
13. Saeimas deputāti balsojumos "atturas" retāk nekā viņu
priekšteči

Apkopojot 13. Saeimas deputātu balsojumus plenārsēdēs no 06.11.2018.–
30.09.2019., Delna secināja, ka katrs deputāts kopumā visos balsojumos atturējies
vidēji 19 reizes. Tas ir aptuveni 2,5 reizes mazāk nekā iepriekšējās Saeimas
deputāti, kas 2017. gadā atturējās katrs vidēji 47 reizes. Ievērojami vairāk
balsojumos atturas opozīcijas deputāti un deputāti, kas pieder pie partijām, kas bija
pārstāvētas arī 12. Saeimā. Ar Delnas analīzi var iepazīties šeit.

Deputāti noslaucījuši putekļus no iepriekšējā Saeimā
“iestrēgušajiem” likumprojektiem

Delna īpaši izceļ piecus 13. Saeimas deputātu lēmumus korupcijas mazināšanai, kā
arī atklātības un labas pārvaldības veicināšanai: 
1. Piešķirt papildu pilnvaras Konkurences padomei iejaukties gadījumā, kad
valsts vai pašvaldību uzņēmumi kropļo konkurenci. 
2. Paplašināt Valsts kontroles pilnvaras atprasīt izšķērdētos līdzekļus vainīgajām
amatpersonām un darbiniekiem, ja valsts vai pašvaldību iestāde to pati nedara. 
3. Pilnveidot valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību. 
4. Novērst iespējamu interešu konfliktu Saeimas deputātu un ministru darbā. 

 

https://delna.lv/lv/2019/10/31/septini-13-saeimas-deputati-nav-atturejusies-neviena-plenarsedes-balsojuma/


5. Izveidot lobēšanas vai interešu aizstāvības atklātības regulējuma izstrādes
darba grupu.

Ar Delnas analīzi par 13. Saeimas darbu un rekomendācijām 2020. gadam var
iepazīties šeit.

Delnas pētījuma rezultāti izgaismo atvērto datu deficītu
Latvijā un Ziemeļeiropas reģionā

Pētījuma “Atvērtie dati un politiskā godprātība Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā”
rezultāti liecina, ka arī Latvijā jāuzlabo korupcijas novēršanai svarīgu valsts
pārvaldes datu pieejamība. Latvijai ir potenciāls iestrādāt ambiciozu datu
atvēršanas apņemšanos topošajā Atvērtās pārvaldības partnerības plānā.

https://delna.lv/lv/2019/10/31/13-saeima-noslaucijusi-puteklus-no-iepriekseja-sasaukuma-iestregusajiem-likumprojektiem/
https://delna.lv/lv/2019/11/26/delnas-petijuma-rezultati-par-atvertajiem-datiem-baltija-un-ziemelvalstis/
https://www.mk.gov.lv/lv/content/atverta-parvaldiba


Delnas interaktīvā nodarbība par ētiku valsts ierēdņiem

Delnas eksperti vadīja ētikas dilemmu risināšanas nodarbību Valsts administrācijas
skolas, Valsts kancelejas un ASV vēstniecības Rīgā organizētās mācībās 26.
novembrī par profesionālās ētikas kodeksa ieviešanu valsts pārvaldes institūcijās.

Delnas direktore Liene Gātere vadīja KNAB Sabiedriski



konsultatīvās padomes 65. sēdi

Sēdes dalībnieki 12. novembrī diskutēja par valsts budžeta finansējuma
palielinājumu politiskajām partijām, kā arī KNAB kapacitātes stiprināšanu.
Apkopojums par sēdi pieejams KNAB mājaslapā.

KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes 12. novembra sēdes dalībnieki. Attēls: KNAB mājas lapa.

Delnas vadība piedalījās Transparency International ikgadējā
kopsapulcē Berlīnē, Vācijā

Liene Gātere un Inese Tauriņa 14.-17. novembrī piedalījās sanāksmēs par
Transparency International stratēģiju, prioritāšu un dažādu pretkorupcijas
programmu ieviešanu nacionālajā līmenī. Kopsapulce pieņēma statūtu grozījumus
un ievēlēja trīs jaunus padomes locekļus.

Alianse izstrādā trauksmes celšanas mehānismu vadlīnijas
uzņēmumiem.

Iepazīstamies ar starptautisko regulējumu un labāko praksi Latvijā un ārvalstīs.
Iztrādājam ieteikumus trauksmes celšanas mehānisma ieviešanai un uzturēšanai,
kā arī iekšējās komunikācijas un darbinieku atbalsta nodrošināšanai.

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

https://www.knab.gov.lv/lv/press/547732-notikusi_knab_sabiedriskas_konsultativas_padomes_65_sede.html
https://www.transparency.org/news/pressrelease/annual_membership_meeting_agrees_governance_changes_elects_new_board_member
https://delna.lv/lv/darbibas-jomas/alianse-pret-korupciju-latvija/


Celt trauksmi un ziņot par korupciju, krāpšanu vai amatpersonu pārkāpumu var,
zvanot 25756653 vai rakstot konsultacijas@delna.lv.

Pretkorupcijas dienai veltītie pasākumi: Delna aicina atzīmēt
kalendāros 9. un 11. decembri

Aicinām uz Atvērto durvju dienu 9. decembrī plkst. 17.00-20.00, lai atzīmētu
Starptautisko pretkorucpijas dienu. Biedri un draugi aicināti apciemot biroju un:
parakstīt Prekorupcijas deklarāciju, izzspēlēt spēli par ētikas dilemmām Trauksmes
celšanas likuma kontekstā, uzzināt par aktuālajiem Delnas un Alianses pret
korupciju Latvijā projektiem. Skatīsimies kino un cienāsimies ar mandarīniem.

Sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju 11. decembrī plkst. 14.00 aicinām uz
konferenci par godīgu konkurenci un atklātību publiskajos iepirkumos.
Konference notiks Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13. Konferencē
aktualizēsim problēmas un risinājumus krāpšanas un korupcijas novēršanai
publiskajos iepirkumos, iztaujāsim publisko iepirkumu ekspertus un uzzināsim
jaunumus. Pasākums organizēts projekta “Integritātes pakts – ES fondu
finansējuma uzraudzība” ietvaros.

Informācija sekos Delnas mājaslapā un sociālajos tīklos.

Jānis Veide atstās darbu Delnā

https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/trauksmes-celsana/


Delnas jurists un projektu vadītājs Jānis Veide pārtrauks darba attiecības ar Delnu
28. novembrī, jo ir pieņēmis jaunu profesionālu izaicinājumu. Delnas vadība
pateicas J.Veidem par ieguldīto nozīmīgo darbu un novēl panākumus jaunajā,
atbildīgajā profesionālajā darbībā.
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https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/13.saeimas-deputatu-balsojumu-statistika-un-analize.a123396/?fbclid=IwAR0JD2iV_DkuJJkn0Cx-uukqEIuaZ3Ja29E6QMZ6nbuLuywu2m0O2myhzWM
https://skaties.lv/zinas/latvija/ekonomisko-lietu-tiesas-izveide-izskan-kritika-ka-sadi-iedzivotajiem-tiek-atnemtas-fundamentalas-tiesibas-uz-godigu-un-objektivu-tiesu/
https://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/pitka-vankilatuomio-uhkaa-latvian-keskuspankin-paajohtajaa/829495/


Ja atbalsti mūsu darbu, lūdzu noziedo "Mobilajā pirmdienā"!

Pirmdien, 9. decembrī būs Starptautiskā pretkorupcijas diena. Delna aicina
iesaistīties vienas dienas akcijā "Mobilā pirmdiena" un veikt ziedojumus
pretkorupcijas darbam, izmantojot lietotni Mobilly. Uzzini, kā Delna izlieto
ziedojumus un kāpēc atbalstīt mūs pro bono darbu

PALDIES VISIEM, KURI JAU ATBALSTA VAI PLĀNO
ATBALSTĪT DELNU!
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