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2015.gadā pilsoniskās sabiedrības nozīme atklājās tā sauktajā bēgļu krīzē, kad strauji palielinājās
patvēruma meklētāju skaits Eiropas Savienībā un valstis bija spiestas vienoties dalīt atbildību. Sabiedriskās
diskusijas daudzviet Eiropā, tai skaitā Latvijā parādīja iedzīvotāju bailes no pārmaiņām, kas nereti
paralizēja spēju analizēt situāciju, balstoties datos, nevis emocijās. Debatēs bieži izskanēja izteikumi, ka
visi patvēruma meklētāji esot neizglītoti, vienaldzīgi vai naidīgi noskaņoti pret cilvēktiesībām, un
ieinteresēti dzīvot no uzņemošās valsts sociālajiem pabalstiem. Lai palīdzētu kliedēt mītus, PROVIDUS
intervēja patvēruma meklētājus Mucenieku centrā, publicējot informatīvu apkopojumu par viņu izglītību,
profesiju, kā arī pirmajiem iespaidiem Latvijā. Tāpat PROVIDUS kopā ar citām nevalstiskajām
organizācijām līdzorganizēja konsultāciju par risinājumiem bēgļu uzņemšanai, lai palīdzētu koordinēt
pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu gadījumos, kad valsts un pašvaldību vai privātā sektora risinājumi nav
pietiekami.
Pagājušajā gadā iedvesmojošs notikums pilsoniskajai sabiedrībai bija arī pirmais sarunu festivāls LAMPA,
kas dzima Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS paspārnē, un deva iespēju vērtīgās sarunās neierastā vidē
iesaistīt plašāku sabiedrību. PROVIDUS festivālā izmēģināja jaunu veidu, kā savu misiju - zināšanās
balstītas politikas stiprināšanu - padarīt saprotamāku, sadzīves teātrī demonstrējot, kā šķietami
abstraktais lēmumu pieņemšanas process ietekmē pavisam konkrētu cilvēku dzīvi.
Visu nobeidzot, pērn Latvijas sabiedrība turpināja dzīvot Krievijas agresijas Ukrainā ēnā, vairāk uzmanību
veltot arī Krievijas ietekmei Latvijā, tai skaitā mediju ietekmei un nevalstisko organizāciju aktivitātēm. Šajā
kontekstā redzamāka kļuva spēcīgas pilsoniskās sabiedrības nozīme, tāpēc PROVIDUS iesaistījās aktīvā
darbā, lai panāktu Nevalstisko organizāciju fonda izveidi, kas caurskatāmā veidā sniegtu atbalstu
nevalstiskajām organizācijām no valsts budžeta. Lai gan 2016.gada budžetā NVO fondam novirzīta
salīdzinoši neliela summa (400 000 EUR), šis ir principiāli svarīgs solis, lai stiprinātu Latvijas sabiedrības
ieguldījumu savas pilsoniskās sabiedrības attīstībā.
Dace Akule,
PROVIDUS direktore
2016.gada martā
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Kopsavilkums
Lai veicinātu labi pārvaldītu, drošu un iekļaujošu sabiedrību Latvijā, 2015.gadā PROVIDUS iesaistījās
likumdošanas un rīcībpolitikas izstrādē vai ieviešanas izvērtēšanā, tai skaitā:
Uzraugot sistēmisko kļūdu labojumus pēc Zolitūdes traģēdijas,
vērtējot Būvniecības valsts kontroles biroja lomu un uzdevumus,
iesaistoties diskusijā par grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā,
sekojot līdz dabasgāzes tirgus liberalizācijas procesiem,
aktīvi darbojoties pie likumprojekta par sociālo uzņēmējdarbību,
rosinot uzlabojumus Eiropas pilsoņu iniciatīvas mehānismā,
iesaistoties rīcības plāna izstrādē patvēruma meklētāju uzņemšanai Latvijā,
palīdzot izveidot Nevalstisko organizāciju fondu.
PROVIDUS publicēja pētījumus sabiedrības attīstībai nozīmīgās jomās, tai skaitā par 11.Saeimas deputātu
izpratni par līdzdalību, pretkorupcijas politiku Igaunijā, kā arī metodēm bērnu antisociālas uzvedības
mazināšanai. Mēs arī piedāvājām savu ekspertīzi plašākai sabiedrībai kodolīgu publikāciju formātos:
Informatīvā apkopojumā par Mucenieku patvēruma meklētāju un bēgļu centra iemītniekiem,
Datu vizualizācijā par amatpersonām, kuras notiesātas par korupciju,
Kopsavilkumā par Baltijas valstu nevalstisko organizāciju lomu pilsoniskās sabiedrības attīstībā
Austrumpartnerības un Centrālāzijas valstīs.
Lai veicinātu jēgpilnu sabiedrības līdzdalību rīcībpolitikas veidošanā, PROVIDUS pērn iesaistījās pirmajā sarunu
festivālā LAMPA, kur ar sadzīves teātra palīdzību aicināja plašāku sabiedrību iesaistīties sarunā par lēmumu
pieņemšanas procesiem un kultūru Saeimā, Ministru kabinetā un pašvaldībās. Tāpat PROVIDUS līdzorganizēja
konsultāciju par bēgļu uzņemšanu Latvijā.
Aktīvi attīstot PROVIDUS apmācību piedāvājumu, 2015.gadā Latvijā un ārzemēs veicām apmācības par
līdzdalību un interešu aizstāvību, pretkorupcijas jautājumiem, kā arī būvniecības regulējumu. PROVIDUS
eksperti arī turpināja iesaistīties starptautiskās pētniecības iniciatīvās, sniedzot konsultācijas tādām
starptautiskām organizācijām kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, Eiropas Komisija vai
Eiropas Padome.

Laba pārvaldība
PROVIDUS atjaunoja vērtējumu valdības un Saeimas padarītajiem, uzsāktajiem un neizpildītajiem
uzdevumiem, lai labotu Zolitūdes traģēdijas izgaismotās sistēmiskās kļūdas. Galvenie secinājumi - divus gadus
pēc traģēdijas 6 uzdevumi izpildīti, 11 uzsākti, bet 4 darbi netiek kustināti. Iesaistot atbildīgās institūcijas, citus
neatkarīgos ekspertus un medijus, uzraudzība tiek turpināta par 21 uzdevumu četrās jomās – atbalsts
cietušajiem, būvniecības kvalitāte, civilā aizsardzība, kā arī institūciju atbildība labot sistēmu.
PROVIDUS publicēja pētījumu par administratīvo tiesu praksi gadījumos, kad sabiedrības pārstāvji lūguši
pagarināt iespēju apstrīdēt vai pārsūdzēt izsniegto būvatļauju, jo pašvaldība vai būvnieks nav nodrošinājis
likumā noteikto informāciju par būvniecības ieceri. PROVIDUS arī regulāri piedalījās darba grupās un gatavoja
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atzinumus par būvniecības regulējumu, it īpaši vērtējot Būvniecības valsts kontroles biroja lomu un
uzdevumus.
PROVIDUS iesaistījās diskusijās par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) neatkarības
stiprināšanu un grozījumiem KNAB likumā. PROVIDUS pārstāvis piedalījās KNAB Sabiedriskās konsultatīvās
padomes darbā, kur arī apsprieda šā likuma grozījumus. 2015.gada nogalē PROVIDUS atbalstīja
nepieciešamību grozīt likumu prioritārā kārtā tā, lai izpildītu rekomendācijas, kas izteiktas ziņojumā par OECD
pretkorupcijas konvencijas ieviešanu Latvijā,
piemēram, konkretizēt nosacījumus un kārtību
Pret korupciju veselības aprūpē
KNAB priekšnieka atcelšanai no amata. Savukārt
pilnībā jauna KNAB likuma izstrāde ir plānota
PROVIDUS kopā ar Sabiedrību par atklātību – Delna
2016.gadā.
īstenoja sociālo kampaņu par korupciju veselības
aprūpes sektorā un analizēja Bērnu klīniskās
PROVIDUS turpināja analizēt datus par
universitātes slimnīcas gadījumu kā labo praksi
amatpersonām, kuras notiesātas par korupciju,
korupcijas risku mazināšanā.
secinot, ka 2014.gadā radikāli samazinājās
notiesāto valsts amatpersonu skaits (pirmajā
instancē notiesātas tikai 9 valsts amatpersonas,
kas ir mazākais skaitlis kopš 2004.gada, kad
PROVIDUS sāka apkopot šo statistiku). Uz šiem
datiem atsaucās OECD eksperti ziņojumā par
OECD pretkorupcijas konvencijas ieviešanu
Latvijā. Datos atspoguļotās tendences tika
prezentētas Saeimā, kā arī apspriestas slēgtā
ekspertu diskusijā, meklējot iespējas uzlabot
korupcijas atklāšanu un sodu politiku.
Projekta „Global Trends and European
Responses to the Challenge of Corruption”
ietvaros tika publicēts PROVIDUS pētījums par
procesiem Igaunijā, kuri kopš neatkarības atjaunošanas ļāvuši tai sasniegt, iespējams, viszemāko korupcijas
līmeni bijušo sociālistisko valstu grupā. PROVIDUS arī veica pētījumu par medijiem un korupciju, ko plānots
publicēt 2016.gadā.
PROVIDUS kopā ar Sabiedrību par atklātību - Delna uzsāka Saeimas lēmumu uzraudzību, vērtējot likumdošanas
iniciatīvu izskatīšanas un amatpersonu iecelšanas procesus. Uzraudzības pamatā ir jautājums, vai Latvijas
parlaments ir brīvs no korupcijas ietekmes lēmumu pieņemšanā. Projekta metodoloģija definē pazīmes,
kuras liecina par iespējamu korupciju (valsts sagrābšanu) likumdošanā un amatpersonu iecelšanā. Uzraudzība
ilgs līdz 2017.gada pirmajai pusei. Tās rezultāti tiek publiskoti reizi mēnesī.
PROVIDUS rīkoja diskusiju par Saeimas un valsts pārvaldes analītiskās kapacitātes celšanu, lai Latvijā arvien
vairāk tiktu iedibināta pierādījumos un jēgpilnā līdzdalībā balstītas rīcībpolitikas prakse. Diskusijas pamatā bija
Latvijas vērtējums starptautiskajā indeksā „Ilgtspējīgas pārvaldības rādītāji", kas uzsver zināšanās balstītu
politiku kā svarīgu labas pārvaldības aspektu, vērtējot izpildvaras spējas izmantot politikas ietekmes
novērtēšanas instrumentus un likumdevēja spējas kontrolēt izpildvaru, tai skaitā izmantojot neatkarīgu
analītisku kapacitāti.
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Sadarbībā ar King Baudouin Foundation PROVIDUS rīkoja diskusijas ar politikas veidotājiem, ekspertiem un
plašāku sabiedrību par ES nākotni, balstoties ziņojumā par 2014.gadā 17 ES dalībvalstīs (arī Latvijā)
notikušajām debatēm par dažādiem iespējamajiem ES attīstības scenārijiem.
Latvijas prezidentūras ES padomē ietvaros PROVIDUS kopā ar Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociāciju un
sabiedrības līdzdalības platformu ManaBalss.lv rīkoja diskusiju par e-līdzdalību, lai uzlabotu Eiropas pilsoņu
iniciatīvu – mehānismu, kas ļauj 1 miljonam ES pilsoņu iesniegt ES likumdošanas priekšlikumu Eiropas
Komisijai.
Dalība sarunu festivālā LAMPA
PROVIDUS piedalījās pirmajā sarunu festivālā LAMPA Cēsīs,
kur ar sadzīves teātra palīdzību aicināja domāt, kā šķietami
abstraktais lēmumu pieņemšanas process ietekmē pavisam
konkrētu cilvēku dzīvi. Uzstāšanās ievadīja diskusiju ar
politikas veidotājiem, ekspertiem un plašāku sabiedrību par
lēmumu pieņemšanas procesiem un kultūru Saeimā,
Ministru kabinetā un pašvaldībās. Izmantojot sadzīves
teātra video, sarunas par lēmumu pieņemšanas procesiem
un veidiem, kā tos uzlabot, notika arī Saldū un Madonā.

PROVIDUS rīkoja starptautisku konferenci
par ES lomu pilsoniskās sabiedrības
attīstībā
Austrumpartnerības
un
Centrālāzijas valstīs, izvērtējot šo valstu
pilsoniskās sabiedrības iespējas un
izaicinājumus, saņemot ES atbalstu un
piedāvājot labākus risinājumus pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanai. Konferences
diskusiju rezultātus PROVIDUS apkopoja
kopsavilkumā.
PROVIDUS rīkoja diskusiju par Polijas un
Baltijas valstu sadarbību, balstoties
Polijas domnīcas Institute of Public Affairs
publicētā četru valstu sabiedriskās domas
pētījumā par dažādiem reģionāliem un
Eiropas Savienības izaicinājumiem, tai
skaitā bēgļu uzņemšanu, Krievijas agresiju
Ukrainā un NATO spēku izvietošanu.

PROVIDUS aktīvi līdzdarbojās sociālās
uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma
izstrādē Saeimas darba grupā, sniedzot
savu ekspertīzi par sociālo uzņēmumu
lomu un nozīmi, kā arī juridiskajiem
risinājumiem. PROVIDUS eksperte līdzdarbojās ikgadējā Sociālās uzņēmējdarbības forumā, stāstot par Latvijas
plāniem un pieredzi. Tāpat PROVIDUS eksperte iesaistījās divos starptautiskos pētījumos - pētījumā par sociālo
uzņēmumu juridiskajām formām Eiropā un pētījumā par ES valstu praksēm, atbalstot sociālo uzņēmējdarbību.
2015.gada nogalē PROVIDUS piedalījās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas dibināšanā – PROVIDUS ir
asociācijas biedrs un Agnese Lešinska pārstāv PROVIDUS asociācijas padomē.
PROVIDUS iesaistījās darbā par NVO fonda izveidi, kas nākotnē varētu sniegt ilgtspējīgu un caurskatāmu valsts
atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai (2016.gada budžetā NVO fondam novirzīti 400 000 EUR). PROVIDUS arī
aicināja nepiešķirt valsts budžeta finansējumu konkrētām nevalstiskajām organizācijām, pateicoties Saeimā
pārstāvēto politisko partiju simpātijām (tā sauktajām deputātu kvotām), tomēr kopš 2013.gadā atgriezušos
praksi neizdevās mainīt. Tāpat PROVIDUS iesaistījās diskusijā par saimnieciskās darbības regulējumu
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nevalstiskām
organizācijām,
aicinot
atbildīgās
valsts
iestādes
neveidot
nepārdomātus šķēršļus NVO aktivitātēm
situācijā, kad NVO finansējums no valsts
puses nav pieejams vai nav pietiekošā
apmērā.

Droša valsts
Apkopojot 10 Eiropas valstu prakses un
tiesisko
regulējumu
jauniešu
likumpārkāpumu
prevencijas
jomā,
PROVIDUS publicēja apjomīgu pētījumu, kurā
viens no būtiskākajiem aspektiem ir
antisociālas uzvedības agrīnās prevencijas
jēdziens. Kopumā pētījums sniedz atbildi uz
jautājumu, kas ir jādara, lai pasargātu bērnus
un jauniešus no saskarsmes ar formālo
justīcijas sistēmu. Lai pievērstu agrīnās
prevencijas jautājumam plašāku jomas
speciālistu un sabiedrības uzmanību,
PROVIDUS rīkoja starptautisku konferenci,
kuras ietvaros iepazīstināja ar atziņām par
mazu bērnu (5 – 10 gadi), viņu ģimeņu un
pedagogu, kā arī citu institūciju inovatīvām
sadarbības formām, lai nepieļautu, ka bērni
kļūst par noziedzīgu nodarījumu upuriem vai
pieaugot paši izdara likuma pārkāpumus.
PROVIDUS arī publicēja monitoringa
ziņojumu - pētījumu par efektīvām un
Latvijas novadu praksē pārbaudītām
iekļaujošām agrīnās prevencijas metodēm,
kas mazinātu antisociālas uzvedības radītos
riskus bērniem tieši pirmsskolas un
sākumskolas periodā.

PROVIDUS medijos
PROVIDUS eksperti pastāvīgi analizē rīcībpolitikas
aktualitātes un sadarbojas ar medijiem, lai izceltu dienas
kārtībā sabiedrības attīstībai nozīmīgus jautājumus.
2015.gadā PROVIDUS darbi tika aprakstīti un pētnieku
ekspertīze izmantota 353 publikācijās drukātajos un
interneta medijos, kā arī elektroniskajos medijos Latvijā.
lsm.lv un lsm.rus
Citi
NRA un NRA.lv
tvnet.lv un tvnet.rus
Delfi.lv un Delfi.rus
diena un diena.lv
Reģionālā prese
IR un IR.lv
LA un LA.lv
DB

74
57
55
36
34
27
25
17
14
13

PROVIDUS eksperti drukātajos un interneta medijos
Valts Kalniņš
Ilona Kronberga
Iveta Kažoka
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Marija Golubeva
Indra Mangule
Marta Rikša
Sanita Sīle
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PROVIDUS iesaistījās Eiropas Komisijas pētījumā par organizēto noziedzību Eiropas Savienībā un
iespējamajiem tās novēršanas veidiem, analizējot situāciju Latvijā.
PROVIDUS rīkoja slēgtu diskusiju ar iesaistītajām institūcijām un nevalstisko organizāciju ekspertiem par
cietušo atbalsta sistēmas izveidi Latvijā, analizējot sistēmas izveidei nepieciešamos esošos un vēl trūkstošos
elementus.
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Iekļaujoša sabiedrība
PROVIDUS konferencē publiskoja starptautisku salīdzinošo pētījumu par imigrantu integrāciju ietekmējošo
likumdošanu ES valstīs, kā arī Austrālijā, Kanādā, Islandē, Japānā, Jaunzēlandē, Norvēģijā, Dienvidkorejā,
Šveicē, Turcijā un ASV. Jau trešajā šī pētījuma izdevumā Latvija tika novērtēta ar viszemāko vērtējumu ES
valstu vidū.
Lai veicinātu trešo valstu pilsoņu līdzdalību, PROVIDUS īstenoja apmācības un mentoringu trešo valstu
pilsoņiem, kā arī palīdzēja viņiem attīstīt savus
pilotprojektus līdzdalības jomā. Apmācībās
Bēgļu uzņemšana
piedalījās 8 trešo valstu valstspiederīgie, kas
dzīvo Latvijā – no Ēģiptes, Gruzijas, Krievijas,
PROVIDUS iesaistījās nevalstisko organizāciju
Nigērijas un Tadžikistānas. Trīs no viņiem
konsorcijā koordinētam NVO atbalstam bēgļu
īstenoja pilotprojektus imigrantu līdzdalības
uzņemšanai Latvijā, līdzorganizējot konsultāciju par
veicināšanai Latvijas sabiedrībā, no kuriem viens
labākajiem risinājumiem. Lai publiskajās diskusijās
– Alekseja Anisimova projekts Voice of Migrants
mazinātu mītus par patvēruma meklētājiem,
piesaistījis lielu mediju uzmanību. Tāpat
PROVIDUS arī publicēja kopsavilkumu ar unikāliem
PROVIDUS turpināja vadīt imigrantu integrācijas
datiem par Mucinieku centrā dzīvojošo patvēruma
jomā aktīvo nevalstisko organizāciju līdzdalību
meklētāju izglītību, profesijām, kā arī pieredzi Latvijā.
Latvijas migrācijas un integrācijas rīcībpolitikas
PROVIDUS arī piedalījās darba grupā, kas izstrādāja
veidošanā un izvērtēšanā, konkrēti – iesaistoties
Rīcības plānu personu, kurām nepieciešama
ES patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda
starptautiskā
aizsardzība,
pārvietošanai
un
aktivitāšu plānošanā 2014.-2020.gadam.
uzņemšanai Latvijā. Daži PROVIDUS priekšlikumi,
piemēram, punkts par mehānismu bēgļu izglītības vai
PROVIDUS publicēja pētījumu par 11.Saeimas
profesionālās kvalifikācijas atzīšanai dokumentu
diskusijām un lēmumiem par pilsonisko
nozaudēšanas gadījumā, tika ņemti vērā.
līdzdalību, sniedzot pārskatu par Saeimas
balsojumiem līdzdalības jautājumos, kā arī
analizējot deputātu izpratni par līdzdalību un
deputātu lietotos iekļaujošos un izslēdzošos
izteikumus attiecībā uz iedzīvotāju grupām,
kurām ir priviliģētas tiesības lemt par Latvijas
nākotni.

Konsultācijas
Valsts Kancelejas uzdevumā PROVIDUS pētnieks
Valts Kalniņš izstrādāja Ministru kabineta
ieteikumu projektu „Valsts pārvaldes nodarbinātā ētikas kodekss”.
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) uzdevumā PROVIDUS pētnieks Valts Kalniņš veica
salīdzinošus pētījumus par valsts sektora korupcijas novēršanu Austrumeiropā un Centrālāzijā (publicēts
2015.gadā) un uzņēmējdarbības godaprātu Austrumeiropā un Centrālāzijā (publikācija gaidāma 2016.gadā).
Valts Kalniņš arī veica vairākus uzdevumus pēc Eiropas Padomes pasūtījuma – nodrošināja mācības Turcijas
pārvaldes iestāžu inspektoriem par korupcijas risku izvērtēšanu un sektorālo pretkorupcijas stratēģiju izstrādi
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un īstenošanu, piedalījās Moldovas Nacionālās integritātes komisijas un amatpersonu deklarāciju sistēmas
reformu projekta izvērtēšanā, kā arī interešu konflikta likumdošanas rīkkopas ES Austrumu partnerības valstīm
izstrādē.
Eiropas Komisijas uzdevumā PROVIDUS pētnieces Indra Mangule un Marta Rikša turpināja piedalīties visu ES
valstu imigrantu integrācijas ekspertu tīklā, interneta resursā nodrošinot regulāru informāciju par
nozīmīgākajām rīcībpolitikas un tās ieviešanas aktualitātēm Latvijā.
Bertelsmana fonda (Bertelsmann Stiftung) uzdevumā PROVIDUS asociētā pētniece Vita Tērauda atjaunoja
vērtējumu Latvijas valsts pārvaldes darbam un kapacitātei starptautiskā pētījumā par ilgtspējīgas pārvaldes
rādītājiem OECD un ES dalībvalstīs.
PROVIDUS sekotāji sociālajos tīklos
2014.gada decembrī
2015.gada decembrī
6354

1199

1390

6710

Ekonomikas ministrijas uzdevumā PROVIDUS pētniece
Agnese Lešinska veica pētījumu par to, kā pašvaldības
informē sabiedrību par izsniegtajām būvatļaujām.
Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā PROVIDUS
pētniece Marija Golubeva rediģēja ziņojumu par Latvijas
izglītības sistēmu iesniegšanai OECD.
Sabiedrības integrācijas fonda uzdevumā (konsorcijā ar SIA
Corporate Consulting) PROVIDUS pētnieces Marija
Golubeva, Marta Rikša un Indra Mangule veica izpēti par
dažādības vadības situāciju uzņēmumos. Pakalpojuma
ietvaros tika izstrādāta arī īsfilma „Dažādības vadība.
Ieguvumi uzņēmumam”, un notika seminārs uzņēmumu
vadītājiem.

Ārlietu ministrijas uzdevumā PROVIDUS pētnieces Marija
Golubeva un Indra Mangule sagatavoja Latvijas attīstības sadarbības politikas 2011.-2015. gadā novērtējumu,
ko arī prezentēja ministrijas konferencē.

Apmācības
Ukrainas fonda International Renaissance Foundation uzdevumā PROVIDUS pētnieces Marija Golubeva un
Iveta Kažoka novadīja apmācības Ukrainas domnīcu analītiķiem un vadītājiem, kā arī Cilvēktiesību programmas
dalībniekiem par politikas analīzes metodēm, mērķa auditoriju analīzi, interešu aizstāvību un pētniecisko
produktu kvalitātes kontroli.
Ar Ārlietu ministrijas atbalstu un kopā ar partneriem Ukrainā (domnīcu CEDOS) PROVIDUS pētnieces Marija
Golubeva un Iveta Kažoka vadīja apmācības Ivano-Frankivskas un Odesas pilsētu aktīvistiem par iedzīvotāju
līdzdalības metodēm.
Valts Kalniņš noturēja 12 nodarbības par pretkorupcijas un profesionālās ētikas jautājumiem Rīgas
pašvaldības SIA „Rīgas ūdens” darbiniekiem. Nodarbību saturs aptvēra jautājumus par korupcijas
7
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pamatjēdzieniem un tendencēm, likumā noteikto atbildību un SIA „Rīgas ūdens” ētikas standartiem.
Nodarbībās piedalījās tikpat kā visi uzņēmuma darbinieki.
Agnese Lešinska novadīja 8 seminārus,
apmācot būvniekus, Līvānu un Ķekavas
pašvaldību būvvaldes un juristus par jaunā
būvniecības regulējuma piemērošanas kārtību
un noteikumiem.

PROVIDUS ienākuma avoti 2015.gadā
Citi 6%

Finansējums
PROVIDUS budžets 2015.gadā bija 423 086
eiro, no tiem 86% bija noteiktām aktivitātēm
piesaistītais finansējums (granti), bet 14% ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem.
Būtiskākais atbalsts PROVIDUS darbības
nodrošināšanai 2015.gadā nāca no Eiropas
Savienības un citām Eiropas starptautiskajām
organizācijām.

Latvijas
budžets 25%

Atvērtās
sabiedrības
fondi 14%

Eiropas
Savienības,
Eiropas
Padome,
Eiropas
ekonomiskā
zona, OECD
56%

Komanda
2015.gada beigās PROVIDUS strādāja 11
pastāvīgie darbinieki un 4 asociētie pētnieki. PROVIDUS komandu pērn atbalstīja arī praktikanti Miķelis
Raudseps, Alice Vianello, Sergejs Musatovs, Lelde Arnicāne un Annija Kaktiņa.
PROVIDUS darbu vērtēja un iedvesmoja 18 biedri, kā arī Padome sešu cilvēku sastāvā. Padomes priekšsēdētājs
ir SIA "Tilde" līdzīpašnieks Andrejs Vasiļjevs.

PROVIDUS misija
PROVIDUS misija ir veicināt zināšanās balstītu politiku, sākot no lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas līdz ieviešanas
uzraudzībai un izvērtēšanai. PROVIDUS ir ekspertīzes avots un pārmaiņu aģents labas pārvaldības, sabiedrības drošības un
iekļaujošas politikas jomās, turklāt mēs tiecamies ne tikai strādāt Latvijā, bet savu pieredzi nodot arī starptautiski.
Mēs publicējam pētījumus un politikas analīzi, uzraugām un izvērtējam politikas ieviešanu, kā arī ieviešam pilotprojektus, lai
pārbaudītu inovatīvas pieejas. Ar pastāvīgu līdzdalību politikas veidošanā un sabiedriskajās diskusijās mēs meklējam labākos
risinājumus. Mēs arī sniedzam apmācības un konsultācijas valsts iestādēm, pašvaldībām, privātām un starptautiskām
organizācijām.
Mēs iestājamies par iedzīvotāju līdzdalību politikas veidošanā, nodrošinot pieeju PROVIDUS ekspertīzei un rīkojot sabiedriskas
debates. Lai to panāktu, PROVIDUS turpina uzturēt lielāko interneta politikas resursu Latvijā – Providus.lv (agrāko Politika.lv), kā
arī organizē publiskus pasākumus un konsultācijas, izmantojot inovatīvas metodes un rīkus.
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Pielikums
Būtiskākie rīcībpolitikas jautājumi, par kuriem 2015.gadā PROVIDUS pētnieki iesaistījās interešu aizstāvībā,
piedaloties darba grupās, gatavojot atzinumus un sniedzot komentārus medijiem.
Valts Kalniņš

Iveta Kažoka

Agnese Lešinska

Reinis Āboltiņš

Ilona Kronberga
un Sanita Sīle

Dace Akule

Marija Golubeva

Grozījumi KNAB likumā
Valsts amatpersonu deklarācijas
Valsts kontroles iniciatīva piedzīt zaudējumus no amatpersonām par nelikumīgu rīcību ar finanšu
līdzekļiem
Valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes
Saeimas deputātu imunitāte
Priekšvēlēšanu kampaņu un partiju darbības regulējums
Eiropas Savienības pārvaldības jautājumi un Eiropas pilsoņu iniciatīvas uzlabojumi
Valsts kontroles funkcijas un Valsts kontroles iniciatīva piedzīt zaudējumus no amatpersonām par
nelikumīgu rīcību ar finanšu līdzekļiem
Valsts amatpersonu atlase un prezidenta izvēles kritēriji
Likumprojekts "Sociālās uzņēmējdarbības likums"
Ministru kabineta noteikumu projekts par atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai
Grozījumi "Biedrību un nodibinājumu likumā" tādu NVO darbības ierobežošanai, kas apdraud valsts
drošību
Sabiedriskā labuma organizāciju definīcijas un darbības jēdziena precizēšana
Nevalstisko organizāciju saimnieciskās darbības ierobežošana
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Vispārīgie būvnoteikumi" un grozījumi Būvniecības likumā
saistībā ar Būvniecības valsts kontroles biroja lomu
Gāzes tirgus liberalizācija Latvijā
Enerģētikas politika un enerģētiskā drošība
Atjaunojamo energoresursu atbalsta politika un likumdošana Latvijā
Krimināllikuma tiesiskā regulējuma pilnveide
Latvijas Sodu izpildes kodeksa normu pilnveide
ES direktīvas ieviešana noziegumos cietušo atbalstam un tiesību aizsardzībai
Preventīvo piespiedu līdzekļu tiesiskais regulējums
Bērnu un jauniešu likumpārkāpumu prevencija
Uzraudzība Zolitūdes traģēdijas izgaismoto sistēmisko kļūdu labošanai
Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.2018.gadam īstenošanas uzraudzība (dalība uzraudzības padomē)
ES patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda aktivitāšu plānošana Latvijā
NVO fonda izveide
Pārskats par Reemigrācijas atbalsta pasākumu īstenošanas gaitu
Rīcības plāns patvēruma meklētāju pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā

PROVIDUS gada pārskats ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta „PROVIDUS –
valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā” ietvaros. Par pārskata saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs
PROVIDUS”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. NVO darbības atbalsta
programma tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
www.sif.lv
www.eeagrants.org
www.eeagrants.lv
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