
Delna prezentē jauno interaktīvo rīku
“Deputāti uz Delnas”

Jaunā "Deputāti uz Delnas" versija lietotājiem ļauj ērtā un interaktīvā
veidā apskatīt datus par politisko partiju finansēšanu Latvijā un
Saeimas deputātu deklarētajām interesēm. Visas diagrammas ir
interaktīvas, kas vienlaicīgi ļauj apskatīt vairākas politiskās partijas,
ziedotājus u.tml. Ar jauno versiju aicinām iepazīties šeit ->
https://deputatiuzdelnas.lv/

Kopā ar tīmekļa vietnes atjaunošanu Delna arī publicēja ziņojumu, kas
sniedz ieskatu politisko partiju finansēšanā un valsts amatpersonu
deklarētajās interesēs 2018. un 2019. gadā. Ziņojums apskata, cik
lielā mērā politiskās partijas ir paļāvušās uz nelielu skaitu mazo
privāto ziedotāju, sniedz ieskatu Saeimas deputātu, kas pildīja
amatpersonas pienākumus līdz 2019. gada nogalei, ārējās interesēs
un salīdzina tās ar 2018. gadu.

Sīkāka informācija Delnas mājaslapā.

 

Delna organizēja starptautisku
konferenci par interešu aizstāvības
tiesisko regulējumu Latvijā

https://deputatiuzdelnas.lv/
https://delna.lv/lv/2020/12/17/delna-publice-jaunu-versiju-sabiedriba-popularai-timekla-vietnei-deputati-uz-delnas/


Aicinām atbalstīt mūsu darbu!

Ar daudzveidīgiem Latvijas un ārvalstu pieredzes stāstiem par
regulējuma izstrādi un lobēšanas praksi, 11. decembrī norisinājās
starptautiskā konference par lobēšanas regulējuma izstrādi Latvijā –
“Ceļā uz interešu aizstāvības tiesisko regulējumu Latvijā.”

Konferenci organizēja Delna sadarbībā ar Saeimas Aizsardzības,
iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju un Valsts kanceleju.
Konferenci atklāja tās organizatori, uzsverot regulējuma nozīmi
atklātu un kopējās interesēs balstītu lēmumu pieņemšanā.

Diskusijā dažādu nozaru pārstāvji pievērsās Latvijas regulējuma
praktiskajai nozīmei, izklāstot savu redzējumu par regulējuma
ietekmi uz atklātāku lēmumu pieņemšanu, nozaru ieguvumiem
sadarbībai ar valsts institūcijām un regulējuma ietekmi uz
sabiedrības līdzdalību.     

Pilns video ieraksts pieejams Delnas mājaslapā (tuvākajā laikā būs
pieejami video ieraksti pa sesijām un ar tulkojumiem, sekojiet līdzi
informācijai).

Noslēdzas skolu līdzdalīgās
budžetēšanas projekts – aicinām
noskatīties vebināru par skolu pieredzi
Šī gada rudenī Delna pirmo reizi Latvijā īstenoja skolu līdzdalīgās
budžetēšanas projektu. 8.decembrī notika vebinārs “Līdzdalīgā
budžetēšana Latvijas skolās: pirmo sešu skolu pieredzes stāsti",
kurā skolēni un skolotājas pastāstīja par izaicinājumiem un
ieguvumiem, savu pieredzi līdzdalīgās budžetēšanas ieviešanā.

Diskusijā piedalījās pārstāvji no sešām Latvijas skolām: Jelgavas
Spīdolas valsts ģimnāzijas, Maltas vidusskolas, Rīgas 25.
vidusskolas, Gulbenes novada vidusskolas, Rīgas 13. vidusskolas,
kā arī Talsu Valsts ģimnāzijas.

Video aicinām noskatīties Delnas Facebook lapā.

https://delna.lv/lv/2020/12/09/starptautiska-konference-cela-uz-interesu-aizstavibas-tiesisko-regulejumu-latvija/%20
https://www.facebook.com/BiedribaDelna/videos/2758737444455506


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

korupciju Latvijā!

Lūdzam ar regulāru ziedojumu atbalstīt
Delnas cīņu pret korupciju
Kopā ar Jums mēs esam vieni no atklātības celmlaužiem Latvijā un
jau vairāk nekā 20 gadus veicinām atklātību un cīnāmies pret
korupciju! Pateicoties Jums mēs varam būt trauksmes cēlēju
iedvesmotāji, esam radījuši trauksmes cēlējiem atbalstošu vidi.
Mēs esam par Latviju kā aktīvu iedzīvotāju valsti, kurā ikvienam ir
tiesības iegūt labklājību godīgā veidā.

Lielāko daļu savu aktivitāšu mēs īstenojam, piesaistot projektu
finansējumu. Taču mūsu komanda daudz laika pavada arī pro
bono darbā. Mēs iesaistāmies netaisnības un negodprātīgas rīcības
novēršanā, kad tas ir nepieciešams, un saprotam, ka vienīgais
veids, kā šos darbus varam veikt arī turpmāk – ir saņemot
finansiālu atbalstu no Delnas atbalstītājiem.

Pēdējā gada laikā Delnas komanda ir panākusi svarīgas pārmaiņas
un turpina veikt virkni pro bono darbu (sīkāk sk. Delnas
mājaslapā). Delnas pro bono darbam, līdzfinansējumam projektos,
komandas stiprināšanai, kā arī Delnas ietekmes nostiprināšanai ik
gadu ir nepieciešami ap 20 000,- eiro. Vēršamies pie Jums ar
lūgumu palīdzēt šo mērķi sasniegt!

Individuālie ziedotāji, kas ziedo nelielu summu katru mēnesi, kopā
gada laikā var saziedot ievērojamus līdzekļus. Šogad līdz 1.
decembrim no 20 individuāliem ziedotājiem Delna ir saņēmusi jau
5215 eiro, līdz gada beigām viņu ziedotā summa vēl augs. Mūsu
regulāro atbalstītāju ziedojumu summas ir no 5 līdz 50 eiro mēnesī
– vidēji 20 eiro mēnesī.

20 000 eiro mērķis gadā ir ambiciozs, bet ejot Delnas kopienai
plašumā varam panākt pārmaiņas. 

Aicinām atbalstīt Delnu! Sīkāk lasiet Delnas mājaslapā. 

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
Transparency International globālā pretkorupcijas tīkla ar nodaļām
vairāk nekā 100 pasaules valstīs!

https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/
https://delna.lv/lv/2020/12/21/17368/
https://delna.lv/lv/2020/12/21/17368/
https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/cilveki/
https://www.transparency.org/en/


ATBALSTĀM PRETKORUPCIJAS DARBU

KNAB konference Starptautiskajā
pretkorupcijas dienā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 8.decembrī
organizēja Starptautiskajai pretkorupcijas dienai veltītu tiešsaistes



DELNAS VIEDOKĻI MEDIJOS

organizēja Starptautiskajai pretkorupcijas dienai veltītu tiešsaistes
konferenci “4K", kurā diskutēja par iekšējās pretkorupcijas
kontroles lomu korupcijas risku novēršanā publiskajos iepirkumos.

Konferenci atklāja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un KNAB
priekšnieks Jēkabs Straume, uzsverot pretkorupcijas sistēmu
nozīmi, kad Covid–19 laikā izsludināti vairāki ārkārtēji iepirkumi.
Dalībnieki tika iepazīstināti ar OECD pētījumu par pretkorupcijas
sistēmu ieviešanas praksi uzņēmumos un galvenajiem
izaicinājumiem to ieviešanā. Diskusijā ministriju un dažādu iestāžu
pārstāvji dalījās savā redzējumā par motivatoriem un
izaicinājumiem sistēmu ieviešanā.

Konferenci aicinām noskatīties KNAB Facebook lapā.
Esam sagatavojuši kopsavilkumu, aicinām to izlasīt (pdf fails
publicēts Delnas mājaslapā).

Diskusija: Ziedojumi partijām – Vai viss kārtībā?
27.novembrī norisinājās TVNET diskusija “Ziedojumi partijām: vai
viss kārtībā?" kurā piedalījās Delnas direktore Inese Tauriņa, kā arī

https://www.facebook.com/KNAB.LV/videos/1330569363945696
https://delna.lv/wp-content/uploads/2020/12/Konferences-4k-kopsavilkums.pdf


ZIEDOT DELNAS DARBAM

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos
tīklos

viss kārtībā?" kurā piedalījās Delnas direktore Inese Tauriņa, kā arī
Saeimas deputāte, Lobēšanas atklātības regulējuma darba grupas
dalībniece Ļubova Švercova un Saeimas deputāte, darba grupas
vadītāja Inese Voika. Ierakstu sk. TVnet Facebook lapā.

Par depozīta sistēmas operatora izvēles atklātumu
Noslēdzoties depozīta sistēmas operatora izvēlei, Valsts vides
dienests vērtē divu uzņēmumu "Depozītsistēmas iepakojuma
operators" un “Nulles depozīts" piemērotību jaunās sistēmas
ieviešanai. Vairākas vides organizācijas un Delna pauž bažas par
lēmuma atklātību. Skatiet Panorāmas sižetu 13. decembrī
Youtube. 

Talsos īsteno skolu līdzdalīgās budžetēšanas projektu
Talsu Valsts ģimnāzija alejā līdz šim gaismu nodrošināja trīs morāli
un fiziski nolietotas laternas. Aleja bija tumša un pārvietoties pa to
nebija visai patīkami. Delnas projekta ietvaros īstenota skolēnu
ideja un tagad alejā mirdz 400 spuldzīšu, izgaismojot ceļu uz skolu.
Skatiet Talsu Televīzijas sižetu Facebook.

https://www.facebook.com/tvnet.lv/videos/383781762937764/
https://www.youtube.com/watch?v=8YgMYXsANzw
https://www.facebook.com/BiedribaDelna/posts/3349139191882419
https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/


tīklos

 

"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://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=82dbd124&e=82af4779af886d7f&ln=lv
https://list.msendi2.com/unsubscribe?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&e=82af4779af886d7f&c=82dbd124&ln=lv
https://list.msendi2.com/profile?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&c=82dbd124&e=82af4779af886d7f&ln=lv

