DOMNĪCAS
PROVIDUS
2019.GADA
DARBĪBAS
PĀRSKATS

Vadošā rīcībpolitikas domnīca Latvijā kopš 2002.gada

Ja 2018.gads domnīcai PROVIDUS bija pārmaiņu gads, tad 2019.gadā mēs
nostiprinājāmies, papildinājām savu komandu un uz gada beigām mūsu misijas
jautājumos strādājām jau ar pilnu jaudu.
PROVIDUS misija un pieci stratēģiskie mērķi vada mūsu darbu, palīdz sakārtot
prioritātes, izšķir jautājumus par to, kurās cīņas iesaistīties un kurās – palikt
malā.
2019.gadā mums veicās labi.
2019.gadā mūsos ieklausījās – PROVIDUS analīze un iniciatīva lielā mērā ir
pamatā tam, ka tiesas aizvien biežāk uzzinās apmeklētāju un procesa
dalībnieku viedokli par to darba kvalitāti, tam, ka Latvijas partijas kļūs
spēcīgākas un, cerams, atbildīgākas, tam, ka nākotnes pašvaldības būs vairāk
motivētas savā darbā iesaistīt iedzīvotājus, tam, ka jau drīzā nākotnē Latvijas
iestādes izmēģinās citās ES valstīs pazīstamo sociāli atbildīgo iepirkumu modeli,
kā arī tam, ka valsts un ES atbalsts tiks biežāk virzīts jēdzīgām sabiedrības
saliedēšanas idejām.
2019.gadā mēs daudz eksperimentējām. Mēs pirmo reizi runājām ar saviem
līdzpilsoņiem lielveikalos. Mēs pirmo reizi organizējām pasākumus paralēli
vairākās valodās. Mēs kārtējo reizi pilnīgi pārstrādājām principus, pēc kuriem ir
veidota pirmsvēlēšanu partiju salīdzināšanas anketa.
2019.gadā PROVIDUS turpināja strādāt ar jautājumiem, kas prasa drosmi –
sākot no patvēruma meklētāju problēmām, līdz darbam ar visdažādākajām
politiskajām partijām, kā arī uz Latviju aizvainotām sabiedrības grupām.
“Nenolēcām” no tehniski komplicētiem, sabiedrībai teju vai neizskaidrojamiem
jautājumiem, sākot ar centieniem pilnveidot būvniecības procesa regulējumu
un beidzot ar Latvijas spēju ietekmēt daudzskaitlīgās Eiropas Savienības
institūcijas.
Skaidrs, ka ne viss mums izdevās.
PROVIDUS 17 gadu vēsture ir pilna ar liecībām par to, ka daudzas pārmaiņas
prasa ne tikai neatlaidību, bet arī laiku. Mūsu svarīgākās 2019.gada iestrādes ir
jautājumos, kuriem vajadzēs gan vienu, gan otru – mājokļu pieejamība,
sabiedrības apātijas mazināšana, gudrāka un pārdomātāka migrācijas politika.
Iveta Kažoka
PROVIDUS direktore
2020.gada februārī
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LABAS PĀRVALDĪBAS
UN PILSONISKĀS
SABIEDRĪBAS
SPĒCINĀŠANA

Viens no PROVIDUS stratēģiskajiem mērķiem – palīdzēt Latvijai kļūt par vienu no Eiropas
Savienības vislabāk pārvaldītajām valstīm. Šim nolūkam PROVIDUS katru gadu izvirza sava darba
prioritātes pārvaldes spēcināšanai. 2019.gada prioritāte bija labu konsultāciju mehānismu izveide
pašvaldību, valdības un Saeimas sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību.
1.1. Veiksmīgākas konsultācijas ar sabiedrību – pašvaldību līmenis

2019.gadā PROVIDUS pirmo reizi bija iespēja padziļināti pētīt līdzdalības iespējas Latvijas
pašvaldībās, kā arī palīdzēt tām kļūt atsaucīgākām iedzīvotāju vajadzībām. PROVIDUS
prioritizēja pašvaldības tādēļ, ka domnīcas 2016.-2017.gados veiktā analīze liecināja, ka,
salīdzinājumā ar ministrijām vai Saeimu, pašvaldību deputāti maz iesaista iedzīvotājus vai
sabiedriskās organizācijas savā darbā.
Lai veicinātu jēgpilnu iedzīvotāju iesaisti, PROVIDUS apzināja vairāk nekā 30 labās prakses
piemērus no Latvijas pašvaldībām, kā arī lūdza attiecīgo pilsētu un novadu pārstāvjus ar tiem
dalīties īpaši sarīkotā starptautiskā konferencē. Papildus tam, PROVIDUS īpaši popularizēja
pasaulē šobrīd populāro sabiedrības iesaistes mehānismu – sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu
(participatory budgeting), kas dod iespēju pašvaldību iedzīvotājiem pašiem sadalīt daļu no
pašvaldības budžeta. PROVIDUS organizēja Latvijas pašvaldībām šai tēmai veltītus seminārus,
īpaši palīdzot Rīgai un Gulbenei – pilsētām, kuras ir 2020.gadā apņēmušās iesaistīt iedzīvotājus
budžeta sadalē.
PROVIDUS arī sniedza atbalstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, palīdzot tai
izstrādāt konceptuālu ziņojumu par universāla regulējuma izveidi sabiedrības līdzlemtai
budžetēšanai – ministrijas sagatavotais konceptuālais ziņojums lielā mērā balstās PROVIDUS
piedāvātajā analīzē.
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LABAS PĀRVALDĪBAS UN PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS SPĒCINĀŠANA

Papildus tam, PROVIDUS piedalījās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdēs,
aizstāvot ieceri par pašvaldību referendumu ieviešanu Latvijā, kā arī palīdzot veidot tiem
saprātīgu regulējumu.
2020.gadā PROVIDUS plāno turpināt darbu pie tā, lai Latvijas iedzīvotājiem pašvaldību līmenī
būtu plašs līdzdalības instrumentu klāsts. PROVIDUS īpašais pētniecības fokusa jautājums būs
iedzīvotāju iesaiste pašvaldību ilgtermiņa stratēģiju un citu plānošanas dokumentu izstrādē, kā
arī PROVIDUS turpinās iestāties par to, lai Latvijas pašvaldību iedzīvotājiem būtu iespēja
piedalīties referendumos, sadalīt daļu no pašvaldību budžeta, kā arī lai deputāti novērtētu
kvalitatīvu konsultāciju sniegtos ieguvumus.
1.2. Veiksmīgākas konsultācijas ar sabiedrību – valsts līmenis

Papildus darbam ar pašvaldībām, 2019.gadā PROVIDUS daudz strādāja arī pie tā, lai uzlabotos
sabiedrības iesaistes iespējas nacionālajā (valsts) līmenī. Šim nolūkam PROVIDUS fokusā bija
divi uzdevumi: 1) spēcināt aktīvākās Latvijas sabiedriskā labuma NVO, kuras var un vēlas
iesaistīties pilsoniskajā dialogā ar valsti; 2) spēcināt valsts līmeņa pilsoniskā dialoga platformas.
Lai spēcinātu Latvijas aktīvākās sabiedriskā labuma NVO, PROVIDUS, sadarbībā ar Latvijas
sabiedrisko organizāciju jumta organizāciju Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA), organizēja
ambiciozu apmācību ciklu, kurā padziļināti mācīja par interešu aizstāvēšanu Saeimā un
Ministru kabinetā, par jēgpilnu diskusiju un protestu organizēšanu, kā arī organizēja
izglītojošus seminārus tām organizācijām, kuras pārstāv NVO sektoru valsts līmeņa pilsoniskās
dialoga platformās. Galvenās semināru tēmas: sabiedriskā labuma organizāciju tēls un
problēmas, interešu koordinēšana nacionālās attīstīšanas plānošanas kontekstā, NVO sektora
prioritātes 2020.gadam. Šie semināri ļāva kopīgiem spēkiem efektīvāk definēt un aizstāvēt
sektora kopīgās intereses nekā tad, ja katra organizācija būtu rīkojusies atsevišķi.
PROVIDUS 2019.gadā turpināja aizstāvēt iepriekšējā gadā kopā ar citām organizācijām un
valsts pārvaldes pārstāvjiem izstrādāto ieceri pilnveidot pašreizējās valsts līmeņa pilsoniskā
dialoga platformas, it sevišķi valdības un nevalstisko organizāciju memoranda padomi. Šīs
ieceres īstenošana ļautu sabiedriskajām organizācijām daudz efektīvāk veidot dialogu ar valsti
(Memoranda padomes izveidojot mehānismus, kas nepārtraukti strādā ar pilsoniskās
sabiedrības attīstībai svarīgiem jautājumiem, kā arī stiprinot NVO jumta organizācijas spēju
apkopot un koordinēt dažādu NVO viedokļus). Jaunais Memoranda padomes modelis,
visticamāk, sāks strādāt 2020.gadā.
2020.gadā PROVIDUS turpinās iestāties par labāku pilsoniskā dialoga platformu, kā arī īpaši
prioritizēs darbu ar ministrijām, lai tās pārliecinātu par nepieciešamību uzlabot to prakses
konsultācijām ar sabiedrību. PROVIDUS vēlas, lai aizvien vairāk ministriju konsultētos ar
sabiedrību vēl pirms tam, kad ir izstrādāts kāds normatīvā akta melnraksts, un lai konsultāciju
process atbilstu pasaules labākajiem standartiem.
2019.gadā PROVIDUS veica priekšizpēti par pilsoniskās līdzdalības iespēju paplašināšanu
Saeimā, tās rezultātus prezentējot parlamenta komisiju koordinatoriem darbam ar NVO.
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LABAS PĀRVALDĪBAS UN PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS SPĒCINĀŠANA

2020.gadā PROVIDUS plāno pilsoniskās līdzdalības iespēju paplašināšanu pārrunāt arī ar
Saeimas komisiju priekšsēdētājiem, kā arī izveidot videointerviju sēriju ar Saeimas komisiju
priekšsēdētājiem par to, kā pilsoņi var palīdzēt Saeimai pieņemt labākus lēmumus.
1.3. Labas pārvaldības veicināšana

Lai gan zemākā intensitātē nekā attiecībā uz sabiedrības iesaistes jautājumiem, tomēr
2019.gadā PROVIDUS atrada iespēju pievērsties arī citiem jautājumiem, kuri ir svarīgi Latvijas
pārvaldes kvalitātes uzlabošanai.
PROVIDUS turpināja strādāt uzraudzības padomēs, kuras palīdz Valsts administrācijas skolai un
Valsts kancelejai izveidot kvalitatīvāku ierēdņu apmācības programmu, uzstājot uz to, ka
apmācību kursiem ir jābūt pēc iespējas praktiskiem, ar paliekošu vērtību, kā arī nav jābaidās
eksperimentēt ar pavisam jaunām apmācību formām. 2019.gadā PROVIDUS pirmo reizi tika
uzaicināts arī Latvijas Republikas Valsts kontroles sabiedriskajā padomē, kuras ietvaros
konsultēja Valsts kontroli par vairākām tās revīzijām. Sadarbībā ar Valsts kontroli, 2020.gadā
PROVIDUS plāno sīkāk izpētīt un sarīkot diskusijas par jautājumiem, kuri skar valsts
amatpersonu atbildību.
PROVIDUS arī turpināja darbu KNAB Sabiedriski konsultatīvajā padomē, uzsverot
nepieciešamību atjaunot iestādes darba fokusu ne tikai uz izmeklēšanu, bet arī uz korupcijas
novēršanas stratēģiskajiem jautājumiem.
2020.gadā PROVIDUS interešu aizstāvēšanas prioritātes labākas pārvaldības jomā būs šādas:
1) atbalsts KNAB jauna korupcijas novēršanas vidēja termiņa politikas plānošanas
dokumenta izveidē – mums ir svarīgi, lai šis dokuments ir vienlaikus ambiciozs un
reālistisks;
2) atbalsts Saeimai, izstrādājot saprātīgu lobēšanas regulēšanas likumu;
3) risinājumu meklēšana attiecībā uz smagākajām Latvijas pārvaldes kvalitātes
problēmām – vājo analītisko kapacitāti gan valdībā, gan Saeimā; vāju nozīmīgu reformu
koordināciju un komunikāciju; informācijas pieejamības trūkumiem.
Papildus tam, PROVIDUS savas ekspertīzes jautājumos iesaistīsies arī jaunā pašvaldību likuma
izstrādē, kā arī cīnīsies par to, lai tiktu īstenotas PROVIDUS 2019.gadā piedāvātās idejas
attiecībā uz sabiedrībai nozīmīgu datu atvēršanu (tās tika iekļautas Latvijas ceturtajā Atvērtās
pārvaldības partnerības plānā).
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POLITISKO PARTIJU
SPĒCINĀŠANA

Nu jau ilggadēja PROVIDUS darba prioritāte ir politisko partiju spēcināšana. Šīm demokrātiskā
sabiedrībā tik nepieciešamajām organizācijām sabiedrības uzticēšanās Latvijā ir kritiski zema –
ap 6%.
Pirms 2019.gada EP vēlēšanām, veidojot partiju salīdzināšanas anketu Partiju šķirotava, ar
prieku konstatējām, ka Latvijas partijas beidzot ir apzinājušās vajadzību kļūt par biedriem
Eiropas līmeņa partijām. PROVIDUS gan iepriekš, gan šobrīd iesaistās Eiropas mēroga diskusijā
par Eiropas līmeņa partijām un to spēcināšanu, mudinot Latvijas partijas pievienoties sev
tuvākajām Eiropas partijām.
2019.gadā PROVIDUS agrāk veiktā analīze bija par pamatu Tieslietu ministrijas piedāvājumam
par valsts finansējuma būtisku palielināšanu Latvijas partijām, pietuvojoties tam finansējuma
apjomam, kuru savām partijām atvēl Latvijas kaimiņvalstis Igaunija un Lietuva.
Lai gan Saeima, pieņemot jauno partiju finansēšanas modeli, lielākoties balstījās PROVIDUS
iepriekš izstrādātajā argumentācijā, tomēr diemžēl jaunajā partiju finansēšanas modelī netika
iekļauti divi būtiski mūsu ierosinājumi: 1) paredzēt partiju bāzes finansējumu (kas ļautu
nodrošināt to administratīvās un pētniecības izmaksas) ne tikai Saeimā pārstāvētajām partijām,
bet arī tām partijām, kuras ieguvušas vismaz 2% balsis; 2) partiju finansēšanas modelī iestrādāt
motivācijas instrumentu tam, lai partijas orientētu palielināt savu biedru skaitu. Šobrīd lielākās
Latvijas partijas ir vairākas reizes mazākas par kaimiņvalstu partijām.
PROVIDUS 2019.gadā palīdzēja detalizēt jauno partiju finansēšanas modeli aspektos, kuri
attiecas uz partiju apvienību finansēšanu, kā arī partijām atļautajām izdevumu kategorijām.
PROVIDUS arī aicināja Saeimu izvērtēt to, kāda būs jaunā partiju finansēšanas modeļa ietekme
uz politisko konkurenci, it sevišķi pašvaldību vēlēšanās. 2020.gadā PROVIDUS plāno publiski
pieteikt diskusiju par iespējām aktīviem pilsoņiem startēt pašvaldību vēlēšanās vēlētāju
apvienības sastāvā, nedibinot politiskās partijas.
2020.gadā mēs turpināsim darbu ar partiju stiprināšanu. Sadarbībā ar Konrāda Adenauera
fondu 2020.gada rudenī tiek plānota starptautiska konference par mūsdienu partiju vajadzībām,
kā arī centīsimies panākt, lai tuvākajos gados arī Latvijas partiju un politiķu sasniegumi varētu
pretendēt uz starptautisko Innovation in Politics balvu.
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IETEKMĪGĀKA LATVIJAS
BALSS EIROPAS
SAVIENĪBĀ

2019.gads bija Eiropas Parlamenta vēlēšanu gads. Viens no PROVIDUS stratēģiskajiem mērķiem
ir stiprināt Latvijas ietekmi Eiropas Savienībā un dot pamatu Latvijas pilsoņiem ticēt tam, ka gan
viņu pašu, gan Latvijas pārstāvju balsij Eiropā ir nozīme.
Šim nolūkam 2019.gadā PROVIDUS pirmo reizi eksperimentēja ar jaunu sabiedrības
uzrunāšanas metodi – sarunām lielveikalos Latvijas reģionos (Liepājā, Talsos, Rēzeknē,
Daugavpilī). Lielveikalu tīkls Maxima atvēlēja savas telpas tam, lai PROVIDUS pētnieki varētu
uzrunāt lielveikalu apmeklētājus, mēģinot noskaidrot viņu domas par Eiropas Savienību un
prioritārākos ar Eiropu saistītos jautājumus. Lielveikalu apmeklētāju atbildes ļāva PROVIDUS
pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām izveidot jautājumus partiju izvēles interneta rīkam Partiju
šķirotava. Šis tests tika publicēts sabiedrisko mediju portālā lsm.lv latviešu un krievu valodās, kā
arī tas ļāva salīdzināt savas atbildes ne tikai ar partijām, bet arī ar to sarakstu kandidātiem.
Papildus tam, PROVIDUS veica arī izvērstu partiju programm analīzi, kā arī organizēja un vadīja
apmācības dažādu partiju kandidātiem, žurnālistiem un pilsoniskajiem aktīvistiem par Eiropas
Parlamenta darbā noderīgām zināšanām. 2020.gadam organizācijai ir trīs prioritātes attiecībā
uz Latvijas ietekmes Eiropas Savienībā stiprināšanu:
1) PROVIDUS jau 2019.gadā uzsāka interešu aizstāvēšanu tam, lai nākamajos gados ES līderu
iecerētais Eiropas mēroga pasākumu kopums, kurā tiks plānota Eiropas Savienības nākotne
(Conference on the Future of Europe), plaši iesaistītu arī Latvijas iedzīvotājus. Latvijai ir laba
pieredze un iestrādes attiecībā uz iepriekšējo Eiropas nākotnes sarunu ciklu, kur ar PROVIDUS
līdzdalību tapušais konsultāciju formāts ir ticis atzīts par vienu no OECD pārvaldes inovāciju
veiksmes stāstiem. PROVIDUS joprojām pie katras izdevības Latvijas un Eiropas amatpersonām
atgādina par iepriekšējo konsultāciju secinājumiem.
2) PROVIDUS 2020.gadā vēlas sarīkot diskusiju ar Saeimu par parlamenta kapacitātes
spēcināšanu Eiropas jautājumos. 2020.gada pavasarī klajā nāks Eiropas līmeņa domnīcu
grāmata, kurā nopublicēta arī PROVIDUS salīdzinošā analīze par to, kā palielināt nacionālo
parlamentu jaudu Eiropas jautājumos, un PROVIDUS vēlas, lai vismaz dažus no šiem
ieteikumiem iedzīvina arī Latvijas parlaments.
3) PROVIDUS 2020.gadā vēlas arī apkopot un popularizēt vismaz dažus veiksmes stāstus tam,
kā Latvijas pilsoņiem ir izdevies ietekmēt Eiropas Savienības līmeņa lēmumus.
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GUDRA MIGRĀCIJAS
POLITIKA

Viena no PROVIDUS pēdējo gadu būtiskākajām prioritātēm – datu vākšana, politikas analīze un
priekšlikumu izstrāde migrācijas procesu jomā.
PROVIDUS īpašā ekspertīze ir bēgļu un migrantu integrācijas jautājumi. Šajā jomā PROVIDUS
2019.gadā:
Publicēja salīdzinošu analīzi par bēgļu integrāciju 14 Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijā;
Organizēja konferenci par piecu gadu mācībām Eiropas patvēruma sistēmas vadībāveiksmīgām integrācijas stratēģijām;
Prezentēja vadlīnijas un organizēja apmācības par iecietības un savstarpējās cieņas
principu iekļaušanu integrācijas atbalsta aktivitātēs;
Veica izvērtējumu par klientu apmierinātību ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas
fonda ietvaros finansētiem agrīnās integrācijas pasākumiem.
Strādājot ar bēgļu jautājumiem, PROVIDUS 2019.gadā centās panākt, lai starptautiskās
aizsardzības saņēmēji nepaliktu bez pajumtes. Tāpat PROVIDUS savās interešu aizstāvības un
sabiedrības izglītošanas aktivitātēs skaidroja to, kāda varētu izskatīties gudra integrācijas
politika, kā arī argumentēja iemeslus, kādēļ nav prātīgi ļaut ārvalstu studentiem strādāt pilnu
darba dienu.
2020.gadā PROVIDUS turpinās iesāktās aktivitātes, kā arī piedāvās savu agrākos pētījumos
balstīto padomu valsts iestādēm, ieviešot obligātus integrācijas kursus trešo valstu pilsoņiem.

DOMNĪCAS PROVIDUS 2019.GADA DARBĪBAS PĀRSKATS

07

IEKĻAUJOŠA,
SALIEDĒTA, PRET
POPULISMU NOTURĪGA
SABIEDRĪBA

Kopš savas dibināšanas 2002.gadā, viena no PROVIDUS darba prioritātēm ir bijusi saliedētas un
iekļaujošas sabiedrības veidošana. 2018.gadā pēc Saeimas vēlēšanām PROVIDUS pasūtītā
sabiedriskās domas aptauja uzrādīja, ka daļa Latvijas sabiedrības izjūt aizvainojumu pret
Latvijas valsti un ka populisma popularitāti, kā arī politisko apātiju lielā mērā izskaidro
sabiedrības noslāņošanās.
Rēķinoties ar to, ka 2019.-2020.gadā tiks uzrakstīti Latvijas svarīgākie politikas plānošanas
dokumenti sabiedrības saliedēšanas jomās – Nacionālais attīstības plāns un jaunās Nacionālās
identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes – PROVIDUS jau
2019.gada martā, sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi veica padziļinātas konsultācijas ar
Liepājas iedzīvotājiem, lai uzzinātu viņu pieredzi un ieteikumus Latvijas sabiedrības
saliedēšanai. Šīs diskusijas kā novērotāji vēroja abu politikas plānošanas dokumentu izstrādātāji
– pārstāvji no Pārresoru koordinācijas centra un Kultūras ministrijas. Konsultācijas notika trīs
valodās – latviešu, krievu un angļu, kā arī tās apzināti tika organizētas ārpus Rīgas. Turpmākajos
mēnešos PROVIDUS, iesaistoties abu politikas plānošanas dokumentu izstrādē, sekmīgi iestājās
par to, lai valsts iestādes iedzīvotāju pieredzi un ieteikumus iestrādātu jaunajos dokumentos.
Nacionālā attīstības plāna izstrādes kontekstā PROVIDUS īpaši akcentēja nepieciešamību pēc
sabiedrību saliedējošiem pasākumiem, savstarpējās uzticēšanās veicināšanu, kā arī atbalsta
pilsoniskajai sabiedrībai. PROVIDUS ne tikai plāna izstrādātājiem, bet arī Saeimai skaidroja
iemeslus, kādēļ šie jautājumi ir nenošķirami saistīti ar Latvijas turpmāko attīstību.
Lai gan vairākums PROVIDUS ieteikumu jau ir ņemti vērā, 2020.gadā PROVIDUS plāno turpināt
iesaistīties jauno dokumentu pilnveidošanā, kā arī meklēt jaunus veidus, kā ļaut lēmumu
pieņēmējiem uzzināt to Latvijas sabiedrības pārstāvju skatījumus, kuri Latvijā ir salīdzinoši
nesen, vēl nezina pietiekami labā līmenī latviešu valodu, bet kuri vēlas laika gaitā integrēties
Latvijas sabiedrībā. 2020.gadā PROVIDUS ar Latvijas sabiedrības jaunpienācējiem organizēs
sarunas angļu un krievu valodās.
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IEKĻAUJOŠA, SALIEDĒTA, PRET POPULISMU NOTURĪGA SABIEDRĪBA

Tāpat PROVIDUS turpinās darbu ar etnisko stereotipu un diskriminācijas mazināšanu, kā arī
vairāk pievērsīsies dzimumu līdztiesības jautājumam – it sevišķi dzimumu segregācijai
atsevišķās profesijās un tās risinājumiem.
Tāpat PROVIDUS iespēju robežās palīdzēs stiprināt Latvijas pilsonisko sabiedrību, sniedzot
savu ekspertīzi par sabiedriskā labuma organizāciju regulējuma uzlabošanu, kā arī par valsts
atbalstu biedrībām un pilsoniskajam aktīvismam. PROVIDUS ir daļa no starptautisku
organizāciju tīkla, kuras Eiropas līmenī cīnās par atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai arī no ES
fondu līdzekļiem.
2019.gadā PROVIDUS dalījās ar
2018.gada Saeimas vēlēšanas
cenšoties noteikt populisma
starptautiskā konferencē, kā arī

citu valstu organizācijām ar Latvijas NVO pieredzi, monitorējot
(tās sargājot pret dezinformāciju, citu valstu iejaukšanos,
ietekmi), publicējot šai tēmai veltītu pārskatu, piedaloties
izsūtot informāciju citu valstu domnīcām.

2019.gadā citu valstu organizācijas vairākkārt uzrunāja PROVIDUS, aicinot kļūt par nacionālo
partneri diskusiju organizēšanai par interneta nākotnes un regulēšanas problēmjautājumiem,
taču šai tēmai PROVIDUS šobrīd vēl nav pietiekamas kapacitātes.
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SOCIĀLĀ
POLITIKA

2019.gadā PROVIDUS būtiski paplašināja savu darbību jomās, kuras skar sociālo politiku.
PROVIDUS aptverto tēmu loks laika gaitā ir bijis mainīgs: piemēram, nesenā pagātnē PROVIDUS
strādāja ar nepilngadīgo noziedzības, probācijas, cietušo tiesību jautājumiem.
Vienlaikus PROVIDUS ir ļoti aktīva organizācija sociālās uzņēmējdarbības regulējuma un
atbalsta jomās – domnīca ir viens no galvenajiem valsts institūciju vai starptautisko
organizāciju partneriem gadījumos, kad ir jāvērtē Latvijas sasniegumi vai jāizstrādā
rekomendācijas.
2019.gadā PROVIDUS sāka veidot savu ekspertīzi arī citās sociālās politikas jomās, īpaši
koncentrējoties uz nevienlīdzības mazināšanas, mājokļu pieejamības un privātpersonu
parādsaistību jautājumiem. PROVIDUS sauca kopā uz prāta vētrām sociālās jomas ekspertus,
organizēja pasākumus un konferences, kā arī izstrādāja rīcībpolitikas priekšlikumus.
2020.gadā PROVIDUS plāno nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem attiecībā uz mājokļu
pieejamība jautājumiem, izanalizēt galvenos ar veselību saistītos Latvijas indikatorus, kā arī
palīdzēt valsts iestādēm pilotēt jaunu publisko iepirkumu veidu – sociāli atbildīgus iepirkumus.
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TIESAS UN
TIESISKUMS

2019.gadā PROVIDUS attīstīja savas iepriekšējā gada iestrādes tiesu darba uzlabošanas un
tiesiskuma jomā. Tieslietu ministrija ņēma vērā PROVIDUS ieteikumus valdības rīcības plānam
attiecībā uz tiesas lēmumu pieejamību un spriedumu daļēju deanonomizēšanu. Darbs pie
valdības rīcības plāna izpildes šajā jomā sākās 2019.gadā un noslēgsies 2021.gadā.
Šajā kontekstā PROVIDUS izstrādāja un atbildīgajām tieslietu amatpersonām prezentēja
informatīvu pārskatu par tiesu lēmumu anonomizēšanu, kā arī izveidoja ieteikumus tiem tiesu
nolēmumu veidiem, kuriem būtu brīvi jābūt pieejamiem internetā. 2020.-2021.gadā PROVIDUS
turpinās iestāties par to, lai šie lēmumi būtu pieejami un daži tiesu spriedumu teksti – netiktu
anonimizēti.
2019.gadā PROVIDUS palīdzēja Tiesu administrācijai izstrādāt un pilotēt tiesu darba
novērtēšanas anketu, kura ļautu saprast, cik lielā mērā tiesas procesa dalībnieki ir vai nav
apmierināti ar tiesas darba kvalitāti. 2020.gadā PROVIDUS palīdzēs izvērtēt šo anketu
pilotēšanas rezultātus, pārveidot tiesu apmeklētāju anketēšanu par regulāru un pašsaprotamu
tiesu administrēšanas darba sastāvdaļu, kā arī pilotēs īpaši advokātiem un prokuroriem domātu
anketu, kas ļaus dziļāk apzināt un izprast tiesu darbā nepieciešamos uzlabojumus. Tāpat
PROVIDUS centīsies atrast resursus tam, lai rūpīgi izanalizētu daļu no Tiesu administrācijas
rīcībā esošajiem tiesu darba datiem, kas ļautu izstrādāt rekomendācijas tiesu procesu
paātrināšanai, kā arī apzināt tās valsts un pašvaldību iestādes, kuras tērē laiku tiesas procesiem
arī tad, kad ir pilnīgi skaidrs, ka spriedums nebūs viņiem labvēlīgs.
2019.gadā PROVIDUS sāka veidot iestrādes attiecībā uz darbu ar tiesībsargājošajām iestādēm,
palīdzinot Valsts administrācijas skolai noorganizēt divu dienu starptautisku konferenci par
izmeklētāju, prokuroru un žurnālistu savstarpējās komunikācijas problēmsituācijām. Ja
PROVIDUS izdotos piesaistīt papildus resursus, viena no PROVIDUS tematiskās attīstības
virzieniem nākamajos gados būtu kriminālprocesu ātruma un kvalitātes uzlabošana. Šajā jomā
Latvijā šobrīd īpaši trūkst domnīcu, kuras spētu piedāvāt analīzi un rīcībpolitikas ieteikumus.
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BŪVNIECĪBAS
REGULĒJUMS UN
BŪVNIECĪBAS
DROŠĪBAS JAUTĀJUMI

Arī 2019.gadā PROVIDUS veica savu ikgadējo izvērtējumu par to, cik lielā mērā Latvijas
institūcijas ir mācījušās no Zolitūdes traģēdijas un labojušas būvniecības drošības procesa
nepilnības. PROVIDUS arī atjaunoja savas interešu aizstāvības aktivitātes, lai brīžos, kad
Ekonomikas ministrija vai Saeima strādā pie Būvniecības likuma, amatpersonām atgādinātu par
nepadarītajiem darbiem.
Šo darbu PROVIDUS plāno turpināt arī 2020.gadā, pie reizes, kopā ar būvniecības jomas
labākajiem ekspertiem, izstrādājot koncepciju tam, kā būtu jāizskatās pasaules labākajiem
standartiem atbilstošam būvniecības procesam.
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VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Budžets

PROVIDUS budžetu veido trīs galvenie ienākumu veidi: 1) projekti; 2) granti; 3) saimnieciskā
darbība (konsultācijas). Lielāko PROVIDUS ienākumu daļu veido konkursa ceļā iegūti projekti,
kamēr organizācijas brīvos līdzekļus veido tās ienākumi konsultācijās. Šīs konsultācijas izpaužas
kā pārskatu gatavošana starptautisko institūciju, valsts pārvaldes iestāžu un privātu uzņēmumu
vajadzībām (piemēram, Eiropas Komisija, UNHCR, OECD), pasākumu vadīšana un moderēšana,
apmācības. Ieskats tēmās, par kurām PROVIDUS eksperti vada mācības, pieejams PROVIDUS
mājaslapā.
2019.gadā PROVIDUS kopējie ienākumi bija 305725 eiro, kopējie izdevumi – 263877 eiro.
Ienākumu pārsniegums par izdevumiem lielākoties izskaidrojams ar Open Society Institute
piešķirto vairāku gadu grantu (aptuveni 22000 eiro vērtībā) organizācijas darbības attīstīšanai
starptautiski.
2019.gadā starp PROVIDUS projektu piešķīrējiem un klientiem vislielākais finansējums nāca no:
1) Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Latvijā, 120000 eiro diviem lieliem projektiem līdzdalības veicināšanas projektam Latvijas pašvaldībās, kā arī NVO apmācību projektam
(sadarbības projekts ar Latvijas Pilsonisko aliansi.
2) Institute of Public Affairs (Eiropas Komisijas finansējums) – 55 437 eiro patvēruma
meklētāju un bēgļu integrācijas pētniecības projektam;
3) Eiropas Parlaments – projekts/grants diskusijām un apmācībām par Eiropu un Eiropas
Parlamentu 33530 eiro apmērā;
4) Open Society Institute –divu gadu grants “New Executives Fund” ietvaros PROVIDUS
darbības starptautiskošanai 22460 eiro apmērā;
5) Sabiedrības integrācijas fonds (NVO fonds) – projekts, kurš atbalsta interešu aizstāvības
aktivitātes PROVIDUS darbības jomās. Apjoms: 16352 eiro.
Papildus, PROVIDUS 2019.gadā bija vairāk nekā 20 mazāki klienti un projektu piešķīrēji.

Organizācijas plāni 2020.gadam

2020.gadā PROVIDUS kā organizācija ir iecerējusi veikt stratēģiskās plānošanas pasākumu ciklu
par PROVIDUS attīstību un nākotnes prioritātēm, šajās diskusijās aicinot piedalīties savus
galvenos partnerus valsts pārvaldē, NVO un sabiedrībā.
Tāpat PROVIDUS vēlas vairāk par sevi stāstīt starptautiski, lai varētu atrast jaunus sadarbības
partnerus, ilgtermiņa projektus un paplašināt savu darbību.
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VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Komanda

2018.gada beigās PROVIDUS komandu veidoja 7 pastāvīgie darbinieki, kā arī 5 asociētie
pētnieki. PROVIDUS darbu vērtēja un iedvesmoja 25 biedri un padome četru cilvēku sastāvā.
Padomes priekšsēdētājas amatu ieņēma Inna Šteinbuka.

Agnese Frīdenberga

Gatis Litvins

Līga Stafecka

vadošā pētniece un juriste,
vairāku nacionālo un
starptautisko pētījumu
autore un līdzautore,
specializējusies sociālās
uzņēmējdarbības un
būvniecības tiesībās

asociētais pētnieks,
arī Latvijas Notariāta
institūta direktors un
docents Biznesa
augstskolā “Turība”

vadošā pētniece labas
pārvaldības un
pretkorupcijas
jautājumos ar vairāk nekā
desmit gadu pieredzi

Agnese Lāce

Ilona Kronberga

Raimonds Skuja

vadošā pētniece migrācijas
un integrācijas jomā,
iesaistīta vairākos
nacionāla līmeņa un
starptautiskos pētniecības
projektos

asociētā pētniece un
viena no vadošajām
speciālistēm Latvijā
kriminālsodu politikas un
sodu izpildes jomās

finanšu direktors, strādājis
starptautiskajās auditoru
kompānijās, kā arī pildījis
konsultanta pienākumus
Saeimas Revīzijas komisijā

Andris Šuvajevs

Indra Mangule

Sintija Tarasova

pētnieks ekonomiskās
nevienlīdzības un
migrācijas jomā

sociētā pētniece migrācijas,
imigrantu integrācijas un
pilsoniskās līdzdalības
jautājumos

pētniece pilsoniskās
sabiedrības un līdzdalības
jomā

Dace Akule

Iveta Kažoka

asociētā pētniece,
sabiedriskās politikas
eksperte ES labas
pārvaldības, migrācijas un
saliedētības jautājumos

direktore un vadošā
pētniece, kas specializējas
labas pārvaldības un
sabiedrības līdzdalības
jautājumos kā Latvijas, tā
ES līmenī

Valts Kalniņš

Inna Šteinbuka

Ivo Rollis

Sandis Bērtaitis

padomes priekšsēdētāja,
Latvijas Republikas
Fiskālās padomes
priekšsēdētāja

padomes loceklis,
"CPM Consulting
International" valdes
loceklis

padomes loceklis,
zvērināts advokāts,
advokātu biroja "FORT"
partneris
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