
Korupcijas uztveres indekss 2020:
Latvijas rezultāts būtiski neuzlabojas,
laiks valstij spert daudz drosmīgākus
soļus

Starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International
šodien publicē Korupcijas uztveres indeksa 2020. gada rezultātus.

Latvijas rādītājs, salīdzinot ar 2019. gadu, ir pieaudzis par 1 punktu,
sasniedzot  57 punktus (no 100), un Latvija ieņem 42. vietu kopā ar
Kipru un Kostariku. Lai arī pieaugumu varētu novērtēt kā soli pareizā
virzienā, tomēr Latvijas KUI ilgstoši stagnē un ir pārāk zems, kā arī
atpaliek no citām Eiropas Savienības un Eiropas sadarbības un
attīstības organizācijas valstīm (OECD).

Sīkāk lasiet Delnas mājaslapā ->

 

Aicinām atskatīties uz 2020. gada
pretkorupcijas notikumiem

2020. gads bijis notikumiem un izaicinājumiem bagāts. Delna
identificējusi gada svarīgākās politiskās un sabiedriskās aktivitātes,
un sasniegto cīņā ar korupciju 2020. gadā. Delna aicina atskatīties uz
gada galvenajiem notikumiem un lēmumiem pretkorupcijas un labas
pārvaldības jomā.

Sīkāk lasiet un balsojiet par saviem notikumiem Delnas mājaslapā ->

https://delna.lv/lv/2021/01/28/latvijas-korupci%25E2%2580%25A6iski-neuzlabojas/
https://delna.lv/lv/2021/01/14/aicinam-piedalities-delnas-2020-gada-pretkorupcijas-notikumu-topa-veidosana/


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

korupciju Latvijā!

Kampaņā "Darbinieks nav nieks"
vairojam sabiedrības izpratni par
Trauksmes celšanu
Valsts kancelejas kampaņas viens no mērķiem ir ikvienu
darbinieku rosināt biežāk izmantot iekšējo trauksmes celšanas
sistēmu. Valsts Kanceleja kampaņā skaidro trauksmes celšanas
būtību, sistēmu un iespējas, kas ikvienam ļauj novērst netaisnības,
kas ietekmē visas sabiedrības labklājību un izaugsmi. Arī Delna
sniedz savus komentārus.

Vairāk par kampaņu lasiet Ministru Kabineta Facebook lapā ->

Delnas komentāri par trauksmes celšanu raidījuma "Bez Tabu"
sižetos:

Jāmaina sabiedrības attieksme par trauksmes celšanu ->
Par darbinieka motivāciju celt trauksmi un aizsardzību ->
Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ir garants trauksmes
cēlēju aizsardzībai ->

Saeima sabiedriskajai apspriešanai
nodod lobēšanas atklātības regulējuma
pamatprincipus

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

https://www.facebook.com/valdibasmaja/photos/a.1765468347015624/2971839546378492
https://www.facebook.com/BiedribaDelna/videos/2758737444455506
https://www.facebook.com/BezTabuTV3/videos/1174443343018605
https://www.facebook.com/watch/?v=213010757137715
https://www.facebook.com/BezTabuTV3/videos/235067278098253/
https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/


ATBALSTIET PRETKORUPCIJAS DARBU

STARPTAUTISKĀ CĪŅA AR KORUPCIJU

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
26.janvārī nodevusi sabiedriskajai apspriešanai "Interešu
pārstāvības atklātības regulējuma pamatprincipi" aicinot mēneša
laikā sniegt atzinumus likumprojekta tālākai virzībai.

Delna aicina Latvijas pilsonisko savienību paust viedokli par
izstrādātajiem likumprojekta pamatprincipiem un līdzdarboties tā
tapšanā, mazinot risku, ka likuma tvērums nedarbojas sabiedrības
interesēs.

Sabiedriskā apspriešana ilgs mēnesi, līdz 26. februārim, ar mērķi
noskaidrot iesaistīto pušu viedokli par regulējuma nepieciešamību
Latvijā. Vairāk sabiedrisko apspriešanu lasiet Delnas veidotajā
interešu aizstāvības 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!

Esam soli tuvāk nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas
izskaušanai globālā līmenī

http://interesuaizstaviba.lv/
https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/cilveki/
https://www.transparency.org/en/


ZIEDOT DELNAS DARBAM

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos
tīklos

izskaušanai globālā līmenī

ASV apstiprināts 2021. gada Nacionālās aizsardzības autorizācijas
likums, kurā ir iekļauts arī Korporatīvās aizsardzības likums, kas
paver iespējas apkarot starptautiskās naudas atmazgāšanas
struktūras. Saskaņā ar likumu, visi uzņēmumi, kas darbojas ASV
būs spiesti atklāt patiesā labuma guvējus, kas arī Latvijas
tiesībsargājošām institūcijām ļaus vieglāk izmeklēt starptautiskās
naudas atmazgāšanas shēmas, kurās ir iesaistīta Latvija.
 
Vairāk par likuma ietekmi uz Latviju lasiet Delnas mājaslapā.

 

"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/2021/01/18/esam-soli-tuvak-nelikumigi-ieguto-lidzeklu-legalizacijas-izskausanai-globala-limeni/
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=012966fe&e=82af4779af886d7f&ln=lv
https://list.msendi2.com/unsubscribe?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&e=82af4779af886d7f&c=012966fe&ln=lv
https://list.msendi2.com/profile?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&c=012966fe&e=82af4779af886d7f&ln=lv

