
Delna prezentē Pašvaldību atklātības indeksu un
aicina pašvaldības būt atklātākām
Delna ir publicējusi “Pašvaldību atklātības indeksu”. Pētījumu izstrādāja
Transparency International (TI) Norvēģijas nodaļa un Delna – TI Latvijas
nodaļa. Norvēģijā novērtētas 10 pašvaldību, Latvijā – 41 pašvaldības
mājaslapas, lai noteiktu pašvaldību informācijas atklātības apjomu.

2021. gada 30. novembrī notika “Pašvaldību atklātības indeksa”
prezentācijas pasākums. Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Kristians
Odegors (Kristian Ødegaard) pasākuma ievadā uzsvēra Norvēģijas un
Latvijas sadarbības nozīmi korupcijas mazināšanā un atklātības
veicināšanā.

Sīkāk sk. Delnas mājaslapā šeit ->

Delna runā par biznesa atklātību un aicina
uzņēmumus pievienoties iniciatīvai "Nulles
tolerance pret korupciju"
Delna 2021. gada 30. novembrī prezentēja pētījumu “ Pretkorupcijas datu
publiskošanas prakse uzņēmumos Latvijā 2021″, kurā vērtējām, kā
uzņēmumos ir ieviestas pretkorupcijas programmas. Pasākumā

https://delna.lv/lv/2021/12/05/delna-prezente-pasvaldibu-atklatibas-indeksu-un-aicina-pasvaldibas-but-atklatakam/


iepazīstinājām ar "Atklāta biznesa vadlīnijām", ko var izmantot ikviens
uzņēmums, lai izvērtētu esošo informācijas atklātības līmeni vai sāktu
apzināties nepieciešamību par iekšējo pretkorucpijas sistēmu izveidi.

Aicinām pievienoties iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”
Delna un CSR Latvija aicina uzņēmumus apliecināt savu vēlmi ieviest un
sekmēt atklātības principus, īstenot pretkorupcijas politikas un procedūru
ieviešanu un publiskošanu uzņēmumā un uzņēmējdarbības vidē kopumā.
Sīkāk šeit ->

Pētījumu un vadlīnijas skatīt Delnas mājaslapā šeit ->
Sīkāk par iniciatīvu "Nulles tolerance pret korupciju" Delnas mājaslapā šeit -
>

Sekmīgi noslēdzies Pretkorupcijas datu hakatons
12. un 13. novembrī, 30 stundu garumā, norisinājās pretkorupcijas datu
hakatons. Hakatonu organizējām, jo korupcijas risku identificēšana un
tendenču savlaicīga izzināšana ir atslēga uz atklātu un no korupcijas brīvu
vidi.

Deviņas komandas ar mentoru un nozares ekspertu palīdzību diskutēja,
analizēja datus, kā arī izstrādāja analītisko un tehnoloģisko rīku prototipus,
kas varētu palīdzēt identificēt korupcijas riskus dažādās jomās. Dalībnieku
sniegumu vērtēja ekspertu žūrija. Balvu fondu dalīja četru labāko komandu
dalībnieki. Labākās komandas saņēma arī KNAB un Nīderlandes
vēstniecības speciālās balvas.

Vairāk par hakatonu lasiet Delnas mājaslapā ->

https://delna.lv/lv/2021/11/29/aicinam-uznemumus-pievienoties-iniciativai-nulles-tolerance-pret-korupciju/
https://delna.lv/lv/2021/11/29/nulle-tolerance-korupcijai/
https://delna.lv/lv/2021/12/07/delna-aicina-uznemejus-iesaistities-iniciativa-nulles-tolerance-pret-korupciju/
https://delna.lv/lv/2021/11/15/sekmigi-nosledzies-pretkorupcijas-datu-hakatons/


Vebināru "Kā mēs varam mazināt korupciju?"
video ieraksti
Delna oktobra pēdējā nedēļā aicināja NVO pārstāvjus piedalīties vebināru
ciklā par atklātības veicināšanu un korupcijas novēršanu. Vebināros
skaidrojām korupcijas pētījumu nozīmi, kā izmantot tiešsaistes rīku "Deputāti
uz Delnas," kas ir trauksmes celšana un kā jaunais Trauksmes celšanas
likums to pilnveidos.

Video ierakstus aicinām noskatīties Delnas mājaslapā->

Delna uzrauga valsts dibinātu augstskolu
padomju locekļu atlases procesu
Delna kopš 2021. gada rudens piedalās valsts dibinātu augstskolu padomju
locekļu amata pretendentu atlases komisijās kā novērotāja bez
balstiesībām, kopumā Delna piedalās 12 komisijās.

Delna savas kompetences ietvaros sniedz atbalstu augstskolu atlases
komisijām, nodrošinot kandidātu vērtēšanas un atlases procesa objektivitāti,
atklātību un godīgumu.

Vairāk lasiet Delnas mājaslapā->

https://delna.lv/lv/2021/11/04/vebinaru-ka-mes-varam-mazinat-korupciju-video-ieraksti/
https://delna.lv/lv/2021/11/09/delna-uzrauga-valsts-dibinatu-augstkolu-padomes-loceklu-atlases-procesu/


Politisko partiju biedru sarakstu atklātība
Lai veicinātu pierādījumos balstītu priekšlikumu izstrādi atklātības
veicināšanai politisko partiju darbībā, Delna 1. oktobrī organizēja
ieinteresēto pušu diskusiju par problēmām un to iespējamajiem
risinājumiem, domājot par lielākas atklātības nodrošināšanu attiecībā uz
partijas biedru sarakstiem.

Diskusijā secinājām, ka neatkarīgi no tā, cik daudz nākotnē informācijas tiks
publicēts, nepieciešams domāt par vienotas politisko partiju biedru bāzes
izveidi. Balstoties uz diskusijā izskanējušām atziņām, Delnas ieskatā
nepieciešams uzlabot datu pieejamību sabiedrībai par politisko partiju
darbību, tādējādi padarot to saprotamāku.

Ar pilnu diskusijas apkopojumu un Delnas ieteikumiem atklātības
veicināšanai, aicinām iepazīties Delnas mājaslapā->

Delna aicina ievērot likumus, izstrādājot valsts
budžetu
Delna vērš uzmanību uz vairāku likumu neievērošanu sagatavojot 2022.
gada budžeta projektu, kā arī Finanšu ministrijas amatpersonu izteikumiem,
kas liecina par to, ka likumu neievērošanu attaisno objektīvs finanšu līdzekļu
trūkums. Tāpat Delna norāda uz pretrunām Finanšu ministra izteikumos
attiecībā uz deputātu kvotām.

Ar Delnas komentāriem par 2022. gada budžeta izstrādi aicinām iepazīties
Delnas mājaslapā->

https://delna.lv/lv/2021/11/12/politisko-partiju-biedru-sarakstu-atklatiba/
https://delna.lv/lv/2021/11/04/amatpersonas-joprojam-nepievers-uzmanibu-tam-lai-valsts-budzeta-projekta-sagatavosanas-gaita-tiktu-ieveroti-likumi/


Pieteikšanās apmācībām "Jauniešu Delna"
Delna aicina jauniešus vecumā no 16 līdz 20 gadiem pieteikties tiešsaistes
apmācībām "Jauniešu Delna," kur 5 nodarbību garumā no 2022. gada
februāra līdz martam stāstīsim par to, kas ir demokrātija un tiesiskums, kā to
veicināt, un kādu ietekmi uz ikviena jaunieša izaugsmes iespējām atstāj
korupcija.

Apmācību mērķis ir izglītot jauniešus par demokrātijas un godprātības
principiem, veicināt viņu pilsonisko aktīvismu un spēju atpazīt korupciju un
atbilstoši rīkoties, saskaroties ar to dažādās dzīves situacijās. Pieteikšanās
apmācībām notiek līdz 31. decembrim. 

Ar sīkāku informāciju un pieteikšanās formu aicinām iepazīties Delnas
mājaslapā->

Delnas priekšlikumi Trauksmes celšanas
likumprojektam

https://delna.lv/lv/2021/11/26/piesakies-apmacibu-ciklam-jauniesu-delna-un-audze-savu-pilsonisko-aktivismu/


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

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

Saeimā norisinās darbs pie jaunā Trauksmes celšanas likuma izstrādes. 
Delna, sekojot līdz likuma izstrādei, 25. novembrī nosūtīja priekšlikumus
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai jaunā likumprojekta
pilnveidošanai.

Delna aicina likumā pilnveidot trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas
kārtību, kā arī veikt citas izmaiņas, tostarp paredzot atlīdzību trauksmes
cēlējiem par vērtīgas informācijas sniegšanu. 

Ar Delnas priekšlikumiem Trauksmes celšanas likumprojektam aicinām
iepazīties Delnas mājaslapā-> 

Korupcijas riski Latvijas aizsardzības nozarē ir
zemi
Starptautiskās pretkorupcijas organizācija Transparency International (TI)
veiktajā pētījumā Latvijas aizsardzības nozari novērtējusi ar zemu korupcijas
risku. Latvija punktu skalā no 0 līdz 100 uzrāda 67 punktus, kas nozīmē, ka
korupcijas riski ir zemi un valsts ierindojas starp tādām valstīm kā Vācija,
Nīderlande, Norvēģija, Šveice, Beļģija un Nīderlande.

Indeksā tiek vērtēti korupcijas riski piecās kategorijās – politiskie riski,
finanšu riski, personāla pārvaldība, militāro operāciju pārvalība,  kā arī
iepirkumu pārvaldība. Visaugstākos vērtējumus Latvija uzrādījusi finanšu 
risku, politisko risku, kā arī iepirkumu pārvaldības kategorijās. 

Vairāk par Latvijas rādītājiem sk. Delnas mājaslapā->

 

Valsts budžets 2022: Kā naudu sadalīt?
Latvijas Radio raidījums "Krustpunktā" 9. novembrī rīkoja noslēguma

https://delna.lv/lv/atbalstit/
https://delna.lv/lv/2021/11/25/delnas-priekslikumi-trauksmes-celsanas-likumprojektam/
https://delna.lv/lv/2021/11/16/korupcijas-riski-latvijas-aizsardzibas-nozare-ir-zemi/


NODERĪGA INFORMĀCIJA

diskusiju par 2022. gada budžeta prioritātēm, uz diskusiju aicinot deputātus
no vairākām frakcijām un Delnas pētnieku Olafu Grigus.

Komentējot 2022. gada budžeta projektu, Delnas pētnieks Olafs Grigus
norāda, ka grūti apgalvot, ka budžetā atspoguļojas politiķu nospraustās
prioritātes, jo ministrijas nav saņēmušas pat pusi no pieprasītajiem
līdzekļiem, vairumā gadījumu tam nesniedzot leģitīmu pamatojumu.Tāpat
pētnieks atgādina, ka Ministru kabinets nav sagatavojis budžeta projektu
likumam atbilstošā veidā.

Aicinām raidījumu "Krustpunktā" noklausīties šeit->

Delnas pētnieks: Deputātu kvotas kalpo
koalīcijas partiju popularitātes celšanai
Ir atgriezusies nodokļu naudas sadale ārpus valdības plānotajiem budžeta
līdzekļiem jeb tā saucamās deputātu kvotas. Valdība 2. novembrī atbalstīja
aptuveni 40 koalīcijas partiju deputātu priekšlikumus 2022. gada budžetā
par gandrīz diviem miljoniem eiro.

Komentējot deputātu kvotas un to izlietojumu, Delnas pētnieks Olafs Grigus
norāda, ka tās primāri kalpo tieši koalīcijas partiju un dažu deputātu
popularitātes celšanai, nevis sabiedrības kopējām interesēm.Tāpat jaunu
izdevumu plānošana brīdī, kad budžeta projekts jau ieniegts Saeimā notiks
sasteigti, neļaujot veltīt pienācīgus resursus priekšlikumu izvērtēšanai.

Ar pilnu Delnas pētnieka komentāru LV protālam aicinām iepazīties šeit->.

KNAB kampaņa "Korupcijas aisbergs"
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja īstenotās un Eiropas
Ekonomikas zonas grantu atbalstītās sociālās kampaņas "Korupcijas
aisbergs" mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par korupcijas negatīvajām
sekām un mazināt iedzīvotāju toleranci pret korupciju.

Vairāk par kampaņu lasiet KNAB mājaslapā-> un KNAB Facebook lapā->

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/valsts-budzets-2022.-ka-naudu-sadalit.a151646/
https://lvportals.lv/viedokli/334487-deputatu-kvotas-vai-ir-atbalstama-sada-naudas-sadale-2021
https://www.knab.gov.lv/lv/korupcijas-aisbergs
https://www.facebook.com/KNAB.LV


AICINĀM ATBALSTĪT PRETKORUPCIJAS DARBU

Diskusija – Kas pašvaldībai vēdērā?
Delnas pētnieks Olafs Grigus 2. novembrī piedalījās Manabalss rīkotajā
diskusijā par atvērtajiem datiem "Kas pašvaldībai vēderā?" un skaidroja,
kādiem mērķiem Delna, kā arī citas nevalstiskās organizācijas un mediji var
tos izmantot.

Diskusijas dalībnieki norādīja uz lielo un līdz šim pietiekami nenovērtēto
atvērto datu potenciālu, ko ikviena pašvaldība var izmantot savas teritorijas
plānošanā un attīstībā, iedzīvotāju vajadzību saredzēšanā un paredzēšanā.

Diskusijas ierakstu aicinām noskatīties 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!

file:///var/www/mailigen-api/tmp/tmp_chromium_1LgX0t.html
https://www.facebook.com/BiedribaDelna/posts/4241696545960008
https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/cilveki/
https://www.transparency.org/en/


ZIEDOT DELNAS DARBAM

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
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https://www.youtube.com/user/DelnaVideo
https://twitter.com/DELNA_LV
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https://list.msendi2.com/unsubscribe?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&e=82af4779af886d7f&c=feb04c2c976f4bd8&ln=lv
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