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Korupcija Latvijā pēdējo septiņu gadu laikā nav būtiski mazinājusies un valdība
nedara pietiekami, lai efektīvi apkarotu korupciju – tādu Latvijas sabiedrības
uzskatu atklāj Eiropas Komisijas jūnijā publicētie  Eirobarometra pētījuma dati
 par korupciju ES dalībvalstīs.

84 % aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka korupcija mūsu valstī ir izplatīta.
Šis skaitlis ir augstāks nekā ES vidējais rādītājs (71 %) un nav būtiski mainījies
kopš 2013. gada. Tikai 15 % aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka valdības
centieni apkarot korupciju ir efektīvi, kamēr vidējais ES rādītājs ir divas reizes
augstāks – 32 %.

Saskare ar korupciju Latvijā ir identiska ES vidējam rādītājam – 5 % aptaujāto
bijuši korupcijas upuri vai liecinieki. Tomēr tikai 3 % no tiem par korupciju
kādam ziņojuši. Šis rādītājs ir būtiski zemāks nekā vidēji ES, kur par korupciju
ziņojuši 21 %. 

Delnas ieskatā Eirobarometra rezultāti jāskata kopā ar Korupcijas uztveres
indeksu, kurā Latvija 2019. gadā piedzīvoja lejupslīdi. Augsto iecietības līmeni
pret korupciju un zemo motivāciju ziņot par pārkāpumiem būtiski ietekmē
rezultātu trūkums valdības centieniem sodīt korumpētas amatpersonas un
kukuļdevējus. Taču, lai veiksmīgi cīnītos ar korupciju, materiālu pateicību
došanas tradīcijām un palielinātu sabiedrības uzticību godīgiem procesiem
valsts pārvaldē un politikā, svarīga ir ne tikai apkarošana, bet arī mērķtiecīgs
ieguldījums prevencijā un sabiedrības izglītošanā. Tāpēc Delna īpaši aicina
pretkorupcijas politikas plānošanā prioritizēt iestāžu iekšējo kontroles sistēmu
pilnveidi, kā arī atklātības un ētikas normu stiprināšanu valsts pārvaldē un
politikā. Plašāku viedokli lasiet Delnas mājas lapā.
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Aicinām atbalstīt mūsu darbu!
Katrs Jūsu Delnai ziedotais eiro palīdz cīņā ar korupciju Latvijā!

 

Delna kopā ar KNAB un augstākās
izglītības jomas pārstāvjiem panāk
amatpersonu deklarāciju atklātības
ierobežojumu atlikšanu
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 1. jūlijā lēma atlikt
grozījumus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā", kas paredz samazināt publiski redzamo daļu no valsts
kapitālsabiedrību padomes locekļu amatpersonu deklarācijām. Līdz
septembrim Pārresoru koordinācijas centram uzdots radīt alternatīvu redakciju
grozījumiem. Delna iesaistās jaunās redakcijas izstrādes procesā, iestājoties
pret atklātības mazināšanu.

Delna aicina darbā motivētu juristu/i –
projektu vadītāju pilna laika darbam
Delnas juriste Zane Zvirgzdiņa ir pieņēmusi jaunu darba piedāvājumu, tāpēc,
lai nodrošinātu Delnas juridisko ekspertīzi, meklējam motivētu kolēģi! Aicinām
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iepazīties ar prasībām kandidātiem un pieteikšanās kārtību un nodot ziņu
jaudīgiem kandidātiem!

 

Uzņēmumu reģistrs gatavs publicēt
informāciju par patiesajiem labuma
guvējiem atvērto datu formātā
Ar 2021. gada 1. oktobri, atbilstoši likumam, informācija par patiesā labuma
guvējiem Latvijā beidzot būs pieejama atvērto datu formātā. Tikšanās laikā ar
Delnu un Datu skolu Uzņēmumu reģistrs apstiprināja, ka ir tehniski gatavs
datus atvērt jau šogad, ja Saeima atbilstoši grozīs likumu. Grozījumi būtiski
atvieglotu mūsu darbu pie digitālā rīka izstrādes, kas iecerēts kā iespējamo
interešu konfliktu identifikators publiskajos iepirkumos.
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Attēlā no kreisās: Antonio Greko (Delna), Andis Cīrulis (Datu skola), Liene Gātere (Delna),

Guna Paidere (Uzņēmumu reģistrs).

 

Delna kritiski vērtē iecerētos grozījumus
Valsts civildienesta likumā
Pastāv bažas, vai izstrādātais modelis nepieļaus valsts pārvaldes profesionālo
standartu vājināšanu un politiski motivētu rotāciju vai atlaišanu no darba,
aizbildinoties ar nespēju sastrādāties. Lai veiksmīgi risinātu politiskā un
publiskā sektora amatpersonu sastrādāšanās problēmas, Delnas ieskatā
jāstiprina ētikas normas un jāturpina diskusijas par publiskās pārvaldes
politisko neitralitāti un profesionālismu, arī situācijām, kad rodas profesionālas
domstarpības. Plašāku komentāru lasiet LVportālā.

Delnas direktore Liene Gātere
Uzbekistānas profesionāļiem nodod
nevalstisko organizāciju pieredzi
korupcijas gadījumu atklāšanā
29. maijā Uzbekistānas Ğenerālprokuratūras akadēmijas un ANO Attīstības
programmas organizētā digitālajā konferencē "Issues of interaction between
government bodies and non-governmental organizations in the area of
combatting corruption" Delna dalījās ar labajām praksēm un pieredzi
korupcijas gadījumu atklāšanā - iepirkumu uzraudzību, darbu ar trauksmes
cēlējiem un atvērto datu izmantošanas veicināšanu.
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Par Delnas padomes priekšsēdētāju
ievēlēts Kārlis Ātrens

Attēlā: Delnas padomes priekšsēdētājs Kārlis Ātrens

Delnas padome 18. jūnija sēdē par priekšsēdētāju ievēlēja Kārli Ātrenu, par
priekšsēdētāja vietnieku - Kasparu Strazdu. K.Ātrens strādā IT vadībā Baltic
Agro Machinery SIA un Rīgas Biznesa Skolā lasa lekcijas par uzņēmējdarbību
un korporatīvo vadību. Delnas padomē K.Ātrens darbojas kopš 2017. gada.
Delnas birojs vēl veiksmi Kārlim Ātrenam jaunajā amatā un pateicas
iepriekšējam padomes priekšsēdētājam Valdim Liepiņam par ieguldījumu
Delnas stiprināšanā kopš 2015. gada.

Attālinātā biedru sapulce 9. jūnijā ievēlēja jaunas padomes locekles Annu
Plaudiņu un Janu Simanovsku, par padomes kandidāti ievēlēja Agnesi Alksni.
Padomē turpina darbu Evija Caune, Valdis Verners un Valdis Liepiņš. 

Ja arī Jūs vēlaties piedalīties Delnas darbā un palīdzēt mazināt korupciju
Latvijā – piesakieties kļūt par biedru. Kā Delnas biedrs Jūs pievienosieties 90
cilvēku kopienai Latvijā un būsiet daļa no Transparency International globālā
pretkorupcijas tīkla ar nodaļām vairāk nekā 100 pasaules valstīs!

Kļūstiet par Delnas biedru!

DELNAS VIEDOKĻI

Par Swedbank un SEB banku lomu iespējamos krāpnieciskos tīklos
(Kritik mot Swedbank och SEB från antikorruptionshåll) – Lienes Gāteres
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ZIEDOT

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos tīklos

viedoklis Zviedrijas medijam SVT (zviedru valodā), 18.06.2020.
Iestāžu vadītāju amatu termiņu ierobežošana. Ieguvumi un riski. - Lienes
Gāteres un Zanes Zvirgzdiņas komentārs LVportālam, 17.06.2020.
“Delna”: “ABLV Bank” izmeklēšanā jābūt ārkārtīgi stingrai un rūpīgai
procesa uzraudzībai – Lienes Gāteres viedoklis Latvijas Radio,
14.06.2020.
“Šaubu ēnā”: jauno ģenerālprokuroru meklējot – Liene Gātere piedalās
Tvnet diskusijā ar Tieslietu ministru, 08.06.2020.
Ģenerālprokurora atlase: vairāk demokrātijas vai politiskās ietekmes? –
Lienes Gāteres viedoklis portālam Tvnet, 05.06.2020.

 
Šī ziņu lapa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas

valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild “Sabiedrība par atklātību – 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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