
Trauksmes celšana Latvijā: redzam un
dzirdam, bet bieži klusējam

Ar daudzveidīgām diskusijām, faktu un datu izklāstu, kā arī
emocionāliem pieredžu stāstiem 2020. gada 5. un 6. novembrī
norisinājās starptautiskā konference par trauksmes celšanu –
“Trauksmes celšana: nākamais līmenis”, kurā piedalījās
vairāk nekā 300 dalībnieku.

Konferenci atklāja tās organizatori ar vienojošu nostāju lauzt
potenciālo trauksmes cēlēju rīcības paradigmu – redzam un dzirdam,
bet klusējam. Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska, Valsts
administrācijas skolas direktores Agitas Kalviņas un “Sabiedrības par
atklātību – Delna” direktores Ineses Tauriņas uzrunās izskanēja
aicinājums kopīgi veidot jaunu pieeju un attieksmi, atceroties, ka
nozīme ir gan trauksmes cēlējiem, gan to sargiem, lai nodrošinātu, ka
cilvēks zina, ko darīt, un uzdrošinās ziņot.

Konferenci organizēja “Sabiedrība par atklātību – Delna” un Alianse
pret korupciju Latvijā, sadarbībā ar Valsts kanceleju un Valsts
administrācijas skolu.

Konferences video ieraksti ir pieejami Delnas mājaslapā ->

 
Aicinām noskatīties vebināru par līdzdalīgo
budžetēšanu Latvijā, Lietuvā un Vācijā

27.oktobrī tiešsaistē notika vebinārs “Ceļā uz līdzdalīgo budžetēšanu
Latvijas skolās”, kurā piedalījās skolu, pašvaldību un nevalstisko
organizāciju pārstāvji. Eksperti iepazīstināja ar līdzdalīgās
budžetēšanas principiem: Sintija Tarasova, PROVIDUS, Matthias
Rumpf, OECD Berlīnes centrs, Sergejus Muravjovas, Transparency
International Lietuvas nodaļa. Vebināru aicinām noskatīties   Delnas
mājaslapā ->

https://delna.lv/lv/2020/12/02/noslegusies-trauksmes-celsanas-konference-video/
https://delna.lv/lv/2020/10/21/27-10-vebinars-cela-uz-lidzdaligo-budzetesanu-latvijas-skolas/


Delnas ziņojums: Iekšējo trauksmes celšanas
sistēmu ieviešana Latvijā
Delna veica priekšizpēti par Trauksmes celšanas likuma 5. pantā
noteikto iekšējo trauksmes celšanas sistēmu ieviešanas gaitu
Latvijā – aptaujājot gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvjus.
Viens no galvenajiem Delnas secinājumiem un ieteikumiem, ka
jāveic mērķtiecīgs darbs, lai veicinātu darbinieku informētību par
iekšējās trauksmes celšanas sistēmām, radītu uzticību sniegtās
informācijas drošībai un trauksmes cēlāja aizsardzībai pret
nelabvēlīgām sekām.
 
Pilns priekšizpētes ziņojuma teksts pieejams šeit ->. 

https://delna.lv/lv/2020/10/29/zinojums-ieksejo-trauksmes-celsanas-sistemu-ieviesana-latvija/


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

korupciju Latvijā!

 
Delnas vēstule: Depozītu sistēmas operators
jāizvēlas godīgā un atklātā ceļā

Delna 12. oktobrī nosūtīja vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai (VARAM) un Valsts vides dienestam (VVD) ar
aicinājumu īstenot atklātu un objektīvu depozīta sistēmas operatora
izvēles procesu, kas balstīts uz labas pārvaldības principiem. Delna
mudināja izvērtēšanas procesa laikā nodrošināt atklātību un iesaistīt
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, kas varētu nodrošināt papildu
uzraudzību, neatkarīgu ekspertīzi un komunikāciju ar plašāku
sabiedrību. Ar pilnu vēstules tekstu var iepazīties šeit->.

https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/
https://delna.lv/wp-content/uploads/2020/10/Delna-par-DSO-kandid%25C4%2581tu-izv%25C4%2593rt%25C4%2593jumu_20201012.pdf
https://delna.lv/wp-content/uploads/2020/10/Delna-par-DSO-kandid%25C4%2581tu-izv%25C4%2593rt%25C4%2593jumu_20201012.pdf


Aicinām klausīties Delnas podraides
(podkāstus)
Turpinām veidot un publicēt Delnas podraides (podkāstus).
Jaunākajās epizodēs divas sarunas:
1) ar Eiropas Savienības Padomes Eiropas Prokuratūras (EPPO)
Latvijas pārstāvi Gati Doniku, kurš skaidro, kas ir EPPO, kāds ir tās
darbības uzdevums un Eiropas deleģēto prokuroru pilnvaras.
Ieraksts klausāms Delnas mājaslapā ->. 
2) aktualizējoties jautājumam par lobēšanas regulējuma izstrādi,
Delna uz sarunu aicināja lobistu Vladlenu Kovaļevu, “VA
Government" vadošo partneri, kurš pastāstīja par to, kas ir
lobēšana, kādēļ Latvijā nepieciešams lobēšanas regulējums.
Ieraksts klausāms Delnas mājaslapā ->.

Visas epizodes iespējamas klausīties, piemēram, Spotify.

Apstiprināts Delnas projekts par pašvaldību
atklātības indeksa izveidošanu

Delna ir parakstījusi vienošanos ar Finanšu ministriju par
iniciatīvas "Godprātības un atklātības veicināšana pašvaldībās un

https://delna.lv/lv/2020/10/12/saruna-ar-eppo-prokuroru-gati-doniku/
https://delna.lv/lv/2020/10/12/par-lobesanas-atklatibu-ar-vladlenu-kovalevu/
https://open.spotify.com/show/5rr9V1PGgf8nVCNmvC6nAH


iniciatīvas "Godprātības un atklātības veicināšana pašvaldībās un
to sadarbībā ar uzņēmējiem" īstenošanu. Projekta norises laiks ir
no 2020. gada novembra līdz 2022. gada aprīlim, to izstrādāsim
kopā ar Transparency International Norvēģijas nodaļu.
Iniciatīvas galvenais mērķis ir stiprināt pašvaldību atklātību Latvijā
un Norvēģijā, tā uzlabojot pašvaldību sadarbību ar iedzīvotājiem
un uzņēmumiem. Projekta galvenā aktivitāte ir pašvaldību
atklātības indeksa izstrāde un desmit Latvijas un desmit
Norvēģijas pašvaldību izvērtējums.

ATBALSTIET PRETKORUPCIJAS DARBU

Vai varam mazināt korupciju, atbalstot
iniciatīvas platformā Manabalss?
Delnai ir veiksmīga pieredze Manabalss.lv platformā savākt 11
000 parakstus vairākām iniciatīvām. Viena no tām rezultējusies
Satversmes grozījumos, kas kopš 2019. gada nosaka Valsts
prezidenta ievēlēšanu atklātā balsojumā. Šoreiz Delna izvērtēja
trīs citu autoru publicētās iniciatīvas, kas var palīdzēt veicināt
atklātību, sabiedrības līdzdalību un mazināt korupciju Latvijā.
Delna aicina iepazīties ar iniciatīvu mērķi un aicina ikvienu izvērtēt
tajās sniegtos argumentus, lai lemtu par atbalstu. Sīkāk mājaslapā
->

Kļūstiet par Delnas biedru!

Ja arī Jūs vēlaties piedalīties Delnas darbā un palīdzēt mazināt
korupciju Latvijā – piesakieties kļūt par biedru. Kā Delnas biedrs Jūs
pievienosieties 95 cilvēku kopienai Latvijā un būsiet daļa no

https://delna.lv/lv/2020/10/16/vai-varam-mazinat-korupciju-atbalstot-iedzivotaju-iniciativas-platforma-manabalss/
https://delna.lv/lv/2020/10/16/vai-varam-mazinat-korupciju-atbalstot-iedzivotaju-iniciativas-platforma-manabalss/
https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/klusti-par-biedru/


ZIEDOT DELNAS DARBAM

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos
tīklos

pievienosieties 95 cilvēku kopienai Latvijā un būsiet daļa no
Transparency International globālā pretkorupcijas tīkla ar nodaļām
vairāk nekā 100 pasaules valstīs!

 

"Sabiedrības par atklātību - Delna" elektronisko apkārtrakstu "Ziņas uz
Delnas" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas
grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Šo vēstuli nosūtīja Delna – sabiedrība par atklātību uz p.termanis@apollo.lv.
Sabiedrība par atklātību - Delna | Citadeles iela 8, Riga, LV-1010

Kāpēc es saņēmu šo vēstuli?
Lai atteiktos no turpmākām vēstulēm, spiediet šeit  | Atjaunot profilu

                                                                   

https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/cilveki/
https://www.transparency.org/en/
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/
mailto:p.termanis@apollo.lv
https://list.msendi2.com/about?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&c=2a60793a&e=82af4779af886d7f&ln=lv
https://list.msendi2.com/unsubscribe?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&e=82af4779af886d7f&c=2a60793a&ln=lv
https://list.msendi2.com/profile?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&c=2a60793a&e=82af4779af886d7f&ln=lv

