
Vai nepieciešams regulēt lobēšanu pašvaldībās?

Lai apzinātu līdzšinējo lobēšanas praksi pašvaldībās un kas jāņem vērā strādājot
pie topošā interešu pārstāvības atklātības regulējuma, Delna 25. un 27. maijā
rīkoja publiskās diskusijas.

Diskusijas laikā Delna prezentēja interešu pārstāvības (lobēšanas) pētījuma
rezultātus un uzsāka diskusijas par lobēšanas regulējumu pašvaldībās. Pētījumu
par interešu pārstāvības (lobēšanas) līdzšinējo praksi Latvijā Delna uzsāka 2020.
gada decembrī. Tā mērķis bija izzināt lobēšanas esošo praksi Latvijā un gūt
atziņas, kas varētu būt noderīgas diskusijās par jaunā regulējuma saturu, tostarp
attiecībā uz pašvaldībām. 

Delnas mājaslapā lasiet:

Kopsavilkumu par Delnas pētījuma rezultātiem, kas attiecas uz interešu
pārstāvību pašvaldībās – esošo praksi un kas jāņem vērā, strādājot pie
topošā regulējuma, lasiet šeit ->
Kopsavilkumu un video ierakstus no Delnas organizētajām diskusijām par
lobēšanu pašvaldībās lasiet šeit ->

Papildus informācija: 23. aprīlī Delna ar ASV vēstniecību organizēja publisku
diskusiju “Interešu pārstāvības regulējums Latvijā”, kurā pārrunāja GRECO
rekomendācijas un Latvijas progresu.
Kopsavilkums pieejams Delnas mājaslapā -> un video ieraksts šeit ->.

https://list.mailigen.com/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=1b7a4d3fb9881972&e=00000000
https://list.mailigen.com/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=ac678c3b0435564a&e=00000000
https://list.mailigen.com/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=a937cb25b328974e&e=00000000
https://list.mailigen.com/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=93ff7a5f8c694769&e=00000000


Saeima balsojumā sašaurina deklarācijās
publiskojamo daļu par 95 %
Saeima 2021. gada 6. maijā attālinātās ārkārtas sēdes laikā pirmajā lasījumā
atbalstīja grozījumus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”, ar ko paredzēts sašaurināt valsts amatpersonas
deklarācijas publiskojamo daļu noteiktām amatpersonu grupām – valsts
dibinātu augstskolu padomes, kā arī vairāku valsts kapitālsabiedrību locekļiem.

Ar šiem grozījumiem tiek izjaukta vienotā pieeja attiecībā pret valsts
amatpersonu publiskojamajām deklarācijām nostādot šo grupu priviliģētā
stāvoklī.

Delna kopā ar citām iestādēm, kas rūpējas par lielāku atklātību un godīguma
principu ievērošanu, turpinās sekot līdzi šo grozījumu attīstības gaitai un savas
kompetences ietvaros sniegs priekšlikumus Saeimai, informēs sabiedrību par
šo grozījumu ietekmi uz sabiedrības un mediju iespējam veikt uzraudzību pār
amatpersonu interesēm.
 
Vairāk par grozījumu ietekmi uz atklātības nodrošināšanu aicinām lasīt Delnas
mājaslapā ->

Delna aicina skolas iesaistīties projektā "Skolēnu

https://list.mailigen.com/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=1e2a0a21601947be&e=00000000


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

līdzdalības tīkls"
Maijā Delna, pateicoties Vācijas Federālās Ārlietu ministrijas atbalstam, uzsāk
projektu skolām un skolēniem. Tā mērķis ir stiprināt skolu kapacitāti un
zināšanas, iesaistot skolēnus lēmumu pieņemšanā savās skolās un
pašvaldībās, sniedzot priekšzināšanas, kā uzraudzīt lēmumu izpildi un prasīt
atklātību. Projekta uzdevums ir iepazīstināt skolēnus ar lēmumu pieņemšanas
un izpildīšanas procesiem viņu skolās un pašvaldībās, kā arī piešķirt skolēniem
lielāku lomu skolas budžeta noteikšanā, īstenojot arī skolu līdzdalīgās
budžetēšanas projektu.

Delna aicina pieteikties skolas, līdz 18. jūnijam aizpildot pieteikuma anketu ->

Vairāk par projektu Delnas mājaslapā ->

 

Aicinām ar ziedojumu atbalstīt Delnas darbu pret
korupciju

Korupcija Latvijā nemazinās. Korupcijas uztveres indekss, Eirobarometra,
Iekšlietu ministrijas un institūta RAND Europe pētījuma dati to parāda skaidri
un gaiši. Korupcija ir pārāk dārga! Tie ir vidēji vismaz 2000 eiro uz katru
iedzīvotāju, kas Latvijā aiziet korupcijai! Pietiktu līdzekļu izglītībai, veselībai,
drošībai, pensijām, infrastruktūrai, attīstībai un labai dzīvei Latvijā. Sīkāk sk.
rakstā Delnas mājaslapā ->

Delnas darbs nemazinās. Mēs arvien vairāk strādājam, lai veicinātu atklātību
un mazinātu korupciju. Taču neliela Delnas biroja komanda viena pati to nevar

https://list.mailigen.com/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=cdacc710b93f04b3&e=00000000
https://list.mailigen.com/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=c70c492cd70486ba&e=00000000
https://list.mailigen.com/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=701188280e22c5b7&e=00000000
https://list.mailigen.com/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=cdacc710b93f04b3&e=00000000


DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

DELNAS KOMANDAS TIKŠANĀS

paveikt. Mums ir nepieciešams Delnas padomes, biedru un atbalstītāju
atbalsts.

Kāpēc atbalstīt Delnu?
2020. gadā Delnas komanda 15% no sava laika veltīja, veicot pro bono darbus
– tās bija 776 stundas, kas ir apm. 10 000 eiro. Tas nozīmē, ka varējām
iesaistīties aktuālos, iepriekš projektu ietvaros neplānotos darbos – varējām
reaģēt, palīdzēt, iesaistīties, nedomājot, vai varam to atļauties.

Aicinām atbalstīt Delnu, sīkāk mājaslapā ->

Delnas direktore: Mēs katrs varam cīnīties pret korupciju, nevis tikai
gaidīt uz valsti
Iekšējās drošības birojs (IDB) pēc kriminālprocesa uzsākšanas par iespējamu
krāpšanu Valsts policijas izsludinātajos formastērpu iepirkumos no amata
pienākumu pildīšanas atstādinājis Galvenās kārtības policijas pārvaldes
priekšnieku Normundu Krapsi. Šis nav pirmais gadījums pēdējā laikā, kad
aizdomu ēna par krāpšanu kritusi uz amatpersonām.

Delnas direktore Inese Tauriņa norāda: "Mēs katrs varam cīnīties pret
korupciju, krāpšanu, nodokļu nemaksāšanu, pret naudas vai pakalpojumu
piedāvāšanu par valsts pakalpojumiem, nevis tikai gaidīt uz valsti." Raksts
liepajniekiem.lv ->

Delnas pētnieks: Pašvaldību vēlēšanām ir maza saikne ar nacionālajā
politikā notiekošo
Drīz norisināsies pašvaldību vēlēšanas. Kā jau novērots iepriekš, arī šoreiz
daudzas partijas ir nolēmušas kandidēt, izmantojot kopīgus sarakstus, ar
cerību iegūt lielāku vēlētāju uzticību.

Delnas pētnieks Olafs Grigus norāda, ka pašvaldību vēlēšanām ir maza saikne
ar nacionālajā politikā notiekošo. Pat partijas, kas valsts līmenī līdz galam nav
"draudzīgas" , var kandidēt kopā pašvaldību vēlēšanās. Ar pilnu rakstu Delfi+
abonenti var iepazīties šeit -> 
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TRAUKSMES CELŠANAS DARBS

Delnas komanda iepazīstas tuvāk un pārrunā sadarbību ar Transparency
International kaimiņvalstu nodaļām. Pēc Delnas iniciatīvas ar Igaunijas nodaļu
tikāmies 21. aprīlī, ar Lietuvas nodaļu – 7. maijā. Vienojāmies šādas tikšanās
organizēt regulāri, tiekoties visām trim Baltijas valstīm kopā. 

TI pētījums par ES direktīvas pārņemšanas progresu
Transparency International (TI) 2021. gada sākumā laida klajā ziņojumu “Are
EU governments taking whistleblowing protection seriuosly. Progress report on
transposition of the EU directive”, aplūkojot ES dalībvalstu progresu Trauksmes
cēlēju direktīvas ieviešanā. TI ziņojumā ir apskatīts visu 27 dalībvalstu
progress direktīvas pārņemšanā. Latvijas rezultāts direktīvas pārņemšanā
novērtēts kā mērens. Sīkāk lasiet Delnas mājaslapā ->

Latvijas darbu pie trauksmes cēlēju atbalsta novērtē starptautiski
Starptautiskā organizācija Open Government Partnership novērtējusi Latvijas
darbu, atbalsot trauksmes cēlējus. Raksta "Ensuring Better Transparency: How
Latvia is Working to Protect Whistleblowers" tapšanā intervētas Delnas un
Valsts kancelejas pārstāves. Lasiet rakstu OGP mājaslapā (angliski) ->
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AICINĀM ATBALSTĪT PRETKORUPCIJAS DARBU!

NODERĪGA INFORMĀCIJA

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!

Partiju šķirotava
Pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, kas norisināsies 6. jūnijā, portāls
lsm.lv sadarbībā ar domnīcu "Providus" izveidojis platformu "Partiju šķirotava",
kurā ikviens var iepazīties ar pašvaldību vēlēšanās startējošo un anketas
aizpildījušo partiju un to apvienību vīziju par dažādiem novada attīstības
jautājumiem. Sk. lsm.lv ->

Aptauja: Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs pieļauj
iesaistīšanos koruptīvos darījumos
KNAB veiktā sabiedriskās domas aptauja liecina, ka katrs piektais Latvijas
iedzīvotājs pieļauj kukuļa došanu valsts vai pašvaldības amatpersonai. Tāpat
katrs piektais Latvijas iedzīvotājs un uzņēmējs atzinis neoficiālu maksājumu
veikšanu, dāvanu došanu vai personisko kontaktu izmantošanu pēdējo divu
gadu laikā, lai risinātu dažādas profesionālas vai sadzīviskas situācijas.
Ar aptaujas rezultātiem aicinām iepazīties KNAB mājaslapā -> 

Iespēja pieteikties starptautiskajai vasaras skolai
"Transparency School 2021"
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AICINĀM ZIEDOT DELNAS DARBAM

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos tīklos

Jau vienpadsmito gadu pēc kārtas Transparency International Lietuvas nodaļa
aicina jauniešus vecumā līdz 35 gadiem, kurus interesē korupcijas tēma
piedalīties starptautiskajā vasaras skolā #TransparencySchool2021.

Skola pulcē jomas ekspertus un jaunos līderus no visas pasaules. Tā ir lieliska
vieta, kur audzēt savu kompetenci un izpratni par korupcijas tēmām, piedalīties
domapmaiņās un iegūt jaunus draugus.

Pieteikšanās notiek līdz  11. jūlijam, taču pieteikums vēlams iesūtīt, negaidot
pēdējo mirkli. Vairāk par pieteikšanos, pieteikumu atlasi un arī studentu
iespējām iegūt stipendiju sk. 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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