
Diskusija: Kā veicināt sabiedrības uzticēšanos
valsts pārvaldei
Uzticēšanās trūkums valsts pārvaldei padara grūtāk īstenojamu publisko
lēmumu ieviešanu dzīvē, un tas var skart dažādas jomas – nacionālo
drošību, ekonomisko izaugsmi un arī COVID-19 krīzes un tās seku
pārvaldību.

Delna 10. septembrī rīkoja publisko diskusiju "Kā veicināt sabiedrības
uzticēšanos valsts pārvaldei Latvijā", kurā runājām arī par COVID-19
pārvaldību Latvijā un pandēmijas ietekmi uz sabiedrības uzticēšanos valsts
varai un ieilgušām Latvijas demokrātijas problēmām. Diskusijas dalībniekus
lūdzām dalīties ar redzējumu par progresu, kas vēl Latvijai ir jāveic, lai
īstenotu labu pārvaldību un veicinātu sabiedrības uzticēšanos publiskai
pārvaldei.

Šī bija trešā apaļā galda tikšanās četru pasākumu sērijā, kas veltīta Eiropas
Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un
Latvijas progresam korupcijas novēršanā un atklātības veicināšanā.

Diskusijas ierakstu aicinām noskatīties šeit ->
Diskusijas kopsavilkums pieejams Delnas mājaslapā ->

Podkāsts: Latvijas naudas atmazgāšanas jaunie
riski

https://delna.lv/lv/2021/09/10/delna-aicina-uz-publisko-diskusiju-par-sabiedribas-uzticesanos-valsts-parvaldei/
https://delna.lv/lv/2021/09/23/kopsavilkums-skaidrojam-sabiedribas-zemo-uzticibu-valsts-parvaldei-latvija/


STRATĒĢISKAIS PRETKORUPCIJAS SEMINĀRS

Delna šovasar publicēja pētījumu par nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas
(naudas atmazgāšanas) gadījumiem Baltijas valstīs. Atsaucoties uz
pētījumā konstatēto, esam sagatavojuši īsu raidierakstu (podkāstu) "Latvijas
naudas atmazgāšanas jaunie riski", kas iepazīstina ar pētījumā
apskatītajiem aktuālajiem Latvijas finanšu sistēmas apdraudējumiem un
iespējamajiem risinājumiem. 

Ierakstā Delnas projektu vadītāja asistente Laura Tvardovska skaidro 
sarežģīto naudas atmazgāšanas shēmu, kas tika veikta caur Latvijas un citu
Baltijas valstu bankām, galvenās iezīmes un paveikto Latvijas finanšu
sistēmas kapitālā remonta laikā.

Raidierakstu aicinām noklausīties Delnas mājaslapā ->
Sekojiet līdzi Delnas audio ziņām Spotify (saite ->) un citās populārajās
platformās.

Delnas paveiktais lobēšanas tematikas izpētē
Delna aktīvi iesaistās lobēšanas regulējuma izstrādē, rīkojot diskusijas un
veicot pētījumus, lai veicinātu visaptveroša regulējuma izstrādi un
pieņemšanu. Delna par šo jautājumu ir runājusi jau vairāk nekā sešus
gadus.

Atsākoties Saeimas rudens sesijai, Delna ir apkopojusi un publicē pašu
veidotos ar lobēšanas jomu saistītos un publiski pieejamos materiālus un
cer, ka tie noderēs turpmākajā 13. Saeimas darbā, izstrādājot lobēšanas
regulējumu.
 
Ar Delnas apkopojumu aicinām iepazīties Delnas mājalapā->

Aicinām piedalīties Delnas stratēģiskajā
pretkorupcijas seminārā
Delna piektdien, 8. oktobrī Jūrmalas pilsētas muzejā rīko stratēģisko
pretkorupcijas semināru par pretkorupcijas, atklātības un pilsoniskās
līdzdalības aktualitātēm. Seminārā laikā runāsim arī par KNAB

https://delna.lv/lv/2021/09/13/podkasts-latvijas-naudas-atmazgasanas-jaunie-riski/
https://open.spotify.com/show/5rr9V1PGgf8nVCNmvC6nAH
https://delna.lv/lv/2021/09/09/atsakoties-saeimas-rudens-sesijai-atsakam-aktivo-darbu-pie-lobesanas-regulejuma/


SARUNU FESTIVĀLS LAMPA 2021

Pretkorupcijas pasākuma plānā 2021–2024 iekļautajām aktivitātēm un
sabiedrības iespējām līdzdarboties korupcijas novēršanā un apkarošanā.

Aicinām Delnas biedrus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pilsoniski
aktīvus iedzīvotājus, akadēmiķus un ikvienu iedzīvotāju, kuram rūp Latvijas
labklājība un no korupcijas brīva valsts pieteikties un piedalīties seminārā.
Dalībnieki, kuri nevarēs apmeklēt semināru klātienē (dalība ar Covid-19
sertifikātiem) varēs pievienoties pasākumam konferenču platformā "Zoom."

Ar sīkāku informāciju un semināra programmu aicinām iepazīties Delnas
mājaslapā->
Semināram aicinām reģistrēties šeit->

Delnas diskusijas sarunu festivālā LAMPA 2021 –
video
20. un 21. augustā Delna aicināja visus uz Cēsīm, kur notika sarunu
festivāls LAMPA. Delna piedalijās ar skatuvi "Kā uz Delnas", kur divās
dienās  un septiņās diskusijās sarunājāmies par atklātības, sabiedrības
līdzdalības un pretkorupcijas tēmām.

Aicinām noskatīties pirmo piecu publicēto diskusiju ierakstus:

Kā es varu ietekmēt lēmumu pieņemšanu savā skolā un pašvaldībā?
Ko ir paveikusi 13. Saeima?
Vai mana pašvaldība ir atklāta?
Kāpēc uzņēmumam būt atklātam?
Kāpēc celt trauksmi par pārkāpumiem darba vietā?

Par diskusiju "Vai Latvijā ir korupcija? Iedzīvotāju viedoklis" šobrīd ir
pieejams kopsavilkums kopā ar rekomendācijām lēmumu pieņēmējiem,
aicinām iepazīties Delnas mājalapā->

Sekojiet līdzi Delnas Youtube kanālam!

https://delna.lv/lv/2021/09/24/delna-riko-strategisko-pretkorupcijas-seminaru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKyUoblAUgO5QE4UQuWeyScjNFkckPjC8KpDhv0xaVtpmVGQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=jBb_qLSFPTY&list=PLb9bZaXPPhUjNzkL1872-smPhA7Y9k87o
https://delna.lv/lv/2021/09/28/kas-13-saeimai-ir-japaveic-lidz-sasaukuma-beigam/
https://www.youtube.com/watch?v=3wcGtdncrQk&list=PLb9bZaXPPhUjNzkL1872-smPhA7Y9k87o&index=3
https://delna.lv/lv/2021/09/23/kopsavilkums-latvijas-uznemumu-atklatiba-un-prakse-pretkorupcijas-datu-atklasana/
https://www.youtube.com/watch?v=ER3cTePVnbw
https://delna.lv/lv/2021/09/14/eksperti-runa-par-faktoriem-kas-ietekme-sabiedribas-korupcijas-uztveres-augstos-raditajus/


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

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

NODERĪGA INFORMĀCIJA

 

Lobēšanas atklātības regulējums – solis uz
atklātu un godprātīgu politisko vidi
Lai vairotu sabiedrības uzticību Saeimas un valdības pieņemtajiem
lēmumiem, jau aptuveni 15 gadus lēmumu caurskatāmības un sabiedrības
uzticēšanās vairošanas vārdā, Latvijā diskutē par nepieciešamību pēc
plašākas lobēšanas regulēšanas nepieciešamības.

Komentējot lobēšanas regulējuma nepieciešamību, Delnas direktore Inese
Tauriņa norāda, ka sabiedrības uzticēšanās lēmumu pieņemšanai ir ļoti
zema. Lobēšanas atklātības regulējums ir viens no soļiem, lai veidotu
godprātīgu un atklātu politisko vidi. 

Delnas direktores komentāru aicinām noklausīties TV3 ziņu sižetā ->

Delnas direktore: Uzticības trūkums valsts
pārvaldei padara grūtāku lēmumu ieviešanu
Analizējot Latvijas sabiedrības uzticības līmeni valsts pārvaldei paveras
drūma aina – pētījumi apliecina, ka uzticēšanās rādītāji izpildvarai, Saeimai
un politiskajām partijām ir vieni no zemākajiem Eiropas Savienībā, bet
neuzticēšanās valsts varai jebkādus politiskos lēmumus padara daudz
grūtāk īstenojamus.

Kā norāda Delnas direktore Inese Tauriņa, uzticēšanās trūkums valsts
pārvaldei padara grūtāk īstenojamu publisko lēmumu ieviešanu dzīvē. Tas
redzams arī ikdienā un tas var skart ļoti dažādas jomas  – Nacionālo
drošību, ekonomisko izaugsmi, Covid-19, vakcinēšanos, un daudz ko citu.

TV3 sižets pieejams šeit->

https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/
https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/jau-15-gadus-diskute-par-lobesanas-regulejumu-saeima-beidzot-cer-to-pienemt/
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/mekle-risinajumus-uzticibas-krizei-sabiedriba/


SĒRU ZIŅA

Nomaksātajiem nodokļiem jākalpo sabiedrībai
Risks, ka nodokļu konsultācijas var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijā un tas var notikt pat neapzināti ir augsts. Cilvēki vienmēr vēlas
maksāt mazāk nodokļu, tapēc svarīga ir visas sabiedrības attieksme.

Kā norāda Latvijas Nodokļu konsultatu asociācijas valdes priekšsēdētāja
Daiga Zēna-Zēmane, nodokļu maksātāji vēlas redzēt, ka viņu nomaksātie
nodokļi "strādā" un kalpo sabiedrībai.  

Pilnu interviju ar Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas priekšsēdētaju
lasiet lvportālā ->

Jānis Ikstens: Valdība pārāk turas pie fizkālās
disciplīnas
Veicot izpēti par atklātību Covid-19 laikā, sarunās ar pilsoniski aktīvo
sabiedrību Delna identificēja problēmu – sabiedrībai nav skaidri valsts
budžeta veidošanas kritēriji. 

Komentējot 2022. gada valsts budžeta veidošanas procesu, politologs Jānis
Ikstens norādīja, ka Latvijas valdība turas pie fizkālās disciplīnas, situācijā,
kad aizņemšanās likmes ir negatīvas, un aizņemoties Latvija var saņemt
vairāk, nekā būs jāatdod. 

Ar pilnu Jāņa Ikstena komentāru aicinām iepazīties šeit ->

Mūžībā devies ilggadējs Delnas atbalstītājs
Pēteris Bolšaitis
Ar skumjām paziņojam, ka 11. septembrī mūžībā devies ilggadējs un
regulārs Delnas atbalstītājs Pēteris Bolšaitis. 

https://lvportals.lv/viedokli/330664-robezlinija-kuru-nodoklu-konsultants-negribetu-parkapt-2021?fbclid=IwAR2DHUkszFLeg4Ye5VphX8RSr2jmGzfT22jPzywxFOuGTZ3Puei6UdepC-c
https://delna.lv/lv/2021/07/21/delna-publice-zinojumu-par-atklatibu-covid-19-laika/
https://xtv.lv/rigatv24/video/L4G0JZ0BNab-dienas_kartiba_valsts_budzets_2022_gadam?fbclid=IwAR3XbGwl0JgLkGkVjruTpSbIhqMgfZ2Qjg6hAyt7r2VHJJE_x5gVZNUjtsw


AICINĀM ATBALSTĪT PRETKORUPCIJAS DARBU

ZIEDOT DELNAS DARBAM

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos tīklos

Pēteris dzimis 1937. gadā Daugavpilī. 1944. gadā kopā ar māti un māsu
izceļojis uz Austriju un tālāk uz Venēciju. 1964. gadā, Pēteris Dēlavēras
Universitātē ieguvis doktora grādu. Kopā ar sievu dibinājis divas stipendijas
– stipendiju korp! "varavīksne" studējošajām jaunietēm un Lāčplēša centra
stipendiju, kā arī Kluso varoņu fondu, kurš palīdzējis ne vien grāmatu
izdošanā, bet arī piešķīris stipendijas vairākiem īpašiem jauniešiem.

Atbalstot Delnu, Bolšaitis trīs gados  ziedojis 640 eiro. 

Delnas komanda izsaka līdzjūtību tuviniekiem.

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
programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds"

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://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/cilveki/
https://www.transparency.org/en/


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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