
Diskusijā identificē vairākus darbus, lai
uzlabotu Latvijas rādītāju Korupcijas
uztveres indeksā

Lai izprastu Latvijas rādītāja stagnācijas iemeslus Korupcijas uztveres
indeksā un meklētu iespējamos risinājumus korupcijas mazināšanai,
2021. gada 18. februārī “Sabiedrība par atklātību – Delna” organizēja
diskusiju ar tieslietu un korupcijas ekspertiem, praktiķiem, kuru ikdienas
pienākumos ietilpst korupcijas apkarošana un korupcijas pārkāpumu
izmeklēšana, kriminālvajāšana un notiesāšana, kā arī Latvijas
uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem, un aicinājām viņus sniegt ieskatu
problēmā un norādīt uz konkrētiem risinājumiem.

Balstoties uz diskusijas galveno runātāju viedokļiem, Delna izdala
vairākus risinājumus katrā no diskusijas tematiem.

Sīkāk lasiet Delnas mājaslapā ->

 

Pretkorupcijas topa priekšgalā Rīgas
domes atlaišana

https://delna.lv/lv/2021/02/28/publiska-diskusija-kas-latvijai-ir-jadara-lai-uzlabotu-korupcijas-uztveres-indeksa-rezultatus/


2020. gada nogalē Delna apkopoja svarīgākās politiskās un
sabiedriskās aktivitātes un sasniegto cīņā ar korupciju gada laikā,
aicinot Delnas darba atbalstītājus balsot par viņu gada notikumu
korupcijas jomā.

Aptaujāto skatījumā visnozīmīgākais pretkorupcijas notikums Latvijā
bija Rīgas domes atlaišana, kā godīgs sods par iespējamām
nelikumībām un patvaļīgu rīcību vairāku gadu garumā. Otrajā vietā
ierindojas grozījumi Prokuratūras likumā un likumā par "Par tiesu varu",
kas noteica, ka pirmo reizi ģenerālprokurors  tika iecelts amatā atklātā
konkursā. Savukārt trešajā vietā ierindojas uzlabojumi Latvijas finanšu
sistēmā.

Līdzās sabiedriskajām un politiskajām aktualitātēm valsts mērogā,
aptaujātie vērtēja arī Delnas paveikto 2020. gadā. Kā populārākais
Delnas darbs tiek vērtēts Delnas analīze par Saeimas deputātu
balsojumiem un aicinājums atteikties no balsojuma "atturos", tā ar
savu izvēli vairojot likumdevēja atbildību un atklātību.
 
Ar pilnu pretkorupcijas notikumu topu un  Delnas nozīmīgākajiem
darbiem 2020. gadā aicinām iepazīties Delnas mājaslapā ->

Delna vērš uzmanību uz Korupcijas riskiem
Covid-19 vakcīnu saņemšanā

Delna 18. februārī nosūtīja vēstuli Nacionālajam veselības

https://delna.lv/lv/2021/02/26/nosledzies-balsojums-par-nozimigakajiem-pretkorupcijas-notikumiem-2020-gada/


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

korupciju Latvijā!

Delna 18. februārī nosūtīja vēstuli Nacionālajam veselības
dienestam un Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojam,
vēršot uzmanību uz nepieciešamību apzināt un novērst iespējamos
korupcijas riskus.

Covid-19 vakcīnu ražošanas un piegāžu apjomi ir ierobežoti,
pieprasījums pēc vakcīnām gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā ir
augsts, un tas rada pamatu bažām par iespējamu korupciju attiecībā
uz vakcīnu pret Covid-19 saņemšanas kārtību. Korupcijas risks
veselības sektorā pandēmijas laikā ir īpaši būtisks, jo tā rezultātā
vakcinēšanās var tikt liegta kādam, kam tā ir patiešām
nepieciešama.

Delna aicina NVD un Vakcinācijas biroju sniegt informāciju par to:

vai ir izstrādāta sistēma ārpuskārtas vakcīnu saņemšanas riska
novēršanai;
kā rīkoties iedzīvotājiem vai iestādēm, ja to rīcībā ir informācija
par konkrētiem gadījumiem, kad vakcīna pret Covid-19 ir
saņemta ārpus kārtas.

Ar vēstules tekstu aicinām iepazīties Delnas mājaslapā ->

Delna izveido jaunu mājaslapu interešu
aizstāvībai

Kopš 2019. gada Delna aktīvi piedalās lobēšanas regulējuma
izstrādē un atbalsta 13. Saeimu šī regulējuma izstrādāšanā un

https://delna.lv/wp-content/uploads/2021/02/Delna-Vestule-NVD-18022021.pdf
https://delna.lv/wp-content/uploads/2021/02/Delna-Vestule-NVD-18022021.pdf
https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/


DELNAS KOMANDAS TIKŠANĀS UN
PASĀKUMI

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

izstrādē un atbalsta 13. Saeimu šī regulējuma izstrādāšanā un
pieņemšanā. 

Delna ir izveidojusi jaunu mājaslapu par interešu aizstāvību, kurā
sekojam līdzi interešu aizstāvības regulējuma izstrādes procesam,
kā arī publicējam papildu informāciju (rakstus, pētījumus, video u.
tml.) par šo tēmu.

Ar jauno mājaslapu aicinām iepazīties šeit -
> https://interesuaizstaviba.lv/

 

Delna pārrunā turpmāko sadarbību ar
KNAB
18. februārī Delnas komanda tiešsaistē tikās ar KNAB priekšnieku
Jēkabu Straumi un KNAB komandu, pārrunājot turpmākās sadarbības
iespējas, nevalstiskā sektora iesaisti KNAB pretkorupcijas aktivitātēs,
kā arī citus aktuālus jautājumus. Abu iestāžu pārstāvji apliecināja
gatavību un pauda apņēmību stiprināt savstarpējo sadarbību, lai
kopīgiem spēkiem turpinātu stādāt pie mūsu vienotā mērķa – Latvija
bez korupcijas.

Seminārs "Jauniešu iesaistes formas
pašvaldības dzīvē"
11. februārī norisinājās vebināru cikla "Darbs ar jaunatni šodien un
rīt" seminārs par jauniešu pilsoniskās iesaistes formām sabiedriskajā
dzīvē. Seminārā Delnas direktore Inese Tauriņa iepazīstināja ar
Delnas projekta "Īsteno savu ideju skolā" rezultātiem un ar jaunā
skolu "integritātes" tīkla veidošanas iecerēm.
Pilnu semināra ierakstu aicinām noskatīties organizatoru – Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras Facebook lapā ->.

https://interesuaizstaviba.lv/
https://www.facebook.com/watch/?v=900351854101622


Diskusija par Korupcijas uztveres indeksa rezultātiem un, ko
darīt.



ATBALSTIET PRETKORUPCIJAS DARBU!

darīt.
9. februārī Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" diskutējām par
jaunākajiem Korupcijas uztveres indeksa rezultātiem, faktoriem, kas
ietekmē korupcijas uztveri, vai indekss atspoguļo patiesos korupcijas
apmērus, kā arī ko darīt, lai uzlabotu esošo situāciju. Diskusijā
piedalījās Delnas direktore Inese Tauriņa, Saeimas deputāte Inese
Voika, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta direktors Andris
Grafs, kā arī KNAB Stratēģiskās pārvaldības priekšniece Anna Aļosina.
Diskusiju var noskatīties LR1 Facebook lapā ->

Ar Covid-10 saistītie iepirkumi. Kā notika lemšana par vakcīnām
un to piegādātāju izvēli, kas ir tie, kas vakcīnas un šļirces uzglabā,
kādus jautājumus liek uzdot iepirkumu līgumi? To LTV1 raidījuma
"Panorāma" žurnālisti 12. februārī skaidroja kopā ar kolēģiem no
Krievu ziņu redakcijas raidījuma “Ļičnoje ģelo” jeb “Personīgā lieta”.
Delnas direktores komentāru par saistītajiem iepirkumiem var
noskatīties LTV1 Youtube kanālā ->
 
Senāta lēmums ir pārsteigums daudziem, kas cīnās pret
Korupciju Latvijā. Augstākās tiesa pieņēmusi lēmumu lietā, kas
negodīgām amatpersonām varētu palīdzēt slēpt sev piederošos
īpašumus un negatīvi ietekmēt tiesu praksi un mazināt uzticēšanos
tiesām. Delnas komentārs LTV1 "Panorāmas" sižetā 17. februārī,
skatiet LSM.lv ->
 
Sācies pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas periods.
Ar priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpuma pazīmēm un Delnas
ieteikumiem priekšvēlēšanu aģitācijas risku mazināšanai aicinām
iepazīties LV Portāla rakstā ->

Spriedums Aivara Lemberga lietā ir būtisks pagrieziena
punkts cīņā ar Korupciju. Delnas direktore Inese Tauriņa norāda,
ka viens no galvenajiem iemesliem ilgstoši zemajam vērtējumam
Korupcijas uztveres indeksā ir nepamatoti ilgā kavēšanās tiesas
procesos, kuros iesaistītas augsta līmeņa personas, tostarp Aivars
Lembergs. Šādas ilgas tiesvedības kavē sabiedrības uzticēšanos
tiesu sistēmai, tādēļ 12 gadus gaidītais tiesas spriedums iezīmē
būtisku pagrieziena punktu. Ar Delnas komentāriem un
rekomendācijām korupcijas mazināšanā aicinām iepazīties LV Portāla
rakstā ->

ASV sankcionētais Ventspils mērs tiek atzīsts par vainīgu un
saņem piecu gadu cietumsodu. Delnas padomes loceklis Valdis
Liepiņs, komentējot Aivaram Lembergam piespriesto cietumsodu,
kanālam Blooomberg norāda, ka "Lembergs bija oligarhu oligarhs.
Spriedums pret viņu būs signāls, ka var tikt noķerti arī citi."  Ar pilnu
rakstu Bloomberg abonomenti var iepazīties šeit ->

https://www.facebook.com/Latvijasadio1/videos/235741121364213
https://www.youtube.com/watch?v=lhF6LO2e3mc&feature=emb_logo
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/korupcijas-apkarotaji-bazigi-par-augstakas-tiesas-lemuma-ietekmi-uz-amatpersonu-deklaraciju-butibu.a393320/?
https://lvportals.lv/skaidrojumi/324904-prieksvelesanu-agitacija-kas-atlauts-bet-kas-ne-2021
https://lvportals.lv/norises/325180-korupcijas-uztvere-latvija-iebuksejusi-ko-darit-2021
https://blinks.bloomberg.com/news/stories/QOQBQDDWX2PU
https://blinks.bloomberg.com/news/stories/QOQBQDDWX2PU
https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/


ZIEDOT DELNAS DARBAM

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos
tīklos

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/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/


 

"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

                                                                   

mailto:p.termanis@apollo.lv
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https://list.msendi2.com/unsubscribe?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&e=82af4779af886d7f&c=1842e044&ln=lv
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