
Aicinām piedalīties Delnas tiešsaistes diskusijā
par sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei 
“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) un ASV vēstniecība Latvijā aicina
piedalīties starptautiskā tiešsaistes ekspertu forumā un apaļā galda diskusijā
“Kā veicināt sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei Latvijā”.

Šī ir trešā apaļā galda tikšanās četru pasākumu sērijā, kas veltīta Eiropas
Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un
Latvijas progresam korupcijas novēršanā un atklātības veicināšanā. Šīs
diskusijas mērķis ir paplašināt informētību un izpratni par sabiedrības
uzticēšanos valsts pārvaldei, faktoriem, kas šo uzticēšanos ietekmē, un
veidiem, kā to veicināt. Uzticēšanās trūkums valsts pārvaldei padara grūtāk
īstenojamu publisko lēmumu ieviešanu dzīvē, un tie var skart dažādas
jomas – nacionālo drošību, ekonomisko izaugsmi un arī COVID-19 krīzes un
tās seku pārvaldību.

Pasākums notiks 2021. gada 10. septembrī plkst. 14.00–16.30 (EET)
konferenču platformā Zoom. Aicinām reģistrēties šeit ->.

Pasākuma valoda: latviešu un angļu valoda (nodrošināts sinhronais
tulkojums latviešu un angļu valodā).

Sīkāka informācija Delnas mājaslapā ->.

Delna publicē pētījumu par naudas atmazgāšanu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMxDG2UYKxBesoudDNmJbYJMPkkkPpc8smx4O2RHMJ3jlpvA/viewform
https://delna.lv/lv/2021/09/03/delna-aicina-uz-publisko-diskusiju-par-sabiedribas-uzticesanos-valsts-parvaldei/


Baltijas valstīs
Augustā Delna publicēja savu jaunāko pētījumu par naudas atmazgāšanas
gadījumiem Baltijas valstīs un identificē galvenās iezīmes sarežģītām
naudas atmazgāšanas shēmām, kas veiktas caur Latvijas un citām Baltijas
valstu bankām. Pētījumā izvērtējam šo valstu valdību centienus novērst
līdzīgu shēmu atkārtošanos nākotnē.
 
Balstoties uz pētījumā apskatīto, Delna sniedz rekomendācijas Latvijas
valdībai, norādot uz nepieciešamību atbalstīt pašreizējos ES centienus
izveidot pārnacionālu uzraudzības un ziņošanas mehānismu pārrobežas
darījumiem, kā arī norāda uz virkni citiem īstenojamajiem pasākumiem. Ar
pētījumu (angļu valodā) aicinām iepazīties  Delnas mājaslapā ->

Augustā mūsu pētnieks Antonio Greko speciāli LV portālam sagatavoja
rakstu par izpētē secināto, apskatot Latvijas bankas sektora "attīrīšanas"
sekas un jaunos riskus naudas atmazgāšanai Latvijā. Ar rakstu LV portālam
aicinām iepazīties šeit->

Globālais pretkorupcijas barometrs 2020:
sabiedrības uztverē valdība nepietiekami apkaro
korupciju
Starptatiskās pretkorupcijas organizācija Transparency International (TI)
šogad publicēja Globālā korupcijas barometra (GKP) rezultātus, kas atkāj
Eiropas Savienības (ES) tajā skaitā Latvijas iedzīvotāju korupcijas uztveri.
Lai arī situācija ar iepriekšējiem gadiem ir uzlabojusies, tomēr ES un Latvijas
iedzīvotāji vēl aizivien ir drūmās domās, arī COVID-19 ārkārtas situācija
iedzīvotāju uztveri ir ietekmējusi negatīvi. 
 
Lai skaidrotu, ko nozīmē 2020. gada GKP Latvijas rezultāti un kāda ir
sabiedrības korupcijas uztvere, Delna augustā:

publicēja analīzi par Latvijas rezultātiem un rekomendācijas politikas
veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem. Ar analīzi aicinām iepazīties
šeit->
organizēja publisku diskusiju "Vai Latvijā ir korupcija? Iedzīvotāju
viedoklis" sarunu festivālā LAMPA 21. augustā.  Diskusijas

https://delna.lv/lv/2021/08/04/delna-publice-jaunu-petijumu-par-naudas-atmazgasanu-baltijas-valstis/
https://lvportals.lv/norises/331073-e-nauda-caulas-veidojumi-un-naudas-atmazgasanas-riski-latvijas-banku-attirisanas-seku-izpete-2021
https://delna.lv/lv/2021/08/10/globalais-korupcijas-barometrs-sabiedribas-uztvere-valdiba-nepietiekami-apkaro-korupciju-valsti/


DELNAS INICIATĪVAS UN SARUNAS

apkopojums būs pieejams Delnas mājaslapā septembrī un iekļauts
nākamajā "Ziņas uz Delnas" numurā.

Delna sveic biedrus un atbalstītājus organizācijas
23. gadadienā
Delna 27. augustā svin savu 23. gadadienu un sveic Delnas padomi, biedrus
un atbalstītājus ar šo nozīmīgo sasniegumu organizācijas pastāvēšanā.
Šajos gados esam daudz paveikuši, veidojot atklātāku un no korupcijas
brīvāku Latviju, esam norādījuši uz vajadzību dzīvot caurspīdīgāk un
atbildīgāk pret Latvijas sabiedrību.

Lai izturība un nezūdoša enerģija, turpinot iesākto un uzsākot jaunas
iniciatīvas modernai, atklātai un atbildīgai sabiedrībai!

Aicinām atbalstīt Delnas iniciatīvas portālā
manabalss.lv
Delnai ir bijusi veiksmīga pieredze Manabalss.lv platformā savākt vairāk kā
10 000 parakstus vairākām iniciatīvām. Aicinām iepazīties ar četrām Delnas
iniciatīvām, aicinot ikvienu izvērtēt tajā sniegtos argumentus:

Par atklātu algu valsts pārvaldē
Par ierobežotas pieejamības statusa dokumentu sarakstu
publiskošanu
Iniciatīva par publiski pieejamiem Saeimas komisiju audio ierakstiem
Iniciatīvu par publisku revīziju Saeimas budžetam

https://manabalss.lv/par-atklatu-algu-valsts-parvalde/show
https://manabalss.lv/par-publiski-pieejamiem-sarakstiem-ar-informaciju-kam-noteikts-ierobezotas-pieejamibas-statuss/show
https://manabalss.lv/par-publiski-pieejamiem-saeimas-komisiju-audio-ierakstiem/show
https://manabalss.lv/publisku-reviziju-saeimas-budzetam/show


Aicinām atbalstīt mūsu darbu!

Atbalstot Delnas iniciatīvas ikvienam ir iespēja veicināt atklātību pār valsts
pārvaldes un Saeimas darbu. Vairāk par iniciatīvām lasiet Delnas mājaslapā
->

Apmācības "Patriotisma pretstats"
Delna augustā piedalījās valsts aizsardzības mācību instruktoru
sagatavošanā. Delnas direktore Inese Tauriņa divas pēcpusdienas vadīja
nodarbības ap 130 instruktoriem par korupciju, tās nelabvēlīgajām sekām,
atpazīšanu u.tml.

Valsts aizsardzības mācības ir iekļautas valsts vidējās izglītības standartā kā
obligāts mācību priekšmets sākot ar 2024. gadu. No 2020.gada septembra,
līdz ar kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanu, valsts
aizsardzības mācības specializēto kursu, kas iekļauts Veselības, drošības
un fiziskās aktivitātes mācību jomā, apgūst aptuveni 1900 skolēni vidējā
izglītības pakāpē.

 
Delnas diskusijas sarunu festivālā LAMPA 2021
20. un 21. augustā Delna aicināja visus uz Cēsīm, kur notika sarunu
festivāls LAMPA. Delna piedalijās ar skatuvi "Kā uz Delnas", kur divas
dienas sarunājāmies par atklātības, sabiedrības līdzdalības un
pretkorupcijas tēmām. Delna organizēja 7 diskusijas:

Kā pašvaldību iedzīvotāji var iesaistīties lēmumu pieņemšanā savā
pašvaldībā? 
Ko 13 Saeima ir paveikusi korupcijas mazināšanā? Kādi ir turpmākie
darāmie darbi?
Vai mana pašvaldība ir atklāta? 
Kāpēc uzņēmumam būt atklātam?  
Kāpēc celt trauksmi par pārkāpumiem darba vietā?
Kriptovalūta un naudas atmazgāšana  – kā novērst šādus
gadījumus? 
Vai Latvijā ir korupcija? Iedzīvotāju viedoklis. 

Diskusiju ierakstus izsūtīsim "Ziņās uz Delnas" septembra beigās.

https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/
https://delna.lv/lv/2021/07/30/aicinam-vairot-atklatibu-atbalstot-delnas-iniciativas/


Katrs Jūsu Delnai ziedotais eiro palīdz cīņā ar korupciju Latvijā!

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

AICINĀM ATBALSTĪT PRETKORUPCIJAS DARBU

ZIEDOT DELNAS DARBAM

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos tīklos

Delnas pētnieks: Covid-19 pandēmija
izgaismojusi ilgstošus Latvijas demokrātijas
ievainojamības faktorus
Jūlijā Delna publicēja ziņojumu par Covid-19 pandēmijas laikā veikto
pasākumu ietekmi uz atklātības līmeni Latvijā. Ziņojums tika balstīts uz
Transparency International  idetificētajām Covid-19 krīzes tendencēm un
fokusgrupu diskusijām.

Kā norāda Delnas pētnieks Olafs Grigus, ziņojumā konstatēta varas
koncentrācija valdības līmenī, Saeimai atsakoties no savām funkcijām par
labu ātrākai lēmumu pieņemšanai. Secināts, ka kopumā Saeima neuzrauga
valdības sagatavoto krīzes laikā.

Delnas pētnieka interviju Latvijas Radio 1 aicinām noklausīties šeit->

Ja arī Jūs vēlaties piedalīties Delnas darbā un palīdzēt mazināt korupciju
Latvijā – aicinām 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

https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/
https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/
https://www.facebook.com/BiedribaDelna/
https://www.youtube.com/user/DelnaVideo
https://twitter.com/DELNA_LV
https://www.linkedin.com/company/transparency-international-latvia/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/delna-lemumu-pienemsanas-izsekojamiba-joprojam-problematiska.a148310/
https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/cilveki/
https://www.transparency.org/en/


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
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