Korupcijas uztveres indekss 2021: Latvijas
rādītāji uzlabojas, taču temps par lēnu
Starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International 25.
janvārī publicēja Korupcijas uztveres indeksa 2021. gada rezultātus.
Latvijas rezultāts, salīdzinot ar 2020. gadu, ir pieaudzis par diviem
punktiem, sasniedzot 59 punktus.
Kopš 2012. gada Latvijas rezultāts pieaudzis par 10 punktiem. Lai arī
pieaugumu var vērtēt kā soli pareizajā virzienā, Latvijas KUI rezultāts
ilgstoši atpaliek no citām Eiropas Savienības un Eiropas Sadarbības un
attīstības organizācijas valstīm (OECD). Turklāt šis pieaugums nerada
pārliecību, ka tiks sasniegti Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam
noteiktie mērķi – 2024. gadā sasniegt 64 punktus, un 2027. gadā – 67
punktus.
Sīkāk ar Latvijas rezultātiem un Delnas analīzi aicinām iepazīties Delnas
mājaslapā->
KUI rezultātu paziņošanu un diskusiju iespējams noskatīties šeit->

Aicinām piedalīties pretkorupcijas topa
veidošanā
Pērnais gads ir bijis dažādiem izaicinājumiem bagāts. Delna aicina Jūs
atskatīties uz 2021. gada notikumiem un lēmumiem labas pārvaldības un
pretkorupcijas jomā.
Delna ir identificējusi vairākas politiskās un sabiedriskās aktivitātes, un
aicina Jūs balsot un izveidot 2021. gada pretkorupcijas topu. Ar Latvijas
pretkorupcijas, kā arī Delnas nozīmīgāko darbu topu aicinām iepazīties
Delnas mājaslapā->
Aicinām ikvienu līdz 10. februārim balsot par pretkorupcijas notikumiem un
papildināt ar tādiem, kas nav iekļauti topā. Pretkorupcijas notikumu anketu
aicinām aizpildīt šeit->

Pētījums – jauniešu pilsoniskā līdzdalība

demokrātiskā sabiedrībā
Delna no 2021. gada 15 maija līdz 31. decembrim īstenoja projektu
"Skolēnu līdzdalības tīkls". Projekta galvenais mērķis bija stiprināt skolu
kapacitāti un zināšanas, iesaistot skolēnus lēmumu pieņemšanā savās
skolās un pašvaldībā.
Projekta ietvaros Delna izstrādāja pētījumu par jauniešu pilsonisko
līdzdalību demokrātiskā sabiedrībā, kurā aplūkoja jauniešu pilsonisko
līdzdalību, tās veidus un formas. Pētījumā arī apskatījām, cik aktīvi ir
jaunieši Latvijā, kādas ir to reālās iespējas būt aktīviem.
Ar pētījumu, kā arī citiem Delnas izstrādātajiem materiāliem aicinām
iepazīties šeit->

Kā veicināt jauniešu pilsonisko aktīvismu?
Pērn īstenotajā projektā "Skolēnu līdzdalības tīkls" Delna iesaistīja
skolēnus lēmumu pieņemšanā savās skolās, sniedzot priekšstatu tajā, kā
uzraudzīt lēmumu izpildi un pieprasīt atklātību.
Projekta ietvaros skolēni seminārā tikās ar Saeimas deputāti Inesi Voiku, lai
pārrunātu, kā ikviens iedzīvotājs var būt pilsoniski aktīvs un ietekmēt
lēmumu pieņemšanā savā skolā, pašvaldībā un Saeimā.
Ar Saeimas deputātes Ineses Voikas ieteikumiem aicinām iepazīties Delnas
mājaslapā->

Delna piedalās Ieslodzījumu vietu pārvaldes
priekšnieka atlases procesā
Delna kopš pagājušā gada nogales piedalās Ieslodzījumu vietu pārvaldes
priekšnieka kandidātu atlases procesā kā neatkarīgais novērotājs.
Novērojot atlases procesu, Delna savas kompetences ietvaros sniedz
atzinumus par atlases procesa atbilstību labas pārvaldes principiem.

Konkursā uz Ieslodzījumu vietas pārvaldes priekšnieka amatu ir saņemti
pieteikumi no pieciem kandidātiem. Konkurss norisināsi četrās kārtās.
Vairāk par konkursa norises gaitu aicinām lasīt lvportālā->
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Aicinām atbalstīt mūsu darbu!
Katrs Jūsu Delnai ziedotais eiro palīdz cīņā ar korupciju Latvijā!

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS
Delnas direktore: Uzņēmēju izpratnē
nepieciešamība dot kukuļus ir mazinājusies
Komentējot KUI rādītājus Latvijas Radio 1, Delnas direktore Inese Tauriņa
norāda, ka KUI rezultāti ir būtiski uzņēmējiem un investoriem, domājot par
sava biznesa attīstīšanu konkrētajā valstī. Komentējot izmaiņas Latvijas
rezultātā, Delnas direktore norāda, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
uzņēmēju uztverē nepieciešamība dot kukuļus Latvijā ir mazinājusies.
Delnas direktores komentāru Latvijas Radio 1 raidījumam "Pēcpusdiena"
aicinām noklausīties šeit->

Trauksmes celšana jeb iespēja apkarot korupciju
Trauksmes celšanas likums Latvijā darbojas jau trīs gadus, taču
sabiedrības izpratne par to, vai un kā likums darbojas praksē, vēl aizvien ir
nepietiekama.
Delnas direktore Inese Tauriņa, 10. janvārī viesojās Latvijas Radio 1
programmā "Kā labāk dzīvot", kurā skaidroja, kā darbojas Trauksmes
celšanas likums, kā ikviens var celt trauksmi, tā dodot savu artavu
korupcijas apkarošanā.
Raidījumu "Kā labāk dzīvot" aicinām noklausīties šeit->

Jaunais prokuroru ētikas kodekss –
mūsdienīgāks, konkrētāks, praktiskāks
2021. gada OECD pētījumā par Latvijas Republikas prokuratūras darbību
identificēta nepieciešamība pārskatīt un aktualizēt Prokuroru ētikas
kodeksu, kā arī nodrošināt, ka tas netiek uztverts tikai kā formāls
dokuments bez nekādas ietekmes uz prokuroru rīcību. OECD secinājumiem
pievienojās arī Valsts kontrole, savā revīzijā par prokuratūras darbību īpaši
uzsverot nepieciešamību "iedzīvināt" ētikas kodeksu.
Reaģējot uz ierosinājumiem, Delna vienojās ar prokuratūru par līdzdalību
jaunā ētikas kodeksa izstrādē. Delnai bija svarīgi nodrošināt, lai
prokuratūras ētikas kodekss tiek pārstrādāts, ņemot vērā starptautisko
ekspertu ieteikumus un rekomendācijas.
Rakstu par Delnas līdzdalību ētikas kodeksa izstrādē un kodeksa
jauninājumiem aicinām lasīt juristavārds.lv vai Delnas mājaslapā->

AICINĀM ATBALSTĪT PRETKORUPCIJAS DARBU
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!

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.
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