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Delna aprīlī atbalstīja valdību un Saeimu ar ieteikumiem par to, kā nodrošināt
atklātību par Covid-19 novēršanai paredzēto līdzekļu izlietošanu un veiktajiem
ārkārtas publiskajiem iepirkumiem.

2. aprīlī publicējām 10 rekomendācijas korupcijas risku novēršanai. 17. aprīlī
organizējām diskusiju “Covid-19 un godīgi publiskie iepirkumi”, kurā piedalījās
starptautiskās organizācijas Open Contracting Partnership eksperts Karolis
Grancikas. Viņš rekomendēja nodrošināt publisku pieeju visiem ārkārtas
iepirkumu līgumiem, apkopot un publicēt datus par Covid-19 iepirkumiem,
kuriem ir piemērots likums, lai valdība efektīvāk varētu plānot “iziešanu” no
krīzes un sagatavotos nākotnes ārkārtējām situācijām.

Aicinājām kompetentās iestādes vērtēt pamatojumu ārkārtas kārtībā iegādātu
konkrētu preču nepieciešamību COVID-19 uzliesmojuma izplatības
ierobežošanai.

Valdība 23. aprīlī publicēja apkopotu informāciju vienotajā mājaslapā
covid19.gov.lv par to, kādas iestādes, kādā apjomā un kādiem nolūkiem ir
izmantojušas piešķirto finansējumu un, kādi līgumi ir noslēgti, nepiemērojot
Publisko iepirkumu likumu. 

 

Delna pro bono uzraudzīs centralizētos
iepirkumus
Lai sekmētu atklātību, godīgu konkurenci un efektīvu valsts līdzekļu
izlietošanu, Delna ir atsaukusies Aizsardzības ministrijas (AM) aicinājumam
uzraudzīt Covid-19 ierobežošanai nepieciešamo individuālo aizsardzības un
dezinfekcijas līdzekļu centralizētos iepirkumus. Par uzraudzības funkciju
veikšanu no AM nesaņemsim atlīdzību, bet darbu veiksim pro bono (bez
atlīdzības). 5. maijā plkst. 10.00-10.30 Delnas Facebook tiešraidē
sarunāsimies ar Aizsardzības ministru Arti Pabriku. Mediju pārstāvjus un
citus interesentus, kuri vēlētos uzdot jautājumus, lūdzam atsūtīt savu
kontaktinformāciju uz e-pastu ti@delna.lv. 

https://list.mailigen.us/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=dcb2c1a6&e=00000000
https://list.mailigen.us/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=6eff47bc&e=00000000
https://list.mailigen.us/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=00c4c5b5&e=00000000
https://list.mailigen.us/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=0a644b89&e=00000000
https://list.mailigen.us/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=bb10d737&e=00000000


2020.05.4. Ziņas uz Delnas #20: Covid-19 un godīgi publiskie iepirkumi

https://admin.mailigen.com/reports/open?id=3093639 2/4

 

NVO seminārā Delna stāstīja par interešu
konfliktiem
Vairāk nekā 20 organizāciju pārstāvjiem 23. aprīlī tiešsaistē skaidrojām
tipiskākās interešu konfliktu situācijas NVO sektorā un to novēršanas iespējas.
Prezentācija ar ieteikumiem pieejama lejupielādei.

 

Vebinārā piedalījās vairāk nekā 35
pašvaldību pārstāvji
28. aprīlī vebinārā “Publiskie iepirkumi Latvijas pašvaldībās un sabiedrības
iesaiste iepirkumu monitorēšanā” Delna pašvaldību publisko iepirkumu
speciālistiem stāstīja par iespējām iepirkumu uzraudzībā iesaistīt sabiedrību,
iepazīstināja ar topošajiem paraugnolikumiem un Delnas Trauksmes celšanas
centra darbu. Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) pārstāve Dace Ozola
skaidroja, par ko var celt trauksmi IUB.

 

Sācies projekts "Korupcijas mazināšana
un pretkorupcijas kopienas stiprināšana
Latvijā"
Līdz 31. oktobrim Delna sniegs ekspertīzi lēmumu pieņēmējiem pretkorupcijas
jomā, veiks analītisko darbu, īstenos informatīvo kampaņu un sadarbosies ar
dažādu jomu NVO, lai mazinātu toleranci pret korupciju. Delna izturēja
Sabiedrības integrācijas fonda īstenoto “NVO fonda” projektu konkursu,
iekļūstot starp labākajiem 22 no kopumā 91 pieteikumiem.

Delna iestājas pret ieceri samazināt
atklātību par amatpersonu ienākumiem
27. aprīlī Delna nosūtīja vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai ar aicinājumu
nevirzīt grozījumus likumā “Par interešu konflikta novēršanu”, ar ko paredzēts
sašaurināt Valsts dibinātu augstskolu un kapitālsabiedrību padomes locekļu 
amatpersonu deklarāciju publiskojamo daļu.

https://list.mailigen.us/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=bba7caf6&e=00000000
https://list.mailigen.us/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=d59c48ff&e=00000000
https://list.mailigen.us/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=67d1cee5&e=00000000
https://list.mailigen.us/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=9d2df5bd&e=00000000


2020.05.4. Ziņas uz Delnas #20: Covid-19 un godīgi publiskie iepirkumi

https://admin.mailigen.com/reports/open?id=3093639 3/4

ALIANSE PRET KORUPCIJU
LATVIJĀ

Attēlā: Martins Laine, Igaunijas žurnālists.

 

Pietiek ar vienu cilvēku, lai apturētu
korupciju
"Nav nekas tāds, ko es varētu pateikt, lai pārliecinātu kādu ziņot. Nav nekādas
garantijas, ka trauksmes celšana nāks par labu trauksmes cēlējam, parasti tas
notiek tieši otrādi," stāsta Martins Laine, Igaunijas žurnālists. Taču reizē viņš
arī atzīst, ka "Trauksmes cēlējs ir kāds, kura liecība pilnīgi noteikti aizsāks
sava veida attīstību, kura ir nepieciešama sabiedrībai vai institūcijām."
Gatavojoties Alianses pret korupciju Latvijā organizētajai Trauksmes celšanas
konferencei, ko plānojam rudenī, lasiet sarunu ar Martinu, kurš konferencē
dalīsies ar savu pieredzi.

Krīzes laikā korupcijas
riski palielinās - aicinām
ziņot!
Līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu
cīņā ar Covid-19 pandēmiju, palielinās
krāpšanas, kukuļošanas un korupcijas riski,
kā arī negodprātīgu amatpersonu vēlme uz
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ZIEDOT

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos tīklos

laiku paplašinātās pilnvaras izmantot
savtīgam labumam. Mēs ikviens varam
novērst iesējamos pārkāpumus vai
nejēdzības, tāpēc esam sagatavojuši īsu
ziņu, kā to darīt, un aicinām ikvienu ar to
dalīties.

ATBALSTS PRETKORUPCIJAS
DARBAM

Ja atbalstāt mūsu darbu, lūdzu, apsveriet kļūt par regulāru ikmēneša ziedotāju
Delnai. Jūsu nelielais, bet paredzamais ikmēneša pārskaitījums, palīdzēs
mums paveikt vairāk pro bono darbu sabiedrības interešu aizstāvībā!
PALDIES!

Delnas rekvizīti:
Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”
Reģistrācijas Nr. 40008037054 
Juridiskā adrese: Citadeles iela 8, Rīga, LV 1010

SEB banka: LV34UNLA0050022979830
Swedbanka: LV31HABA0552044267218
PayPal: ti@delna

 

Šo vēstuli nosūtīja Delna - sabiedrība par atklātību uz .
Sabiedrība par atklātību - Delna | Citadeles iela 8, Riga, LV-1010, Latvija

Kāpēc es saņēmu šo vēstuli?
Lai atteiktos no turpmākām vēstulēm, spiediet šeit | Atjaunot profilu
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