
16. septembrī atsākās Saeimas lobēšanas atklātības regulējuma izstrādes
darba grupas sēdes. Darba grupas vadītāja, deputāte Inese Voika apstiprināja
apņēmību turpināt darbu pie likumprojekta. Lai paplašinātu konsultāciju
procesu par iecerētajiem likumprojekta pamatprincipiem, 29. septembrī Delna
organizēja informatīvu semināru “Vai lobēšana Latvijā būs regulēta?”. Seminārā
Inese Voika pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus iepazīstināja ar kopsavilkumu
par darba grupas līdzšinējo darbu un iecerēto tālāko regulējuma izstrādes
procesu.

2020. gada beigās Delna organizēs starptautisku pasākumu par lobēšanas
atklātības regulējumu ietekmi Eiropas Savienības valstīs. Ar pasākumu iecerēts
veicināt labās prakses pārnesi lēmumu pieņēmēju un nevalstisko organizāciju
starpā, kā arī veicināt Latvijas Ceturtajā Atvērtās pārvaldības rīcības plānā
iekļauto apņemšanos izpildi.

 
Delna cīnīsies par atbalstu pretkorupcijas
rīka izstrādei Starptautiskā valūtas fonda
(SVF) konkursa fināla pasākumā

7. oktobrī plkst. 17.15 - 19.00 (pēc Latvijas laika) aicinām skatīties SVF
pretkorupcijas konkursa fināla tiešraidi! Sešus mēnešus Delna, Transparency
International Igaunijas nodaļa, Datu skola, Open Knowledge Estonia un
Igaunijas Tieslietu ministrija ar SVF ekspertu atbalstu strādāja pie
pretkorupcijas rīka "Opener" prototipa. Fināla pasākumā rādīsim video par to,
kā "Opener" palīdzēs identificēt interešu konfliktu riskus publiskajos iepirkumos
Igaunijā un Latvijā. Tiešraides beigās visi skatītāji varēs piedalīties balsojumā.
Latvijas un Igaunijas ideja pavasarī iekļuva starp astoņiem labākajiem SVF
konkursantiem.

Iekšlietu ministra rīcība Valsts policijas

https://delna.lv/lv/2020/09/17/29-septembri-informativs-seminars-vai-latvija-lobesana-bus-reguleta/
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/Valsts_kanceleja/mkplans_ogp4_110220.pdf
https://www.imf.org/en/Topics/innovation-at-the-imf/imf-acc-event?fbclid=IwAR2SMyNixTEqDYskFd9E-p1FhfkjtBeyItREXkhRsfcJ6z4FtsE7OkrI4N0
https://www.opener.ee/about
https://www.facebook.com/hashtag/nvofonds?__eep__=6&__cft__%255b0%255d=AZW4ddjGMfhCW5MzQ95xWR0yb3WwpNDEbG_P_v_cAlvkezWzfm4-_jvwXM-sY9Ibs1P37UfmMcES9YimY2C1vtCu-kKan6KU-ypGuZvVOVRBI84XLQ5lYMr4EmKRdNLXAlzI8A9El8qG6j2pia6mc3yPawb55FsOYAQfC-yXZIpoUvtF3MPyPVxfgK8u9Pg19iY&__tn__=*NK-R


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

Iekšlietu ministra rīcība Valsts policijas
priekšnieka izraudzīšanā met ēnu uz
atklātu konkursu nozīmi
Delna kopš 2020. gada 10. jūlija kā novērotājs ar padomdevēja funkcijām
piedalījās Valsts policijas priekšnieka atlases komisijā. Komisija par
amatam atbilstošiem atzina 3 kandidātus, taču Iekšlietu ministrs oktobra
sākumā paziņoja par Armanda Ruka, kurš atklātajā konkursā nemaz
nepiedalījās, virzīšanu amatam. Delnas ieskatā ministra rīcība nerada
sabiedrībā pārliecību, ka publiskos amatos nonāk spējīgākie kandidāti, kuru
atbilstība amatam izvirzītajiem kritērijiem izvērtēta godīgā un atklātā
konkursā. Turklāt ministrs kandidāta izvēlē uzsvēra pilnīgi citus kritērijus
nekā paredzēja konkursa nolikums. Noklausieties plašāku Delnas viedokli,
ko sniedzām Latvijas Radio 6. oktobrī.

Novērošanas ziņojumu Delna publicēs pēc lēmuma paziņošanas par jaunā
Valsts policijas priekšnieka iecelšanu. 

Sešās skolās Delna ir uzsākusi projektu
“Īsteno savu ideju!”
Ar Vācijas Federālās Ārlietu ministrijas atbalstu esam uzsākuši projektu sešās
Latvijas skolās, lai ieviestu skolu līdzdalīgās budžetēšanas projektu. Projektā
piedalās: Gulbenes novada vidusskola, Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija,
Maltas vidusskola, Talsu valsts ģimnāzija, Rīgas 13. vidusskola un Rīgas
25.vidusskola. Skolēni izvirzīs savas idejas, kā izlietot nelielu daļu skolas
budžeta (apm. 1000,- eiro katrā skolā), prezentēs tās skolas saimei, visi
balsos, labāko ideju skola realizēs, kā arī skolēni mācīsies uzraudzīt idejas
realizēšanu un budžeta izlietojumu.

Projekts turpināsies līdz gada beigām, kad iepazīstināsim ar realizētajām
idejām un dalīsimies ar citām skolām par iegūto pieredzi. Ar projektu Delna un
Alianse pret korupciju Latvijā turpina sabiedrības izglītošanu un atbildīgas
atklātības veicināšanu.

 
KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/delna-ministra-riciba-policijas-sefa-izraudzisana-met-enu-uz-atklatu-konkursu-nozimi.a376939/?fbclid=IwAR2jxQdJjOzfJhdrvuzfaTcymEyiYl4c8BJ4DiOYWJc33DzhGZepsMKKxbU
https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/
https://delna.lv/lv/2020/07/27/skolenu-iesaistisana-lidzdaliga-budzeta-veidosana-latvijas-skolas/


KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes
(SKP) sēdē piedalījās Ministru prezidenta
parlamentārā sekretāre Evika Siliņa

1. oktobrī tiešsaistē notika 67. KNAB SKP sēde, ko vadīja Delnas direktore
Liene Gātere. Premjera parlamentārā sekretāre Evika Siliņa sēdē skaidroja
Tiesiskuma stiprināšanas, korupcijas un noziedzības novēršanas padomes
izveides ideju. KNAB iepazīstināja ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas
plāna 2021.-2025. gadam izstrādes progresu, biroja kapacitātes stiprināšanas
pasākumiem un 2020. un 2021. gadā iecerētajiem informatīvajiem
pasākumiem. Vairāk lasiet KNAB mājas lapā. 

 
Kopā ar nedzirdīgajiem jauniešiem
risinājām ētikas dilemmas

Delnas direktores vietniece Inese Tauriņa oktobra sākumā viesojās Latvijas
Nedzirdīgo savienības Jauniešu centrā, kur ar nedzirdīgajiem jauniešiem
pārrunāja dažādas situācijas, ar kurām darba vietā var saskarties gandrīz
ikviens. Jaunieši izvērtēja ētikas dilemmas un radoši meklēja risinājumus. Ko
mēs katrs darītu, ja saskartos ar kādām nejēdzībām darba vietā? Vai zinātu, kā
varam aizsargāt sevi un sabiedrību, ziņojot? #celtrauksmi  

Vebinārā “Kopā par atbildīgu atklātību”

https://www.knab.gov.lv/lv/press/551693-aizvadita_knab_67_sabiedriski_konsultativas_padomes_sede.html
https://www.facebook.com/LNSJC2014/?__cft__%255b0%255d=AZW4ddjGMfhCW5MzQ95xWR0yb3WwpNDEbG_P_v_cAlvkezWzfm4-_jvwXM-sY9Ibs1P37UfmMcES9YimY2C1vtCu-kKan6KU-ypGuZvVOVRBI84XLQ5lYMr4EmKRdNLXAlzI8A9El8qG6j2pia6mc3yPawb55FsOYAQfC-yXZIpoUvtF3MPyPVxfgK8u9Pg19iY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BiedribaDelna/posts/3145325028930504%20
https://www.facebook.com/hashtag/celtrauksmi?__eep__=6&__cft__%255b0%255d=AZW4ddjGMfhCW5MzQ95xWR0yb3WwpNDEbG_P_v_cAlvkezWzfm4-_jvwXM-sY9Ibs1P37UfmMcES9YimY2C1vtCu-kKan6KU-ypGuZvVOVRBI84XLQ5lYMr4EmKRdNLXAlzI8A9El8qG6j2pia6mc3yPawb55FsOYAQfC-yXZIpoUvtF3MPyPVxfgK8u9Pg19iY&__tn__=*NK-R


Vebinārā “Kopā par atbildīgu atklātību”
krievu valodā diskutēs Andrija Likova un
Olga Dragiļeva

Vebinārs notiks 7. oktobrī plkst. 18.00-19.30 tiešsaistē. Ar pasākuma
programmu un reģistrēšanās kārtību aicinām iepazīties Delnas mājaslapā.

Delnas padomē Eviju Celmu nomainīs
Agnese Alksne

16. septembrī Delnas padomes locekle Evija Celma paziņoja par mandāta
nolikšanu. Viņas vietā darbu padomē uzsāks Agnese Alksne, kuru 2020. gada
9. jūnija biedru sapulce ievēlēja padomes kandidāta statusā.

Delna strādā pie stratēģijas 2021.–2025.
gadam

17. septembrī notika Delnas biedru seminārs “Ko es darītu, ja būtu Delnas
direktors?”, ko moderēja Delnas biedre Lolita Čigāne. Seminārā par Delnas
nākotnes izaicinājumiem un iespējām diskutēja Anna Aļošina (KNAB), Daunis
Auers (Latvijas Universitāte), Sanita Jemberga (Rebaltica), Altynai Myrzbekova
(Transparency International) un Mārtiņš Staķis (Rīgas dome).  

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

https://delna.lv/lv/2020/09/23/07-10-aicinam-uz-vebinaru-kopa-par-atbildigu-atklatibu/
https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/cilveki/
https://www.transparency.org/en/
https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/klusti-par-biedru/


ZIEDOT

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos
tīklos

ALIANSE PRET KORUPCIJU
LATVIJĀ

Aicinām piedalīties Trauksmes celšanas
konferencē 5. un 6. novembrī tiešsaistē

Ir pagājis vairāk nekā gads, kopš 2019. gada 1. maijā spēkā stājās Trauksmes
celšanas likums. Alianse pret korupciju Latvijā, Valsts kanceleja un Valsts
administrācijas skola aicina uz starptautisku konferenci lai iepazītos ar mūsu un
citu valstu pieredzi, kā arī diskutētu par sasniegtajiem rezultātiem un
pilnveidojumiem, kas būtu nepieciešami esošajā trauksmes celšanas sistēmā.

Aicinām: Delnas un Alianses biedrus un atbalstītājus, uzņēmējus, juridisko
biroju pārstāvjus, valsts pārvaldes institūciju kontaktpersonas trauksmes
celšanas jautājumos, kā arī citus valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus,
prokurorus un tiesnešus, pētniekus, žurnālistus un studentus, kā arī citus
interesentus.

Reģistrēšanās un sīkāka informācija -> https://www.celtrauksmi.lv/trauksmes-
celsanas-konference/

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

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

https://www.celtrauksmi.lv/trauksmes-celsanas-konference/
https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/
https://www.facebook.com/BiedribaDelna/
https://www.youtube.com/user/DelnaVideo
https://twitter.com/DELNA_LV
https://www.linkedin.com/company/transparency-international-latvia/
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