Publiska diskusija: "Saeimas deputātu ētikas
kodekss"
“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 20. maijā rīkoja ekspertu forumu
un publisko diskusiju, lai paplašinātu informētību par Saeimas deputātu
ētikas kodeksa vispārīgo tvērumu, kā arī kodeksa trūkumiem.
Pretkorupcijas, labas pārvaldības un atklātības eksperti, uzņēmējdarbības
pārstāvji un vairāki deputāti, kuri 13. Saeimā bija ievēlēti bez iepriekšējas
pieredzes parlamenta darbā aicina „atsvaidzināt” deputātu ētikas kodeksu,
rēķinoties ar jaunajām realitātēm (piemēram, deputātu klātbūtne sociālajos
tīklos, komunikācija ar trešajām pusēm, lobētājiem).
Saeimai ir jāspēj saglabāt pēctecība un jāveido sistēma, kas nodrošina
vienotu izpratni par ētikas normām un rīcību. Deputātu ētikas latiņa nevar
būt atkarīga tikai un vienīgi no konkrētajā sasaukumā ievēlēto deputātu
pieredzes un priekštata par ētikas normām un godaprātu.
Ar diskusijas video ierakstu aicinām iepazīties šeit-> Diskusijas
kopsavilkums pieejams Delnas mājaslapā->

Diskusija: 14. Saeimas darāmie darbi
Delna 6. maijā rīkoja publisku pasākumu, kurā, tiekoties ar politisko partiju
un partiju apvienību, kuras nolēmušas startēt 14. Saeimas vēlēšanās,
pārstāvjiem pārrunāja nākamā Saeimas sasaukuma darāmos darbus
pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā.
Pasākumu atklājām ar sabiedrības balsojuma rezultātiem – prezentāciju par
darāmajiem darbiem. Tie ir: atteikšanās no Saeimas balsojuma “atturos”,
publiskas revīzija Saeimas budžetam un interešu pārstāvības (lobēšanas)
atklātības regulējuma pieņemšana.
Ar pasākuma kopsavilkumu un politisko spēku viedokļiem aicinām
iepazīties Delnas mājaslapā->, video ieraksts ir pieejams Delnas Facebook
lapā šeit->

Iniciatīvas "Nulles tolerance pret korupciju"
prezentācijas pasākums
Delnas un Korporatīvās sociālās atbildības platformas (CSR Latvia)
iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju” ir pievienojušies pirmie pieci
uzņēmumi: Bonava Latvija, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca,
Rīgas Meži, Schwenk Latvija un Valsts nekustamie īpašumi. Uzņēmēji
apņemas ieviest un sekmēt atklātības principus, īstenot pretkorupcijas
politikas un procedūru ieviešanu un publiskošanu uzņēmumā un
uzņēmējdarbības vidē kopumā.
30. maijā norisinājās iniciatīvas prezentācijas pasākums, kurā
iepazīstinājām ar iniciatīvas mērķiem un uzņēmumu motivāciju pievienoties.
Vairāk lasiet Delnas mājaslapā->
Pasākuma ierakstu aicinām noskatīties šeit->

Kā veicināt Latvijas politisko kultūru un partijas
attīstību?

Vai Valsts prezidenta 2022. gada 15. martā izsludinātie grozījumi Politisko
organizāciju (partiju) finansēšanas likumā spēcinās politiskās partijas un
politisko kultūru Latvijā?
Delna, iepazīstoties ar izsludinātajiem grozījumiem, ir konstatējusi vairākas
būtiskas problēmas. Delnas ieskatā nepieciešams rosināt diskusiju ne vien
starp Saeimas deputātiem un Saeimā iekļautajām partijām, bet jāspēj
iesaistīt arī mazāk nozīmīgas un reģionālas partijas, kā arī Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja un politisko partiju ekspertus.
Delna arī vērš uzmanību, ka grozījumu pieņemšana steidzamības kārtībā
ierobežo diskusijas starp ekspertiem un viedokļu apmaiņu sabiedrībā.
Turklāt par grozījumu izskatīšanu atbildīgā Saeimas budžeta un finanšu
(nodokļu) komisija un tās deputāti, nevarēja pamatot steidzamības
procedūras nepieciešamību.
Vairāk par Delnas identificētajām problēmām lasiet Delnas mājaslapā->

"Jauniešu Delnas" absolventi dodas vizītēs uz
Latvijas skolām
Delna aprīlī un maijā kopā ar motivētākajiem apmācību "Jauniešu Delna"
absolventiem devās vizītēs uz Latvijas skolām. Ar šo izglītošanas metodi
dodam iespēju aktīvajiem jauniešiem pielietot un nostiprināt savas
zināšanas un prasmes dzīvē un attīstīt līderību. Tajā pašā laikā, izmantojot
pieeju “jaunietis-jaunietim”, aptveram plašāku jauniešu auditoriju un
nododam zināšanas un prasmes tālāk Latvijas skolās.
21. aprīlī devāmies uz Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu pie vidusskolnieka
Mārtiņa Stebuļa un viņa skolasbiedriem, 22. aprīlī – J. Čakstes Liepājas
pilsētas 10. vidusskolu un Saldus vidusskolu kopā ar Rīhas 1. Tālmācības
vidusskolas skolnieci Montu Heidemani.
12. maijā viesojās Talsu Valsts ģimnāzijā pie skolnieces Janitas Kates
Asares skolasbiedriem, 9. klašu skolēniem. 17. maijā tikāmies ar Rēzeknes
valsts poļu vidusskolas un Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolniekiem.
Skolās runājam par to, kas ir pilsoniskais aktīvisms, “ētikas dilemmas” un kā
pieņemt lēmumus, nonākot sarežģītas ētiskas izvēles priekšā.

Foto no vizītes Saldus vidusskolā 22. aprīlī.

"Jauniešu Delnas" absolventi iepazīst Saeimu
Delna, 13. maijā, kopā ar jauniešiem no Talsu Valsts ģimnāzijas, Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas un Oskara Kalpaka
pamatskolas izstaigāja Saeimas namu, iepazinās ar tā vēsturi un arī satikās
ar deputāti Inesi Voiku.
Jaunieši vizītes laikā iepazina deputāta darbu un pienākumus pret savu
valsti, kā arī guva atkārtotu pārliecību, ka ikviens mazais darbs, ko darām
savas valsts labā, sekmē mūsu visu laimi un labklājību!

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

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieces
amatam virza apstiprināšanai I. Znotiņu
Noslēdzas četru gadu pilnvaru termiņš Finanšu izlūkošanas dienesta
priekšniecei Ilzei Znotiņai. Viņa atkārtoti ir uzvarējusi konkursā uz šo
vakanto vietu vairāku pretendentu konkurencē. Tāpēc valdība lems, vai
Znotiņas kandidatūru virzīt tālāk apstiprināšanai Saeimā.
Delnas direktore Inese Tauriņa Latvijas Radio komentē līdzšinējo sadarbību
ar FID.
Delnas direktores komentāru aicinām noklausīties šeit->

Kriptovalūtas kā instruments sankciju apiešanai
Kriptovalūtas ir vienas no pēdējā laika lielākajām inovācijām. Līdztekus
pozitīvajiem aspektiem, būtiski ir apzināties riskus to izmantošanā –
krāpšanas, naudas atmazgāšana, narkotiku tirdzniecība, u.c. būtiski riski.
Rakstā LV portālam Delna aplūko kriptovalūtu izmantošanas riskus sankciju
apiešanā, uzmanību pievēršot Krievijas sāktajam karam Ukrainā 2022.
gada 24. februārī.

Vairāk lasiet LV portālā->

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Katrs piektais iedzīvotājs pieļauj iesaisti
koruptīvos darījumos
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) šī gada pavasarī ir
veicis kārtējo sabiedriskās domas aptauju par iedzīvotāju un uzņēmēju
attieksmi pret korupciju Latvijā.
Salīdzinājumā ar pirms gada veikto aptauju, šogad mainījusies abu
aptaujāto grupu attieksme pret kukuļošanu – iedzīvotāju vidū pieaugusi
noraidoša attieksme, kamēr uzņēmēju vidū pieaugusi tolerance pret
korupciju.
Ar aptaujas rezultātiem un tās kopsavilkumu aicinām iepazīties šeit->.

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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