
Delna publicē pētījumu par lobēšanas praksi
Latvijā

Laikā, kad Saeimā notiek aktīvs darbs pie lobēšanas regulējuma izstrādes,
Delna ir veikusi pētījumu par lobēšanas praksi Latvijā, ar mērķi formulēt
noderīgas, uz izpētes materiāliem un empīriskiem pierādījumiem balstītas
rekomendācijas lobēšanas regulējuma izstrādei.
 
Pētījumā apskatām lobēšanas regulējuma nepieciešamību un tā
pamatelementus, kā arī lobēšanas praksi un esošo regulējumu Latvijā. Ieskats
lobēšanas praksē gūts, balstoties uz intervijām ar nacionālā un pašvaldību
līmeņa amatpersonām, tai skaitā politiķiem un administrācijas darbiniekiem,
reģionos organizētu fokusgrupu diskusijās paustām atziņām, tiešsaistē veiktas
lobēšanas praktiķu aptaujas rezultātiem.
 
Delnas ieskatā likumprojektā būtu jāparedz inovatīva interešu pārstāvju reģistra
izveide kā daļa no tiešsaistes ziņošanas platformas. Tāpat būtu jāiekļauj arī
"publiskas lēmumu pieņemšanas", kā arī "publisku amatpersonu" definīcijas,
lēmumu pieņemšanas procesu apraksts, ko iespaido interešu grupu ietekme, kā
arī personas, kas par šiem procesiem ir atbildīgas. 
 
Ar pētījumu un Delnas secinājumiem aicinām iepazīties Delnas mājaslapā->

Publiskā diskusija "Interešu konfliktu pārvaldība

https://list.mailigen.com/track/click?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2fe34eede5da27ff&e=00000000


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

centrālajā valdībā un institūcijās"
Delna kopā ar ASV vēstniecību Latvijā 18. jūnijā organizēja publisko
diskusiju "Interešu konfliktu pārvaldība centrālajā valdībā un
kapitālsabiedrībās", ar mērķi paplašināt sarunu par interešu konfliktu
novēršanu, identificēšanu un pārvaldību Latvijas centrālajā valdībā.
 
Pasākumā iepazināmies ar starptautisko praksi, sniedzot plašu ieskatu par
GRECO 5. kārtas rekomendācijām Latvijai, kā arī pārskatu par to, kādas
aktivitātes Latvijai vēl būtu jāveic, lai nodrošinātu rekomendāciju pilnīgu
izpildi. Vietējie eksperti un deputāti diskutēja par interešu pārvaldību Latvijā,
kā arī sniedza ieskatu pretrunīgi vērtētajos grozījumos likumā "Par interešu
konflikta valsts amatpersonu darbībā," kuri būtiski sašaurina valsts
amatpersonu deklarācijas publicējamo daļu noteiktām amatpersonu grupām.
 
Sīkāka informācija un diskusijas ieraksts Delnas mājaslapā ->.
 
Diskusijas kopsavilkums pieejams šeit ->.

 

Delna aicina Saeimas deputātus nesašaurināt
atklātības principus
Delna kopā ar Latvijas Pilsonisko aliansi (LPA) un sabiedriskās politikas
centru "Providus" aicina Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības
komisijas deputātus neatbalstīt grozījumus likumā "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā" esošajā redakcijā, jo tie būtiski
sašaurina valsts amatpersonu deklarācijas publiskojamo daļu noteiktām
amatpersonu grupām – augstskolu padomju un valsts kapitālsabiedrību
padomju locekļiem.
 
Kopā ar Delnu, LPA un Providus savus priekšlikumus iesniedza arī
Izglītības un zinātnes ministrija, Saeimas deputāts Viktors Valainis un
Korupcijas Novēršanas un apkarošanas birojs.
 
Ar otrajam lasījumam sagatavoto atzinumu aicinām iepazīties šeit->
 
Ar iesniegtajiem priekšlikumiem iespējams iepazīties šeit ->
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DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

Delna aicina publisko iepirkumu uzraudzībā 
iesaistīt pilsonisko sabiedrību 
ES dalībvalstis vienojušās par līdz šim nepieredzēti liela budžeta – 1,8
triljonu eiro apmēra piešķiršanu dalībvalstīm, un tuvāko mēnešu un gadu
laikā ES valstu valdības ieguldīs lielu daļu šo līdzekļu, noslēdzot publisko
iepirkumu līgumus. Iepriekš nepieredzētais ieguldāmo līdzekļu pieplūdums,
kā arī nepieciešamība tos ātri iztērēt, ievērojami palielina krāpšanas un
korupcijas riskus.
 
Delna kopā citām Transparency International valstu nodaļām ir izveidojusi
rokasgrāmatu lēmumu pieņēmējiem un pilsoniskajai sabiedrībai par kopīgu
publiskā iepirkuma līguma uzraudzību.  
 
Vairāk lasiet Delnas mājaslapā ->.
 
Ar rokasgrāmatu iespējams iepazīties šeit ->.

Delnas pētnieks: vēlēšanu zemajā aktivitātē
būtisks Rīgas faktors
5. jūnijā norisinājās pašvaldību vēlēšanas. Šīs vēlēšanas kopumā iezīmējās
ar rekordzemu aktivitāti – no visiem balstiesīgajiem tikai 34% vēlētāju
izdarīja savu izvēli.
 
Komentējot rekordzemo aktivitāti vēlēšanās, Delnas pētnieks Olafs Grigus
norāda, ka vēlēšanas šogad nenotiek Rīgā, kurā parasti novērojama lielāka
aktivitāte kā citās Latvijas teritorijās. Pret apgalvojumu, ka tieši administratīvi
teritoriālā reforma lielā mērā samazinājusi vēlēšanu aktivitāti, vismaz
pagaidām vajadzētu izturēties piesardzīgi.
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NODERĪGA INFORMĀCIJA

Plašāku Delnas pētnieka skaidrojumu par vēlēšanu zemo aktivitāti aicinām
lasīt delfi.lv

Delnas diskusija: Ekspertu un politiķu domas
dalās par amatpersonu deklarāciju publiskās
daļas sašaurināšanu
Valsts amatpersonu deklarācijas ir veids, kā sabiedrība var pārliecināties, ka
amatpersonas  patiešām strādā sabiedrības labā, – šī ir tikai viena no
vairākām atziņām sabiedrības par atklātību "Delna" rīkotajā diskusijā par
interešu konflikta novēršanu amatpersonu darbībā. Galvenokārt runa bija
par grozījumiem, kuri, ja tiks pieņemti, būtiski sašaurinās sabiedrībai
pieejamās informācijas apjomu par amatpersonām.
 
Plašāk skatiet LTV Panorāma sižetā ->

Delnas komentārs raidījumā "Aizliegtais
paņēmiens" – vai jāatklāj lielo būvobjektu tāmes?
Pašvaldības un valsts iestādes būvniecības jomā ik gadu tērē vairāk nekā
miljardu eiro no publiskās naudas, kas tiek samaksāta nodokļos vai kas ir
nākusi no Eiropas Savienības. Būvniecības darbiem vienmēr tiek rīkoti
atklāti konkursi, un tajos it kā tiek nodrošināta konkurence, tomēr līdz šim ir
bijis ļoti daudz signālu, ka ne viss ir godīgi. Tam risinājums varētu būt tāmju
publiskošana pēc konkursa noslēgšanās, bet būvnieki iebilst, ka tas kaitētu
biznesam.
 
Plašāk skatiet LTV raidījumā "Aizliegtais paņēmiens", Delnas komentārs no
33. minūtes ->

TI Globālais korupcijas barometrs – ES trīs no
katriem desmit cilvēkiem maksā kukuļus
Starptautiskā organizācija Transparency International publicējusi kārtējo
ziņojumu par korupcijas uztveri Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā. 
 
Lai arī situācija, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir uzlabojusies, Latvijas
iedzīvotāji par Latvijas situāciju ir drūmās domās, arī COVID-19 ārkārtas
situācija iedzīvotāju uztveri ir ietekmējusi negatīvi. Sabiedrībā valda uzskats,
ka daudz vairāk var panākt, ja ir personīga pazīšanās, tiek "dots kukulis" un
pāris cilvēku mantiskās intereses valda pār sabiedrības interesēm.
 
Vairāk skatiet LTV Ziņu dienesta sižetā.
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ATBALSTIET PRETKORUPCIJAS DARBU

ZIEDOT DELNAS DARBAM

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos tīklos

Delna savu analīzi par Latvijas rezultātiem publicēs augustā, kad arī sarunu
festivālā LAMPA 21. augustā aicināsim uz diskusiju par secināto. Sekojiet
līdzi informācijai!

Korupcija pierobežā: aizturētie darbu muitā
turpina
Aprīļa sākumā vērienīgā operācijā, aizdomās par korupciju Valsts ieņēmumu
dienesta Iekšējās drošības pārvalde Terehovas robežpunktā aizturēja 20
darbiniekus. RETV izgaismo šo korupcijas gadījumu pierobežā un skaidro
plašākai sabiedrībai, kāda ir vietējo iedzīvotāju attieksme pret notiekošo un,
kā strādā tiesībsargājošās iestādes. Vairāk skatiet RETV sižetā.

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

 

"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 Sabiedrība par atklātību – Delna 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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