Aicinām politiskos spēkus būt atklātākiem pret
saviem vēlētājiem
Lai veicinātu partiju un partiju apvienību mājaslapu atklātību un
komunikāciju ar vēlētājiem, Delna aicināja partijas un partiju apvienības,
kas ir iesniegušas kandidātu sarakstus 14. Saeimas vēlēšanām, augustā
pilnveidot savas mājaslapas, lai vēlētāji varētu iepazīties gan ar vispārīgu
informāciju par politisko spēku, gan detalizētāk par saņemto finansējumu un
deputātu kandidātiem.
Delna izveidoja sarakstu ar ieteikumiem, kādai informācijai būtu jābūt
publicētai partiju un partiju apvienību mājaslapās. Saraksta veidošanā
Delna izvērtēja un ņēma vērā ekspertu viedokļus un kaimiņvalstu labās
prakses piemērus. Septembra sākumā veiksim un publicēsim mājaslapu
atklātības izvērtējumu.
Vairāk lasiet Delnas mājaslapā->

Praktiska darbnīca "Kas kandidē Saeimas
vēlēšanās?"
Delna sadarbībā ar Korupcijas apkarošanas un novēršanas biroju (KNAB)
25. augustā rīkoja praktisko tiešsaistes darbnīcu “Kas kandidē Saeimas

vēlēšanās?”, lai demonstrētu, kā, izmantojot publiski pieejamo informāciju
un datus, iespējams apkopot informāciju par 14. Saeimas deputātu
kandidātiem no visiem 19 vēlēšanu sarakstiem.
Praktiskajā darbnīcā Delna un KNAB eksperti sniedza ieteikumus, kā kritiski
izvērtēt informāciju un kādos informācijas avotos un datu bāzēs to meklēt.
Dalībnieki grupās veidoja konkrētu deputātu kandidātu profilus, kurus vēlāk
publicēsim www.deputatiuzdelnas.lv. Septembrī organizēsim atkārtotu
darbnīcu ikvienam interesentam.
Vairāk par praktisko darbnīcu lasiet Delnas mājaslapā->

Delnas iniciatīvas manabalss.lv lielākai
atklātībai
Delna aicina iepazīties un atbalstīt trīs iniciatīvas līdzdalības platformā
Manabalss.lv:
Par atklātu atalgojumu sistēmu valsts pārvaldē, nosakot par
pienākumu

visām

valsts

un

pašvaldības

institūcijām

savās

mājaslapās publiskot amatpersonām izmaksātās atlīdzības.
Par lielāku atklātību Saeimas darbā, nosakot, ka Saeimas komisiju
audio ieraksti piecu dienu laikā tiek publicētu Saeimas mājaslapā.
Nosakot, ka institūcijām savās mājaslapās jāpublicē saraksts ar
dokumentiem, kam noteikts ierobežotas pieejamības statuss.
Līdzdalības platforma Manabalss.lv sniedz iespēju ikvienam iedzīvotājam
iesniegt priekšlikumus, lai panāktu konkrētas izmaiņas normatīvajos aktos
un iniciētu jaunu normatīvo aktu izstrādi.
Vairāk par Delnas iniciatīvām aicinām lasīt Delnas mājaslapā->

Izstāde "Cieņa, drosme, godīgums un atbildība
jauniešu acīm" tagad apskatāma Izglītības un
zinātnes ministrijā
Kas ir cieņa, drosme, godīgums un atbildība? Uz šo jautājumu ļoti skaidri
var atbildēt Latvijas jaunieši, kuru darbi līdz 29. jūlijam bija apskatāmi
mākslas izstādē “Cieņa, drosme, godīgums un atbildība jauniešu acīm”
RKTMC "MAZĀ ĢILDE".
Šobrīd izstāde ir apskatāma Izglītības un zinātnes ministrijā. Zīmējumu
konkursa dalībnieki ar zīmējumu palīdzību nodod ministrijas darbiniekiem,
kā jūtas ikdienā. Savos darbos jaunieši nekautrējas būt atklāti un labprāt
dalās ar ikdienā novēroto un piedzīvoto. Zīmējums ir līdzeklis, lai atklātu
attiecības ģimenē, ar draugiem un skolasbiedriem, kā arī parādītu
jautājumu loku, kas jauniešiem rūp.

Mazini korupciju – neklusē!
Saskaroties ar korupciju valstī, var rasties priekšstats, ka iedzīvotājam to
nav iespējams ietekmēt un apturēt. Tā nav tiesa! Cīņā ar korupciju būtiska

loma ir tieši sabiedrības – mūsu ikviena iesaistei.
Delna vērš uzmanību uz iedzīvotāju iespējām apkarot korupciju, aplūkojot
gan negatīvās sekas, ko korupcija atstāj uz valsts politiku, ekonomiku,
sociālo jomu un vidi, gan veidus kā iedzīvotāji var cīnīties ar to. Delna
iepazīstina ir to, kā atšķirt trauksmes celšanu no ziņošanas par korupciju un
negodprātīgu rīcību.
Vairāk par sabiedrības iesaisti korupcijas mazināšanā lasiet Delnas
mājaslapā->

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

DELNAS KOMENTĀRI MEDIJOS

Objekta Uzvaras parkā demontāža
Delna augusta sākumā jautāja – ko Jūs vēlaties uzzināt par Uzvaras parka
pieminekļa demontāžu? Interesējošos jautājumus apkopojām un nodevām
Rīgas domei, aicinot sagatavot atbildes uz tiem.
Atbildes uz jautājumiem par piemiņeķla demontāžas procesu, tā ilgumu,
izmaksām, kā arī citiem būtiskiem jautājumiem, aicinām lasīt Rīgas domes
mājaslapā -> (atbildes uz jautājumiem pieejamas arī angļu valodā).

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!

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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