
Delna publicē palīgu trauksmes cēlējiem –
rokasgrāmatu

Trauksmes cēlēji ir varoņi, kuri uzdrīkstas ziņot par savā darba vietā
novērotiem pārkāpumiem. Ar savu uzdrīkstēšanos trauksmes cēlēji palīdz
visai sabiedrībai, taču nereti daudzi nav gatavi tam, ko atklās šie varonīgie
cilvēki. Arī daudzie trauksmes cēlēju stāsti apliecina, ka celt trauksmi ir
varoņdarbs, kas prasa drosmi.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” un Alianse pret korupciju Latvijā ir
sagatavojusi un publicē Rokasgrāmatu trauksmes cēlējiem. Tā sniedz atbildes uz
jautājumiem, par kādiem iespējamiem pārkāpumiem var celt trauksmi, kā to darīt,
ar kādu aizsardzību trauksmes cēlējs var rēķināties, izlemjot neklusēt par
kaitējumu sabiedrības interesēm. Sīkāk lasiet Delnas Trauksmes celšanas
mājaslapā www.celtrauksmi.lv ->

Paldies Nīderlandes karalistes vēstniecībai Latvijā un Atklātības fondam par
atbalstu!

Delna publicē tīmekļa vietnes "Deputāti uz Delnas"
atjauninājumu
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Atjauninājumā ir iekļauta jauna sadaļa – “Deputātu datubāze”, kurā lietotājiem
ir iespēja vizualizēt statistiku par šobrīd Saeimā esošajiem deputātiem. Lai gan
projekts ir noslēdzies, Delna plāno turpināt sadarbību ar ieinteresētajām
pusēm gan valsts, gan privātajā sektorā, lai nodrošinātu, ka tīmekļa vietne tiek
regulāri atjaunināta un attīstīta, pievienojot jaunas datu kopas un instrumentus.
Sīkāk lasiet Delnas mājaslapā ->

Esam izveidojuši arī bukletu un īsu video par rīka lietošanu:

Informatīvo bukletu iespējams lejupielādēt šeit->
Kā izmantot rīku "Deputāti uz Delnas"? Skatiet mūsu izveidoto video ->

 

Delna publicē atzinumu par interešu pārstāvības
atklātības regulējuma pamatprincipiem

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija nodeva
sabiedriskajai apspriešanai dokumentu "Interešu pārstāvības atklātības
regulējuma pamatprincipi". Apspriešanā ieinteresētās puses tika aicinātas sniegt
atzinumus, gatavojoties likumprojekta tālākai virzībai. Sabiedriskā apspriešana
noslēdzās 26. februārī.

Arī Delna ir sniegusi savu atzinumu par komisijas publicēto dokumentu, cerot uz
produktīvu tālāku sadarbību ar atbildīgo komisijas grupu.

Ar Delnas atzinumu aicinām iepazīties Delnas mājaslapā ->
Pilns atzinuma teksts pdf failā pieejams Delnas mājaslapā ->

Noslēgusies sabiedriskā apspriešana par
lobēšanas regulējuma pamatprincipiem

Sabiedriskās apspriešanās laikā Saeimas komisija saņēma viedokļus no
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Aicinām atbalstīt mūsu darbu! 
Katrs Jūsu Delnai ziedotais eiro palīdz cīņā ar korupciju Latvijā!

nevalstiskajām un uzņēmēju organizācijām, kā arī valsts pārvaldes iestādēm.
Kopā tika saņemti 16 atzinumi. Sabiedriskās apspriešanās mērķis bija
noskaidrot iesaistīto pušu viedokli par regulējuma nepieciešamību Latvijā un
saņemt ieteikumus tālākai likuma izstrādei.

Ar saņemtajiem atzinumiem aicinām iepazīties Delnas interešu aizstāvības
mājaslapā ->

Noslēguma ziņojums par Integritātes pakta
ieviešanu

Delna ir publicējusi noslēguma ziņojumu par Integritātes paktu (IP) ieviešanu
ar Rīgas tramvaja līniju infrastruktūru saistīto iepirkumu uzraudzībā laika
posmā no 2016. līdz 2020. gadam. Ziņojumā iekļauts kopsavilkums par
soļiem, kas nepieciešami IP ieviešanai, īpaši pievēršot uzmanību projekta
ietekmei un atziņām, kas gūtas attiecībā uz iepirkuma uzraudzību,
komunikāciju un iedzīvotāju iesaisti.

Ar ziņojumu aicinām iepazīties Delnas mājaslapā ->
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DELNAS KOMANDAS TIKŠANĀS

Aicinām parakstīties par iniciatīvu par ierobežotas
pieejamības statusa dokumentu publiskošanu

Delna ir izstrādājusi un portālā Mana balss publicējusi jaunu iniciatīvu. Tās
mērķis ir veikt grozījumus Informācijas atklātības likuma 9. pantā, nosakot par
pienākumu iestāžu mājaslapās publicēt sarakstu ar ierobežotas pieejamības
informāciju. Grozījumi veicinās atklātību par informāciju, kas ir valsts
pārvaldes rīcībā, un arī atvieglos žurnālistu, pētnieku, un pilsoniskās
sabiedrības iespējas pieprasīt ierobežotas pieejamības informāciju kā arī
sekot līdzi tam, kā valsts pārvalde dažādās institūcijās pilda tām uzticētās
funkcijas.

Par iniciatīvu aicinām parakstīties Manabalss mājaslapā->

Delna pārrunā turpmāko sadarbību ar Valsts
ieņēmumu dienestu
Lai diskutētu par korupcijas uztveri sabiedrībā, paveikto un vēl darāmo šajā
jomā, Delnas komanda sarunājās ar Valsts ieņēmumu dienesta
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DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

AICINĀM ATBALSTĪT PRETKORUPCIJAS DARBU!

INFORMĀCIJA NO CITĀM ORGANIZĀCIJĀM

ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi. Sk. Facebook ->

Delna tikās ar Konkurences padomi
Delnas komanda 24. martā tikās ar Konkurences padomi, pārrunāja prioritāros
darbības virzienus, aktualitātes un turpmāko sadarbību. Sk. Facebook ->

Delna pārrunā sadarbību ar Tieslietu padomi
Pēc Delnas komandas iniciatīvas, 26. martā notika Delnas tikšanās ar Tieslietu
padomi, pārrunājot iespējamo sadarbību. Tikšanās laikā Delnas direktore
Inese Tauriņa iepazīstināja ar Delnas iniciatīvām tiesiskuma un demokrātiskās
apziņas stiprināšanā. Organizāciju pārstāvji pārrunāja iespējamās sadarbības
formas, lai sasniegtu kopējos mērķus. Sk. Jurista Vārdu ->

Ģenerālprokurora ziņojums Saeimai veicina Prokuratūras darba atklātību.
Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” uzskata, ka darba atskaite veicina
prokuratūras darba atklātību, kas ir būtisks aspekts iestādes darbības
uzlabošanā. Delnas direktore Inese Tauriņa norāda, ka tieši ģenerālprokurora
Jura Stukāna stāšanās amatā ir tā, kas ļoti lielā mērā ir vecinājusi darbības
uzlabojumu uzsākšanu. Delnas komentāru Latvijas Radio lasiet un klausieties
lsm.lv ->.

Ja arī Jūs vēlaties piedalīties Delnas darbā un palīdzēt mazināt korupciju Latvijā –
piesakieties kļūt par biedru. Kā Delnas biedrs Jūs pievienosieties vairāk nekā 80
cilvēku kopienai Latvijā un būsiet daļa no Transparency International globālā
pretkorupcijas tīkla ar nodaļām vairāk nekā 100 pasaules valstīs!
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AICINĀM ZIEDOT DELNAS DARBAM

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos tīklos

Aicinām pieteikties "2021 Young Policy Advisers
Course"
No Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Demokrātisko
institūciju un cilvēktiesību biroja esam saņēmuši informāciju ar aicinājumu
jauniem profesionāļiem (līdz 35 gadu vecumam) pieteikties tiešsaistes
apmācību kursam "2021 Young Policy Advisers Course". Izmantojiet šo
iespēju!

Pieteikšanās līdz 11. aprīlīm. Sīkāka informācija ->

 

"Sabiedrības par atklātību – Delna" elektronisko apkārtrakstu "Ziņas uz Delnas" finansē

Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo

iedzīvotāju fonds".
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Šo vēstuli nosūtīja Delna – Sabiedrība par atklātību uz .
Sabiedrība par atklātību - Delna | Citadeles iela 8, Riga, LV-1010, Latvija

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