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EK 2022. gada ziņojums par
tiesiskumu Latvijā
Eiropas Komisija šī gada jūlijā publicēja kārtējo ziņojumu par tiesiskumu
Latvijā. Ziņojumā analizēta tiesu sistēmas neatkarība, kvalitāte un efektivitāte,
pretkorupcijas regulējums, mediju plurālisms un mediju brīvība, kā arī apskatīti
citi institucionāli jautājumi saistībā ar līdzsvara un atsvara sistēmu.

Arī Delnas eksperti ir snieguši savus komentārus EK ekspertiem, gatavojot šo
ziņojumu.

Ar ziņojumu aicinām iepazīties EK mājaslapā šeit-> (latviešu valodā) un šeit ->
(angļu valodā).
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Ukrainas iestāžu cīņa ar korupciju
kara apstākļos
Pagājuši jau vairāk nekā septiņi mēneši kopš Krievijas 2022. gada sākumā
īstenotā plaša mēroga militārā iebrukuma Ukrainā. Neskatoties uz kara
apstākļiem, Ukrainas Transparency International nodaļa turpina strādāt, veicot
pētījumus un izstrādājot analītiskus rakstus.

Atzīmējot Ukrainas 31 neatkarības gadu, TI Ukrainas nodaļa 2022. gada
augustā pblicējusi rakstu, kur aplūko sasniegumus pretkorupcijas jomā,
tostarp, tiesas spriedumus pret korumpētām amatpersonām.

Vairāk lasiet Ukrainas Transparency International nodaļas mājaslapā-> (angļu
valodā).

Padomi pašvaldībām. Kad un kā
konsultēties ar sabiedrību?
Viens no būtiskiem priekšnosacījumiem pārdomātu un kvalitatīvu lēmumu
pieņemšanā ir sabiedrības līdzdalība. It īpaši svarīga ir sabiedrības iesaiste
pašvaldībās, tās pārvaldei pieņemot lēmumus, kas ietekmē ikviena iedzīvotāja
ikdienu.
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Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS ir izstrādājis informatīvu plakātu
pašvaldībām par sabiedrības iesaistes iespējām lēmumu pieņemšanā. Plakāta
mērķis ir palīdzēt pašvaldībām uzlabot sabiedrības iesaistes iespējas.

Ar materiālu aicinām iepazīties šeit->

Korupija mežu nozarē
Korupcija mežu nozarē ir plaši izplatīta problēma – tās apjoms ik gadu tiek
vērtēts ap 100 miljoniem ASV dolāru. Transparency International pērn
izstrādātajā pētījumā ir mēģināts apzināt trūkumus, šķēršļus un iespējas meža
klimata finansējuma pārvaldības uzlabošanai.

Pētījumā aplūkotas meža klimata finansējuma plūsmas sešās ar meža
resursiem bagātākajās valstīs trīs kontinentos: Kamerūna, Kongo
Demokrātiskā Republika, Gana, Indonēzija, Peru un Kongo Republika.

Ar pētījumu 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
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