
 

Delna iesaistās Uzvaras parka pieminekļa
demontāžas uzraudzībā
Delna ir iesaistījusies Uzvaras parka pieminekļa Padomju armijas
karavīriem demontāžas procesa uzraudzīšanas darbā, lai sekmētu labas
pārvaldības principu ievērošanu, korupcijas un interešu konflikta novēršanu
un godprātību pasūtītāja, izpildītāja un citu iesaistīto pušu sadarbībā un
darbā.

Aicinām ikvienu atzīmēt un uzrakstīt sev svarīgākos jautājumus par
Uzvaras parka pieminekļa demontāžu, aizpildot šo anketu ->
https://ej.uz/Uzvaras-piemineklis.

Sīkāk lasiet Delnas mājaslapā ->

Atkārtots pašvaldību atklātības novērtējums 
Delna ir veikusi atkārtotu izvērtējumu par atklātības līmeni Latvijas
pašvaldību mājaslapās gadu pēc administratīvi teritoriālās reformas un
pašvaldību vēlēšanām. Izvērtējums ir daļa no Delnas darba pašvaldību

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fej.uz%2FUzvaras-piemineklis%3Ffbclid%3DIwAR3_mGmezmE5laws5B4amXw_JeCFMAEaoBVQermOJSd1yECi1_2iPNfiQ8k&h=AT0YIsZvVJ-lnfmidEtyY6WjrM5m6FwDBEqgzPVW7FGCTx1qKfKCEVYohJFL67F1twukA10Ro8OiSVNt0XhhFKliZrkWN6cIkGkG3NjBS68QfiHXRoRyClzSASi63Gd8sUopa9I&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1PDgSJN744vhCN8foh7a2y4hl7C2TAmrMsMnk6CcooeODoSREmMXJ0Almk-i1Jreh3z2vRj7Cnwl5NgHFk4nSMZGQIa9V_fhytByq8YwauIXUqtkbMt7rawjkGW1d3uVSRoxusiIAbt5yt3oiIpSS11o7RdqPJv2ESQGqPCDlqm1x18454jdF7TqwuDqNTVwooa2s
https://delna.lv/lv/2022/08/04/delnas-daliba-pieminekla-padomju-armijas-karaviriem-demontazas-organizesanas-uzraudziba


atklātības un atbildības veicināšanā un 2021. gadā veiktā pilotpētījuma
“Pašvaldību atklātības indekss” turpinājums.

Strādājot pie atkārtotā izvērtējuma, Delna pilnveidoja pētījuma
metodoloģiju, iesaistot privātā un valsts (tajā skaitā pašvaldību) sektora
pārstāvjus, vērtēja ne vien informācijas publicēšanas formālo raksturu, bet
arī to, kā attiecīgo informāciju pašvaldība pasniedz savam lietotājam.
Atkārtotā izvērtējuma rezultāti liecina, ka atsevišķas pašvaldības savas
mājaslapas ir attīstījušas un saņem labākus novērtējumus.

Pētījumu lasiet Pašvaldību atklātības indeksa mājaslapā ->
Ierakstu no prezentācijas sk. Delnas Facebook lapā ->

Otrais Delnas ziņojums par atklātību Covid-19
laikā
Delna 2022. gada jūlijā publicēja atkārtotu izvērtējumu par Covid-19 laikā
veikto valdības lēmumu un pasākumu ietekmi uz atklātības līmeni Latvijā.
Šis ir Delnas 2021. gada ziņojuma “COVID-19 laikā valdības veikto
pasākumu ietekme uz atklātību” turpinājums.

Ziņojumā aplūkojam pieņemto lēmumu ietekmi uz iedzīvotāju tiesībām,
valsts kapacitāti, varas atzaru savstarpējo kontroli, ekonomiku, u.c.
būtiskiem jautājumiem. Tāpat ziņojumā analizējam Saeimas parlamentārās
izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību
Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosauktu to politisko
amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas
krīzes pārvaldībā, darbu.

Ar ziņojumu aicinām iepazīties Delnas mājaslapā ->

https://atklatibasindekss.lv/publicejam-pasvaldibu-atklatibas-indeksu/
https://atklatibasindekss.lv/pasvaldibu-atklatibas-indekss-2022/
https://www.facebook.com/BiedribaDelna/posts/pfbid0EHoBFMeBc8QxnpmBWnGdsg4jRCmPdnqf7D48JSkoTR3Nzr7r9DzZuTFECD35c6SBl
https://delna.lv/lv/2022/06/30/20616/


Diskusija "Kādas ziepes savārīja 13. Saeima?"
Delna 2. jūlijā sarunu festivālā LAMPA rīkoja sarunu "Kādas ziepes savārīja
13. Saeima?", lai runātu par to, kāda nozīme indivīda un valstiskā līmenī ir
13. Saeimas pieņemtajiem lēmumiem (administratīvi teritoriāla reforma,
politisko partiju finansēšana, depozīta sistēma, Covid-19 un trauksmes
celšana) no labas pārvaldības, atklātības un pretkorupcijas prizmas.

Katrā no sarunām eksperts, deputāts un iedzīvotāji īsi izteica savu viedokli
par konkrēto tematu, uzsverot ar to saistītos ieguvumus un negatīvās
sekas.

Diskusijas kopsavilkumu aicinām lasīt Delnas mājaslapā-> 
Diskusijas ierakstu aicinām noskatīties šeit->

https://delna.lv/lv/2022/07/18/kopsavilkums-kadas-ziepes-savarija-13-saeima/
https://festivalslampa.lv/lv/video-arhivs/1985#archive


Publisks pasākums "Kāpēc būt partijā?"
Delna 29. jūnija vakarā rīkoja publisku pasākumu "Kāpēc būt partija?", kurā
diskutējām par iedzīvotāju līdzdalību politiskajās partijās Latvijā. Pasākumā
aicinājām piedalīties to politisko partiju un partiju apvienību pārstāvjus, par
kurām pēc partiju reitingiem jūnija beigās būtu gatavi balsot vismaz 2%
vēlētāju.

Katras partijas pārstāvjiem devām 3 minūtes īsai uzrunai – kāpēc pilsoniskā
līdzdalība ir būtiska, kā kļūt par partijas biedru, kāda ir biedra pieredze un
darbība partijā un kāda ir partijas iekšējā organizācija. Pasākuma otrajā
daļā partiju jauniešu pārstāvjiem jautājām par viņu motivāciju un pieredzi,
kā arī argumentiem, kāpēc darboties partijā un interesēties par politiku.
Pasākumā arī runājām par pilsoņu un sabiedrības ieguvumiem no
līdzdalības politiskajā partijā.

Īsu kopsavilkumu lasiet Delnas Facebook lapā ->

Izstādes "Cieņa, drosme, godīgums un atbildība
jauniešu acīm" atklāšana
Delna 2022. gada 7. jūlijā Rīgā, Mazajā Ģildē atklāja mākslas izstādi
“Cieņa, drosme, godīgums un atbildība jauniešu acīm”. Izstādē bija
apskatāmi 133 zīmējumi, kuros atklājas 12 līdz 19 gadus vecu jauniešu
sastapšanās ar vērtībām cieņa, drosme, godīgums un atbildība. Jaunieši
ataino to, kā šīs vērtības izpaužas viņu un apkārtējo cilvēku rīcībā un
attieksmē vienam pret otru.

Izstādi atklāja izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, ASV
vēstniecības Latvijā vēstnieka vietniece Ruta Elvikis un Nīderlandes
vēstniecības vēstnieces vietniece Latvijā Lieske de Krijgere (Lieske de
Krijger).

Ar pasākuma atskatu aicinām iepazīties šeit->

https://www.facebook.com/BiedribaDelna/posts/pfbid0hs513DypegKSAonXPqJxSUTYZNsQgczfsgtfSCZ5mtgMhEqTwwC5RC8dnoTiv4SYl
https://delna.lv/lv/2022/07/19/atskats-uz-makslas-izstades-ciena-drosme-godigums-un-atbildiba-jauniesu-acim-atklasanas-pasakumu/


14. Saeimas redzeslokā jābūt korupcijas
apkarošanai un labai pārvaldībai
Delna 2022. gada aprīlī veiktā sabiedrības balsojuma rezultāti rāda, ka
sabiedrība vēlas, lai 14. Saeima atsakās no balsojuma “atturos”, ievieš
publisku revīziju Saeimas budžetam, pieņem interešu pārstāvības
(lobēšanas) atklātības regulējumu un nodrošina tā iedzīvināšanu.

Delna aicina politiskās partijas un partiju apvienības savās pirmsvēlēšanu
programmās un politiskajos solījumos piedāvāt risinājumus šiem trīs
sabiedrības identificētajiem darāmajiem darbiem. Savukārt, vēlētājus
aicinām būt vērīgiem un vērtēt, vai partijas šiem jautājumiem pievērš
pienācīgu uzmanību.

Vairāk par Delnas identificētajiem darbiem un to plašāku skaidrojumu lasiet
Delnas mājaslapā->

https://delna.lv/lv/2022/07/12/14-saeimas-redzesloka-jabut-korupcijas-apkarosanai-un-labai-parvaldibai/


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

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

Pieaug uzņēmēju atbalsts iniciatīvai "Nulles
tolerance pret korupciju"
Delnas iniciatīvai "Nulles tolarance pret korupciju" ir pievienojies pirmais
finanšu tehnoloģiju uzņēmums "Eleving Group". Iniciatīvas mērķis ir
mazināt korupcijas riskus Latvijas biznesa vidē un uzlabot uzņēmumu
praksi informācijas publiskošanā un pretkorupcijas programmu ieviešanā.

Līdz ar dalību iniciatīvā "Eleving Group" ir apņēmies sekmēt atklātības
principus, pilnveidojot informācijas publiskošanas praksi, kā arī ieviest un
īstenot pretkorupcijas politikas un procedūras atbilstoši atklāta biznesa
vadlīnijām.

Vairāk par iniciatīvu un "Eleving Group" lasiet Delnas mājaslapā->

Par jauno pašvaldības likumu
Delna 5. jūlijā rīkoja pasākumu medijiem "Ko atklātības jomā paredz jaunais
pašvaldību likums", kurā informēja mediju pārstāvjus par topošo pašvaldību
likumu, kā arī to, ko tas paredz attiecībā uz atklātību pašvaldībās.

Raidījumā Latvijas Radio 1 Delnas interešu aizstāvības un projektu vadītāja
Agnija Birule skaidroja nepieciešamību pēc jauna pašvaldību likuma, tostarp
norādot uz bažām par lēno likuma pieņemšanas gaitu, vienlaikus atzīmējot
likuma pozitīvos aspektus, tostarp, tā prasības par lielāku atklātību un
sabiedrības līdzdalības iespējām pašvaldībās.

Delnas interešu aizstāves un projekta vadītājas Agnijas Birules komentāru
LR1 raidījumā "Pēcpusdiena" aicinām noklausīties šeit->

Ziedojumu skaits politiskajām partijām samazinās
Līdz ar valsts finansējuma piešķiršanu politiskajām partijām privātpersonu
ziedojumi salīdzinājumā ar laiku pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām ir
vairākkārt sarukuši. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par
ziedojumiem šajā gadā apkopojis datus līdz 13. jūlijam un šajā laikā partijas
ziedojumos saņēmušas 432 835 eiro.

Komentējot privātā finansējumu samazināšanos politiskajās partijās, Delnas
interešu aizstāvības un projekta vadītāja Agnija Birule norāda, ka šie dati
atspoguļo partiju legālā ceļā iegūtu valsts finansējumu, mums nav datu par
tā saucamajām “melnajām kasēm”, bet arī nav pamata domāt, ka šis
finansējums būtu samazinājies. Šobrīd politisko partiju finansēšanas reforma
sevi attaisno daļēji un nesasniedz savus mērķus, jo dažās partijās biedru
skaits nav palielinājies, bet gluži pretēji, tas ir samazinājies. Ir jādomā par

https://delna.lv/lv/atbalstit/
https://delna.lv/lv/2022/07/06/iniciativai-nulles-tolerance-pret-korupciju-pievienojas-pirmais-fintech-uznemums/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/delna-informe-par-toposa-pasvaldibu-likuma-normam.a162907/


ZIEDOT DELNAS DARBAM

Sekojiet Delnas jaunumiem sociālajos tīklos

partiju finansēšanas sistēmas uzlabošanu, uztverot to, kā kompleksi
risinājumu pasākumu.

Vairāk lasiet lsm.lv portālā->

Ja arī Jūs vēlaties piedalīties Delnas darbā un palīdzēt mazināt korupciju
Latvijā – aicinām kļūt par biedru. Kā Delnas biedrs Jūs pievienosieties 85
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"

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://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ziedojumu-partijam-daudz-mazak-ekspertes-norada-uz-kludam-partiju-finansesana.a466009/
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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