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Ziņas uz Delnas #23: Delna publicē publisko iepirkumu paraugnolikumus

Sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju esam izstrādājuši un publicējuši
paraugnolikumus pašvaldību vai citu pasūtītāju organizētiem iepirkumiem.
Paraugnolikumu mērķis ir atvieglot publisko iepirkumu organizēšanu
pašvaldībās vai citās iestādēs, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un
veicināt efektivitāti un godprātību publiskajos iepirkumos.
Esam publicējuši trīs dažādus paraugnolikumus, kurus institūcijas var izmantot
atklātu procedūru organizēšanai preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumiem.
Dokumentos ir arī autoru norādes par konkrētu sadaļu saturu.
Aicinām paraugnolikumus lejupielādēt Delnas mājaslapā. Paraugnolikumi ir
izstrādāti Eiropas Komisijas finansētā projekta “Integritātes Pakts – ES fondu
uzraudzība” ietvaros.

Delna identificē problēmas Covid-19
centralizēto iepirkumu uzraudzībā un
apkopo ieteikumus
No 2020. gada 21. aprīļa līdz 15. jūnijam Delna kā neatkarīgs novērotājs
uzraudzīja ar Covid-19 saistīto valsts centralizēto iepirkumu veikšanu un
vērtēja 10 iepirkumu procesus. Delna identificēja vairākas problēmas un
apgrūtinājumus, taču, atbilstoši pieejamajai informācijai, nekonstatēja
iepirkumu veikšanas algotritma pārkāpumus, kam būtu tieša negatīva ietekme
uz iepirkuma rezultātiem. Detalizētus ziņojumā iekļautos secinājumus lasiet
Delnas mājaslapā.
Delna no Aizsardzības ministrijas nesaņēma finansējumu iepirkumu
uzraudzībai, bet visu darbu veica pro bono (bez maksas). Mūsu iesaiste
iepirkumu uzraudzībā bija iespējama pateicoties organizācijas individuālajiem
ziedotājiem – paldies ikvienam, kurš mūs atbalstīja!
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Aicinām atbalstīt mūsu darbu! Katrs Jūsu Delnai ziedotais eiro
palīdz cīņā ar korupciju Latvijā!

17. augustā aicinām uz Delnas diskusiju ar
Rīgas mēra amata kandidātiem
Aizdomīgi publisko iepirkumu konkursi, neskaidras finanšu plūsmas un
“konsultantu” kultūra – kā Rīgas domes priekšsēdētāja amata kandidāti
mazinās korupciju un nodrošinās atklātību par domes un tās kapitālsabiedrību
darbu?
Delna aicina uz diskusiju ar Rīgas domes priekšsēdētāja amata kandidātiem
“RĪGAS DOME BEZ KORUPCIJAS”. Diskusija notiks Kultūrbāra Balodis
pagalmā, Baložu ielā 16a, Rīgā. Ieeja no plkst. 17.00, diskusijas sākums plkst.
17.30, līdz 19.00. Ieeja bez maksas, vietu skaits ierobežots, iepriekšēja
reģistrēšanās obligāta, lūdzam reģistrēties šeit ->. Sk. Facebook šeit ->.
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras
ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Ar Vācijas vēstniecības atbalstu uzsākam
Latvijas skolēnu izglītošanu par līdzdalīgo
budžetēšanu
Līdz 2020. gada beigām iesaistīsim sešas skolas no visas Latvijas, lai skolēni
līdzatbildīgi iesaistītos skolas dzīvē. Aicināsim skolēnus katrā skolā izvirzīt
savas idejas – ko realizēt skolā, ņemot vērā projekta ietvaros pieejamo
budžetu. Skolās notiks publiska ideju apspriešana un balsošana, labākā ideja
katrā skolā tiks realizēta līdz gada beigām. Tā skolēni piedalīsies lēmumu
pieņemšanā, mācīsies sekot līdzi atklātai lēmumu pieņemšanai, izpildei un
finansējuma izlietošanai. Projektu finansē Vācijas Federālā Ārlietu ministrija.
Sīkāk ->.
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Turpinām sadarbību ar Latvijas Nedzirdīgo
savienību
21. jūlijā tikāmies ar Latvijas Nedzirdīgo savienības pārstāvi Ivaru Kalniņu.
Sarunā uzzinājām, ka nedzirdīgajiem nereti nav pieejama saprotama
informācija un padoms, ko darīt, lai aizsargātu savas tiesības, novērstu
diskrimināciju. Vienojāmies par vairākām idejām, pie kurām strādāsim, lai arī
nedzirdīgajiem būtu saprotams, kā celt trauksmi, ziņot par dažādiem
iespējamiem pārkāpumiem.

Attēlā no kreisās: Zane Zvirgzdiņa (Delna), Inese Tauriņa (Delna), Ivars Kalniņš (Latvijas
Nedzirdīgo savienība).

Delnai pagarināts akreditācijas termiņš kā
starptautiskās organizācijas Transparency
International oficiālajai nodaļai Latvijā
20. jūlijā Transparency International (TI) padome secināja, ka Delnas darbs
atbilst TI nacionālo nodaļu kritērijiem un lēma pagarināt Delnas akreditāciju uz
nākamajiem trīs gadiem. Delna dibināta 1998. gadā kā TI nodaļa Latvijā.
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Visām TI nacionālajām nodaļām ik pēc trīs gadiem jāpagarina akreditācijas
termiņš.
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!

ALIANSE PRET KORUPCIJU
LATVIJĀ

Attēlā: Sergejus Muravjovas, Transparency International Lietuvas nodaļas direktors.

Sergejs Muravjovs – Mums ir jāaizsargā
trauksmes cēlēji
"Es aicinu par trauksmes cēlāju nedomāt normatīvajos aktos atrodamo
definīciju līmenī. Manuprāt, trauksmes cēlēji nav parasti cilvēki. Viņi ir
drosmīgi, ļoti novērtē atklātību, un ir unikāli dažādos veidos. Trauksmes
cēlēji ir gatavi iet cauri dažādām grūtībām un vairumam neērtu momentu, lai
spētu nodot savu ziņojumu. Būtu kļūdaini pieņemt, ka jebkurš spētu ziņot..."
Gatavojoties Alianses pret korupciju Latvijā organizētajai Trauksmes
celšanas konferencei, ko plānojam rudenī, lasiet sarunu ar Sergeju
Muravjovu, Transparency international Lietuvas nodaļas vadītāju. Sk.
celtrauksmi.lv ->.
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Konference "Trauksmes celšana:
nākamais līmenis"
Rudenī, 5. un 6. novembrī, kopā ar Valsts kanceleju un Valsts
administrācijas skolu organizējam trauksmes celšanas konferenci. Martā
plānoto konferenci pārcēlām uz rudeni, un tagad organizējam divu dienu
konferenci, kopā ar VK un VAS. Sīkāka informācija mājaslapā ->.

Plānojam izstrādāt Rokasgrāmatu
trauksmes cēlējiem
Jau vairāk nekā gadu spēkā ir Trauksmes celšanas likums (no 01.05.2019.).
Iekšējai trauksmes celšanas sistēmai katrā valsts un pašvaldības iestādē,
kā arī uzņēmumos ar vairāk nekā 50 darbiniekiem, ir jābūt izveidotai un
jādarbojas. Taču – vai darbinieki zina, kas viņus sagaida, ja viņi ziņos par
kādu iespējamu pārkāpumu? Plānojam rudenī izstrādāt rokasgrāmatu
trauksmes cēlējiem, kas palīdzēs sagatavoties trauksmes celšanai, atbildēs
uz neskaidrajiem jautājumiem. Šobrīd notiek nepieciešamo līdzekļu
piesaiste.

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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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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