
Delna publicē ziņojumu par atklātību COVID-19
laikā

Covid-19 pandēmija būtiski mainījusi ikdienas dzīves ritējumu – jau gadu
saskaramies ar tās izaicinājumiem. Delna ir veikusi izpēti par Covid-19 laikā
valdības veikto pasākumu ietekmi uz atklātības līmeni Latvijā.

Ziņojums balstās uz Transparency International (TI) identificētajām COVID-19
krīzes tendencēm un fokusgrupu diskusijām ar Rīgas, Liepājas, Daugavpils
iedzīvotājiem un nevalstiskā sektora organizāciju un mediju pārstāvjiem.
Fokusgrupu mērķis bija identificēt sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus, kas
varētu sasaukties ar TI identificētajām COVID-19 krīzes tendencēm.
 
Ar ziņojumu par pandēmijas ietekmi uz atklātības nodrošināšanu un Delnas
secinājumiem aicinām iepazīties Delnas mājaslapā->.

 

Delna ar programmu piedalīsies sarunu festivālā
LAMPA

Sarunu festivāls LAMPA šogad norisināsies  20. un 21.augustā Cēsis.
Festivāla virstēma ir cieņa, aicinot cilvēkus veidot attiecības uz cieņpilnākiem
pamatiem sabiedrībā, ģimenē un valstī.

Delna skatuvē "Kā uz Delnas" organizē septiņas diskusijas, pievēršoties
trauksmes celšanas, pašvaldību atklātības, naudas atmazgāšanas u.c.
tēmām.  

Ar Delnas skatuves programmu aicinām iepazīties Delnas mājaslapā ->.

https://delna.lv/lv/2021/07/21/delna-publice-zinojumu-par-atklatibu-covid-19-laika/
https://delna.lv/lv/2021/07/30/skatuve-ka-uz-delnas-sarunu-festivala-lampa/
https://www.facebook.com/BiedribaDelna/
https://www.youtube.com/user/DelnaVideo
https://twitter.com/DELNA_LV
https://www.linkedin.com/company/transparency-international-latvia/


Globālais pretkorupcijas barometrs: Latvijas
iedzīvotāji par korupciju ir drūmās domās

Transparency International (TI) ir publicējusi Globālā korupcijas barometra
2020. gada rezultātus, kas atklāj Eiropas Savienības, tajā skaitā Latvijas
iedzīvotāju korupcijas uztveri.

Gan Latvijas, gan kopējie ES rezultāti rāda, ka kopumā sabiedrība neredz
progresu korupcijas apkarošanā un valdības darbu šajā jomā vērtē kā
neizdevušos. Turklāt 1/3 iedzīvotāju atzīst, ka paši izmantojuši "kukuļus" un
personisku pazīšanos, lai saņemtu kādu no publiskajiem pakalpojumiem.

Ar respondentu atbildēm, TI un Delnas rekomendācijām veiksmīgākai
korupcijas apkarošanai aicinām iepazīties Delnas mājaslapā ->.

Sarunu festivālā LAMPA 21. augustā Delna prezentēs rezultātu analīzi un
aicina uz diskusiju ekspertus par Globālā korupcijas barometra Latvijas
rezultātiem, vairāk par diskusiju ->. 

https://delna.lv/lv/2021/07/05/globalais-korupcijas-barometrs-cilveku-uztvere-korupcija-ir-augsta-un-valdiba-to-nepietiekami-apkaro/
https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1570


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

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Delna piedalās KNAB Pretkorupcijas pasākumu
plāna 2021–2021 izstrādē

Delna ir viena no 20 nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Sabiedriski konsultatīvajā padomē
(Padome) un piedalās KNAB Pretkorupcijas pasākumu plāna 2021.–2024.
gadam projekta izstrādē un savas atbildības ietvaros sniedz atzinumus par
aktuālajām pretkorupcijas aktivitātēm.

Ar Delnas sniegtajiem priekšlikumiem sabiedriskās apspriešanas laikā un
atzinumu pēc plāna projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē
aicinām iepazīties Delnas mājaslapā ->.

Ar plāna projektā iekļautajām pretkorupcijas aktivitātēm, atbildīgajām iestādēm
un sagaidāmo rezultātu aicinām iepazīties KNAB mājaslapā ->.

Rosina paredzēt pienākumu deputātu amata
kandidātiem iesniegt ienākumu deklarācijas 

Sabiedrības iniciatīvas portālā Manabalss.lv ir sākta parakstu vākšana
iniciatīvai par pienākumu deputātu amata kandidātiem iesniegt ienākumu
deklarācijas, ar mērķi veicināt atklātību par kandidātu saistību ar konkrētiem
uzņēmumiem.
 
Vērtējot iniciatīvu Delna norāda, ka tas ir liels solis ceļā uz lielāku atklātību
politiķu attiecībās ar vēlētājiem, turklāt medijiem tas sniedz iespēju pētīt, vērtēt
un atklāt iespējamus interešu konfliktus un informēt par to plašāku sabiedrību.
 
Ar iniciatīvu un Delnas pētnieka Olafa Grigusa komentāru Latvijas Radio
aicinām iepazīties šeit ->

Atklātība pār amatpersonu deklarācijām

Valsts amatpersonu deklarāciju atklātības jautājumā sadūrušies divi viedokļi –
sargāt augsta līmeņa amatpersonu privāto dzīvi vai izmantot amatpersonu
deklarācijas kā instrumentus, ar kuriem atklāt iespējamos amatnoziegumus.

LV portāls, sekojot līdzi Delnas organizētajai diskusijai par interešu konfliktu , ir
apkopojis vairāku Saeimas deputātu viedokli un ekspertu argumentus par
nepieciešamību amatpersonu deklarācijas publiskot, turklāt eksperti iet tālāk un
norāda uz nepilnībām pašreizējā amatpersonu deklarācijas sistēmā. Sīkāk
lasiet LV portālā->.

Valts Kalniņš: KNAB plāns vērsts uz iespēju
izvērtēšanu 

https://delna.lv/lv/2021/07/30/delna-piedalas-knab-pretkorupcijas-pasakumu-plana-2021-2024-izstrade/
https://www.knab.gov.lv/lv/jaunums/knab-apkopojis-sabiedribas-lidzdalibas-gaita-izteiktos-priekslikumus-par-korupcijas-noversanas-un-apkarosanas-pasakumu-plana-2021-2024-gadam-projektu?fbclid=IwAR221Ih74BdG16phod785eLtVJs49gsmFEADhFSMIYH714AUNEQllSAIkBU
https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/vac-parakstus-par-pienakumu-deputata-amata-kandidatiem-iesniegt-.a146906/?fbclid=IwAR04wuVyWyiBn8MRWZdZ6uMldRjX1lmBQYuweXNzoC2_dPoNq6JI4I_PLm0
https://delna.lv/lv/2021/06/30/diskusijas-kopsavilkums-interesu-konfliktu-amatpersonu-darbiba-noversana-vai-spesim-nodrosinat-augstus-atklatibas-standartus/
https://lvportals.lv/norises/330424-solis-uz-prieksu-vai-atkritiens-amatpersonu-deklaracijas-un-atklatuma-problema-2021?fbclid=IwAR1wJdYwc1IeR96lI88C1DOdJ69e7ECjul1km05AHatKmnXY8xak9NygrxE


ATBALSTIET PRETKORUPCIJAS DARBU

ZIEDOT DELNAS DARBAM

KNAB apkopojis sabiedrības līdzdalības gaitā izteiktos priekšlikumus par
"Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākuma plāna 2021. – 2025.
gadam," kuram virkni uzlabojumu rosinājusi arī Delna un domnīca Providus.
 
Vērtējot KNAB izstrādāto plānu Valts Kalniņš norāda, ka daudzās jomās plānā
paredzētie pasākumi vērsti uz iespēju izvērtēšanu ne konkrētu risinājumu
piedāvāšanu. Viņš uzsver, ka ņemot vērā visu gadiem ilgi krājušos pieredzi,
plānā būtu jābūt ne vien esošās situācijas izvērtējumam, bet arī konkrētiem
likuma grozījumiem.
 
Ar interviju aicinām iepazīties LV portālā->

Tiešsaistes rīku sniegtās iespējas

Lai arī eksperti atzīst, ka e–pārvalde un e–pakalpojumu attīstība ir labā līmenī,
Manabalss.lv veiktās aptaujas dati pierāda, ka Latvijas aktīvais iedzīvotājs vēlas
lielāku teikšanu jau laikus, kamēr likumdošanas akti un regulējumi ir vēl tikai
izstrādes procesā.
 
Domājot par pilsoniskā aktīvisma celšanu, mazo un vidējo pilsonisko
organizāciju iesaisti Saeimas likumdošanas darbā, Manabalss.lv ir aktualizējusi
šo problēmu un izstrādājusi ievadpētījumu par tiešsaistes līdzdalības rīku
sniegtajām iespējām.
 
Ar ievadpētījuma rezultātiem plašāk iespējams iepazīties šeit->

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!

https://lvportals.lv/viedokli/330618-interese-par-korupciju-noplok-2021
https://myvoice.group/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/CSO-Advocacy-Tool_-LV.pdf
https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/cilveki/
https://www.transparency.org/en/
https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/


Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos
tīklos

 

"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 Sabiedrība par atklātību – Delna 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

                                                                   

https://list.msendi2.com/about?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&c=7bb77d58694dfb2a&e=82af4779af886d7f&ln=lv
https://list.msendi2.com/unsubscribe?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&e=82af4779af886d7f&c=7bb77d58694dfb2a&ln=lv
https://list.msendi2.com/profile?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&c=7bb77d58694dfb2a&e=82af4779af886d7f&ln=lv

