
 

 

Ko PROVIDUS darīja 2017. gadā?  

PROVIDUS ceturto gadu pēc kārtas atjaunoja vērtējumu valdības un Saeimas padarītajiem, 

uzsāktajiem un neizpildītajiem uzdevumiem, lai labotu Zolitūdes traģēdijas izgaismotās 

sistēmiskās kļūdas. Nozares ekspertu vērtējumu un atbildīgo ministriju komentārus par 

paveikto būvniecības kvalitātes, cietušo atbalsta un civilās aizsardzības jomās PROVIDUS 

publicēja interaktīvā tabulā, ko izmantoja arī žurnālisti, informējot plašāku sabiedrību.   

PROVIDUS piedalījās trešajā Sarunu festivālā LAMPA Cēsīs, kur rīkoja un piedalījās astoņos 

pasākumos par dažādām tēmām saistītām ar līdzdalību, valsts pārvaldes darba uzlabošanu, 

medijiem u.c., piemēram, diskusiju „Svaigas politiskas idejas Ziemeļeiropai”. 

Kopā ar Sabiedrību par atklātību - Delna PROVIDUS turpināja Saeimas lēmumu uzraudzību, 

vērtējot lēmumu pieņemšanas procesu argumentāciju, lai izgaismotu iespējamas problēmas, 

kas saistītas ar dažādu interešu lobēšanu. 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. PROVIDUS publicēja ikmēneša monitoringa ziņojumus, kā arī divus 

pētījumus – “Varas līdzsvars un kontrole Latvijas pašvaldībās” un “Valsts kapitālsabiedrību 

pārvaldības reformas pirmais izvērtējums: sākums gudrai vērtības audzēšanai”.  

Sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu norisinājās publisks sabiedriskās politikas Forums 

„Migrācijas politikas: sacenšoties par talantiem”, lai aktualizētu sarunu par migrācijas 

pienesumu sabiedrībai un migrācijas politikas lomu valsts konkurētspējas veicināšanā. 

Pasākumā uzstājās starptautiski eksperti no Vācijas, un Igaunijas, to apmeklēja valsts un 

nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji, pētnieki, augstskolu mācībspēki, diplomāti un 

politiķi.  

PROVIDUS noorganizēja septiņas fokusgrupas dažādās Latvijas pilsētās, lai labāk saprastu 

sabiedrības eiroskepses iemeslus un diskutētu ar sabiedrības pārstāvjiem par Latvijas 

ieguvumiem un zaudējumiem pēc dalības Eiropas Savienībā. Diskusijās piedalījās kopā 152 

dalībnieki, ar to rezultātu apkopojumu PROVIDUS piedalījās starptautiskā pētījumā, kur 

līdzīgas fokusgrupas rīko 8 ES dalībvalstīs.  

Citi 2017.gadā PROVIDUS realizētie projekti, aktivitātes un pasākumi:   

- Datu apkopošana Ilgtspējīgas pārvaldības indikatoriem par 2017.gadu (kā 

Bertelsmana fonda partneris Latvijā); 

- Datu apkopošana tiesu spriedumu krimināllietās, kas saistīti ar koruptīviem 

nodarījumiem, un iepriekšējo gadu datu aktualizēšana; 

- Dalība pētījuma “Sociālās uzņēmējdarbības sertifikācijas un zīmola piešķiršana” 

veikšanā un publiskošanā; 
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- Dalība starptautiskā (ES mēroga) 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 Latvijā; 

- Dalība starptautiskā pētniecības projektā par rasisma un ksenofobijas novēršanu un 

apkarošanu, attīstot citu valstu pilsoņu sociālās prasmes; 

- Reģionālas konferences rīkošana par iespaidīgākajiem pilsoniskās līdzdalības 

piemēriem Baltijas jūras reģionā ar septiņu valstu pārstāvju dalību, sadarbībā ar 

Frīdriha Eberta Fondu. 

PROVIDUS veiksmīgo sadarbību ar Saeimu un valsts pārvaldes iestādēm 2017.gadā raksturo 

darbība/dalība darba grupās, padomēs un komisijās, piemēram (saraksts ir indikatīvs un nav 

izsmeļošs): 

- Iekšlietu ministrijas darba grupā Rīcības plāna patvēruma meklētāju uzņemšanai un 

integrācijai atjaunošanā un uzlabošanā; 

- Sabiedrības integrācijas politikas plāna 2019.-2025.gadam darba grupā, sarunā par 
pašreizējiem izaicinājumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā un 
par iespējamiem risinājumiem vidējā termiņā (līdz 2025.gadam), kā arī Labklājības 
ministrijas darba grupā par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanas Rīcības 
plāna izpildi; 

- Pēc komisijas vadītājas aicinājuma, uzstājās Parlamentārās izmeklēšanas komisijas 
par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti 
kriminālprocesā Nr. 16870000911 ar ziņojumu par valsts sagrābšanas jēdziena 
definīciju; 

- Pēc jaunieceltā KNAB priekšnieka aicinājuma, atsāka dalību KNAB Sabiedriski 
konsultatīvajā padomē; 

- Valsts prezidenta izveidotajā Tiesiskās vides pilnveides komisijā; 
- Valsts pārvaldes politikas attīstības padomē; 
- Saeimas darba grupā, kas strādāja pie Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekta; 
- Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas 

novēršanas apakškomisija. 
 
PROVIDUS sniedza komentārus par Latvijas un ES institūciju darba kārtības jautājumiem, tajā 

skaitā, ikgadējo Ārpolitikas ziņojumu (Ārlietu ministrijai) un Eiropas pilsoņu iniciatīvu un 

atklātību Eiropas Savienības Padomes darbā (Tieslietu ministrijai). PROVIDUS pārstāve 

palīdzēja Valsts kancelejai apkopot priekšlikumus Atvērtās pārvaldes partnerības plānam, ko 

apstiprināja Ministru kabinets. 

PROVIDUS darbību veicina kopīgi projekti ar citām organizācijām (piemēram, Eiropas 

Parlamenta Informācijas biroju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Rīgas Ekonomikas 

augstskolas Mediju studiju centru, Frīdriha Eberta Fondu, Fondu atvērtai sabiedrībai DOTS, 

Konrāda Adenauera Fondu, Ziemeļvalstu Ministru padomi), kas ļauj gan paplašināt 

mērķauditoriju un tiešāk uzrunāt mērķgrupas, gan līdzfinansēt PROVIDUS darbību konkrētu 

projektos. 

Tāpat PROVIDUS darbojas dažādās asociācijas, tajā skaitā Latvijas Pilsoniskajā aliansē un 

Latvijas Platformā attīstības sadarbībai (LAPAS), kā arī veiksmīga sadarbojas ar plašsaziņas 

līdzekļiem. Par PROVIDUS ekspertu starptautisko atpazīstamību liecina publikācijas, kā arī 

aicinājumi piedalīties un uzstāties starptautiskās konferencēs. 
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Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes: 

- PROVIDUS turpinās 2016.gadā uzsākto projektu „National Integration Evaluation 
Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international 
protection” (Nacionālie integrācijas izvērtēšanas mehānismi, mērot un uzlabojot 
bēgļu integrāciju), kurā notiek darbs pie salīdzinoša pētījuma par bēgļu integrāciju 
ietekmējošo likumdošanu ES valstīs.  

- Turpināsim līdzdalību starptautiskā projektā RACCOMBAT – rasisma un ksenofobijas 
novēršana, pilnveidojot citu valstu pilsoņu sociālo izglītību. Līdz janvāra beigām 
plānots pabeigt ziņojumus par normatīvo regulējumu un praksi sociālās izglītības 
nodrošināšanā citu valstu pilsoņiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Līdz aprīlim 
pabeigsim analītisko ziņojumu par valodas un sociālās orientācijas programmām 
Latvijā.  

- Turpināsim īstenot projektu “Migrācijas vizualizācija” ar mērķi veicināt migrācijas 
jautājumu iekļaušanu vidusskolu programmu sociālo zinību stundās. Janvārī un 
februārī izveidosim darba grupu, lai izstrādātu mācību stundu vadlīnijas iztulkotajiem 
video, martā rīkosim atklāšanas pasākumu Rīgā un darbnīcas četrās citās Latvijas 
pilsētās sociālo zinību skolotājiem.  

- Turpināsim dalību starptautiskā EPIN tīkla konsorcija projektā 2CU 
(pētniecība/pasākumi par pilsoņu līdzdalību ES lēmumu pieņemšanā, par valsts 
institūciju atbildīgumu, par reprezentatīvo demokrātiju) – projektā vairāku gadu 
laikā katram partnerim paredzēts par šīm tēmām uzrakstīt trīs politikas 
kopsavilkumus.  

 

Īstermiņa projekti: 

- Organizēsim diskusiju par universālo pamatienākuma nodokli, piedaloties ekspertam 
no Vācijas un Latvijas politiskajām partijām. Rīga, maijs.  

- Sarunu festivālā LAMPA organizēsim simulācijas spēli, kur amatpersonas, kas strādā 
ar bēgļu un migrācijas jautājumiem, varēs iejusties migrantu un bēgļu lomās, kā arī 
sadarbībā ar Administratīvo tiesnešu biedrību diskusiju par uzticēšanās atjaunošanu 
tiesu sistēmai. Cēsis, jūnijs.  

- Aptaujāsim Latvijas darba devējus par to, cik veiksmīgi viņiem savos darba kolektīvos 
izdevies īstenot migrantus. Par šo pieredzes apkopojumu sarīkosim publisku 
diskusiju. Rīga, 2018.gads. 

- Organizēsim publisku diskusiju par Latvijas reitingiem globālajā Sustainable 
Governance Indicators reitingā. Rīga, jūnijs. 

 

Aktivitāšu ieceres 2018.gadam, atkarībā no finansējuma pieejamības: 

- Priekšvēlēšanu kampaņas monitorings attiecībā uz partiju un trešo personu reklāmas 

tēriņiem sociālajos tīklos. Augusts-septembris. 

- Diskusijas par Eiropas Savienību – meklējot inovatīvus veidus, kā Eiropas Savienību 
padarīt saprotamu iedzīvotājiem. Septembris-decembris. 

- Uzraudzība par Zolitūdes traģēdijas izgaismoto sistēmisko kļūdu labošanu 
būvniecības kvalitātes jomā. Augusts-novembris. 

- Meistarklases Latvijas sabiedriskajām organizācijām par līdzdalības budžetēšanu 
(participatory budgeting) un par sociālo tīklu izmantošanu interešu aizstāvībā. Rīga 
un Cēsis, vasara. 

- Diskusijas Latvijas reģionos par saliedētas sabiedrības veidošanu. Septembris-
decembris. 
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