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Līdzīgi kā visai pasaulei, arī Providus 2020.gads bija pielāgošanās un eksperimentu gads:
Covid-19 apstākļos tas izvērtās daudz savādāks, nekā bijām plānojuši.

Uz laiku nācās atlikt malā ieceres par Providus darba starptautiskošanos – proti, aktīvu
piedalīšanos dažādās konferencēs, starptautisku kontaktu veidošanu un Providus vārda
popularizēšanu starptautiskajā vidē. Klātienē nebija iespējams saorganizēt arī vairākus ilgu
laiku lolotus pasākumu. Taču Providus izdevās veiksmīgi izkuģot arī tik viļņainos ūdeņos, lai 
 īstenotu organizācijas stratēģiskos mērķus un kopējo vīziju – gudru, zināšanās balstītu
politiku, kuru iedvesmo atvērtās sabiedrības vērtības.

2020.gadā īpaši lepojamies ar vairākiem panākumiem. Pirmkārt, mūsu darbs tika pamanīts
un novērtēts kontekstā ar iedzīvotāju iesaistes iespējām pašvaldību lēmumu pieņemšanā.
Providus priekšlikumi ir lielā mērā tikuši likti pamatā jaunajam pašvaldību likumprojektam,
mūsu pētījumi un apmācību pasākumi interesē arī pašas pašvaldības brīdī, kad tās mēģina
kļūst iedzīvotājiem atvērtākas un iesaistošākas. Priecājamies, ka 2020.gadā īpaši veiksmīgi
iedzīvotājus izdevās iesaistīt Gulbenes novadam un pateicamies par to, ka mums
uzticējāties!

Otrkārt, lepojamies par to, ka par spīti turbulentajiem laikiem spējām noturēt augstu latiņu
migrācijas, būvniecības drošības, pretkorupcijas, tiesu darba efektivitātes jomās. 2020.gadā
spērām aizvien pārliecinošākus soļus sociālās politikas rīcībpolitikās, piesakot savu klātbūtni
jautājumos, kas skar mājokļu pieejamību, sociāli atbildīgus iepirkumus,  arī veselības
sistēmas īpašās problēmas, ja uz tām raugās no pacientu perspektīvas. Vairākās jomās
Covid-19 laiks izrādījās pat veiksmīgs tādā ziņā, ka ļāva vieglāk un ātrāk sasaukt kopā
ekspertus, lēmumu pieņēmējus un sabiedrības pārstāvjus tam, lai izdomātu jaunus
risinājumus.  Tas izrādījās īpaši svarīgi jautājumiem, kuri skar Latvijas sabiedrības saliedētību.

Treškārt, 2020.gads izrādījās Providus arī eksperimentu un jaunu tematisko pieteikumu gads.
Pirmo reizi Providus radās izdevība ieskatīties dzimumu nevienlīdzības jautājumu tematikā,
veicot pētījumu par sieviešu pārstāvniecību informācijas tehnoloģiju nozarē. Pirmo reizi uz
sabiedrības saliedēšanas un diskriminācijas jautājumiem paskatījāmies caur kultūras
pieejamības prizmu. Pirmo reizi izveidojām politisko piedāvājumu salīdzināšanas anketu uz
pašvaldību vēlēšanām (Rīgas Domes “Mēru šķirotava”). Pirmo reizi vadījām internetā
pasākumu, kura dalībnieki bija pēc nejaušības principa atlasīti Latvijas iedzīvotāji un kuri
piedāvāja savas idejas Eiropas Savienībai par to, kā sabiedrībai vislabāk stāstīt par Eiropas
Savienības iecerēm cīņai pret saslimšanu ar vēzi un vēža novēlotai ārstēšanai.

Svarīgākais – Providus komanda joprojām spēj sasaistīt savus pagātnē, tagadnē un nākotnē
veicamos darbus konsekventā, stratēģiskā redzējumā, kas virza Providus mūsu izvēlēs par to,
kādus darbus prioritizēt un kādus drīkstam atļauties atlikt līdz piemērotākam brīdim. Tādēļ šī
pārskata pamatā ir stāsts ne tikai par 2020.gadu, bet arī par to, kā tas saistās ar mūsu
iepriekšējiem darbiem un 2021.gada plāniem. 

Iveta Kažoka,
Providus direktore
2021.gada marts
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Lai uzlabotu Latvijas pārvaldību,  2020.gadā īpaši daudz strādājām ar pašvaldību pārvaldības

jautājumiem, akcentu liekot uz sabiedrības iesaistes jautājumiem. Providus palīdzēja Vides

aizsardzības un reģionālo lietu ministrijai (VARAM) izstrādāt konceptuālo ziņojumu par līdzdalības

budžeta ieviešanu Latvijā. Konceptuālajam ziņojumam par pamatu tika ņemti Providus iepriekš

veiktie pētījumi un organizētās konferences, semināri. PROVIDUS ar pašvaldību jautājumiem

pastiprināti strādā kopš 2017.gada.

Providus sniedza praktisku palīdzību Gulbenes novada pašvaldībai, kad tā 2020.gadā pirmo reizi

izmēģināja līdzdalības budžetu kā iedzīvotāju iesaistes metodi – Providus palīdzēja izveidot

konkursa nolikumu un piedalījās projektu vērtēšanā.

Ar Vācijas vēstniecības atbalstu Providus 2020.gadā veica pētījumu “Sabiedrības līdzdalība

pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē: Latvijas pašvaldību prakses izvērtējums", kā

arī saorganizēja šai tēmai veltītu starptautisku konferenci un vairākus izglītojošus seminārus

pašvaldību darbiniekiem. Pašvaldību tēmai bija veltīti arī Providus veidotie infografiki, kā arī īpašs

pasākums festivālā LAMPA. 2021.gadā Providus plāno sīkāk izpētīt iedzīvotāju iespējas Rīgā, kā arī

piedāvāt jaunajai Rīgas Domei idejas iedzīvotāju iesaistes iespēju uzlabošanai. Tāpat Providus

turpinās popularizēt sabiedrības līdzlemta budžetēšana ieviešanu Latvijas pašvaldībās, kā arī

plašāku iedzīvotāju iesaisti pašvaldības attīstības dokumentu (piemēram, stratēģiju) izstrādē.

Sadarbībā ar VARAM, Providus organizēs seminārus pašvaldībām par to, kā var iesaistīt iedzīvotājus

digitāli, kā arī kā atrisināt līdzdalības problēmas konkrētās pašvaldībās.

Tāpat Providus 2020.gadā aktīvi iesaistījās jaunā Pašvaldību likumprojekta veidošanas procesā,

sniedzot ieteikumus gan par dažādām sabiedrības iesaistes metodēm, gan atklātību pašvaldību

darbā – vairāki Providus ieteikumi tika iestrādāti jaunajā likumprojektā. Sagaidāms, ka Saeima

pieņems jauno likumu 2021.gada nogalē. Providus turpinās Saeimā uzstāt uz to, ka Latvijas

iedzīvotājiem būtu jābūt iespējai balsot pašvaldību līmeņa referendumos – attiecīgais likums

joprojām ir iestrēdzis Saeimā.  2020.gadā Providus, sadarbībā ar VARAM, arī uzsāka pašvaldību

atklātības standartu izstrādi, lai pašvaldības varētu savā darbā uzstādīt augstāku atklātības latiņu,

nekā likums no tām to prasa.

Nacionālais līmenis – iedzīvotāju iesaistes iespējas

Providus 2020.gadā arī rūpējās par to, lai Covid-19 epidēmijas aizsegā nepazustu sabiedrības

līdzdalības iespējas Saeimas darbā. Šim nolūkam Providus vēl pavasarī apkopoja informāciju par

visām Saeimas komisijām, rudenī intervēja Saeimas komisiju priekšsēdētājus, kā arī Starptautiskās

parlamentu atvērtības nedēļas ietvaros organizēja diskusiju ar Saeimas komisiju vadītājiem par

iespējām padarīt Saeimu par vēl atvērtāku parlamentu.

PIRMAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS:
PANĀKT, LAI LATVIJA KĻŪTU PAR VIENU NO
OECD UN ES VISLABĀK PĀRVALDĪTAJĀM VALSTĪM.
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https://likumi.lv/ta/id/314744-par-konceptualo-zinojumu-par-lidzdalibas-budzeta-ieviesanu-latvija
http://providus.lv/article/petijums-sabiedribas-lidzdaliba-pasvaldibu-attistibas-planosanas-dokumentu-izstrade-latvijas-pasvaldibu-prakses-izvertejums
http://providus.lv/article/tiessaistes-konference-sabiedribas-lidzdaliba-pasvaldibu-planosana-latvijas-prakses-izvertejums-un-pasaules-tendences
http://providus.lv/article/ka-iesaistit-iedzivotajus-pasvaldibas-attistibas-planosanas-dokumentu-izstrade
http://providus.lv/article/ka-iesaistit-iedzivotajus-pasvaldibas-attistibas-planosanas-dokumentu-izstrade
http://providus.lv/article/diskusija-par-sabiedribas-lidzlemtu-budzetesanu-un-pasvaldibu-budzetu-atklatibu
http://providus.lv/article/ka-nvo-aktivistiem-iesaistitites-saeimas-komisiju-sedes
http://providus.lv/article/saeima-ka-atverts-parlaments-sasniegumi-un-jaunas-iespejas-diskusija-un-videointervijas-ar-saeimas-komisiju-priekssedetajiem
http://providus.lv/article/video-saeima-ka-atverts-parlaments-sasniegumi-un-jaunas-iespejas


Veiksim pētījumus par veiksmīgajiem un neveiksmīgajiem sabiedrības iesaistes piemēriem,

sagatavosim izglītojošus plakātus ar ieteikumiem ierēdņiem un pašvaldību darbiniekiem, kā

arī tipiskākās kļūdas ilustrēsim karikatūrās;

Kā partneri starptautiskā projektā sāksim pētīt iespējas par iespējām iesaistīt plašāku

sabiedrību likumu rakstīšanas procesā (internetā), kā arī izstrādāsim starptautiskas

vadlīnijas par to, kā novērtēt e-līdzdalības projektus.

Palīdzēsim 2 iestādēm novadīt sekmīgu sabiedrības konsultācijas “paraugprocesu”, kas

kalpos par piemēru citām iestādēm.

2021.gadā PROVIDUS paplašinās savu darbību attiecībā uz sabiedrības iesaistes jautājumiem

nacionālajā un Eiropas līmenī:

Pārvaldes, informācijas atklātības un pretkorupcijas jautājumi

Lai spēcinātu Latvijas pārvaldi, Providus turpināja dalību konsultatīvajās uzraudzības padomēs par

valsts pārvaldes darbinieku apmācības programmām, kā arī Valsts kontroles sabiedriskajā padomē.

Tāpat Providus iesaistījās jaunizstrādātās valsts rīcībpolitiku ietekmes novērtēšanas sistēmas

apspriešanā – vairāki Providus izteiktie priekšlikumi tika iestrādāti informatīvajā ziņojumā. 

 Providus arī iesaistījās diskusijā par Latvijas civildienesta turpmāko nākotni.

2021.gadā Providus uzsāks sarunu ciklu par Latvijas publiskās pārvaldes problēmjautājumiem

(valdības centrs, civildienesta nākotne, politiķu un ierēdņu mijiedarbība, pierādījumos balstīta

politika), kā arī popularizēs Latvijas rezultātus Ilgtspējīgas pārvaldības indeksā. Šī prestižā

starptautiskā pārvaldības indeksa veidošanā datus par Latviju vāc un analizē Providus asociētā

pētniece Indra Mangule.

Tāpat Providus gan turpinās īstenot Latvijas pašreizējo Atvērtās pārvaldības partnerības plānu

(Providus ir norādīts kā valdības partneris sadaļās par pašvaldībām un iedzīvotāju iesaisti), tā arī

palīdzēs izstrādāt jauno plānu 2022.-2023.gadam.

Providus 2020.gadā turpināja dalību Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriski

konsultatīvajā padomē, kā arī aktīvi piedāvāja savas idejas gan jauniem korupcijas novēršanas

pasākumiem, gan palīdzēja izvērtēt līdz šim sasniegto. Providus arī 2021.gadā rūpēsies par to, lai

Latvijai ir rūpīgi izstrādāts ilgtermiņa skatījums uz korupcijas novēršanas jomu.

Tiesu stiprināšana

Providus 2020.gadā palīdzēja Tieslietu ministrijai un Tiesu administrācijai padarīt atklātāku un

efektīvāku tiesu darbu. Pēc Providus iniciatīvas Tieslietu ministrija lēma padarīt publiski pieejamus

vairāk ar tiesu darbu saistītus dokumentus, kopā ar Tiesu administrāciju tika izveidota un pilotēta

anketa tiesu darba profesionāļiem (lielākoties advokātiem un prokuroriem) par tiesu darba

efektivitāti. 2021.gadā Providus turpinās darbu pie tā, lai tiesu novērtēšanas anketas kļūtu par

regulāru un derīgu daļu no tiesu darba novērtēšanas un uzlabošanas. Providus, sadarbībā ar Tiesu

administrāciju, publicēs pilotprojektu novērtēšanas ziņojumu, to publiski prezentēs un piedāvās

risinājumus tam, lai šīs anketas kļūtu par neatņemamu tiesu darba elementu.
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http://providus.lv/article/atzinums-par-informativo-zinojumu-par-ietekmes-novertejuma-sistemas-pilnveidi
http://providus.lv/article/ieteikumi-korupcijas-noversanas-un-apkarosanas-planam-2021-2025-gadam
http://providus.lv/article/atzinums-par-korupcijas-noversanas-un-apkarosanas-pamatnostadnu-2015-2020-gadam-istenosanas-2015-2018-gada-starpposma-novertejumu


2020.gads bija pirmais gads, kad partijas varēja rēķināties ar daudzkārt lielāku valsts finansējumu.

Par spīti tam, arī 2020.gadā radās vairāki ar partiju finansēm saistīti skandāli. Tādēļ Providus

21.oktobrī organizēja slēgtu diskusiju ar partijām, Tieslietu ministriju, KNAB, prezidenta kanceleju

un Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāju par nepieciešamajiem

grozījumiem partiju finansēšanas likumā, lai gan spēcinātu partijas, gan arī novērstu Rīgas domes

vēlēšanu kampaņā konstatētās problēmas. Šīs diskusijas dalībnieki vienojās, ka 2021.gadā Providus

veiks izvērtējumu par to, kā ir darbojusies jaunā partiju finansēšanas sistēma un savlaicīgi sniegs

priekšlikumus tās pilnveidošanai, lai nepieciešamības gadījumā varētu tos pieņemt vēl pirms

Saeimas vēlēšanām. Providus uzsāks šo darbu 2021.gada aprīlī, pēc tam, kad partijas būs

iesniegušas savus gada pārskatus.

Diemžēl 2020.gada sākumā Saeima neuzklausīja KNAB un Providus aicinājumus uzlabot partiju

atbildības regulējumu – argumentus par labu tam, lai atbildība būtu ne tikai partijām kā juridiskām

personām, bet arī konkrētām partiju amatpersonām. Providus centīsies atsākt šo diskusiju

2021.gadā.

Tāpat 2021.gadā plānota jauna Eiropas Komisijas iniciatīva par Eiropas līmeņa partijām, kā arī par

politiskās reklāmas regulējumu Eiropas mērogā – Providus palīdzēs Latvijas partijām un

amatpersonām izveidot pārdomātu Latvijas pozīciju šajos jautājumos.

2021.gadā Providus arī pievienosies starptautiskajai iniciatīvai “Innovation in politics”, atlasot 10-15

Latvijā īstenotu politisko iniciatīvu (pašvaldību, ministriju, Saeimas līmenī) starptautiskajai politikas

iniciatīvu balvai, kā arī pasniedzot savu specbalvu veiksmīgākajam kāda politiķa realizētajam

projektam. Ar šo balvu Providus vēlas Latvijas politiķus iedvesmot kļūt par drosmīgākiem un

ambiciozākiem pārmaiņu radītājiem.

2020.gada augustā tika organizētas ārkārtas Rīgas Domes vēlēšanas. Arī uz šīm vēlēšanām portāls

LSM pieaicināja Providus palīdzēt izveidot partiju salīdzināšanas anketu “Mēru šķirotava”. Providus

izveidoja šīs anketas saturu. 2021.gadā LSM jau ir uzaicinājis Providus izveidot jauna tipu anketu,

kas būtu noderīga pašvaldību vēlēšanās. Šīs būs pirmās pašvaldību vēlēšanas pēc administratīvi

teritoriālās reformas – Providus uzdevums būs izveidot anketu, kas ir vienlīdz relevanta 42

dažādām teritorijām. 

OTRAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS:
PANĀKT, LAI LATVIJAS UN ES LĪMENĪ
IR SPĒCĪGAS POLITISKĀS PARTIJAS
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https://innovationinpolitics.eu/awards/
https://www.lsm.lv/velesanas2020/meru-skirotava/


Latvijas NVO, valsts iestāžu darbinieku, deputātu savlaicīgas apspriedes par Eiropas

Komisijas jaunajām iniciatīvām, kur vajadzīga Latvijas nostāja;

Neformālus, izglītojošus pasākumus, kur Latvijas cilvēki, kuri mēģinājuši ietekmēt ES

lēmumu pieņemšanu, dalīsies ar saviem ietekmes stāstiem vai pamācošām neveiksmēm;

Kopā ar LSM.lv – jautri, izglītojoši testiņi, spēlītes par Eiropas Savienību, Eiropas Parlamenta

deputāta darba specifiku;

Tiešsaistes kursu Latvijas NVO, aktīvistiem par to, kā ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu;

Debates par Eiropas tālākas nākotnes tēmām: Eiropas ilgtermiņa nākotne, klimata pārmaiņu

labākie un sliktākie scenāriji; mākslīgā intelekta ietekme, kā arī citas tēmas ar futūrisma

piesitienu.

Citu prioritāšu un specifiski šim mērķim atvēlētu resursu trūkumu dēļ Providus 2020.gadā maz

strādāja ar Eiropas Savienības jautājumiem. Gada sākumā tika nopublicēts Providus analītisks

raksts  grāmatā par deliberatīvo demokrātiju Eiropā, kurā Providus analizēja nacionālo parlamentu

ietekmi uz ES lēmumiem, kā arī nāca klajā ar rekomendācijām Eiropas lietu komisiju ietekmes

palielināšanai.

Vienlaikus, Providus sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko Aliansi 2020.gadā pieteicās un uzvarēja

Eiropas Parlamenta grantu konkursā, lai varētu izvērst ar Eiropas Savienību saistītas aktivitātes

2021.gadā. 2021.gadā Providus rīkos:

Ja 2021.gadā sāksies konference par Eiropas nākotni (diskusiju cikls visā Eiropā), PROVIDUS

prioritāte būs šajā diskusiju ciklā iesaistīt arī tās iedzīvotāju grupas, ar kurām reti ir notikušas

sarunas par Eiropu. Providus ir plaša pieredze šādu sarunu organizēšana gan reģionālajos

lielveikalos, gan īpašos diskusiju pasākumos.

TREŠAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS:
PANĀKT, LAI LATVIJA KĻŪTU PAR IETEKMĪGĀKU
EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKAS VEIDOTĀJU
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http://providus.lv/article_files/3640/original/Deliberative-Democracy_2CU_Vol3.pdf?1587402363


Providus 2020.gadā daudz strādāja ar migrācijas, sociālās politikas, kā arī būvniecības

jautājumiem.

Sociālā politika

Sociālās politikas jomā Providus uzsāka darbu pie mājokļu pieejamības jautājumiem,

noorganizējot šai tēmai veltītu diskusiju “Nacionālā mājokļu politikas stratēģija: kādas ir

prioritātes?”, kas balstījās īpaši šim pasākumam veidotā pārskatā uz mājokļu ekspertu aptaujas

pamata. Diskusijas dalībnieki no Ekonomikas ministrijas, kuriem ir uzdots 2021.gadā izveidot

mājokļu politiku Latvijā, atzina, ka šis pārskats viņiem noderēs, veidojot tās galvenos orientierus.

2021.gadā Providus šo tēmu turpinās un izvērsīs, piedāvājot īres mājokļu pieejamības jomā

politikas izvēļu dokumentu, kā arī saorganizējot  diskusiju par pieejamiem īres mājokļiem.

Tāpat Providus arī pirmo reizi pievērsās veselības jautājumiem, izstrādājot bukletu “Latvijas

sabiedrības veselība uz citu valstu fona: intriģējošākie indikatori”. Buklets valsts budžeta

apspriešanas laikā tika izdalīts visiem Saeimas deputātiem. Providus, sadarbībā ar Frīdriha Eberta

fonda un Veselības ministriju, pasūtīja socioloģisko pētījumu firmai SKDS aptauju par aplokšņu

maksājumiem medicīnā un plāno 2021.gada nogalē kopā ar Veselības ministriju organizēt šai

tēmai veltītu deliberatīvu pasākumu, kur pēc nejaušības principa atlasīti cilvēki dalīsies ar savu

pieredzi un izstrādās politikas rekomendācijas.

Tāpat Providus turpināja strādāt ar jautājumiem, kuri skar maznodrošināto cilvēku parādsaistības,

izstrādāja ieteikumus Rīgas sociālajai politikai, sniedza priekšlikumus Nacionālās attīstības plānam,

kā arī ES struktūrfondu 2021.-2027.gadam programmai. Šīs tēmas Providus turpinās arī 2021.gadā,

papildus plānojot uzsākt darbu ar pašnodarbināto problemātiku.  Proti, Providus pulcinās kopā tās

grupas, kuras nav pārstāvētas sociālajā dialogā (pašnodarbinātie, autortiesību saņēmēji,

patentmaksātāji), lai izveidotu šo grupu interešu pārstāvības mehānismu.

Sociālās politikas jomā Providus arī turpināja Latvijā popularizēt sociāli atbildīga publiskā

iepirkuma ideju – Providus pētniece Agnese Frīdenberga palīdzēja izstrādāt šādiem iepirkumiem

vadlīnijas. Tāpat 2020.gadā tika publicēts arī  starptautiskais izvērtējums par sociālo uzņēmēju

iespējām piedalīties iepirkumos. 2021.gadā Providus turpinās cīņu par to, lai vismaz daļa no

iepirkumiem Latvijā tiktu īstenoti atbilstoši Eiropas labākajiem standartiem, kuri attiecas uz sociāli

atbildīgu iepirkumu.

CETURTAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS:
PANĀKT, LAI VISMAZ DAŽĀS SEKTORĀLAJĀS
JOMĀS LATVIJAS UN ES POLITIKA TIEK VEIDOTA
UN ĪSTENOTA ATBILSTOŠI PASAULES
LABĀKAJIEM STANDARTIEM
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http://providus.lv/article/diskusija-nacionala-majoklu-politikas-strategija-kadas-ir-prioritates
http://providus.lv/article/diskusija-nacionala-majoklu-politikas-strategija-kadas-ir-prioritates
http://providus.lv/article/latvijas-sabiedribas-veseliba-uz-citu-valstu-fona-intrigejosakie-indikatori
http://providus.lv/article/providus-priekslikumi-likumprojekta-likums-par-fiziskas-personas-atbrivosanu-no-paradsaistibam
http://providus.lv/article/providus-ieteikumi-rigas-socialajai-politikai-no-2021-2027-gadam
http://providus.lv/article/providus-priekslikumi-nap-2021-2027-pilnveidei
http://providus.lv/article/providus-atzinums-par-es-strukturfondu-2021-2027-gada-darbibas-programmu
http://c/Users/iveta.kazoka/Desktop/1.http:/providus.lv/article/vadlinijas-sociali-atbildiga-publiska-iepirkuma-istenosanai
http://providus.lv/en/article/mapping-the-ecosystem-in-which-social-economy-enterprises-operate-including-access-to-public-procurement-contracts


Migrācijas politika

Migrācijas politikas jomā Providus galvenais uzsvars joprojām bija uz patvēruma meklētājiem.

Providus rūpējās par stratēģiskiem risinājumiem tam, lai no citām valstīm atgrieztie patvēruma

meklētāji Latvijā nepaliktu uz ielas, kā arī Latvijā būtu vairāk institūciju un amatpersonu, kuriem

rūp patvēruma meklētāju liktenis.  Providus sagatavoja informāciju par ārkārtējās situācijas ietekmi

uz starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Papildus, Providus

izveidoja īpašu ziņojumu par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju

Latvijā no 2017.-2019.gadam, kā arī savāca datus un popularizēja Migrantu integrācijas indeksu

2020.gadam. Providus šo darbu turpinās arī 2021.gadā, pie reizes cenšoties arī iebūvēt pamatus

jauniem, starptautiskiem projektiem migrācijas jomā 2022.-2024.gadā gan kontekstā ar

patvēruma, gan vispārējās migrācijas politikas, gan migrantu integrācijas jautājumiem.

Būvniecība

2020.gadā Providus nepameta novārtā arī būvniecības drošības jautājumus un būvniecības

vispārējo regulējumu.  Sadarbībā ar būvniecības jomas ekspertiem, Providus organizēja divas

domnīcas par būvniecības tiesiskā regulējuma nepieciešamajām izmaiņām, kā arī, pieminot

Zolitūdes traģēdiju, sarīkoja diskusiju "Ēku ekspluatācija Latvijā: ko varam darīt, lai tā būtu droša?"   

2021.gadā Providus iecerējis veikt dziļāku izpēti par to, kā reāli tiek izmantotas un kā uzlabojamas

sabiedrības iesaistes iespējas būvniecības procesos. Providus šobrīd ir vienīgā organizācija Latvijā,

kas par būvniecības drošības un būvniecības atklātības regulējumu spēj runāt ne no industrijas

interešu skatpunkta, bet no kopējā sabiedriskā labuma perspektīvas.
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http://providus.lv/article/informacija-par-arkartejas-situacijas-ietekmi-uz-starptautiskas-aizsardzibas-sanemeju-uznemsanu-un-integraciju-latvija
http://providus.lv/article/publicets-izvertejuma-zinojums-par-starptautiskas-aizsardzibas-sanemeju-uznemsanu-un-integraciju-latvija-no-2017-2019-gadam
http://providus.lv/article/migrantu-integracijas-indekss-2020-gada-dati
http://providus.lv/article/diskusijas-video-eku-ekspluatacija-latvija-ko-varam-darit-lai-ta-butu-drosa


Publiska diskusija par tolerances problēmām Latvijas sabiedrībā un tālāko integrācijas

politiku– balstoties uz SKDS aptaujas rezultātiem;

Apspriedes par Latvijas sabiedrības jaunpienācējiem, satīklojot viņus ar valsts institūciju

pārstāvjiem;

Īpaši sarunu formāti par tēmām, par kurām latviešiem un krieviem līdz šim savstarpēji

sarunāties bijis īpaši sarežģīti.

Providus iepriekšējos gados organizētie pasākumi reģionos deva mums pietiekami labu izpratni

par integrācijas problēmām Latvijā, lai aktīvi iesaistītos "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības

attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam" izstrādē. Gandrīz visi Providus iesniegtie priekšlikumi

pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas jomā tika ņemti vērā.  Tāpat Providus 2020.gadā

turpināja uzstāt uz to, ka Latvijā būtu nepieciešams veikt regulāru monitoringu par pilsoniskās

sabiedrības un integrācijas politikas rezultātiem – Kultūras ministrijai vai Sabiedrības Integrācijas

Fondam būtu vismaz reizi divos gados jāorganizē sabiedriskās domas aptauja, lai saprastu, kādas ir

būtiskākās tendences Latvijas sabiedrībā. Providus 2020.gadā arī piesaistīja Aktīvo iedzīvotāju

fonda un ASV vēstniecības finansējumu, lai veiktu sākotnējo aptauju. Paredzams, ka turpmākajos

gados šo monitoringu turpinās valsts institūcijas.

Tāpat Providus turpināja strādāt ar tām grupām, kuru balsis ir retāk pamanāmas lēmumu

pieņēmējiem. Piemēram, septembrī organizēja sarunas angļu un krievu valodās, kurās piedalījās

nesenie Latvijas sabiedrības jaunpienācēji, kā arī valsts institūciju pārstāvji.  22.oktobrī Providus

organizēja diskusiju: “Vai vajadzīgi papildus risinājumi tam, lai ārzemju studenti paliktu uz dzīvi

Latvijā?"  Papildus, Providus, sadarbībā ar organizāciju “Quo to domā?” festivālā LAMPA sarīkoja

trilingvālas debates par valodu lomu mūsdienu sabiedrībā.

Providus līdzīgus pasākumus organizēs arī 2021.gadā. Konkrētākas ieceres:

Providus mērķis: atrast veidus, kā saliedēt Latvijas iedzīvotājus, kā arī paplašināt viņu iesaisti gan

sabiedriskajā, gan politiskajā dzīvē. Domājot par sabiedrības saliedētību un diskriminācijas

mazināšanu, Providus 2020.gadā pirmo reizi pievērsās dzimumu līdztiesības jomai, veicot

pētījumu “Sieviešu pārstāvniecība IKT sektorā Latvijā: sabiedrības priekšstati un darba vides

gatavība panākt dzimumu līdzsvaru".  Šī pētījuma rezultāti tika plaši apspriesti IT nozarē, uz to

pamata Accenture Latvija izveidoja īpašu videoklipu. Tāpat Providus publicēja pētījumu par

Kultūras pieejamību Latvijā: faktoriem un iespējamiem risinājumiem, piedāvājot skatījumu par

kultūras notikumiem kā etniskās, sociālās, reģionālās distances samazinātājiem.

PIEKTAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS:
PANĀKT, LAI LATVIJA IR PAŠAPZINĪGA VALSTS,
KURAS SABIEDRĪBĀ IR ATVĒRTA PĀRMAIŅĀM
UN NOTURĪGA PRET POPULISMU
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https://likumi.lv/ta/id/320841-par-saliedetas-un-pilsoniski-aktivas-sabiedribas-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
http://providus.lv/article/latvija-joprojam-zemas-uzticesanas-sabiedriba-iedzivotaji-veletos-plasakas-iesaistes-iespejas
http://providus.lv/article/video-trilingvalas-debates-par-valodu-lomu-musdienu-latvija
http://providus.lv/article/petijums-sieviesu-parstavnieciba-ikt-sektora-latvija-sabiedribas-prieksstati-un-darba-vides-gataviba-panakt-dzimumu-lidzsvaru
https://www.facebook.com/AccentureLatvia/videos/619729388736992
https://culturelablv.files.wordpress.com/2020/12/kulturas-pieejamiba-latvija-faktori-un-iespejamie-risinajumi-2020.pdf


2020.gadā Providus arī pirmo reizi izmēģināja deliberatīvās metodes (publiskā apspriešana, kurā

piedalās pēc nejaušības principa atlasīti dalībnieki un kur viņiem tiek dotas iespējas padziļināti

iepazīties ar tēmu) interneta vidē – augustā vadot un moderējot diskusijas par cīņu pret

saslimstībām ar vēzi Eiropas Savienībā. Šis pasākums notika Horizon projekta ietvaros – Providus

tika uzaicināts kā Latvijas partneris vairāku organizāciju konsorcijā. Šī pasākuma veiksmīgā norise

iedvesmoja Providus meklēt un atrast iespējas deliberatīvās metodes 2021.gadā Latvijā popularizēt

vairāk. Tāpat Providus, sadarbībā ar Veselības ministriju, šo metodi izmēģinās pielietot tam, lai

atrastu risinājumus aplokšņu maksājumiem medicīnā. 

Providus 2020.gadā paturēja “uz radara” interneta sociālo tīklu regulējuma jautājumus, iesniedzot

atzinumu par Eiropas Komisijas izstrādāto Eiropas Demokrātijas Rīcības plānu. Providus 2021.gadā

ir iecerējis pastiprināti pievērsties jautājumiem par politisko reklāmu regulējumu sociālajos tīklos,

par Eiropas Savienības līmeņa regulējumu naida runai un naida noziegumiem, kā arī, kopā ar

starptautiskajiem partneriem, 2021.-2023.gadā izmēģināt jaunu sociālo mediju monitoringa

metodi – tā saukto “sociālo klausīšanos”. 

Visbeidzot, Providus 2020.gadā arī daudz strādāja ar NVO sektora vispārējiem jautājumiem –

piedaloties sabiedriskā labuma organizāciju regulējumam veltītās domnīcās, uzsākot pētījumu par

NVO klasifikācijas problēmām, iestājoties par nepieciešamību savlaicīgi veidot mehānismus tam,

lai NVO varētu saņemt atbalstu no ES fondiem, kā arī piedaloties MK-NVO Memoranda darbam un

ar konsultācijām palīdzot Latvijas NVO jumta organizācijai – Latvijas Pilsoniskajai Aliansei. Tāpat

Providus uzsāka pētījumu par to, kā padarīt Latvijas NVO sektoru pārskatāmāku.
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https://www.kpmi.lu.lv/lv-lv/veza-misija


Budžets

Providus ienākumi 2020.gadā bija 247947 eiro, izdevumi - 246583 eiro.

Providus svarīgākais ienākumu avots ir projekti - tie veido aptuveni 70% no visiem ienākumiem.

Lielāko projektu finansētāji bija Eiropas Komisija (57053 eiro), Vācijas Federatīvās Republikas

vēstniecība Latvijā (52 000 eiro), Sabiedrības integrācijas fonds (39352 eiro), Aktīvo iedzīvotāju

fonds (31499 eiro).

68 711 eiro Providus nopelnīja konsultācijās - veicot pētījumus, organizējot un moderējot

pasākumus, sniedzot konsultācijas, organizējot un vadot apmācības. Kopā Providus 2020.gada

bija 20 klienti. No tiem lielākie: nodibinājums IT Izglītības fonds (pētījumam par sievietēm IT

sektorā), Aktīvo iedzīvotāju fonds (pētījums par NVO klasifikāciju), organizācija "The

Democratic Society Group AISBL" (diskusiju moderēšana par cīņu pret vēzi Eiropas Savienībā),

Migration Policy Group (migrantu integrācijas datu savākšana), Latvijas Sociālās

uzņēmējdarbības asociācija (izpēte par sociāli atbildīgu iepirkumu), Kultūras ministrija (pētījums

par kultūras pieejamību Latvijā).

Komanda

PROVIDUS pamatkomandu 2020.gadā veidoja 7 darbinieki: Iveta Kažoka, Agnese Frīdenberga,

Līga Stafecka, Agnese Lāce, Sintija Tarasova, Andris Šuvajevs un Raimonds Skuja. Mūsu

asociētie pētnieki ir Indra Mangule, Ilona Kronberga, Valts Kalniņš, Dace Akule un Gatis Litvins.

Providus Padomi vadīja Inna Šteinbuka, tajā darbojās advokāts Sandis Bērtaitis, valsts pārvaldes

eksperts Ivo Rollis un Providus darbinieku pārstāve Agnese Frīdenberga. 

2020.gadā Providus darbam palīdzēja arī praktikante Gundega Tupiņa.

Budžets

Providus ienākumi 2020.gadā bija 247947 eiro, izdevumi - 246583 eiro.

Providus svarīgākais ienākumu avots ir projekti - tie veido aptuveni 70% no visiem ienākumiem.

Lielāko projektu finansētāji bija Eiropas Komisija (57053 eiro), Vācijas Federatīvās Republikas

vēstniecība Latvijā (52 000 eiro), Sabiedrības integrācijas fonds (39352 eiro), Aktīvo iedzīvotāju

fonds (31499 eiro).

68 711 eiro Providus nopelnīja konsultācijās - veicot pētījumus, organizējot un moderējot

pasākumus, sniedzot konsultācijas, organizējot un vadot apmācības. Kopā Providus 2020.gada bija

20 klienti. No tiem lielākie: nodibinājums IT Izglītības fonds (pētījumam par sievietēm IT sektorā),

Aktīvo iedzīvotāju fonds (pētījums par NVO klasifikāciju), organizācija "The Democratic Society

Group AISBL" (diskusiju moderēšana par cīņu pret vēzi Eiropas Savienībā), Migration Policy Group

(migrantu integrācijas datu savākšana), Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (izpēte par

sociāli atbildīgu iepirkumu), Kultūras ministrija (pētījums par kultūras pieejamību Latvijā).

Komanda

PROVIDUS pamatkomandu 2020.gadā veidoja 7 darbinieki: Iveta Kažoka, Agnese Frīdenberga, Līga

Stafecka, Agnese Lāce, Sintija Tarasova, Andris Šuvajevs un Raimonds Skuja. Mūsu asociētie

pētnieki ir Indra Mangule, Ilona Kronberga, Valts Kalniņš, Dace Akule un Gatis Litvins.

Providus Padomi vadīja Inna Šteinbuka, tajā darbojās advokāts Sandis Bērtaitis, valsts pārvaldes

eksperts Ivo Rollis un Providus darbinieku pārstāve Agnese Frīdenberga. 

2020.gadā Providus darbam palīdzēja arī praktikante Gundega Tupiņa.

Vāka foto:  Vlada Karpovish no Pexels

Sabiedr iskās pol i t ikas  centrs  PROVIDUS,  Alberta  ie la  13 ,  R īga ,  LV-1010

www.providus . lv  /  info@providus . lv  /  67039252

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA


