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Ukrainas 2021. gada pilsētu
atklātības indeksā līderos
Mariupole
Katru gadu Ukrainā pilsētu atklātības izvērtēšanas grupa (Transparent Cities
team) prezentē apkopojumu par atklātību 100 Ukrainas pilsētās un atbildīgumu
50 pilsētās. Pētījumā par 2021. gadu konstatēts, ka abu rangu līdere ir
Mariupole. Pilsētas dome ne tikai formāli izpildījusi likumā noteiktās prasības,
bet arī īstenojusi citas labās prakses, padarot pilsētu par priekšzīmīgu datu
publicēšanas, tiešaistes pakalpojumu sniegšanas u.c. jomās.
Dati par 100 Ukrainas pilsētām arī norāda, ka pilsētas kopumā ir pieņēmušas
būtiskus lēmumus attiecībā uz datu publicēšanu, to budžetu, e–demokrātiju,
attīstības stratēģijām un regulējošo politiku. Un, kā secināts pētījumā, tās ne
vien izpildīja tiesību aktu prasības, bet arī uzsāka darbu pie papildu
pakalpojumu izveides savu iedzīvotāju ērtībām.
Ar Ukrainas pašvaldību atklātības indeksa rezultātiem aicinām iepazīties
Transparency International Ukrainas nodaļas mājaslapā->

Katrs piektais iedzīvotājs pieļauj
iesaisti koruptīvos darījumos
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) šī gada pavasarī ir
veicis kārtējo sabiedriskās domas aptauju par iedzīvotāju un uzņēmēju
attieksmi pret korupciju Latvijā.
Salīdzinājumā ar pirms gada veikto aptauju, šogad mainījusies abu aptaujāto
grupu attieksme pret kukuļošanu – iedzīvotāju vidū pieaugusi noraidoša
attieksme, kamēr uzņēmēju vidū pieaugusi tolerance pret korupciju.
Ar aptaujas rezultātiem un tās kopsavilkumu aicinām iepazīties šeit->.

Sabiedrības iesaistes iespējas
lēmumu pieņemšanā Rīgā

Viens no būtiskiem priekšnosacījumiem kvalitatīvu lēmumu pieņemšanā ir
sabiedrības iesaiste. Domnīcas Providus 2021. gada pētījumā par Rīgas
iedzīvotāju iespējām iesaistīties pašvaldības darbā aplūkoti, cita starpā,
pašvaldības institucionālie mehānismi konsultācijām ar iedzīvotājiem.
Pētījumā konstatētas trīs nozīmīgas problēmas:
1.Pārskatāmības un vienotu darbības principu trūkums;
2. Esošo konsultatīvo padomju nepietiekams potenciāls un darbība;
3. Šaurs jautājumu loks, kuros notiek regulāras konsultācijas ar sabiedrību –
viena no nazarēm, kur ir liela sabiedrības interese, bet nav konsultatīva
mehānisma ir Rīgas sabiedriskā transporta un satiksmes drošības jautājumi.
Praksē, konsultācijām ar nevalstiskajām organizācijām darbojas tikai divas
konsultatīvās padomes – par integrācijas jautājumiem un jautājumos, kas skar
personas ar invaliditāti. Pētījumā tostarp tiek aplūkotas arī citas sabiedrības
iesaistes formas, tostarp pilsētas apkaimju aktivizēšanās un līdzdalības
budžeta iespējas, sniedzot priekšlikumus uzlabojumiem iedzīvotāju interešu
pārstāvības stiprināšanā u.c. jautājumos.
Ar "Providus" veikto pētījumu aicinām iepazīties šeit->

Krievijas kleptokrātu apkarošana
Pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai, starptautiskā sabiedrība cenšas apturēt
Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un palīdzēt pēc iespējas ātrāk apturēt
militāro agresiju.
Transparency International marta sākumā nāca klajā ar paziņojumu, kurā
norādīts, ka kleptokrātiskajā sistēmā, kāda pastāv Krievijā, milzīgā resursu
koncentrācija šaura cilvēku loka rokās ir palīdzējusi prezidentam Putinam
nostiprināt savu varu, izraisīt nelikumīgu ietekmi un īstenot ģeopolitiskās
ambīcijas.
Tāpat paziņojumā norādīts, ka, lai gan sankciju kopējā ietekme uz Krieviju būs
liela, tā nebūs tik smaga kā sākotnēji paredzēts, ņemot vērā slēptās naudas
apjomu. Tādējādi šiem pasākumiem kopumā būs nepietiekama ietekme, ja
vien varas iestādes nespēs izsekot īpašumiem, kas iegādāti par netīro naudu.
Vairāk lasiet Tranparency International mājaslapā->

Eiropas reģiona rezultāti KUI
joprojām stagnē
Lai arī skatoties uz Korupcijas uztveres indeksa (KUI) rezultātiem
Rietumeiropa un Eiropas Savienība ir indeksa augšgalā, to kopējie rezultāti
stagnē. Transparency International paziņojumā aplūko Rietumeiropas un
Eiropas Savienības valstu praksi cīņā ar korupciju un to ietekmi uz valstu
rezultātiem.
TI paziņojumā teikts, ka neraugoties uz brīdinājumiem, Eiropa un tās valstis
turpina izmantot COVID-19 krīzi kā attaisnojumu pretkorupcijas pasākumu
stagnācijai. Tāpat ziņojumā apgalvots, ka krīzes rezultāta novārtā ir atstāti
atbildības un atklātības jautājumi.
Vairāk lasiet Transparency International mājaslapā->

Integritātes paktu darbība ES

valstīs
Viena no būtiskiem mehānismiem nevalstisko organizāciju iesaistē korupcijas
apkarošanā ir integritātes paktu izmantošana. Laika periodā no 2015. gada līdz
2021. gadam 15 sabiedrisko organizāciju grupa, izmantojot integritātes paktus,
pārraudzīja 18 iepirkumu projektus Eiropas Savienībā, kuru kopējā vērtība bija
920 miljoni eiro.
Transparency International ziņojumā apkopota informācija par 18 integritātes
paktu darbību Eiropas Savienības valstīs un norādīts uz galvenajiem
sasniegumiem, publiskajos iepirkumos iesaistot nevalstisko sektoru.
Ar Tranparency International ziņojumu 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.
Sabiedrība par atklātību - Delna | Citadeles iela 8, Riga, LV-1010
Lai atteiktos no turpmākām vēstulēm, spiediet šeit | Atjaunot profilu

