
Publiskā diskusija "Interešu pārstāvības
regulējums Latvijā"

Delna kopā ar ASV vēstniecību Latvijā 23. aprīlī organizēja publisku diskusiju
"Interešu pārstāvības regulējums Latvijā", kurā iepazināmies ar GRECO
rekomendācijām Latvijai, kā arī pašreizējo progresu Latvijas lobēšanas
regulējuma izstrādē.

Pasākumā iepazināmies ar lobēšanas regulējuma izstrādes vēsturi Latvijā,
starptautisko organizāciju rekomendācijām. Diskusijā eksperti un Saeimas
deputāti iepazīstināja ar jau paveikto lobēšanas regulējuma ieviešanā, kā arī
starptautisko institūciju un citu valstu redzējumu uz regulējuma izstrādi.

Sīkāka informācija un diskusijas ieraksti Delnas mājaslapā -> 
Rakstisku diskusijas kopsavilkumu publicēsim maija sākumā.

Delnas ziņojums par Valsts kontroles padomes
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locekļu atlases uzraudzību
Delna no 2021. gada 10. februāra līdz 15. aprīlim uzraudzīja Valsts kontroles
(VK) padomes locekļu amata pretendenta atlases komisijas darbu. Delna tika
iekļauta komisijas sastāvā kā novērotāja bez balstiesībām. Delnu komisijā
pārstāvēja Inese Tauriņa un Agnija Birule, kuras piedalījās visās komisijas
sēdēs, novērojot procesu. Delna nesaņēma atlīdzību no Valsts kontroles.

Kopumā Delna atzinīgi novērtē, ka VK organizēja atklātu konkursu uz VK
Padomes locekļu vietām. Iepriekš VK netika organizēts atklāts konkurss uz šīm
amata vietām. Valsts Kontroles likuma 27. pants nosaka, ka “Valsts kontroles
padomes locekļus pēc valsts kontroliera ieteikuma apstiprina Saeima uz
četriem gadiem”, taču nav noteikts, kā notiek šo kandidātu izraudzīšana.

Mēs guvām pārliecību, ka Valsts kontroles padomes locekļu amata pretendenta
atlases komisija ievēroja iepriekš izstrādāto un apstiprināto “Valsts kontroles
padomes locekļa amata pretendenta atlases kārtību”. Kā arī atzinīgi
novērtējam lietišķo un skaidro komisijas darbu. Kopumā komisijas darbs atbilda
labas pārvaldības, godprātības un vienlīdzības principiem, lai tiktu nodrošināta
iespējami profesionālāko un atbilstošāko kandidātu izraudzīšana.

Kopsavilkums un pilns ziņjuma teksts pieejams Delnas mājaslapā ->

Papildu informācija par konkursa gaitu un konkursa uzvarētājām portālā lsm.lv.

Ziņas no Delnas biedru sapulces
“Sabiedrības par atklātību – Delna” ikgadējā biedru sapulce notika 2021. gada
25. martā. Delnas biedri ievēlēja divus jaunus padomes locekļus, apstiprināja
Delnas 2020. gada pārskatu un sprieda par citiem jautājumiem.

Delnas 2020. gada pārskats
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Aicinām atbalstīt mūsu darbu! 
Katrs Jūsu Delnai ziedotais eiro palīdz cīņā ar korupciju Latvijā!

Direktore Inese Tauriņa iepazīstināja biedrus ar 2020. gada pārskatu (darbības
un finanšu pārskats), kā arī saņemto revidenta ziņojumu. Šie un citi pārvaldes
dokumenti pieejami sadaļā Pārvaldes dokumenti.

Jaunā Delnas padome
Delnas padomes locekļus ievēl uz trīs gadu termiņu. 2021. gadā biedri padomē
ievēlēja Agnesi Alksni un Jēkabi Kārli Rasnaču. Padomē turpina darboties:
Kārlis Jānis Ātrens, Jana Simanovska, Anna Plaudiņa, Kaspars Strazds un
Valdis Verners.

Padome savā pirmajā sēdē 12. aprīlī par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Kārli
J. Ātrenu, par priekšsēdētāja vietnieci – Janu Simanovsku, par sekretāru –
Jēkabu K. Rasnaču.

Kārlis J. Ātrens ir Delnas padomes loceklis jau četrus gadus (kopš 2017. gada,
ievēlēts uz otro termiņu 2020. gadā). K. J. Ātrens strādā ilgus gadus IT vadībā,
Rīgas Biznesa Skolā lasa lekcijas par uzņēmējdarbību un korporatīvo
pārvaldību. Padomes priekšsēdētājs uzsver, ka galvenais uzdevums ir pabeigt
Delnas 2021.–2025. gada stratēģijas dokumentu un tad tūlīt doties darbos, lai
sasniegt nospraustos mērķus.

 

Raksts: Kā korupcijas riski izputināja Rīgas
tramvaja līnijas attīstību, ko mēs no tā varam
mācīties

Delna laika posmā 2016. līdz 2020. gadam, starptautiskā projekta Integritātes
pakts ietvaros uzraudzīja Rīgas satiksmes iepirkumus un Rīgas tramvaja
līnijas izveidi. Integritātes pakts bija uzņēmumu un Rīgas satiksmes
apņemšanās atturēties no prettiesiskām un koruptīvām darbībām, piedaloties
projekta realizācijā. Delna kā neatkarīgs novērotājs uzraudzīja šīs
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KNAB PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

apņemšanās izpildi. Delnas uzraudzītais projekts ir viens no 18 Integritātes
paktiem, ko 11 Eiropas valstīs īsteno Eiropas Komisija un Transparency
International.

Tramvaju līnijas attīstības projekts tika apturēts, taču tas rezultējās vērtīgās
atziņās par to, kā aktīva pilsoniskā sabiedrība spēj ietekmēt vidi sev apkārt.

Transparency International rakstu angļu valodā par Delnas pieredzi un atziņām
lasiet Transparency International mājaslapā->

Korupcijas novēršanas un
apkarošana birojs aprīlī organizēja
Korupcijas novēršanas un
apkarošanas pasākumu plāna
2021. – 2023. gadam projekta
(Pretkorupcijas pasākumu plāna
projekts) sabiedrisko apspriešanu.   
KNAB Sabiedriski konsultatīvās
padomes (SKP) regulārajā sēdē 15.
aprīlī arī skatīja šo plānu, kur
konceptuāli atbalstīja plāna projekta
virzību un vienbalsīgi apliecināja
gatavību iesaistīties dokumenta
izstrādē.

Delna aicināja sabiedrību izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus pasākumiem
korupcijas novēršanai un apkarošanai Latvijā turpmākajos gados. Arī Delna
iesniedza KNAB savus priekšlikumus un komentārus.

Delna novērtē KNAB darbu pie šāda pretkorupcijas plāna izstrādes, jau
paveikto padomē un mudinājām sabiedrību izteikt savu viedokli par
pretkorupcijas aktivitātēm nākamajiem gadiem. Tā ir iespēja ikvienam no mums
izteikt savu viedokli un arī norādīt, kurā virzienā pastiprināt centienus cīņā ar
korupciju.
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AICINĀM ATBALSTĪT PRETKORUPCIJAS DARBU!

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Pašvaldību vēlēšanās kandidēs arī kriminālprocesos apsūdzētie
Gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās grasās kandidēt personas, kuras ir
apsūdzētas par kukuļošanu un dokumentu viltošanu. Kā piemēram, joprojām
lietu izskatīšana tiesā nav sākta pret bijušo Daugavpils mēru, kā arī Zilupes un
Preiļu novada vadītājiem. Delnas direktore Inese Tauriņa norāda, ka, ja partija
vai konkrētais kandidāts tomēr uzskata, ka viņam ir jākandidē šajās vēlēšanās,
tad ļoti būtiski ir skaidrot vēlētājiem un sabiedrībai šo lēmumu, kā arī vēlētājiem
ir šie skaidrojumi jāprasa. Video ierakstu aicinām noskatīties www.lsm.lv ->

Vai jāpiešķir finansējums arī reģionālajām partijām? 
Delna atzinīgi vērtē KNAB apņemšanos nākamajos gados pārskatīt politisko
organizāciju finansējuma modeli un izvērtēt iespējas piešķirt valsts budžeta
finansējumu arī reģionālajām politiskajām partijām. Raksts www.lvportals.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!

Aicinām iepazīties ar partiju ambīcijām pašvaldību
vēlēšanās
Pēc teritoriālās reformas šogad pašvaldību vēlēšanas notiks 41 pašvaldībā un
kopā būs jāievēl 683 deputāti. Tuvojoties 5. jūnijam, Delna iesaka iepazīties ar
www.lsm.lv sagatavoto materiālu, infografikām par partiju ģeogrāfisko
pārklājumu un to ambīcijām. Sk. www.lsm.lv ->
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AICINĀM ZIEDOT DELNAS DARBAM

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos tīklos

Aicinām iepazīties ar OECD veidoto rokasgrāmatu
par korupciju
Aicinām ikvienu, kuru interesē korupcijas tēma, iepazīties ar Eiropas drošības
un sadarbības organizācijas (OECD) 2016. gada pētījumu, kurā apkopota
informācija par OECD un tās partnervalstu rīcībā esošajiem juridiskajiem
rīkiem, jaunākajām likumdošanas un politikas tendencēm korupcijas novēršanā
un apkarošanā. Kopsavilkums pieejams Delnas mājaslapā ->. Rokasgrāmata
pieejama šeit ->

 

"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 .
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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