Aicinām uz mākslas izstādes “Cieņa, drosme,
godīgums un atbildība jauniešu acīm” atklāšanu
Kas ir cieņa, drosme, godīgums un atbildība jauniešu acīm? Kā jaunieši
vērtē un redz šīs vērtības attiecībās ar citiem cilvēkiem un valsti. Delna
aicina ikvienu uz mākslas izstādes “Cieņa, drosme, godīgums un atbildība
jauniešu acīm” atklāšanu un zīmējumu autoru apbalvošanu 2022. gada 7.
jūlijā 16:00 Mazajā Ģildē Bellacord zālē (Amatu iela 5, Rīga).
Izstāde tapusi zīmējuma konkursa "Es redzu" ietvaros, kurā jaunieši
vecumā no 12 līdz 19 gadiem iesūtīja savus zīmējumus, izvēloties vienu no
apakštēmām “Es un godīgums”, “Es un atbildība”, “Es un drosme” vai “Es
un cieņa” un savos zīmējumos atainoja to, kā izvēlētā vērtība izpaužas viņu
un apkārtējo cilvēku rīcībā un attieksmē vienam pret otru.
Vairāk lasiet Delnas mājaslapā->

Delna ar diskusiju piedalīsies sarunu festivālā
LAMPA
Delna aicina visus uz Cēsīm, kur notiks sarunu festivāls LAMPA.
Šogad piedalīsimies ar sarunu "Kādas ziepes savārīja 13. Saeima?" – 2.
jūlijā plkst. 19.30 skatuvē "Apgaismo". Aplūkosim, kāda nozīme ir 13.

Saeimas pieņemtajiem lēmumiem, kā tie ir ietekmējuši valstiskos procesus,
mūsu katra ikdienu, sarunas virtuvē un ekspertīzi no dīvāna. Vairāk par
Delnas diskusiju lasiet Delnas mājaslapā->
Delnas ieteikumi, ko apmeklēt LAMPĀ, lasiet Delnas mājaslapā ->

Publiska diskusija "Lielāka atklātība
pašvaldībās"
Kā lai iedzīvotāji iesaistās pašvaldību darbā un seko līdz notiekošajam, ja
trūkst informācijas? "Sabiedrība par atklātību – Delna" (Delna) 10. jūnijā
rīkoja ekspertu forumu un publisko diskusiju, lai runātu par publiski
pieejamo informāciju publisko iepirkumu jomā pašvaldībās un veicinātu
pašvaldību apņemšanos palielināt atklātību.
Ekspertu skatījumā būtisks faktors atklātības nodrošināšanā pašvaldībās ir
to kapacitāte. Delnas pērn veiktajā pēījumā konstatēts, ka augstākus
rezultātus atklātības nodrošināšanā ir uzrādījušas lielās pašvaldības.
Pēc ekspertu foruma sekoja diskusija, kurā dalībnieki dalījās savās
pārdomās par to, vai pašvaldību mājaslapās būtu nepieciešams publicēt
vairāk informācijas. Diskusijas dalībnieki vairākkārt norādīja, ka ne vienmēr
vairāk ir labāk, aicinot vairāk domāt par informācijas saturu un tā
uztveramību.
Pasākuma ierakstu aicinām noskatīties Delnas Facebook lapā->

Vebināri NVO – kopīga cīņa pret korupciju
Vai un kā Latvijas aktīvie iedzīvotāji, pilsoniskā sabiedrība, nevalstiskās
organizācijas var iesaistīties korupcijas mazināšanā?
Delna jūnijā rīkoja vebināru ciklu, kurā trīs nodarbībās runājām par to, kas ir
korupcija un, kā to mazināt. Stāstījām par Latvijas rādītājiem Korupciijas
uztveres indeksā, www.deputatiuzdelnas.lv un trauksmes celšanu.

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

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS
Krustpunktā: Politiskā situācija Latvijā pirms
Saeimas vēlēšanām
Rudenī gaidāmas 14. Saeimas vēlēšanas, kurās Latvijas iedzīvotājiem būs
jādodas pie vēlēšanu urnām un jāizdara izvēle - kādu parlamentu redzēsim
nākamajos četros gados. Neskatoties uz sarežģīto situāciju pēc 13.
Saeimas vēlēšanām, esošā valdība ir spējusi noturēties visu Saeimas
pilnvaru termiņu.
8. jūnijā Delnas direktore Inese Tauriņa piedalījās Latvijas Radio 1
programmā "Krustpunktā" kurā diskutēja par to, ko partijas izdarījušās 13.
Saeimā un kādas ir to perspektīvas oktobrī gaidāmajās vēlēšanās.
Raidījumu "Krustpunktā" aicinām noskatīties šeit->

Delnas pētnieks: vairāki deputāti demonstrē
kauna sajūtas trūkumu
Oktobrī gaidāmās vēlēšanas kļūst aizvien aktuālāks temats. Delnas
pētnieks Olafs Grigus 27. jūnijā viesojās LR1 raidījumā Krustpunktā un
skaidroja 13. Saeimas darbību un pieņemtos lēmumus.

O.Grigus vērsa uzmanību uz vairākiem Saeimas lēmumiem, tostarp
balsojumiem, kas norāda uz Saeimas kauna sajūtas trūkumu un nespēju
pamatot pieņemtos lēmumus. Kā piemēram, Saeimas balsojums, kura
rezultātā amatā netika apstiprināta Finanšu izlūkošanas dienesta
priekšniece Ilze Znotiņa.
Interviju aicinām noklausīties šeit->

FID dara vairāk nekā likums to prasa
Noslēdzoties četru gadu pilnvaru termiņam, Finanšu izlūkošanas dienesta
priekšniece Ilze Znotiņa atkārtoti uzvarējusi konkursā uz vakanto vietu
vairāku pretendentu konkurencē.
Komentējot I. Znotiņas darbu, Delnas direktore Inese Tauriņa norāda, ka
FID darbs pēdējos gados ir bijis ļoti aktīvs un iestāde ir uzņēmusies īsta
līdera lomu cīņā ar netīro naudu. Citreiz FID dara vairāk, nekā likuma burts
to prasa.
Vairāk lasiet portālā lsm.lv

Korupcijas skandāli bez sodiem atbildīgajiem
mazina iedzīvotāju gatavību sniegt informāciju
KNAB īstenotās sabiedriskās domas aptaujas rezultāti liecina, ka 73%
iedzīvotāju un 62% uzņēmēju nav vai drīzāk nav gatavi dot kukuli.
Salidzinot ar iepriekšējo gadu, sabiedrības attieksme pret korupciju ir
noraidošāka.
Domājot par veidiem, kā mazināt korupciju, Delnas pētnieks Olafs Grigus
LV portālam norāda uz vairākām lietām, ko nepieciešams uzlabot,
piemēram, jāceļ atbildīgo iestāžu kapacitāte un jāveicina trauksmes
celšanas kultūra Latvijā.
Vairāk lasiet LVportālā->

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Jēkabu Straumi atkārtoti apstiprina par KNAB
vadītāju
Saeima 9. jūnijā Korupcijas apkarošanas un novēršanas biroja priekšnieka
amatā atkārtoti apstiprināja Jēkabu Straumi.
Delnas ieskatā nākamos piecus gadus KNAB ir nepieciešams veikt vairākas
būtiskas lietas, tostarp, jāspēcina iestādes autoritāte un atpazīstamība. Tas
sniegs pārliecinošāku sabiedrības mandātu un ļaus uzņemties līderību
sadarbībā ar citām institūcijām.
Vairāk lasiet Delnas Facebook lapā->

Esam soli tuvāk lobēšanas regulējumam
Saeima 9. jūnijā vienbalsīgi pieņēma 2. lasījumā likumprojektu "Interešu
pārstāvības atklātības likums".
Ar šo deputātu balsojumu esam soli tuvāk regulējumam, kas noteiks, kā
savā starpā komunicēt interešu pārstāvjiem un lēmumu pieņēmējiem.
Regulējums veicinās atklātību lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī
palīdzēs sabiedrībai labāk izprast dažādu varas institūciju pieņemtos
lēmumus.
Ar likumprojekta izstrādes gaitu un tvērumu iespējams 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.
Sabiedrība par atklātību - Delna | Citadeles iela 8, Riga, LV-1010
Kāpēc es saņēmu šo vēstuli?
Lai atteiktos no turpmākām vēstulēm, spiediet šeit | Atjaunot profilu

