
 

Kas notiek ar Manabalss.lv iniciatīvu "Par
publisku revīziju Saeimas budžetam"
Jau gandrīz piecus gadus Saeima skata “Sabiedrības par atklātību – Delna”
(Delna) iniciatīvu “ Par publisku revīziju Saeimas budžetam ” un tālāk par
pirmo lasījumu tā nav tikusi. Iniciatīvu Manabalss platformā parakstīja 10
975 Latvijas pilsoņi un 2018. gada 30. novembrī tā tika iesniegta Saeimā.

Lai skaidrotu, kas notiek ar iniciatīvu, Delna 25. martā rīkoja ekspertu
forumu un publisko diskusiju, kura pulcēja ārvalstu un vietējos ekspertus,
par Likumprojektu atbildīgās komisijas. Pakumā aplūkojām līdzšinējo praksi,
ārvalstu pieredzi parlamentu revīzijā, kā arī diskutējām par tālākajiem
rīcības variantiem.

Diskusiju aicinām noskatīties šeit->. 
Kopsavilkumu aicinām lasīt šeit->.

Delnas priekšlikumi topošajam interešu
pārstāvības atklātības likumam

https://manabalss.lv/publisku-reviziju-saeimas-budzetam/show
https://www.facebook.com/BiedribaDelna/videos/394611175364217
https://delna.lv/lv/2022/04/04/kopsavilkums-par-publisku-reviziju-saeimas-budzetam/


Delna ir iepazinusies ar Saeimā 1. lasījumā atbalstīto likumprojektu
“Interešu pārstāvības atklātības likums” un iesniedza savus priekšlikumus
Likumprojekta uzlabošanai pirms 2. lasījuma. 

Delna vērš uzmanību uz atsevišķiem likumprojektā iekļautajiem aspektiem,
kā piemēram, likuma tvērumu attiecībā uz to, kas būtu saprotams ar
publiskiem lēmumiem. Kā piemēram, Delna norāda uz nepieciešamību
nodrošināt saikni starp interešu pārstāvju reģistru un interešu pārstāvības
aktivitāšu publicēšanas risinājumu, kas šobrīd nav definēts. Tāpat izsakām
bažas par to, ka daudzus jaunā regulējuma aspektus plānots noteikt
Ministru kabineta līmenī.

Savus priekšlikumus Delna ir sagatavojusi ņemot vērā starptautiskās
nevalstiskās organizācijas Transparency International un OECD lobēšanas
regulēšanas starptautiskos standartus, kas vērsti uz lielāku interešu
pārstāvības atklātību un izsekojamību.

Ar Delnas priekšlikumiem aicinām iepazīties Delnas mājaslapā->

Delna par jauno Trauksmes celšanas likumu
Šī gada 4. februārī stājās spēkā jaunais Trauksmes celšanas likums, kas
tika izstrādāts, lai pārņemtu 2019. gada 23. oktobra Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvu  par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības
tiesību aktu pārkāpumiem.

Delna piedalījās jaunā likuma sagatavošanā gan ar ieteikumiem un
rekomendācijām likumprojekta teksta sagatavošanas stadijā, gan ar
priekšlikumiem Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. 

Kāds ir Delnas pienesums jaunā Trauksmes celšanas likuma izstrādē un
kādi ir tālākie soļi regulējuma pilnveidošanā, aicinām iepazīties Delnas
sagatavotajā rakstā šeit->

https://delna.lv/lv/2022/03/21/delna-sniedz-priekslikumus-toposajam-interesu-parstavibas-likumam-2-lasijums/?fbclid=IwAR3t-q2FUlq_dUnpqgldhgzgh1dzdY1jEtktu3FDyFuQIhehxnESEg4SEfk
https://delna.lv/lv/2022/03/29/delna-par-jauno-trauksmes-celsanas-likumu/


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

Demokrātisko valstu pirmie soļi atkarības
ārstēšanai no netīrās naudas
Krievijas 2022. gada 24. februārī uzsāktais iebrukums Ukrainā ir būtiski
palielinājis nelikumīgi iegūtas un neskaidras izcelsmes līdzekļu legalizācijas
novēršanas jautājuma aktualitāti visā pasaulē, īpaši norādot uz
apdraudējumu, ko “netīrā nauda” rada valstu nacionālajai drošībai.

Kā norādījusi starptautiskā organizācija Transparency International (TI),
demokrātiskās pasaules valstis līdz šim ir radījušas apstākļus, kuros šobrīd
notiekošais karš Ukrainā ir iespējams. Tas noticis, atļaujot korumpētām
elitēm un nacionālo valstu valdībām brīvi darboties, palielinot savu ietekmi
Rietumu demokrātijās.

Ikvienai valstij ir jāvelta pienācīgi resursi, lai tikt galā ar netrās naudas
identificēšānu. TI EU ir izvirzījusi vismaz 12 uzdevumus, kas Eiropas
Savienībai jārisina, cenšoties palīdzēt Ukrainai un nostiprinot Eiropu pret
nevēlamu autoritāru valstu nākotnes ietekmi, tostarp luksusa preču aprites
ierobežošanu ar Krieviju.

Vairāk par veicamajiem darbiem aicinām iepazīties Delnas mājaslapā->

https://delna.lv/lv/atbalstit/
https://www.transparency.org/en/press/transparency-international-responds-to-the-attack-against-ukraine
http://transparency.eu/ukraine/
https://delna.lv/lv/2022/03/11/demokratisko-valstu-pirmie-soli-lai-arstetu-atkaribu-no-netiras-naudas/


DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

Integritātes paktu rokasgrāmata
Par to, kas ir integritātes pakti un, kā pilsoniskā sabiedrība tos var pielietot
publisko iepirkumu uzraudzībā un tādējādi novērst iespējamu korupciju un
negodprātīgu rīcību, Delna ir runājusi jau vairākus gadus. Laika posmā no
2016. līdz 2020. gadam, Delna uzraudzīja ar Rīgas tramvaja līnijas
infrastruktūru saistītos iepirkumus, ko īstenoja pašvaldības uzņēmums
Rīgas satiksme.

Delnas, kā arī citu pilsonisko organizāciju pieredze 46 publisko iepirkumu
uzraudzībā Eiropas Savienības valstīs ir apkopta Transparency
International nesen izdotajā rokasgrāmatā pilsoniskajai sabiedrībai, kas
skaidro, kas ir integritātes pakti un, kā tos praktiski īstenot.

Ar rokasgrāmatu angļu valodā TI mājaslapā aicinām iepazīties šeit->

https://www.transparency.org/en/publications/integrity-pacts-european-union-guidebook?fbclid=IwAR0HP6RFPlW-BXRJjyUkeuXIOVf7D9sFBUyoO2gNq8MWL-_lVcHQfztJ-94


NODERĪGA INFORMĀCIJA

Delnas pētnieks: Grozījumi partijas finansēšanas
likumā nerisina necaurskatāmo lēmumu
pieņemšanas procesu
Pirms dažām nedēļām Latvijas Republikas Saeima lielā steigā nobalsoja
par Valsts prezidenta iesniegtajiem grozījumiem politisko partiju
finansēšanas likumā. Delna šos grozījumus raksturoja kā neveiksmīgu
mēģinājumu sakārtot sistēmas trūkumus.

Intervijā portālam LA.lv Delnas pētnieks Olafs Grigus runā par virkni
problēmām, kuras minētie grozījumi politisko partiju finansēšanā nerisina,
necaurskatāmo lēmumu pieņemšanas procesu Saeimas Budžeta un
finanšu (nodokļu) komisijā, un arī vērš uzmanību uz lobēšanas regulējuma
nepieciešamību Latvijā.

Pilnu interviju aicinām lasīt šeit->
Foto LA.lv

Valsts prezidents aicina paredzēt valsts
finansējumu arī pašvaldību vēlēšanās
startējošām partijām
Valsts prezidents, izsludinot grozījumu likumā par politisko partiju
finansēšanu norādījis, ka būtu jādomā arī par to partiju finansēšanu, kas
nestartē Saeimas vēlēšanās, bet piedalās pašvaldību vēlēšanās.

Komentējot šādu ideju, Delnas pētnieks Olafs Grigus LR1 programmā
"Pēcpusdiena" norāda, ka šobrīd pretendēt uz finansējumu var tikai tās
partijas, kas piedalās arī Saeimas vēlēšanās, tādēļ būtu nepieciešams
pievērsties šim jautājumam, lai partijām, kas koncentrējas tikai uz
pašvaldību vēlēšanām arī būtu iespēja pretendēt uz finansējumu, kvalitatīvi
nodrošinot savu darbību.

Pilnu Delnas pētnieka komentāru Latvijas Radio 1 aicinām noklausīties šeit-
>

https://www.la.lv/redzams-ka-lemumi-pienemti-kaut-kur-citur?fbclid=IwAR1Q6G9u4r0OQjTfmTfU-Z-EK_LFPyfiyZezLyH8CO-ur0LK5m9zYb8t1dk
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/levits-iesaka-paredzet-valsts-finansejumu-ari-pasvaldibu-velesan.a157574/


AICINĀM ATBALSTĪT PRETKORUPCIJAS DARBU

Demokrātijai jāmācās sevi aizstāvēt pret ārvalstu
ideoloģisko ietekmi
Kā ļaunprātīgas ārvalstu varas manipulē ar informāciju un iejaucas
demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā? Tas notiek, izmantojot
vairākas metodes: 

Ietekmējot vēlēšanas,
veicot kiberuzbrukumus,
pieņemot darbā bijušos augstākā līmeņa politiķus un
veicinot polarizāciju publiskajās debatēs.

Atsevišķas valstis, tādas kā Krievija un Ķīna, kā arī Saūda Arābija un citas
Persijas līča valstis, īpaši aktīvi izmanto uzpirktu eliti un kooptāciju.
Demokrātija ES valstīs tiek izmantota kā ierocis pret pašām valstīm.

Delna vērš uzmanību, ka neatkarīgi un stipri mediji ir ierocis cīņā ar
"naudas atmazgāšanas", slēptu īpašumu, finanšu un korupcijas gadījumu
atklāšanu, kā arī tie ir balsts nacionālajai drošībai.

Vairāk lasiet LVportālā->
Ilustrācija no raksta.

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_z7x4Xd.html
https://lvportals.lv/norises/338974-demokratijai-jamacas-sevi-aizstavet-pret-arvalstu-ideologisko-ietekmi-2022?fbclid=IwAR2HohaPz3OuqmzBTlwimX2TuzXkoWD8yvSYtgmZ9ZhDgjpm0kwBzRt96VQ
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

                                                                   

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://list.msendi2.com/about?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&c=d319a65d65d7e253&e=82af4779af886d7f&ln=lv
https://list.msendi2.com/unsubscribe?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&e=82af4779af886d7f&c=d319a65d65d7e253&ln=lv
https://list.msendi2.com/profile?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&c=d319a65d65d7e253&e=82af4779af886d7f&ln=lv

