
 Delna izsaka visu savu atbalstu Ukrainas tautai, kas šobrīd cīnās gan
par savu teritoriju, gan arī demokrātisko vērtību un cilvēcības saglabāšanu
pasaulē.

Transparency International un Delna uzsver, ka korupcija un netīrā nauda
veicina konfliktus, atstāj negatīvas sekas uz sabiedrības tiesībām paust
savu gribu un nogalina. TI un Delna aicina ikvienu ierobežot korupciju un
netīro naudu, kas veicina uzbrukumu Ukrainai!

Transparency International strādā un atbalsta TI Ukrainas nodaļu. Ukrainas
kolēģi turpina darīt savu darbu. Delna strādā, lai vēl aktīvāk iesaistītos cīņā
ar netīrās naudas un korupcijas, kas finansē Krievijas karu, ierobežošanu.
Tas ir mūsu – Latvijas nacionālās drošības jautājums, Ukrainas un pasaules
drošības jautājums.

 Слава Україні! Героям слава!

TI paziņojums ->
TI Ukrainas nodaļas Twitter – https://twitter.com/TI_Ukraine_eng, mājaslapa
-> https://ti-ukraine.org/en/
Foto no Ukrainas prezidenta Twitter konta https://twitter.com/ZelenskyyUa    

Pretkorupcijas topa rezultāti
Delna 2021. gada nogalē apkopoja svarīgākos politiskos un sabiedriskos
darbus un sasniegto cīņā ar korupciju Latvijā un aicināja Delnas darba
atbalstītājus balsot par gada notikumiem pretkorupcijas jomā.

https://www.transparency.org/en/press/transparency-international-responds-to-the-attack-against-ukraine
https://twitter.com/TI_Ukraine_eng
https://ti-ukraine.org/en/
https://twitter.com/ZelenskyyUa


Aptaujātie iedzīvotāji kā galveno pretkorupcijas notikumu norāda Aivara
Lemberga apcietināšanu un cietumsodu. Tāpat aptaujātie, kā nozīmīgākos
pērnā gada pretkorupcijas notikumus vērtē 29 muitnieku aizturēšanu
aizdomās par korupciju Terehovas muitas kontroles punktā, kā arī būvnieku
karteļa atklāšanu. 

Savukārt vērtējot Delnas 2021. gada nozīmīgākos pērnā gada darbus,
aptaujātie visaugstāk novērtē Delnas darbu pie lobēšānas regulējuma
izstrādes un pieņemšanas, atbalsta Trauksmes cēlējiem, tostarp
rokasgrāmatas izstrādi, kā arī vadlīniju izstrādi augsta līmeņa amatpersonu
atlases procesa novērošanai un augstskolu padomju atlases procesa
novērošanai.

Ar visu 2021. gada pretkorupcijas notikumu topu, kā arī Delnas darbu topu
aicinām iepazīties Delnas mājaslapā-> 

Delna aicina jauniešus piedalīties zīmējumu
konkursā "ES redzu"
Delna aicina jauniešus vecumā no 12 līdz 19 gadiem piedalīties zīmējumu
konkursā "Es redzu" un savos zīmējumos attainot kādu no tēmām:

"Es un Godīgums"
"Es un atbildība"
"Es un drosme"
"Es un cieņa"

https://delna.lv/lv/2022/03/01/delna-iepazistina-ar-nozimigakajiem-pretkorupcijas-notikumiem-2021-gada/


 Zīmējumu iesniegšana ir līdz 25. martam (ieskaitot), sūtot uz pasta adresi:
“Sabiedrība par atklātību – Delna”, Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010, Latvija.

Konkursa mērķis ir veicināt skolu jauniešu (vecumā no 12–19 gadiem)
vispārējo izpratni par pretkorupcijas tēmām, godīgumu, atbildību, cieņu un
drosmi kā ieguvumu, veidojot attiecības ar cilvēkiem, darbojoties un
iesaistoties savas apkārtējās vides un valsts attīstībā.
 
Vairāk par konkursu aicinām lasīt Delnas mājaslapā->

Kā skolēni vērtē savu pilsonisko aktivitāti
Delna 2021. gada rudenī īstenoja projektu “Skolēnu līdzdalības tīkls”.
Projekta ietvaros Delna tikās ar projektā iesaistīto skolu skolēniem, lai
pārrunātu projektā gūtās atziņas un rekomendācijas pilsoniskā aktīvisma
stiprināšanai.

Novērojams, ka skolēnu viedoklis par jauniešu pilsonisko aktivitāti skolās
atšķiras. Daļa skolēnu norāda, ka jauniešu aktivitāte un iesaiste skolas
darbībā vērtējama kā augsta, to veicina skolēni, skolotāji un arī skolas
vadība, kas aktīvi iesaista skolēnus un noskaidro viņu viedokli, pieņemot
lēmumus.

Savukārt daļa skolēnu jauniešu aktivitāti vērtē kā viduvēju vai zemu, un kā
iemeslu šādam vērtējumam min jauniešu nevēlēšanos iesaistīties, kā arī
pēdējā gada laikā ieviestos ierobežojumus klātienes mācībām, kas
ievērojami ir mazinājusi skolēnu motivāciju iesaistīties skolas darbībā.

Vairāk par skolēnu gūtajām atziņām lasiet Delnas mājaslapā->

 

https://delna.lv/lv/2022/02/14/delna-aicina-jauniesu-piedalities-zimejumu-konkursa/
https://delna.lv/lv/2022/01/31/skolenu-lidzdalibas-tikls-ka-skoleni-verte-savu-pilsonisko-aktivitati/


Starpziņojums par darbu augstskolu padomju
locekļu kandidātu atlases komisijās
Delna atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem ir iekļauta Ministru kabineta
virzītu valsts augstskolu padomju locekļu kandidātu atlases komisijās kā
neatkarīgais novērotājs. Pirms uzsākt darbu Delna izstrādāja un publicēja
vadlīnijas darbam atlases komisijās. Vadlīnijas pieejamas šeit->

Tāpat ņemot vērā izvirzītos mērķus un galvenos darba virzienus, Delna ir
sagatavojusi starpziņojumu, kurā apkopots  līdz šim atlases komisijās
novērotais. Ar starpziņojumu aicinām iepazīties Delnas mājaslapā->

Delnas atzinums par grozījumiem politisko
partiju finansēšanas likumā
Saeimas 2022. gada 24. februārī galīgajā lasījumā pieņēma Valsts
prezidenta 2022. gada 20. janvārī Saeimā iesniegto likumprojektu
“Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā”, kas paredz
samazināt valsts budžeta finansējumu tām partijām, kuru frakcijas Saeimas
ir izjukušas vai to darbība ir izbeigta. Tāpat Saeima par spīti argumentētai
kritikai atbalstīja deputātu iesniegto priekšlikumu, kas paredz partijas
saņemto finansējuma apjomu sasaistīt ar valstī noteikto minimālo algu.

Delna norāda, ka šie likuma grozījumi nerisina jautājumus, kas saistīti ar
politiskās konkurences spēcināšanu un valsts finansējuma apmēra sasaisti
ar partiju darbību un aktivitāti starpvēlēšanu periodā. Delna savu atzinumu
nosūtīja gan Saeimas deputātiem, gan Valsts prezidentam un medijiem, kā
arī kopumā vērsa sabiedrības uzmanību uz šī likumprojekta trūkumiem.

Vairāk lasiet Delnas mājaslapā->

https://delna.lv/wp-content/uploads/2021/11/DELNA-Vadlinijas-darbam-komisijas.pdf
https://delna.lv/lv/2022/02/14/starpzinojums-par-darbu-augstskolu-padomju-loceklu-kandidatu-atlases-komisijas/
https://delna.lv/lv/2022/02/09/valsts-prezidenta-iesniegtie-grozijumi-politisko-partiju-finansesanas-likuma-ir-neveiksmigs-meginajums-sakartot-sistemu/


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

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Aicinām pieteikties praksei
Delna aicina aktīvu un uzņēmīgu politoloģijas, jurisprudences vai
komunikācijas studentu pieteikties praksei Delnā. Šī būs lieliska iespēja
saturīgi pilnveidot savas sadarbības, problēmrisināšanas, līdzdalības un
komunikācijas prasmes (jo īpaši digitālā dizaina un sociālo mediju). Kā arī
sniegt vērtīgu ieguldījumu pilsoniskajā sabiedrībā Latvijā un iedvesmot citus
līdzdarboties.

Pieteikumus gaidām līdz 6. martam. Vairāk informāciju par praksi un
pietiekšanās anketu meklējiet šeit->

Delnas pētnieks: steidzamība partiju
finansēšānas kārtībā nav pamatota
Saeima 24. februāra sēdē pieņēma Valsts prezidenta sagatavotos
grozījumus, kas nosaka, ka partijām, kuru Saeimas frakcijas darbība
izbeigta vai arī frakciju pametuši vairāk nekā divas trešdaļas deputātu tiks
samazināts valsts finansējums.

Diskusijā LR1 raidījumā "Krustpunktā" Delnas pētnieks Olafs Grigus
norādīja, ka koalīcijas deputātu centieni likumprojektu virzīt steidzamības
kārtā bija bez pamatojuma tostarp netika ņemti vērā Saeimas Juridiskā
biroja iebildumi pret pašu likumprojektu.

Raidījumu "Krustpunktā" aicinām noskatīties šeit->

https://delna.lv/lv/atbalstit/
https://www.facebook.com/BiedribaDelna/posts/4618257328303926
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/krustpunkta-vertejam-rosinajumu-veikt-izmainas-politisko-partiju.a156084/?fbclid=IwAR2_q3Vzh7Xvk7RjspqRLH-AXJOj6rUdtccxRMuC95cfifQaguyOZHtjwno


AICINĀM ATBALSTĪT PRETKORUPCIJAS DARBU

ZIEDOT DELNAS DARBAM

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos tīklos

Stājies spēkā jaunais Trauksmes celšanas likums

4. februāris ir diena, kad stājas spēkā jaunais Trauksmes celšanas likums,
līdz ar kuru ir arī vairāki jauninājumi, kuru mērķis ir uzlabot trauksmes
celšanas sistēmu un rūpēties par trauksmes cēlēju aizsardzību.

Jaunais likums pieejams šeit->
Delna gatavo rakstu par likuma jaunumiem, sekojiet līdzi informācijai.

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"

file:///var/www/mailigen-api/tmp/tmp_chromium_cPFUdo.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://likumi.lv/ta/id/329680-trauksmes-celsanas-likums?fbclid=IwAR1c_LX_WTsuKvkN2fAETuJawVIIp4VA4CpBhupJitjJiyQPZKWqHYShOQ0
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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