13. Saeimai vēl jāpieņem būtiski lēmumi
tiesiskuma un atklātības veicināšanai
Otrajā pilnvaru gadā 13. Saeima salīdzinoši veiksmīgi pārgāja uz
attālinātu darbu, nodrošinot sabiedrības līdzdalību, tomēr darbs pie
vairāku atklātības un tiesiskuma veicināšanai būtisku likumprojektu
izskatīšanas tika atlikts. Delna īpaši izceļ trīs Saeimas deputātu
pieņemtos lēmumus:
1. Palielināts valsts finansējuma apjoms politiskajām partijām,
reizē samazinot atļauto viena ziedojuma apjomu no
privātpersonām.
2. Veicinātas iespējas noteikt uzņēmumu reālos patiesā labuma
guvējus.
3. Pieņemta jauna ģenerālprokuratora atlases kārtība.
Delnas 26. oktobra diskusijā ar Saeimas frakciju pārstāvjiem deputāti
papildus izcēla pieņemtos grozījumus Kriminālprocesa likumā, kas
potenciāli veicinās “taisnīga soda saņemšanu saprātīgā termiņā”,
lēmumu par Ekonomisko lietu tiesas izveidi, kā arī sabiedriskā medija
un mediju politikas jautājumu sakārtošanu u.c.
Ar Delnas analīzi par 13. Saeimas darbu un rekomendācijām
nākamajiem diviem gadiem var iepazīties šeit->.

Jau gandrīz trešdaļa Saeimas deputātu
atsakās no balsojuma “atturos”
Apkopojot 13. Saeimas deputātu balsojumus plenārsēdēs periodā no
2020. gada 15. maija līdz 30. oktobrim, Delna secināja, ka 31
deputāts ne reizi nav atturējies. Tā ir līdz šim lielākā Saeimas
proporcija, kas līdzīgā periodā atteikusies no atturēšanās. Ar Delnas
analīzi var iepazīties šeit->.

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

Delnu vadīs Inese Tauriņa, komandai
pievienojas Agnija Birule
Delnas direktore Liene Gātere 30. oktobrī atstāja darbu pēc vairāk
nekā četru gadu darba. Delnas padome direktores amatā no 1.
novembra apstiprinājusi līdzšinējo direktores vietnieci un Alianses
pret korupciju Latvijā vadītāju, kā arī bijušo Delnas padomes locekli
Inesi Tauriņu. Delnas komandai novembra vidū pievienosies jauna
interešu aizstāvības un projektu vadītāja Agnija Birule. Delnas
padomes paziņojumu lasiet šeit->.

Aicinām noskatīties vebināru krievu valodā,
kur diskutējām ar Olgu Dragiļevu
7. oktobrī tiešsaistē notika vebinārs krievu valodā, kurā piedalījās
žurnāliste Olga Dragiļeva. Aicinām to noskatīties Delnas mājaslapā->.

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 PAVEIKTAIS
Kādam jābūt jaunajam Pašvaldību likumam?
Valsts sekretāru sanāksmē 22. oktobrī izsludināts likumprojekts
“Pašvaldību likums”. Pēc Delnas aicinājuma viedokli par likumprojektā
ietveramajiem jautājumiem videoformātā pauž Kristīne Zonberga
(Latvijas Pilsoniskā alianse), Līga Stafecka (domnīca Providus), Māris
Jansons (Rīgas Apkaimju alianse), Uldis Dūmiņš (Zemgales NVO
Centrs).

ZIEDOT

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos

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”.

Šo vēstuli nosūtīja Delna – sabiedrība par atklātību uz p.termanis@apollo.lv.
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