
Latvijas lejupslīde 2019. gada Korupcijas uztveres indeksā
signalizē par nopietniem politiskās korupcijas riskiem

Korupcijas uztveres indeksā Latvija ir saņēmusi 56 punktus no 100 un ierindojas 44.
vietā starp 180 pasaules valstīm un teritorijām. Latvija indeksā saņēmusi par 2
punktiem mazāk nekā 2018. gadā.

Rezultāti parāda stagnāciju centienos mazināt korupciju – pēdējo piecu gadu laikā
Latvija ir pakāpusies indeksā tikai par vienu punktu. Indeksu veidojošo datu analīze
rāda, ka 2019. gadā samazinājies vērtējums par cīņu ar politisko korupciju Latvijā,
tajā skaitā tādām korupcijas formām kā interešu konflikti un privātā sektora ietekme
uz valsts pārvaldi, lai saņemtu priekšrocības.

Latvijas vieta Korupcijas uztveres indeksā pasliktinājusies arī attiecībā pret pārējām
Baltijas valstīm. Lietuva (60 punkti) un Igaunija (74) šogad abas pakāpušās par
vienu punktu.

 

https://delna.lv/lv/2020/01/23/latvijai-lejupslide-2019-gada-korupcijas-uztveres-indeksa/


Noklausieties eksperta viedokli!

Delnas podkāsta 1. sērijā pretkorupcijas eksperts Valts Kalniņš komentē 2019.
gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātus.

Delnas ietekme 2019. gadā

Pērn Delna uzņēma 17 jaunus biedrus, konsultēja un atbalstīja 44 potenciālos
trauksmes cēlējus, veicināja pretkorupcijas inovācijas, turpināja iestāties par
sabiedrības interesēm un panāca citas pārmaiņas. Par 7 nozīmīgākajiem Delnas
panākumiem uzziniet šeit.

Delnas direktore Liene Gātere piedalījās Valsts kancelejas
organizētā diskusijā par ētikas un godprātības riskiem
amatpersonu darbībā

Politiskās un publiskās amatpersonas kopā ar ekspertiem 17. janvārī diskutēja par
GRECO rekomendācijām Latvijai jautājumos par politisko amatpersonu godprātības
un ētikas standartiem un savstarpējās sadarbības jautājumiem.

https://anchor.fm/delna
https://anchor.fm/delna
http://delna.lv/lv/2020/01/23/delnas-ietekme-2019-gada/


Delna iestājās par efektīvu NVO fondam piešķirto valsts
budžeta līdzekļu izlietošanu

Kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām Delna, nosūtot vēstuli Sabiedrības
integrācijas fonda (SIF) padomei un Ministru prezidentam, aicināja NVO fonda
nolikumā kā prioritāti iestrādāt pilsoniskā dialoga veidošanu. SIF Padome 16.
janvārī izsludināja NVO fonda projektu konkursu, kura ietvaros tiks atbalstīti projekti,
kas vērsti uz līdzdalības palielināšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

Saeimā sācies darbs pie lobēšanas atklātības regulējuma
izstrādes

Viena no Delnas 2020. gada prioritātēm būs atbalsta sniegšana lēmumu
pieņēmējiem darbā pie visaptveroša lobēšanas atklātības regulējuma izstrādes. 15.
janvārī Delnas juriste Zane Zvirgzdiņa piedalījās regulējuma izstrādes darba grupas
pirmajā sēdē Saeimā.

Organizējam otro Trauksmes celšanas konferenci

Jau otro reizi Alianse pret korupciju Latvijā organizē Trauksmes celšanas likumam
veltītu konferenci. Likums darbojas jau gandrīz gadu, laiks apkopot pirmās atziņas
no valsts un privātā sektora un arī skaidrot uzņēmumu un iestāžu ieguvumus no
iekšējās trauksmes celšanas sistēmas darbības. Praktiski apgūsim trauksmes cēlēju
ziņojumu izmeklēšanu, komunikāciju ar trauksmes cēlēju un arī, kā veicināt iekšējo
trauksmes celšanu.

Plānotais konferences norises datums – 26. marts. Tās organizēšanu jau atbalsta
Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā.

Februārī notiks Delnas konference un reģionālie semināri par
publisko iepirkumu uzraudzību

Reģionālajos semināros Delna informēs par sabiedrības iesaistes

https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10822%3AIzsludinats-konkurss-programma-NVO-fonds&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
https://delna.lv/lv/darbibas-jomas/alianse-pret-korupciju-latvija/


priekšnoteikumiem Eiropas Savienības fondu finansēto iepirkumu uzraudzībā.
Konferencē eksperti no Eiropas un Latvijas apspriedīs iespējas un izaicinājumus
sabiedrības iesaistei pašvaldību iepirkumu uzraudzībā. Precizēta informācija tiks
publicēta Delnas mājaslapā februāra sākumā.

Delnas eksperti izglītosies par publisko iepirkumu uzraudzību
Berlīnē un Briselē

Janvāra beigās notiks Transparency International nodaļu tikšanās projektā
“Integritātes pakts – ES fondu uzraudzība”. 6. februārī Briselē notiks Eiropas
Komisijas organizēta konference “Engaging citizens for good governance in
Cohesion Policy”.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/citizens_good_governance
https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/


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.

PALDIES VISIEM, KURI JAU ATBALSTA VAI PLĀNO
ATBALSTĪT DELNU!

Šīs ziņu lapas tapšanu 100% apmērā finansē Delnas individuālie ziedotāji.
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