
Delna piedalās Prokuroru ētikas kodeksa
apstiprināšanas pasākumā
Starptautiskajā pretkorupcijas dienā 9. decembrī Ģenerālprokuratūras telpās
notika svinīga jaunizstrādātā Prokuroru ētikas kodeksa parakstīšana.
Pasākumā attālināti piedalījās 200 virsprokurori un prokurori. Prokuroru
ētikas kodeksu parakstīja ģenerālprokurors Juris Stukāns.

Prokuroru ērtikas kodekss tika izstrādāts, līdzdarbojoties prokuratūrai un
"Sabiedrībai par atklātību – Delna", Delna pieaicāja arī ārvalstu ekspertus no
Vācijas, Nīderlandes, Amerikas Savienotajām valstīm un Igaunijas. Delnu
pārstāvēja juriste Krista Asmusa un direktore Inese Tauriņa.

Kopīgi izstrādātais Prokuroru ētikas kodekss skaidri nosaka Latvijas
prokuroru ētikas un profesionālās rīcības standartus, un ir izstrādāts ņemot
vērā aktuālo starptautisko praksi – starptautisko ekspertu ieteikumus un
rekomendācijas.

Vairāk lasiet Delnas mājaslapā->

Delna aicina atbalstīt trauksmes cēlējus
Sabiedrības aktīva iesaiste pārkāpumu atklāšanā ir viens no galvenajiem
veidiem, kā mazināt korupciju Latvijā un reizē stiprināt uzticību valstij.

https://delna.lv/lv/2021/12/09/delna-piedalas-jauna-prokuroru-etikas-kodeksa-apstiprinasanas-pasakuma/


Stradājot pie jaunā trauksmes celšanas likuma, Latvijai ir iespēja stiprināt
trauksmes celšanu un papildus instrumentus, lai atbalstītu un aizstāvētu
trauksmes cēlējus.

Delna aicina atbalstīt trauksmes cēlējus, ziedojot 25 eiro, tādējādi
apmaksājot vienu trauksmes cēlēja konsultācijas stundu. Atbalstot 
trauksmes cēlējus Jūs atbalstāt to, ka ikviens par novērotu netaisnību var
celt trauksmi un saņemt atbalstu trauksmes celšanas procesā.

Vairāk par iespēju atbalstīt trauksmes cēlējus aicinām iepazīties šeit->

Delnas izstrādā ieteikumus augsta līmeņa
amatpersonu iecelšanas procesa uzlabošanai
Delna jau ilgstoši ir piedalījusies augstāko amatpersonu iecelšanas
procesos kā novērotājs ar padomdevēja tiesībām. Novērojot amatpersonu
iecelšanu konkursos, Delna ir sniegusi savus atzinumus par konkursu
norises gaitu.

Balstoties uz labo praksi, Delna šoruden izstrādāja ieteikumus augsta
līmeņa amatpersonu atlases procesa uzlabošanai. Ar Delnas ieteikumiem
aicinām iepazīties Delnas mājaslapā->

Tāpat, lai nodrošinātu to, ka Delnas, un citu nevalstisko organizāciju
līdzdalība augstāko amatpersonu atlases procesos būtu jēgpilna, Delna ir
izstrādājusi valdlīnijas, kurās identificē atlases procesa problēmjautājumus.
Ar vadlīnijām aicinām iepazīties šeit->

Kopsavilkums: Latvijas biznesa vide ceļā uz
lielāku integritāti un atklātību
Delna septembrī aicināja Latvijas biznesa vides pārstāvjus uz slēgtu apaļā
galda diskusiju par pretkorupcijas datu publiskošanu Latvijas uzņēmumos.
Diskusijas dalībnieki norādīja, ka pieprasījums pēc biznesa atklātības pieaug
ne vien rietumvalstīs, bet arī Latvijā.

https://delna.lv/lv/2021/12/09/par-trauksmes-celeju-aizstavi-var-but-ikviens-ziedo-25-euro-un-sniedz-1-h-atbalstu-trauksmes-celejam/
https://delna.lv/lv/2021/11/02/delnas-ieteikumi-augsta-limena-amatpersonu-iecelsanas-procesa-uzlabosanai/
https://delna.lv/lv/2021/11/05/delnas-vadlinijas-nvo-veiksmigai-dalibai-augsta-limena-amatpersonu-iecelsanas-procesa/


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

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

Slēgtās diskusijas laikā, aicinājām tās dalībniekus apspriest pašreizējās
biznesa atklātības prakses Latvijas uzņēmumos un sniegt savus ieteikumus
atklātības vadlīnijām, ko Delna izstrādāja šī gada rudenī. 

Ar diskusijas kopsavilkumu aicinām iepazīties Delnas mājaslapā->

Podkāsts: Jauniešu pilsoniskā aktīvisma
veicināšana
Delna šoruden īsteno projektu "Skolēnu līdzdalības tīkls" ar mērķi stiprināt
skolu kapacitāti un zināšanas, iesaistot skolēnus lēmumu pieņemšanā savās
skolās un pašvaldībās. Kāpēc ir būtiski veicināt jauniešu pilsonisko
aktīvismu? Ko nozīmē pilsoniskais aktīvisms, kādas ir skolēnu iespējas būt
pilsoniski aktīviem?

Šos jautājumus uzdevām domnīcas PROVIDUS pētniecei pilsoniskās
sabiedrības un līdzdalības jomā Sintijai Tarasovai–Dubkēvičai. Podkāstu
aicinām noklusīties šeit->

 

LR Krustpunktā – Delnas direktore: Korupcijas
uztveres indekss tik drīz nemainīsies
Latvijas rezultāti korupcijas uztveress indeksā nav iepriecinoši – pēdējo
septiņu gadu laikā Latvijas rezultāti nav būtiski uzlabojušies.

Delnas direktore Inese Tauriņa 13. decembrī viesojās Latvijas Radio 1
programmā "Krustpunktā", kurā runāja par aktuālajām problēmām Latvijā,
kā arī Delnas prioritātēm, tādām kā trauksmes celšanas veicināšana,

https://delna.lv/lv/atbalstit/
https://delna.lv/lv/2021/11/01/kopsavilkums-latvijas-biznesa-vide-cela-uz-lielako-atklatibu/
https://open.spotify.com/episode/6DEdVtWaUrU1otR4uw1UXY?si=d3b4560298874442&fbclid=IwAR2E43yBCEvZSL-Ya0rzuxu7LtzgGVi4LLXO7WkCNl99M5Vg5LefFAvyQok&nd=1


NODERĪGA INFORMĀCIJA

tiesībsargājošo institūciju stiprināšana, privātā sektora iesaiste cīņā ar
korupciju u.c.

Aicinām raidījumu "Krustpunktā" noklausīties šeit->

Aizliegtais paņēmiens: Cik maksājam
pašvaldības varai?
Delnas direktore Inese Tauriņa 6. decembrī viesojās Latvijas televīzijas
raidījumā "Aizliegtais paņēmiens", kas skaidro, pēc kādiem principiem mēri
nosaka sev algas un kāpec tās atšķiras pat pēc iedzīvotāju skaita un
lieluma līdzīgās pašvaldībās.

Nākamgad stāsies spēkā jaunie koeficienti, pēc kuriem aprēķinās
pašvaldību vadītāju, viņu vietnieku un deputātu algas. Delna aicina
iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem par pašvaldību vadītāju algu jautājumu.

Raidījumu "Aizliegtais paņēmiens" par algu jautājumu Latvijas pašvaldībās
aicinām noskatīties šeit->

FID izstrādā ieteikumus korupcijas noziegumu
atklāšanai 
Kā norāda Finanšu izlūkošanas dienests (FID), korupcija valsts un
pašvaldību sektorā ir viens no noziedzīgākajiem nodarījumiem, kas rada
augstus noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas riskus.

FID izstrādājis vērtīgu materiālu finanšu un tiesībsargājošajām iestādēm, kā
atklāt un izmeklēt šadus noziegumus. Ieteikumi tapuši sadarbībā ar

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/delnas-direktore-izmainas-ir-bet-korupcijas-uztveres-indekss-tik.a153132
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/06.12.2021-aizliegtais-panemiens-operacija-cik-maksajam-pasvaldibu-varai.id246200?fbclid=IwAR0lsjDnDdiO8uhYWZEcwrYWjqb7vqBsVpwS_l0JMzRIB8iWF_TipqT3xAU


AICINĀM ATBALSTĪT PRETKORUPCIJAS DARBU

ZIEDOT DELNAS DARBAM

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos tīklos

Prokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, un tie balstās
ārvalstu pieredzē, kā piemērus minot atklātus korupcijas gadījumus Latvijā.

Ar materiālu aicinām iepazīties šeit->

Delna aicina gada izskaņā aizdomāties par mūsu
varoņiem un novēl Laimīgu Jauno gadu!

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

file:///var/www/mailigen-api/tmp/tmp_chromium_AvIorA.html
https://delna.lv/lv/atbalstit/
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://www.fid.gov.lv/lv/aktualitates/koruptivu-noziedzigu-nodarijumu-indikatori-un-gadijumu-analize?fbclid=IwAR0lfYrY7God8cso1c1MmJy5n2Sl2Q3XKlMxIVGykGLmlaNA7GSxwnXpT1U
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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