delna-zaschita-informatorov-mozhet-spasti-zhizni.d?id=50328467
http://delna.lv/wp-content/uploads/2018/08/CV-1.pdf


Ieva Bloma

3.jūlija preses konferencē Delna informēja par Rīgas
satiksmes tramvaja infrastruktūras būvniecības iepirkuma
uzraudzības gaitu

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, Delna panāca nepamatoti sašaurināta
iepirkuma atkārtotu izsludināšanu un vērsās tiesībaizsardzības iestādēs par
iespējamu dokumentu viltošanu. Uzraudzības procesa gaita apkopota pirmajā
monitoringa ziņojumā.

Preses konferences dalībnieki (no kreisās): Dace Gaile (Iepirkumu uzraudzības birojs), Rita Šaļnova (Rīgas
satiksme), Inguna Kramiņa (Eiropas Komisija), Jānis Veide (Delna), Klēra Martina (Transparency

https://delna.lv/lv/2018/07/03/sarunu-proceduras-par-buvprojekta-izstradi-jaunas-tramvaju-infrastrukturas-posma-izbuvei-un-esosas-tramvaju-linijas-parbuvei-gaita/


International).

25 jaunie profesionāļi piedalījās Atklātības un pretkorupcijas
vasaras skolā

No 28.jūnija līdz 1.jūlijam Ruckas muižā, Cēsīs notika Atklātības un pretkorupcijas
vasaras skola 2018. Jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem nodarbībās izzināja
tādus jautājumus kā korupcijas atmaskošana un ietekme uz valsts attīstību,
lobēšana, kritiskā domāšana, naudas atmazgāšanas novēršana, trauksmes
celšana.

Vasaras skolas video

Delnas “Atklātības telti” sarunu festivālā LAMPA apmeklēja
ap 1000 cilvēku

29.-30. jūnijā "Atklātības teltī" notika deviņi pasākumi - diskusijas, darbnīcas,
performances. Kopā ar ekspertiem no Latvijas, Igaunijas, Islandes, Itālijas un
Ukrainas meklējām efektīvus risinājumus atklātības un uzticības veicināšanai un
sabiedrības līdzdalībai korupcijas mazināšanā, tikāmies ar trauksmes cēlējiem,
atvērām partiju reklāmu arhīvu.

https://delna.lv/lv/2018/08/07/aizvadita-atklatibas-un-pretkorupcijas-vasaras-skola-un-festivals-lampa/
https://www.youtube.com/watch?v=rSglF5wLRdY
http://deputatiuzdelnas.lv/lv/jaunumi/raksti/piedalies-atklatibas-telts-pasakumos-29-30-junija-cesis.html


Festivāla LAMPA apmeklētāji pulcējas pie Delnas "Atklātības telts"

27.augustā Delna kopā ar partneriem uzsāka mācību kursu
Valsts administrācijas skolā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas novēršanu

Mācību galvenais mērķis ir stiprināt izmeklējošo un kontroles iestāžu darbinieku
izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmēm, pierādījumiem, normu
piemērošanu. Līdz 2018.gada beigām plānots apmācīt vairāk nekā 150
profesionāļus Rīgā, Liepājā, Valmierā un Daugavpilī.

Delna aicināja izmeklēt iespējamu naudas atmazgāšanu caur
ABLV banku

25.jūnijā Delna vērsās atbildīgajās iestādēs ar aicinājumu izvērtēt Sergeja
Magņitska bijušā darba devēja Hermitage Capital iesniegumu par naudas
atmazgāšanu lielā apmērā caur ABLV banku un nodrošināt visaptverošu un rūpīgu
izmeklēšanu.

http://delna.lv/lv/2018/01/21/macibas-korupcijas-noversanas-un-enu-ekonomikas-mazinasanas-aspekti-kontrolejoso-instituciju-darbiba/
https://delna.lv/lv/2018/06/25/ablv-paslikvidacijas-procesa-var-pazust-pieradijumi-1023-miljonu-dolaru-atmazgasanas-lieta/


Delna oktobrī publicēs ziņojumu par atvērto datu pieejamību
un izmantošanu cīņā ar korupciju Latvijā, Somijā un Zviedrijā

Pētījumā analizētas korupcijas apkarošanas darbā izmantojamas datu kopas,
identificētas nepilnības datu pieejamībā un kvalitātē un lietotājam draudzīgi datu
prezentēšanas risinājumi. Rezultāti tiks prezentēti starptautiskā pasākumā 15.
oktobrī.

Divas nedēļas pirms vēlēšanām Delna uzsāks priekšvēlēšanu
kampaņu

Delnas mērķis ir aicināt vēlētājus izmantot politiskās līdzdalības tiesības un pirms
balsošanas vērtēt partiju programmas un kandidātus. Kampaņas galvenā mērķa
grupa – jaunieši.

22-24. oktobrī Kopenhāgenā notiks 18. starptautiskā
pretkorupcijas konference (International Anti-Corruption
Conference)

Konferenci organizē Transparency International sadarbībā ar Dānijas valdību.
Kopenhāgenā pulcēsies ap 1500 pretkorupcijas eksperti un aktīvisti no valsts,
privātā un nevalstiskā sektora. Konferences devīze ir "kopā par attīstību, mieru un
drošību - laiks rīkoties".

PALĪDZI DELNAI SNIEGT ATBALSTU TRAUKSMES
CĒLĒJIEM!

Delna ir vienīgā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas nodrošina konsultācijas un
juridisko palīdzību cilvēkiem, kuri ziņo par iespējamiem korupcijas gadījumiem.
Gada laikā Delna sniedz konsultācijas aptuveni 70 juridiskajām un privātpersonām.
Iegūtā informācija ļauj Delnai celt trauksmi un atklāt pārkāpumus. Trauksmes cēlēju
lietu virzība bieži ir lēna, jo jārēķinās ar valsts iestāžu un tiesu darba specifiku, tāpēc
Delnas darbinieki iegulda pro bono darbu - to ir grūti apmaksāt no fondu
finansētiem projektiem, kas paredz noteiktā termiņā sasniegt konkrētus mērķus.
Vienīgo iespēju sniegt atbalstu trauksmes cēlējiem nodrošina regulāri ikmēneša
ziedojumi.

http://delna.lv/lv/2018/05/15/atvertie-dati-pret-korupciju/
https://iaccseries.org/plan-your-trip/registration/


Ziedot Delnai vari:

▪ Noformējot
fiksētu
ikmēneša
pārskaitījumu
5,
10,
20
EUR
vai
citu
summu
pēc
iespējām
uz
Delnas
“Atbalsta
fondu”,
izmantojot
bankas
piedāvāto
regulāro
maksājumu;

▪ Veicot
vienreizēju
maksājumu
ar
bankas
karti
vai
interbankas
pārskaitījumu
uz
Delnas
“Atbalsta
fondu”;

▪ Izmantojot
PayPal
pārskaitījumu.

Atbalsti nelikumību atklāšanu, atbalstot Delnas darbu ar trauksmes cēlējiem!

Seko Delnas aktivitātēm sociālajos tīklos: **FB, TW, INSTAGRAM, YOUTUBE -
uzzini jaunumus un palīdzi izplatīt informāciju.

https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/
https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/
https://www.paypal.com/donate/?token=bme-C0RqL71OlWWMaePSKWI6oU5cjmzld64weqfrLIyghi1p3Gd_qTtRGB5nTSy8G4acfm&country.x=LV&locale.x=LV
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
http://www.celtrauksmi.lv
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