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Neskatoties uz Delnas un KNAB iebildumiem, valdība 12. maija sēdē atbalstīja
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto priekšlikumu grozījumiem likumā
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”. Grozījumi
paredz sašaurināt valsts dibinātu augstskolu un kapitālsabiedrību padomes
locekļu amatpersonu deklarāciju publiskojamo daļu.
Ja Saeima pieņems grozījumus, amatpersonu deklarāciju publiskajā daļā vairs
neparādīsies visi avoti, no kuriem amatpersona ir guvusi finansiālu labumu, kas
mazinās iespējas novērst un atklāt interešu konfliktus.
Valdības ieskatā grozījumi palīdzēs valsts kapitālsabiedrību padomēm piesaistīt
jomas profesionāļus, bet Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks
uzskata, ka "liela atklātība attiecībā uz valsts amatpersonu deklarācijām nav
veicinājusi korupcijas mazināšanu valstī". Tikmēr KNAB ir publiski atklājis, ka
nereti tieši mediju publiskotā informācija ir bijis par pamatu uzsākt izmeklēšanu.
Iespējams, valdība vēlas vēl vairāk samazināt atklātību, jo uzdevusi KNAB līdz
31. augustam izvērtēt deklarāciju publiskojamās daļas apjomu citām valsts
amatpersonām un nepieciešamību paredzēt publiski pieejamās deklarācijas
daļu tādā pašā apjomā kā valsts augstskolu padomju un valsts
kapitālsabiedrību padomju locekļiem.
Lasiet Delnas skaidrojumu, ko praksē nozīmēs samazināta atklātība par
amatpersonu ienākumiem.

Delna mēneša laikā piedalījusies 13 ar
Covid-19 saistīto centralizēto iepirkumu
sanāksmēs
Pirmajā mēnesī kopš Delnas noslēgtā līguma ar Aizsardzības ministriju (AM)
par Covid-19 centralizēto iepirkumu uzraudzību Delnas juriste Zane Zvirgzdiņa
piedalījusies 10 AM darba grupas un 3 Valsts aizsardzības militāro objektu un
iepirkumu centra iepirkumu komisijas sēdēs. Delna aicinājusi pilnveidot
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informācijas apriti, lai tiktu informēta par visām sanāksmēm, kā arī saņemtu
visus ar iepirkumiem saistītos dokumentus. Iestādes ir izveidojušas detalizētu
iepirkumu procedūru, tomēr ir daži procedūras punkti, kurus pašas iestādes vēl
pilnveido, piemēram, preču pieņemšanu un kvalitātes vērtēšanu. Lasiet Delnas
ziņojumu par uzraudzītajiem iepirkumiem.

Aicinām atbalstīt mūsu darbu!
Katrs Jūsu Delnai ziedotais eiro palīdz cīņā ar korupciju Latvijā!

Būtiski pieaug to Saeimas deputātu skaits,
kas nebalso “atturos”
Turpinām apkopot datus par Saeimas deputātu izvēli plenārsēdēs balsot
“atturos”, nevis skaidri paust savu viedokli, balsojot “par” vai “pret”. Laika
posmā 01.10.2019.–14.05.2020. jau 20 deputāti ir skaidri pauduši savu
viedokli, neizmantojot “atturos”. Iepriekš (06.11.2018.–26.09.2019.) tikai 7
deputāti nevienu reizi nebalsoja “atturos”.

Delna vada tiešsaistes specializētās
mācības publiskajam sektoram sadarbībā
ar Valsts administrācijas skolu
Pirmajās trijās grupās aprīlī un maijā Delna apmācījusi vairāk nekā 80
dalībniekus. Lekciju tēmas iekļauj korupcijas definējumu, cēloņus un sekas,
ētikas principus valsts pārvaldē un interešu konfliktu novēršanu valsts
amatpersonu darbībā. Mācības notiek ESF līdzfinansētā projekta
(Nr.3.4.2.0/15/I/002) “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide
korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.
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Pašvaldību pārstāvjus un nevalstiskās
organizācijas līdz 7. jūnijam aicinām
aizpildīt anketu par publiskajiem
iepirkumiem
Jūsu atbildes mums un Iepirkumu uzraudzības birojam palīdzēs izvērtēt, kādas
iespējas un izaicinājumi pastāv sabiedrības iesaistīšanai publisko iepirkumu
uzraudzībā pašvaldībās, tādējādi īstenojot valdības apņemšanos sekmēt
lielāku publisko iepirkumu atklātību, kas ietverta Atvērtās pārvaldības rīcības
plānā 2020-2021. gadam.
Aptauja pašvaldībām.
Aptauja nevalstiskajām organizācijām.

Delnas attālinātā biedru sapulce notiks
jūnija sākumā
Sapulci viedos 2 posmi – iepriekšēja balsošana un tiešsaistes sanāksme.
Biedriem izsūtīta darba kārtība un pieslēgšanās saites. Šobrīd Delnai ir 90
biedri.
Ja arī Jūs vēlaties piedalīties Delnas darbā – piesakieties kļūt par biedru. Kā
Delnas biedrs Jūs ne tikai palīdzēsiet mazināt korupciju Latvijā, bet būsiet arī
daļa no Transparency International globālā pretkorupcijas tīkla ar nodaļām
vairāk nekā 100 pasaules valstīs!

Pievienoties Delnai!

Krista Pētersone
atkāpusies no
Delnas padomes
11. maijā Krista Pētersone paziņoja,
ka personisku iemeslu dēļ atkāpjas
no padomes locekles amata. Padome
turpinās darbu piecu locekļu sastāvā
līdz 2020. gada biedru sapulcei, kad
uz K.Pētersones atlikušo divu gadu
termiņu, biedriem būs jāievēlē jauns
padomes loceklis.

ALIANSE PRET KORUPCIJU
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LATVIJĀ

Novērojot pārkāpumus darba vietā, darbinieki nereti jūtas bezspēcīgi tos
novērst, baidoties no darba devēja vai kolēģu izrēķināšanās. Turklāt darbinieki,
esot padotības attiecībās, var būt spiesti, ne vien kļūt par lieciniekiem, bet pat
par līdzdalībniekiem, kas vēl vairāk var mazināt vēlmi ziņot. Tomēr kopš 2019.
gada 1. maija, likums paredz īpašu aizsardzību trauksmes cēlējiem. Vairāk
informācijas: www.celtrauksmi.lv

Meklējam brīvprātīgo / praktikantu!
Delna un Alianse pret korupciju Latvijā ir aktīvi uzsākusi praktikantu un
brīvprātīgo iesaisti mūsu darbā. Tā mēs veiksmīgi iepazīstinām studentus ar
Delnu, sniedzam praktisku pieredzi pretkorupcijas darbā, un nereti veidojas
jaunas sadarbības un draudzības. Piemēram, jaunais Delnas biedrs Jēkabs
Rasnačs atnāca pie mums gada sākumā kā praktikants.
Ja zināt enerģisku studentu/i vai brīvprātīgo, kas vēlas iegūt pieredzi NVO un
strādāt ar korupcijas novēršanas, interešu aizstāvības
jautājumiem – sūtiet viņam/i šo pieteikšanās formu!

un

atklātības

DELNAS VIEDOKĻI
Korupcijas tīkls Latvijā (Lettland kämpft gegen ein Netz der Korruption) –
Lienes Gāteres viedoklis Šveices medijam Neues Züricher Zeitung,
29.04.2020.
Covid-19 centralizēto iepirkumu uzraudzība – Zanes Zvirgzdiņas
viedoklis LTV7 vakara ziņās, 12.05.2020.
Augstskolu stiprināšanas aizsegā mazina atklātību – Zanes Zvirgzdiņas
viedoklis LTV raidījumam Panorāma, 13.05.2020.
Valdība krīzes aizsegā mēģina ierobežot atklātību - Zanes Zvirgzdiņas
viedoklis Tvnet 21.05.2020.
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Valdība vēlas mazināt atklātību - Lienes Gāteres viedoklis laikrakstam
Diena.

ZIEDOT

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos tīklos

Šī ziņu lapa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild “Sabiedrība par atklātību – Delna”.
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