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Covid-19 pandēmijas ietekme uz
atklātību. Delnas ziņojums
Covid-19 pandēmija būtiski izmainījusi ikdienas dzīves ritējumu – jau pusotru
gadu saskaramies ar tās radītajiem izaicinājumiem. Delna ir veikusi izpēti par
COVID-19 laikā valdības veikto pasākumu ietekmi uz atklātības līmeni Latvijā.
 
Ziņojums balstās uz Transpency International (TI) identificētajām COVID-19
krīzes radītajām tendencēm un fokusgrupu diskusijām ar Rīgas, Liepājas un
Daugavpils iedzīvotājiem, kā arī nevalstiskā sektora organizāciju un mediju
pārstāvjiem. Diskusiju mērķis bija identificēt sabiedrībai svarīgus
problēmjautājumus, kas varētu sasaukties ar TI identificētajām COVID-19
krīzes tendencēm.
 
Ar ziņojumu par pandēmijas ietekmi uz atklātības nodrošināšanu un Delnas
secinājumiem aicinām iepazīties Delnas mājaslapā ->

https://delna.lv/lv/2021/07/21/delna-publice-zinojumu-par-atklatibu-covid-19-laika/%20
http://www.delna.lv/


CĪŅA AR NAUDAS ATMAZGĀŠANU

Starptautiska iniciatīva valstu
budžetu veidošanas atklātībai
Delnas ziņojumā par atklātību Covid-19 laikā identificējām jautājumu par
saprotamu valsts budžetu un atklātību tā veidošanā, sapratām, ka  Latvijā šim
jautājumam pievērsta salīdzinoši maza uzmanība. Tomēr tas nenozīmē, ka
jautājums nav sabiedrības dienaskārtībā citās pasaules valstīs. Starptautiskās
iniciatīvas Open Budget Survey 2019. gada ziņojums pievērš uzmanību valsts
budžeta veidošanas praksei 117 valstīs.
 
Lai gan ziņojumā konstatēts, ka atbilstoši pēdējo gadu laikā novērotajām
tendencēm, budžeta pārredzamība ir nedaudz uzlabojusies iniciatīvas
dalībvalstīs, tomēr pieejamās informācijas apjoms joprojām ir ierobežots.
Vidējais atklātības rādītājs sasniedz vien 45 punktus no 100. 
 
No visām apskatītajām valstīm tikai 31 budžeta atklātība novērtēta kā
pietiekama. Tāpat pētījumā noskaidrots, ka valdības bieži nepublicē galvenos
ar budžetu saistītos dokumentus, kuros būtu jāskaidro budžeta politika un ar to
saistītie lēmumi un rezultāti.
 
Ar ziņojumu un tā rezultātiem (angļu valodā) aicinām iepazīties šeit ->

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/open-budget-survey-2019-0


Delna publicē pētījumu par naudas
atmazgāšanu Baltijas valstīs
Delna augustā publicēja savu jaunāko pētījumu par naudas atmazgāšanu
Baltijas valstīs. Pētījuma ietvaros tiek aplūkotas galvenās iezīmes sarežģītām
naudas atmazgāšanas shēmām, kas veiktas caur Latvijas un citām Baltijas
valstu bankām, un izvērtēti šo valstu valdību centieni novērst līdzīgu shēmu
atkārtošanos nākotnē.
 
Balstoties uz pētījumā konstatēto informāciju, Delna sniedz rekomendācijas
Latvijas valdībai, norādot uz nepieciešamību atbalstīt pašreizējos ES centienus
izveidot pārnacionālu uzraudzības un ziņošanas mehānismu pārrobežas
darījumiem, kā arī norāda uz virkni citiem īstenojamajiem pasākumiem.
 
Ar pētījumu (angļu valodā) un Delnas rekomendācijām aicinām iepazīties
Delnas mājaslapā ->
 

Naudas atmazgāšanas novēršanas
regulējuma ietekme uz pilsonisko
sabiedrību un cilvēktiesībām

Vienlaikus, domājot par naudas atmazgāšanas tēmu plašāk, Transparency

https://delna.lv/lv/2021/08/04/delna-publice-jaunu-petijumu-par-naudas-atmazgasanu-baltijas-valstis/


International Anti –Corruption Helpdesk 2021. gada aprīlī publicēja materiālu,
kurā aplūkoti riski, kas saistīti ar naudas atmazgāšanas regulējuma potenciālu
izmantojumu pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu ierobežošanai.
 
Tajā secināts, ka vismaz daļa starptautisku noteikumu attiecībā uz naudas
atmazgāšanas novēršanu ne vien nenodrošina jēgpilnas pilsoniskās
sabiedrības iesaistes iespējas, bet var pat tikt izmantota nevalstisko
organizāciju darbības negodprātīgai ierobežošanai.
 
Ar materiālu (angļu valodā) aicinām iepazīties 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.
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