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"KOPĀ PAR ATKLĀTĪBU"

Lobēšanas prakse Latvijā
Laikā, kad Saeimā notiek aktīvs darbs pie lobēšanas regulējuma izstrādes,
Delna ir veikusi pētījumu par lobēšanas praksi Latvijā, ar mērķi formulēt
noderīgas uz izpētes materiāliem un empīriskiem pierādījumiem balstītas
rekomendācijas lobēšanas regulējuma izstrādei.
 
Pētījumā apskatām lobēšanas regulējuma nepieciešamību, tā
pamatelementus, kā arī lobēšanas praksi un esošo regulējumu Latvijā. Ieskats
lobēšanas praksē gūts, balstoties uz intervijām ar nacionālā un pašvaldību
līmeņa amatpersonām, tai skaitā politiķiem un administrācijas darbiniekiem,
reģionos organizētu fokusgrupu diskusijās paustām atziņām, tiešsaistē veiktas
lobēšanas praktiķu aptaujas rezultātiem.
 
Delnas ieskatā likumprojektā jāiekļauj arī "publiskas lēmumu pieņemšanas", kā
arī "publisku amatpersonu" definīcijas, lēmumu pieņemšanas procesu
apraksts, ko iespaido interešu grupu ietekme, kā arī personas, kas par šiem
procesiem ir atbildīgas. Tāpat likumprojektā būtu jāparedz inovatīva interešu
pārstāvju reģistra izveide kā daļa no tiešsaistes ziņošanas platformas.
 
Ar pētījumu un Delnas secinājumiem aicinām iepazīties mājaslapā šeit ->

https://delna.lv/lv/2021/06/17/delna-publice-petijumu-par-interesu-parstavibu-lobesanu-latvija/
http://www.delna.lv/


Transparency International
Korupcijas novēršanas ziņojums
Aktīvu darbu veic ne vien Transparency International (TI) Latvijas nodaļa –
Delna. Plašāku ainu par TI darbību iespējams gūt, iepazīstoties ar TI aprīlī
publicēto Korupcijas novēršanas ziņojumu par 2020. gadu.
 
Ziņojumā ir apskatīta Transparency International (TI) darbība 2020. gadā –
nodaļu galvenie sasniegumi dažādos reģionos, kā arī paveiktais TI prioritāšu
īstenošanā: partnerības stiprināšanā, korupcijas novēršanā un tiesiskuma
stiprināšanā, kā arī TI kustības stiprināšanā.
 
Ar ziņojumu aicinām iepazīties Transparency International 
mājaslapā -> (pdf fails)

Covid-19 vakcīnu izstrādes un
piegāžu atklātība
Covid-19 pandēmija ir prasījusi steidzīgu lēmumu pieņemšanu, tostarp
attiecībā uz valsts budžeta līdzekļu izmantošanu. Transparency International

https://images.transparencycdn.org/images/TI_AnnualReport2020_v10@72ppi.pdf


(TI) maijā publicētajā pētījumā ir aplūkota vakcīnu izstrādes, iepirkumu un
piegādes procesu atklātība.
 
Pētījumā konstatēts, ka šo procesu atklātībā novērojami ievērības cienīgi
trūkumi. Kā piemēram, 30% no Covid-19 vakcīnām, kas izstrādātas pētījuma
veikšanas laikā, ir izstrādātas valstīs, kurās 12 mēnešu laikā nav jāziņo par
klīnisko izmēģinājumu rezultātiem. Kopš 2020. gada marta vakcīnu izstrādei
iztērēti miljardi. Taču preskriptīvu norādījumu un tiesību aktu trūkums par
klīnisko izmēģinājumu rezultātu apmaiņu palielina nepamatotas ietekmes un
manipulācijas riskus klīniskās attīstības procesā.
 
Ar pilnu pētījumu angļu valodā iespējams iepazīties šeit (pdf fails) -> 
 

Atklātība par SVF ārkārtas
aizdevumu Āfrikas valstīm
Ar vakcīnām saistītie jautājumi nav vienīgie izaicinājumi, ar ko pandēmijas
apstākļos nākas saskarties dažādām valstīm. 
 
Pandēmijas pārvarēšanai Starptautiskais valūtas fonds (SVF) sākotnēji
apņēmās izmantot 1 triljonu aizdevumu, lai palīdzētu valstīm tikt galā ar Covid-
19 pandēmiju, pēcāk apstiprinot tikai 10% no šīs summas. No šiem resursiem,
80% ir piešķirti 10 valstīm, tostarp Ēģiptei un Nigērijai.
 
Rakstā ir aplūkots, cik lielā mērā četru Āfrikas valstu: Ēģiptes, Ekvadoras,
Kamerūnas un Nigērijas valdības ir īstenojušas SVF aizdevumu līgumos
iekļautos pasākumus. Tāpat ir analizēti valdību dokumenti, kas publicēti laikā
no 2021. gada janvāra līdz martam, tostarp aizdevumu līgumi un citi SVF
publicētie dokumenti.
 
Varam secināt, ka valstīm SVF saistību izpildē izdevies sasniegt diezgan
atšķirīgus rezultātus, izpaužamās informācijas apjoms, pieejamība un kvalitāte
būtiski atšķiras, nevienā no valstīm netika novērota pietiekama uzraudzībā pār
līdzekļu izlietojumu.
 
Ar pilnu rakstu angļu valodā aicinām iepazīties TI mājaslapā šeit->
 

http://ti-health.org/wp-content/uploads/2021/05/For-Whose-Benefit-Transparency-International.pdf
https://www.transparency.org/en/news/imf-covid-19-emergency-loans-cameroon-ecuador-egypt-nigeria


Aicinām iepazīties ar EDSO
veidoto rokasgrāmatu par
korupciju
Aicinām ikvienu, kurš vēlas gūt izpratni par pretkorupcijas tēmu, iepazīties ar
Eiropas drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) 2016. gada pētījumu,
kurā apkopota informācija par EDSO un tās pārtnervalstu rīcībā esošajiem
juridiskajiem rīkiem, jaunākajām likumdošanas un politikas tendencēm
korupcijas novēršanā un apkarošanā.
 
Kopsavilkums pieejams Delnas mājaslapā->.
Rokasgrāmata angļu un krievu valodā pieejama šeit->.

Šī ziņu lapa ir sagatavota ar
Sabiedrības integrācijas fonda
finansiālu atbalstu no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem. Par materiāla
saturu atbild “Sabiedrība par atklātību
– Delna”.

Ar sveicieniem
Delnas komanda

Šo vēstuli nosūtīja Sabiedrība par atklātību – Delna uz p.termanis@apollo.lv.
Sabiedrība par atklātību - Delna | Citadeles iela 8, Riga, LV-1010
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https://www.facebook.com/BiedribaDelna/
https://www.youtube.com/user/DelnaVideo/videos
https://twitter.com/DELNA_LV
https://delna.lv/lv/2021/04/13/ka-apkarot-korupciju-un-starpatutisko-noziedzibu-delna-iesaka-iepazities-ar-oecd-veidotu-rokasgramatu/
https://www.osce.org/secretariat/232761
mailto:p.termanis@apollo.lv
https://list.msendi2.com/unsubscribe?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&e=82af4779af886d7f&c=3d59f8bd91401a27&ln=lv
https://list.msendi2.com/profile?u=e12d7354fb9ff3075fe8b08c2c0b6f49&id=2d2f79fe&c=3d59f8bd91401a27&e=82af4779af886d7f&ln=lv

