Veidojam 14. Saeimas darāmo darbu sarakstu
Kas nākamajai Saeimai ir jāpaveic pretkorupcijas un labas pārvaldības
jomā?
Delna aicina Jūs pārdomāt nākamās Saeimas darāmos darbus un
piedalīties darbu saraksta izveidē. Mēs esam identificējuši vairākas
politiskās un sabiedriskās aktivitātes, trūkumus normatīvajos aktos un
lēmumu pieņemšanas procesos.
Aicinām Jūs balsot par tiem un/vai papildināt ar citiem Jūsu skatījumā
būtiskiem trūkumiem cīņā par lielāku atklātību un pret korupciju. Anketu līdz
2. maijam aicinām aizpildīt šeit->

Publiska diskusija: "Interešu konfliktu pārvaldība

pašvaldībās"
Delna, sekojot līdzi interešu konflikta pārvaldībai pašvaldībās un reaģējot uz
Saeimas deputāta Viktora Valaiņa (Zaļo un Zemnieku savienība) virzīto
priekšlikumu no likumprojektā “Pašvaldību likums” (Nr. 976/Lp13 pirms otrā
lasījuma) svītrot 76. pantu, kas nosaka amatu savienošanas ierobežojumus
pašvaldības deputātiem, 14. aprīlī rīkoja ekspertu forumu un publisku
diskusiju.
Ekspertu skatījumā 76. panta svītrošana no topošā Pašvaldību likuma
Ir atkāpšanās no Latvijas pašas izvirzītajiem nākotnes uzdevumiem, turklāt
ir pretrunā ar labas pārvaldības un varas dalīšanas principiem.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas zūd pamatojums atteikties no
izņēmumiem pašvaldības deputātu amatu savienošanā.
Diskusijas dalībnieki vērš uzmanību uz pašvaldības deputāta darba slodzes
pieaugumu un atbalsta virzību uz pilnas slodzes algotu darbu pašvaldības
deputātiem.
Aicinām iepazīties ar pasākuma kopsavilkumu un video ierakstu Delnas
mājaslapā->

Pilsoniski aktīvi vidusskolēni noslēdz apmācības
"Jauniešu Delna"
Delna februārī un martā rīkoja apmācības jauniešiem, kurā stāstījām un
aicinājām jauniešus domāt par tādām tēmām kā demokrātija un tiesiskums,
un ko darīt, lai atpazītu un mazinātu korupciju.
Apmācību noslēguma pasākumā 2. aprīlī jauniešus sveica Delnas direktore
Inese Tauriņa un 13. Saeimas deputāte Inese Voika. Korupcijas novēršanas
un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību
jautājumos Ineta Cīrule stāstīja par iestādes darbu cīņā pret korupciju un
dalījās izmeklēšanas noslēpumos.
Vairāk lasiet Delnas mājaslapā->

Noslēdzies zīmējumu konkurss "Es redzu"
Delna februārī un martā aicināja jauniešus vecumā no 12 līdz 19 gadiem
piedalīties zīmējumu konkursā "Es redzu" aicinot izvēlēties kādu no tēmām:
“Es un Godīgums”, “Es un Atbildība”, “Es un Drosme” vai “Es un Cieņa”.
Noslēdzoties zīmējumu konkursam, Delna kopumā saņēma 133 konkursa
darbus no 24 Latvijas skolām un vienas ģimenes.
Vairāk lasiet šeit->

Integritātes paktu turpmākie soļi
Marta pēdējā nedēļā Delna Lisabonā, Portugālē tikās ar kolēģiem no
Transparency International tīkla, lai pārrunātu turpmākos soļus un rīcību
integritātes paktu iedzīvināšanā Eiropas Savienības valstīs.
Integritātes pakti par spīti ieguvumiem, ko tie varētu sniegt, Latvijā vēl
netiek novērtēti un iekļauti publisko iepirkumu procesos kā daļa no
veiksmīgas projektu vadības. Citviet Eiropā, piemēram, Čehijā un Ungārijā,
tā ir atzīta par labu pārvaldību un atzinīgi novērtēta.

Vairāk lasiet šeit->

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

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

Ceļā uz no "netīrās naudas" brīvu starptautisko
sabiedrību
Krievijas iebrukumus Ukrainā 2022. gada 24. februārī ir būtiski palielinājis
nelikumīgi iegūtu un neskaidras izcelsmes līdzekļu legalizācijas novēršanas
jautājuma aktualitāti visā pasaulē, īpaši norādot uz apdraudējumu, ko netīrā
nauda rada valstu nacionālajai drošībai.
Delnas pētnieks Olafs Grigus rakstā izdevumam "Jurista Vārds" aplūko
Rietumu reakciju uz sankcijām Krievijai, veidiem, kā Krievija mēģina apiet
sankcijas, kā arī veidiem, kā cīnīties ar netīro naudu.
Ar Delnas pētnieka Olafa Grigusa rakstu "Jurista Vārds" abonenti var
iepazīties juristavārds.lv-> vai Delnas mājaslapā->

Kā pēdējos gados veicies ar korupcijas
apkarošanu Latvijā?
2022. gada jūnijā noslēdzas KNAB priekšnieka Jēkaba Straumes piecu
gadu termiņs. Kā pēdējos gados ir vecies ar korupcijas apkarošanu Latvijā?
27. aprīlī Delnas pētnieks Olafs Grigus piedalījās diskusijā LR1 raidījumā
"Krustpunktā" un kopā ar citiem ekspertiem, Saeimas politiķiem un KNAB
priekšnieku J. Straumi diskutēja par to, kā līdz šim KNAB veicies ar
korupcijas apkarošanu Latvijā, un liktu pamatu diskusiijai par darāmajiem
darbiem nākamajos piecos gados.

Raidījumu "Krustpunktā" aicinām noklausīties šeit->

AICINĀM ATBALSTĪT PRETKORUPCIJAS DARBU

Kāda ir Latvijas pašvaldību atklātība saziņā ar
iedzīvotājiem?
Tuvojas gads, kopš adminitratīvi teritoriālās reformas un pašvaldību
vēlēšanām. 2021. gada vasarā Delna novērtēja Latvijas pašvaldību
informācijas atklāšanas mājaslapās paradumus. Kuras ir atklātākās
pašvaldības, kādi ir Delnas un TI Norvēģijas nodaļas izstrādātie indikatori lasiet mūsu pētījumā.
Šogad plānojam pētījumu atkārtot. Tuvākajās nedēļās publicēsim vadlīnijas
pašvaldībām, kā kļūt atklātākām saziņā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Sekojiet līdzi informācijai.
Sīkāk lasiet www.atklatibasindekss.lv

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.
Sabiedrība par atklātību - Delna | Citadeles iela 8, Riga, LV-1010
Kāpēc es saņēmu šo vēstuli?
Lai atteiktos no turpmākām vēstulēm, spiediet šeit | Atjaunot profilu

