Stratēģiskais pretkorupcijas seminārs
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā
2021. gada 8. oktobrī plkst. 10.00–15.30

Uz pretkorupcijas semināru aicinām tos, kuriem rūp atklātība un korupcijas mazināšana sabiedrībā.
Pulcēsimies Jūrmalas pilsētas muzeja Kamīnzālē un runāsim par pretkorupcijas, atklātības un pilsoniskās
līdzdalības aktualitātēm. Kopš seniem laikiem jūras varenība, spēks un noslēpumainā ūdens pasaule bijusi
neizsīkstošs enerģijas un iedvesmas avots daudziem Latvijas dižgariem un sabiedriski aktīviem cilvēkiem.
Ņemsim arī mēs par piemēru Baltijas jūras nerimstošo spēku, lai smeltos idejas lielākām un mazākām
cīņām pret korupciju.
Arī šodien ir svarīgi radīt atbildīgu, godīgu un atklātu vidi mums apkārt. Meklēsim atbildes uz jautājumiem
– ko katrs no mums var darīt, lai veicinātu Latvijas labklājību, izaugsmi un ikviena cilvēka vienlīdzīgas
iespējas sekmīgi piedalīties publiskajos iepirkumos, saņemt medicīnisko palīdzību, studēt, apmeklēt
kultūras pasākumus un darīt daudz ko citu. No korupcijas brīva vide ir vērtība, uz ko “Sabiedrība par
atklātību – Delna” aicina tiekties un sasniegt.
Seminārā kā lektore uzstāsies Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāve Inta Nolle,
kura iepazīstinās ar KNAB Pretkorupcijas pasākumu plānā 2021–2024 iekļautajām aktivitātēm un
sabiedrības iespējām līdzdarboties korupcijas novēršana un apkarošanā.
Seminārā aicinām piedalīties Delnas biedrus, nevalstiskās organizācijas, pilsoniski aktīvus iedzīvotājus,
akadēmiķus un ikvienu interesentu, kuram rūp Latvijas labklājība un no korupcijas brīva valsts.
Dalībnieki, kuri nevarēs apmeklēt semināru klātienē, varēs pievienoties pasākumam konferenču platformā
“Zoom”. Reģistrējies šeit.

PROGRAMMA
10:00 | Ierašanās Jūrmalas pilsētas muzejā (4 min gājienā no dzelzceļa stacijas Majori)
Delnas direktores Ineses Tauriņas uzruna un iepazīšanās ar dienas programmu
Prezentācija “Delnas darbi”
11:00 | Intas Nolle iepazīstina ar KNAB Pretkorupcijas pasākumu plānā 2021-2024 iekļautajām
aktivitātēm un sabiedrības iespējām līdzdarboties korupcijas novēršana un apkarošanā.

Jautājumi & Atbildes
13:00 –14:00 | Pusdienas restorānā “House of Light” (Jomas iela 63, Jūrmala) un brīvais laiks
14:00–15:30 | Radošā darbnīca kopā ar Delnu “Ko varam darīt, lai mazinātu korupciju?”
Noslēgums, atziņas

Šī aktivitāte tiek rīkota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu
programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par aktivitātes saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību –
Delna”.

