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Atkārtots pašvaldību atklātības
novērtējums

“Sabiedrība par atklātību – Delna ” (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 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->



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
Latvijai darbu.
 
Ar ziņojumu aicinām iepazīties Delnas mājaslapā->



Kā noorganizēt deliberatīvu
pasākumu?
21. gadsimts paver valstij plašas iespējas konsultēties ar sabiedrību par
vēlamajām politikām. Pilnvērtīgai iedzīvotāju iesaistei noder gan tradicionālās
iesaistes formas, kā piemēram, iesaiste caur politiskajām partijām vai
sabiedriskajām organizācijām, referendumiem un petīcijām, gan jaunās,
internetā balstītās metodes.

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS ir izstrādājusi informatīvo materiālu,
kurā aplūko to, kas ir deliberatīvās metodes sabiedrības iesaistei lēmumu
pieņemšanā, kā atlasīt dalībniekus sabiedrības iesaistes procesā. Tāpat
pētījumā ir arī aplūkots, kā izstrādāt deliberatīvu pasākumu sabiedrības
iesaistei, veidojot apspriešanos ar sabiedrību kvalitatīvāku lēmumu
pieņemšanai.

Ar informatīvo materiālu aicinām iepazīties šeit->



Sabiedrības iesaistes principi
korupcijas apkarošanā
Pēdējos gados gan valdības, gan aktīvisti, gan pilsoniskās organizācijas
aizvien vairāk uzsver sabiedrības iesaistes nozīmīgumu cīņā ar korupciju.
Katrs no šiem aktoriem savu iespēju robežās cenšas iesaistīt sabiedrību
pretkorupcijas aktivitātēs, tādējādi pastiprinot cīņu pret korupciju.

Transparency International 2019. gadā izstrādāja pētījumu, kurā ir aplūkoti
pieci soļi, kā veicināt sabiedrības iesaisti pretkorupcijas pasākumos. Pētījumā
ir aplūkots, kādēļ iedzīvotāju iesaiste korupcijas apkarošanā ir būtiska, faktori,
kas ietekmē cilvēku lēmumus iesaistīties pretkorupcijas aktivitātēs, kā arī
norādīts uz principiem labākai sabiedrības iesaistei.

Ar pētījumu aicinām iepazīties šeit->

Krievijas netīrās naudas
iesaldēšanas prakse
Reaģējot uz Krievijas sākto karu Ukrainā, viena no pirmajām rietumvalstu
reakcijām bija sankciju noteikšana pret Kremlim pietuvinātām personām, kā arī
to naudas iesaldēšana rietumu bankās.

Maijā Transparency International publicēja ziņojumu, kurā ir aplūkots, cik labi
valstis tiek galā ar kleptokrātu naudas iesaldēšanu. Pētījumā ir veikta
salīdzinošā analīze, kas kopumā aptver astoņas valstis: Austrāliju, Kanādu,
Franciju, Vāciju, Itāliju, Nīderlandi, Apvienoto Karalisti un ASV.

Ar pētījumu aicinām iepazīties šeit->.



Pārskats par Transparency
International darbību 2021. gadā
2021. gads bija izaicinājumiem pilns centienos cīnīties ar korupciju.
Pandēmijas apstākļos Transparency International (TI) sekretariāts, TI nodaļas
un partneri visā pasaulē pielāgojās jaunajiem apstākļiem, turpinot cīņu ar
korupciju.

Maijā TI nāca klajā ar ziņojumu, kurā apkopoti organizācijas galvenie
sasniegumi 2021. gadā un rezultāti TI stratēģiskajos virzienos, tostarp,
publisko līdzekļu aizsargāšanā, netīrās naudas plūsmu apturēšanā, politiskās
godprātības nodrošināšanā, biznesa integritātes un tiesiskuma veicināšanā,
pilsoniskās vides paplašināšanā, kopienu veidošanā, kas cīnās ar korupciju.

Ar TI ziņojumu par 2021. gadā paveikto aicinām iepazīties TI mājaslapā->

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 .
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