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Ziņas uz Delnas #24: Ko sagaidīt no jaunās Rīgas domes?

17. augustā Delna organizēja diskusiju “Rīgas dome bez korupcijas”, kurā visi
deputātu kandidāti solīja mazināt korupciju, uzlabot kapitālsabiedrību
pārvaldību un veicināt sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā. Kādus darbus
solīja paveikt jaunievēlētie Rīgas domes deputāti - Mārtiņš Staķis, Einārs
Cilinskis, Linda Ozola, Ints Ķuzis un Miroslavs Mitrofanovs? Aicinām
noklausīties Delnas podkāstus:
#1 Kapitālsabiedrību auditi
#2 Sabiedrības iesaiste
#3 Korupcijas mazināšana.
Pirms Rīgas domes vēlēšanām Eiropas Hitu Radio podkāsta "Nākotnes forma"
ietvaros sarunājās ar Delnas direktori Lieni Gāteri par vēlēšanām un korupcijas
ietekmi uz ilgtspējīgu valsts un pašvaldības attīstību. Aicinām noklausīties!

Inese Tauriņa festivālā LAMPA diskutē par
pašvaldību atklātību
Delnas direktores vietniece Inese Tauriņa 4. septembrī piedalījās festivāla
LAMPA diskusijā “Kur aiziet Tavi nodokļi?”, ko Cēsīs organizēja domnīca
PROVIDUS. Inese runāja par pašvaldību budžetu atklātību un līdzdalīgo
budžetēšanu.

https://admin.mailigen.com/reports/open?id=3258457

1/6

2020.09.11.

Ziņas uz Delnas #24: Ko sagaidīt no jaunās Rīgas domes?

Attēlā no kreisās: Jānis Rozenbergs (Cēsu novada domes priekšsēdētājs), Inese Tauriņa (Delnas
direktores vietniece), Edgars Korčagins (Valsts kontroles padomes loceklis), Līga Stafecka (domnīcas
Providus vadošā pētniece). Foto: domnīca Providus.

Augustā Delna noslēdza darbu Valsts
policijas priekšnieka atlases komisijā
Delna komisijā darbojās kopš 2020. gada 10. jūlija kā novērotājs ar
padomdevēja funkcijām. Delna nesaņēma atlīdzību no Iekšlietu ministrijas,
bet darbu veica pro bono. Novērošanas ziņojumu publicēsim pēc lēmuma
paziņošanas par jaunā Valsts policijas priekšnieka iecelšanu. Tikmēr
aicinām iepazīties ar Delnas ziņojumu par AS “Latvenergo” padomes
nominācijas komisijas uzraudzību. Latvenergo padome tika iecelta 2020.
gada 10. jūnijā.

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

Šogad turpinās Delnas sadarbība ar
Jaunsardzes centru
26. augustā Delna vadīja trīs stundu semināru jaunsardzes instruktoriem par
korupcijas novēršanu un ētiku, sagatavojot viņus darbam ar jaunsargiem.
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Attēlā no kreisās: Liene Gātere (Delnas direktore), Ilze Leimane (Jaunsardzes centra plānošanas nodaļas
vadītāja).

Trauksmes celšanas likuma darbības
pirmajā gadā minimālā programma noteikti
izpildīta
LVportāls 5. augusta intervijā ar Delnas direktori Lieni Gāteri “Lai celtu
trauksmi, ir jāuzticas” viņa informēja par Delnas Trauksmes celšanas centra
darbu, vērtēja likuma ieviešanas gaitu, risināmās problēmas, kā arī
sabiedrības un uzņēmēju ieguvumus: “Nepietiks tikai ar izglītojošiem
pasākumiem par trauksmes celšanas instrumentu. Ir jāturpina būtiski stiprināt
institūcijas, kas apkaro korupciju.”

Solidarizējamies ar Baltkrievijas tautu
Delna kopā ar organizācijas Transparency International nodaļām Eiropā un
Centrālāzijā solidarizējās ar Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri pieprasa autoritārā
režīma izbeigšanu, 17. augustā publicējot kopīgu paziņojumu. Baltkrievijas
sabiedrība ir pelnījusi miermīlīgu transformācijas procesu, tāpēc Delna
pievienojas aicinājumam pārtraukt vardarbību.

Apstiprināts Delnas projekts “Atklātības
https://admin.mailigen.com/reports/open?id=3258457
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sargi: ceļš uz atbildīgiem lēmumiem valstī
un pašvaldībās”
Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītajā projektā Delna līdz 2023. gadam īstenos
dažādas aktivitātes Rīgā un reģionos ar mērķi veicināt sabiedrības informētību
par to, kā korupcija un atklātības trūkums kavē demokrātijas attīstību un
iesaistīs sabiedrību atklātības prasīšanā no lēmumu pieņēmējiem.

Delnā ir vakances - aicinām darbā
motivētus kolēģus
Līdz 28. septembrim aicinām pieteikties vakantajiem interešu aizstāvības un
projektu vadītāja/as un juridiskā konsultanta/es amatiem. Amatu apraksti
pieejami Delnas mājas lapā. Aicinām pieteikties un pārsūtīt jaudīgiem
kandidātiem!

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!
https://admin.mailigen.com/reports/open?id=3258457
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Kļūstiet par Delnas biedru!

DELNAS VIEDOKĻI

Attēls no žurnāla IR 13. augusta numura

Lai celtu trauksmi, ir jāuzticas – LVportāla intervija ar Lieni Gāteri,
05.08.2020.
Par prokurores lēmumu Ē.Kalnmeiera lietā – Lienes Gāteres
komentārs Latvijas Radio, 14.08.2020.
JKP kampaņu rīko Tieslietu ministrijas darbiniece – Lienes
Gāteres komentārs Latvijas televīzijas radījumam Panorāma,
20.08.2020.
Nākotnes formula – Eiropas Hitu Radio intervija ar Lieni Gāteri,
25.08.2020.
Eksperti: Pāragri meklēt vainīgo neapzīmogoto aplokšņu
gadījumā – Lienes Gāteres komentārs Latvijas Radio, 31.08.2020.
Par Saeimas rudens sesiju – Latvijas Radio intervija ar Lieni Gāteri,
03.09.2020.

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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