
Diskusijas "Likums un tiesu sistēma – ierocis, lai
mazinātu korupciju" KOPSAVILKUMS
Delna kopā ar ASV vēstniecību Latvijā oktobrī organizēja publisku diskusiju
"Likums un tiesu sistēma – ierocis, lai mazinātu korupciju", kuras mērķis bija
paplašināt informētību un izpratni par likuma varu Latvijā, atbildīgo iestāžu
spēju paredzēt un novērst riskus, kas apzināti vai neapzināti var rezultēties
pārkāpumos un noziedzīgos nodarījumos, kā arī atklāt tos un iztiesāt
atbilstoši likuma normām. 

Šī bija noslēdzošā tikšanās četru pasākumu sērijā, kas veltīta
starptautiskajām rekomendācijām un Latvijas progresam korupcijas
novēršanā un atklātības veicināšanā.

Diskusiju organizēšanu finansē ASV vēstniecība Latvijā un Atklātības fonds.

Diskusijas ieraksts pieejams Delnas mājaslapā ->
Diskusijas kopsavilkums pieejams šeit->

Delna tiekas ar prokuratūras pārstāvjiem par
ētikas kodeksa izstrādi
Delna šogad aktīvi sadarbojas ar prokuratūru tās ētikas kodeksa izstrādē.

2021. gada 29. septembrī notika prokuratūras pārstāvju tikšanās ar Delnas
pārstāvēm un ārvalstu ekspertiem, lai pārrunātu ekspertu priekšlikumus un
tālākos soļus Prokuroru ētikas kodeksa iedzīvināšanā. Plašāk sk. šeit->

https://delna.lv/lv/2021/10/11/18846/
https://delna.lv/lv/2021/10/28/kopsavilkums-ka-stiprinat-latvijas-tiesu-sistemas-neatkaribu-kvalitati-un-efektivitati-cina-ar-korupciju/
http://www.prokuratura.gov.lv/lv/jaunumi/galerijas/prokuraturas-parstavji-tiekas-ar-sabiedribu-par-atklatibu-delna-un-arvalstu-ekspertiem-392?fbclid=IwAR2tQIhR6iVhbnuJ6-ebh_wJMOxIgYeJ50AWwxOkgGe0k3o1Ae3rZPzHVG0


Aicinām pieteikties Pretkorupcijas datu
hakatonam
Aicinām datu analītiķus, datu zinātniekus, programmētājus, žurnālistus,
sabiedriskos aktīvistus un citus interesentus līdz 10. novembrim pieteikties
Pretkorupcijas datu hakatonam, kas norisināsies 12. un 13. novembrī.
Pasākums norisināsies attālināti.

Hakatonā izmantosim atvērtos, publiski pieejamos un hakatonam īpaši
sagatavotos datus, lai ģenerētu idejas un radītu tehnoloģiskus vai
analītiskus produktus, kuri palīdzētu publiskajai pārvaldei identificēt
korupcijas riskus. Hakatona dalībniekiem būs pieejami Iepirkuma
uzraudzibas biroja, Uzņēmuma reģistra, Centrālās finanšu un līguma
aģentūras, atvērtie un speciāli hakatonam sagatavotie dati, kā arī KNAB un
VID publiskās datu bāzes.

Sīkāka informācija un saite uz pieteikšanos pieejama Delnas mājaslapā.

Delnas stratēģiskais pretkorupcijas seminārs –
apzinām darāmos darbus un iedzīvotāju iesaisti
korupcijas apkarošanā

https://delna.lv/lv/2021/09/20/aicinam-pieteikties-pretkorupcijas-datu-hakatonam/


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

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

Delna 8. oktobrī rīkoja stratēģisko semināru, lai pārrunātu Delnas un
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) stratēģiskos virzienus
cīņā ar korupciju un pilsoniskās līdzdalības aktualitātes.

Aplūkojām Delnas stratēģiskoa virzienus, kā arī KNAB pretkorupcijas plāna
projekta (2021–2024) rīcības virzienus un sabiedrības iespējas iesaistīties
pretkorupcijas iniciatīvās. Semināra noslēgumā apzinājām veidus, kā
ikviens, kas novērojis kādu netaisnību, var celt traukmi un ziņot par
iespējamu pārkāpumu.

Secinājām, ka Latvijā ir labi veidota un izprotama ziņošana atbilstoši
Trauksmes celšanas likumam, taču neskaidrības var radīt ziņošana, kas
kvalificējas kā iedzīvotāja iesniegums. Līdz ar to aicinām ikvienu, kurš ir
saskāries ar ziņošanu vai gluži pretēji apjucis plašajās ziņošanas iespējas,
pastāstīt mums par savu pieredzi, rakstot uz e-pastu konsultacijas@delna.lv
līdz 31.12.2021. (iesūtītās atbildes apkoposim un izmantosim ieteikumu
sagatavošanā, tās netiks publicētas).

Ar semināra kopsavilkumu un Delnas atziņām aicinam iepazīties Delnas
mājaslapā->

 

Delnas direktore: Korupcija bieži ir saistīta ar
ētikas dilemmām
Delnas direktore Inese Tauriņa 5. oktobrī viesojās Latvijas Radio 1
raidījumā  "Monopols", kurā runāja par Delnai aktuālām tēmām – korupciju,
trauksmes celšanu u.c. Pilnu LR1 raidijuma "Monopols" ierakstu aicinām
noklausīties šeit->

https://delna.lv/lv/ziedojums-delnai/
https://delna.lv/lv/2021/10/29/strategiskaja-pretkorupcijas-seminara-apzinam-daramos-darbus-un-iedzivotaju-iesaisti-korupcijas-apkarosana/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/monopols/delna-direktore-inese-taurina-korupcija-biezi-ir-saistita-ar-eti.a149779/?fbclid=IwAR1ZZHbD8BBAkQVlj5wG8FkChn-JPLj7WVZ3fZdcn9sz6Au4gUQupJScNVw


Jaunais trauksmes celšanas likums 
Lai pārņemtu ES trauksmes cēlēju direktīvu, decembrī spēkā jāstājas
jaunajam Trauksmes celšanas likumam, kas papildinās un pilnveidos jau
esošo trauksmes celšanas kārtību publiskajā un privātajā sektorā. Ņemot
vērā, ka spēkā esošais likums ir novērtēts kā labs, jaunajā likumā nenotiks
krasas pārmaiņas – paplašināts aizsargājamo personu loks, apstākļi, par
kuriem iespējams celt trauksmi, paredzēta administratīvā atbildība par
mēģināju traucēt celt trauksmi, kā arī citu uzlabojumi.

Komentējot jauno Trauksmes celšanas likumprojektu, Delnas direktore
Inese Tauriņa norāda, ka jaunais likums salīdzinājumā ar līdzšinējo ietver
uzlabojumus, vienlaikus novēršot vairākus trūkumus, tādējādi esošo likumu
padarot pilnīgāku. Viņa īpaši uzsver, ka jaunajā regulējumā ir precizētas
prasības trauksmes cēlēju identitātes aizsardzībā.
 
Plašāku Delnas direktores, kā arī domnīcas Providus asociētā pētnieka
Valta Kalniņa komentāru lasiet LVportālā->

Lobēšanas atklātība ES politikā – nacionālajā
līmenī
Delna jau gadiem iestājas par lobēšanas regulējuma ieviešanu Latvijā,
veicot pētījumus un veidojot publiskas diskusijas ar lēmumu pieņēmējiem.

https://lvportals.lv/viedokli/333057-jaunais-trauksmes-celsanas-likums-drosibas-uzlabojumi-un-modernizesana-2021


NODERĪGA INFORMĀCIJA

Lai spētu pieņemt efektīvu lobēšanas regulējumu, būtiski ir aplūkot citu
valstu un institūciju praksi lobēšanas regulēšanā.  

Rakstā izdevumam "Jurista vārds" Delnas pētnieks Olafs Grigus apskata 
kā lobēšana tiek regulēta Eiropas Savienības (ES) līmeņa politikas
veidošanā un skaidro izpildvarā īstenoto politisko pārrraudzibu pār ES
politikas veidošanu un arī nacionālā likumdevēja potenciālo lomu, īstenojot
pārraudzību un ieviešot ES tiesību aktus. Delnas pētnieks vērš uzmanību
uz vairākiem apsektiem, kas būtu jāņem vērā, domājot par topošo
lobēšanas regulējumu Latvijā un norāda Saeimai uz nepieciešamību ņemt
vērā arī ES politikas veidošanas dimensiju.

Ar Delnas pētnieka Olafa Grigusa rakstu par lobēšana atklātību ES, aicinām
iepazīties portālā juristavards.lv vai Delnas majaslapā ->

2022. gada budžeta veidošanas process
ministrijās

Latvijas Radio ziņu dienests, sadarbībā ar raidījumu "Krustpunktā" izglīto
sabiedrību par nākamā gada valsts budžeta veidošanas procesu un nozaru
vajadzībām.

Aicinām iepazīties ar ministriju prioritātēm 2022. gada valsts budžeta
veidošanā, to definētajiem mērķiem un plānotajiem tēriņiem:

Satiksmes ministrijas plāni 2022. gada budžetam
VARAM ministrijas 2022. gada budžeta plāni
Kultūras ministrijas budžeta plāni 2022. gadam
Izglītības ministrijas budžeta plāni 2022. gadam
Iekšlietu ministrijas budžeta plāni 2022. gadam
Zemkopības ministrijas budžeta plāni 2022. gadam
Labklājības ministrijas budžeta plāni 2022. gadam

Foto: Ernests Dinka, Saeima

https://juristavards.lv/doc/279579-lobesanas-atklatiba-eiropas-savienibas-politikas-nacionalaja-limeni/
https://delna.lv/wp-content/uploads/2021/10/Lobesana-ES-jautajumi-16.09.2021.pdf
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/sm-budzets-2022-augstie-peroni-jaunajiem-vilcieniem-regionalo-celu-remonts-un-valsts-veloceli.a424198/?fbclid=IwAR0gkLgBlzDzybxjPIpcyK-4ufOMxiZxw1D6g_-uBJnbKXTZCO4X5AqavMI
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/varam-budzets-2022-aizdevumu-programma-pasvaldibam-un-ilgstosi-piesarnotu-vietu-sakopsana.a425156/?fbclid=IwAR0mplBYEzDbmMwZ5UKpDj77dmow-vYmgIhlHqoFNH8mJqHrVCJKyrc-4iI
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/kulturas-budzeta-plani-2022-gadam--lielakas-algas-zemaks-pvn-vairak-naudas-vkkf-un-medijiem.a423139/?fbclid=IwAR3hrvy_nvJwdx_ktLOQpKQojLsfEjGw9PvIDGQ9nzhl5DJJHn2hyLizFdI
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/izm-nakama-gada-budzeta-prioritates-pedagogu-algu-celsana-un-papildu-atbalsts-zinatnei.a422151/?fbclid=IwAR06Dteb2PCt6nTwwliS02bjqe39GQ5Qm--fyAVOOAnsovbcwOMZUwdZwhE
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/iekslietu-budzeta-plani-2022-gadam-lielakas-algas-ugunsdzeseju-depo-un-policijas-iecirknu-remonts-atjaunoti-autoparki.a421163/?fbclid=IwAR0Z1zjPFDQM5cuOwi_ZKtYQeawZcZgssN117G4fQn6bV5C07wahsuAks3Y
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/zm-budzets-2022-vairak-naudas-algam-melioracijai-izglitibas-iestadem-subsidijam.a426193/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/lm-budzets-2022-lielakas-algas-aprupetajiem-vairak-naudas-arpusgimenes-aprupei.a427269/


AICINĀM ATBALSTĪT PRETKORUPCIJAS DARBU

ZIEDOT DELNAS DARBAM

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos tīklos

 

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"

Šo vēstuli nosūtīja Sabiedrība par atklātību – Delna uz p.termanis@apollo.lv.
Sabiedrība par atklātību - Delna | Citadeles iela 8, Riga, LV-1010

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/


Kāpēc es saņēmu šo vēstuli?
Lai atteiktos no turpmākām vēstulēm, spiediet šeit | Atjaunot profilu

                                                                   

https://list.msendi2.com/about?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&c=088ea10aee540c8b&e=82af4779af886d7f&ln=lv
https://list.msendi2.com/unsubscribe?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&e=82af4779af886d7f&c=088ea10aee540c8b&ln=lv
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