Ko PROVIDUS darīja 2016. gadā? rediģēts un papildināts ziņojums
no gada pārskata saturiskās daļas, iesniegtas
Valsts ieņēmumu dienestā
2017.g. martā
PROVIDUS veica dažādus pētījumus savas kompetences jomās gan Latvijas, gan
starptautiskā mērogā, tajā skaitā:












Apkopoja datus un publicēja Ilgtspējīgas pārvaldības indikatorus par 2016.gadu
(kā Bertelsmana fonda partneris Latvijā)
Analizēja Saeimas darbu sadarbībā ar biedrību DELNA, vērtējot lēmumu
pieņemšanas procesu argumentāciju un izgaismojot problēmas, kas saistītas ar
dažādu interešu lobēšanu, regulāri publicējot ikmēneša monitoringa ziņojumus
(piemēram, šeit ziņojums par septembri);
Analizēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iekšējās pretrunas un
attīstību laikā no 2011. līdz 2016. gadam;
Piedalījās starptautiskā korupcijas pētniecības projektā ANTICORRP izzinot, kā
mediji atspoguļo korupcijas jautājumus, kā arī pētot mediju un korupcijas
problēmas mijiedarbību (Ivetas Kažokas raksts „Korupcijas (aprakstīšanas)
nacionālās īpatnības”; pētījums „Case studies on corruption involving journalists:
Latvia”, pētījums „Narratives of evil: Localized understandings of corruption”,
ziņojums „Human Assisted Content Analysis of the print press coverage of
corruption in Latvia”);
Uzsāka dalību starptautiskā pētījumā par bēgļu un patvēruma meklētāju
integrācijas politiku ar mērķi izstrādāt vienotus indikatorus un metodes, kā mērīt
un uzlabot patvēruma meklētāju un bēgļu starptautisko aizsardzību;
Kopā ar partneriem Somijā un Igaunijā veica pētījumu par prāmju satiksmes
izmantošanu cilvēktirdzniecības upuru pārvietošanai;
Veica starptautisku pētījumu par to, kādēļ Baltijas un Polijas pilsoņi (migranti)
izvēlas vai neizvēlas iesaistīties savas jaunās mītnes valsts politikas dzīvē, un
prezentēja pētījuma rezultātus Briselē, Dublinā un Korkā;
Turpināja papildināt demokrātijas inovāciju mājaslapu Re:Imagining Democracy,
publicējot septiņus jaunus materiālus
Analizēja apcietinājuma izpildes prakses tendences Latvijā






Sadarbībā ar žurnālu Laiks Pasaulei, turpināja publicēt rakstus par citu valstu
pieredzi, veicot nozīmīgas reformas – tika publicēts raksts par Singapūras
demogrāfijas politikas neveiksmi, Igaunijas pretkorupcijas politikas panākumiem,
Dānijas veiksmes stāsta iemesliem, britu bikstīšanas (nudging) metodi kā
pārvaldes instrumentu;
Pēc OECD pasūtījuma analizēja biznesa godīguma veicināšanas pasākumus
Austrumeiropā un Vidusāzijā, pabeidzot šo pētījumu 2016. gadā;
Pēc Rumānijas Tieslietu ministrijas pasūtījuma un sadarbībā ar OECD piedalījās
Rumānijas Nacionālās pretkorupcijas stratēģijas 2012-2015 īstenošanas
izvērtējumā.

PROVIDUS iesaistījās likumdošanas un rīcībpolitikas izstrādē vai ieviešanas izvērtēšanā,
tajā skaitā:












Uzraudzīja sistēmisko kļūdu labojumus pēc Zolitūdes traģēdijas un publiskojot
situācijas ikgadēja izvērtējuma apkopojumu būvniecības kvalitātes, cietušo tiesību
un civilās aizsardzības jomās;
Sniedza atzinumu Satversmes tiesai par priekšvēlēšanu aģitācijas
ierobežojumiem;
Sniedza atzinumu Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru;
Sniedza atzinumu par Sociālās uzņēmējdarbības likumprojektu;
Sniedza atzinumu par NVO fonda darbības stratēģiju;
Izstrādāja metodiku un kritērijus, pēc kuriem sociālie uzņēmumi varēs pieteikties
EK finansējumam (sadarbībā ar LM);
Sniedza komentāru Valsts Kancelejai par Latvijas OGP (Open Government
Parnership) Otrā rīcības plāna (01.07.2015-30.06.2017) vidusposma izvērtējumu;
Izvērtēja korupcijas novēršanas procesus Valsts ieņēmumu dienestā (sadarbībā ar
uzņēmumu PWC);
Piedalījās Valsts pārvaldes politikas attīstības padomē un Valsts prezidenta
izveidotajā Tiesiskās vides pilnveides komisijā;
Piedalījās Saeimas un ministriju (Tieslietu, Iekšlietu) veidotajās darba grupās par
nepilngadīgiem
likumpārkāpējiem,
patvēruma
meklētājiem,
sociālo
uzņēmējdarbību un citiem savas kompetences jautājumiem;
Koordinēja NVO ieteikumus sabiedriskajai apspriešanai par jauno valsts
pārvaldes politiku (apkopojums)

Lai veicinātu informētu un jēgpilnu sabiedrības līdzdalību rīcībpolitikas veidošanā, kā arī
uzlabotu atsevišķu sabiedrības grupu tiesību ievērošanu, PROVIDUS rīkoja un iesaistījās
dažādos publiskos pasākumos, tajā skaitā:


Organizēja Baltijas mēroga konferenci "Nation and Migration in the Baltic States"
(nācija un migrācija Baltijas valstīs), aktualizējot diskusiju par migrācijas un
patvēruma politiku;
















Otrā sarunu festivāla LAMPA ietvaros sarīkoja “Vaimanu kora” priekšnesumu un
tam sekojošu diskusija par lēmumu pieņemšanas kvalitāti valsts pārvaldē, kā arī
kā arī sadarbībā ar biedrību DELNA – diskusiju par dabasgāzes tirgus
liberalizācijas procesu Latvijā;
Sadarbībā ar QuoTuDomā organizēja debati „Vai vairāk referendumu apdraud
Latvijas drošību?” (ieraksts) Diskusijas pamatā bija 2016.gada sākumā
publiskotais pētījums „11.Saeimas diskusijas un lēmumi par pilsonisko
līdzdalību”)
sadarbībā ar biedrību DELNA – organizēja diskusiju par KNAB darba
rezultātiem, bremzējošiem faktoriem, lomu un mērķiem nākotnē, kā arī KNAB
priekšnieka atlases procedūras uzlabojumu iespējām;
sadarbībā ar Dirty Deal Teatro novadīja lekciju par “demokrātijas ķēpīgumu”
pasākumā Vairākuma vara (Ivetas Kažokas piezīmes pēc pasākuma);
Sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu organizēja sabiedriskās politikas Forumu
ar starptautisku ekspertu dalību par politisko partiju izaicinājumiem 21.gadsimtā
(ideju apkopojums u.c. resursi);
Sarīkoja publisku diskusiju par cilvēku bez Latvijas pilsonības iesaistīšanos
pašvaldību darbā;
Sadarbībā ar Valsts kanceleju organizēja prāta vētra par valsts pārvaldes politikas
izvērtēšanu, iesaistot arī citus nevalstiskos partnerus (atziņas pēc pasākuma);
Sadarbībā ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju Rīgā novadīja apmācības
reģionālajiem žurnālistiem par dažādiem ar ES saistītiem jautājumiem
(informācijas avotu meklēšana un atlase, dažādu ES institūciju loma un
mijiedarbība u.c.);
Apmācīja speciālistus par bērnu tiesībām un komunikāciju ar bērniem, kas
izdarījuši likumpārkāpumu, kā arī sadarbībā ar starptautisko organizāciju
International Juvenile Justice Observatory izveidoja bezmaksas interneta
apmācību programmu latviešu valodā;
Komentēja ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) 2015. gada
ziņojumu.

