NEDĒĻAS ZIŅU IZDEVUMA "NESĒDI TUMSĀ" PIELIKUMS (NR.23)

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru
nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”.
"Biedru telpas" viesis – DOMNĪCAS PROVIDUS direktore un vadošā pētniece Iveta
Kažoka.

DOMNĪCA PROVIDUS
Providus palīdz Latvijas politikā pieņemt
labākus lēmumus, kalpo par sanitāru sliktiem
lēmumiem un veicina sabiedrības līdzdalību
dažādās formās. Īpašu uzmanību 2017.2019. gadā Providus pievērsa migrācijas jautājumiem, politisko partiju un pārvaldes
stiprināšanai, cīņai pret korupciju, kā arī populisma draudiem, kas met ēnu pār atvērtās
sabiedrības uzplaukumu. Providus galvenās darba metodes ir pētniecība, rīcībpolitikas un
tiesību aktu analīze, rekomendāciju un atzinumu sniegšana, politikas īstenošanas
novērošana (monitorings), politikas priekšlikumu izstrāde, kā arī diskusiju un izglītojošu
pasākumu rīkošana.

Kādēļ tika dibināts PROVIDUS?
Domnīca Providus tika dibināta 2002.gadā, saprotot, ka Latvijā ir vajadzīga organizācija,
kas var cīnīties par izmaiņām tādās sabiedriski svarīgās jomās, kurās Latvijā trūkst
ekspertīzes un sabiedrības interešu aizstāvju. Šādas jomas tobrīd bija, piemēram, partiju
finansēšanas regulējums, pretkorupcijas politika, sabiedrības integrācijas jautājumi, policijas
un tiesu darba uzlabošana. PROVIDUS apvienoja daudzus savās jomās spēcīgākos ekspertus,
- viņi veica pētījumus, izstrādāja rīcībpolitikas rekomendācijas un centās panākt, lai Saeima un
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valdība šīs rekomendācijas ņemtu vērā. Liela daļa no šiem ekspertiem joprojām ir PROVIDUS
biedri.

Kādas aktualitātes notiek organizācijā?
Gada sākumā, ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanu tuvošanos, ļoti aktīvi pievērsāmies
Eiropas jautājumiem. Domāju, ka daudzi pamanīja portālā www.lsm.lv publicēto partiju
izvēles anketu Partiju Šķirotava - lai sagatavotu tai kvalitatīvu saturu, daudz runājām ar
cilvēkiem reģionos (ierīkojot īpašus sarunu stendus lielveikalos Maxima), tāpat analizējām
partiju priekšvēlēšanu programmas, rīkojām gan sabiedrisko aktīvistu, gan žurnālistu un
arī vēlēšanu kandidātu apmācības par to, kā ietekmēt Eiropas Savienībā pieņemtos
lēmumus.
Šobrīd strādājam ar mūsu pamattēmām: analizējam migrācijas procesus, palīdzam veidot
sakarīgāku būvniecības politiku, cenšamies panākt, lai politiskās partijas nebūtu
korumpētas, mēģinām uzlabot sabiedrības iesaistīšanās iespējas pašvaldībās. Nupat mūsu
tradicionālajiem "rūpju jautājumiem" esam pievienojuši arī sociālās politikas tēmas. Pavasarī,
ar Britu Padomes atbalstu noorganizējot pilnas dienas darbnīcas ar Liepājas
iedzīvotājiem, sapratām, cik ļoti Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi sociālās politikas jautājumi
un arī cik ļoti sāpīga ir sajūta par sociālo izolētību - tagad cenšamies panākt, lai jaunajā
Nacionālās Attīstības plānā tiem būtu atrasts pienācīgs risinājums.

2018. gadā diskusija Sarunu festivālā Lampa “Ko darīt, lai tiesu varai uzticētos 80% Latvijas
iedzīvotāju”
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Vai varat nosaukt galvenos pagrieziena punktus organizācijas attīstībā?
PROVIDUS vēsturē ir trīs lieli posmi. PROVIDUS sākumposmā tā bija Latvijas mērogiem
liela organizācija ar daudziem ekspertiem un arī sabiedriskās politikas portālu www.politika.lv,
kur tika publicēti padziļināti raksti par nepieciešamajām izmaiņām visdažādākajās nozarēs.
Stabils finansējums ļāva ekspertiem koncentrēties uz savām tēmām, veikt padziļinātus
pētījumus un cīnīties par to, lai izstrādātās rekomendācijas tiktu ņemtas vērās.
Sorosa fondam pārstājot finansēt mūsu reģiona organizācijas, PROVIDUS otrais darbības
posms bija nemierīgāks, taču organizācija spēja atrast jaunas tēmas un finansējuma avotus.
Aizvien vairāk strādājot ar Eiropas jautājumiem, bijām viena no tikai divām organizācijām
"jaunajās dalībvalstīs", kura spēja piesaistīt Eiropas Komisijas grantu PROVIDUS darbības
nodrošināšanai. Tāpat aizvien biežāk tādas lielas starptautiskās organizācijas, kā OECD,
Eiropas Padome vai UNHCR lūdza mūsu ekspertu palīdzību dažādu ziņojumu izstrādē.
Vienlaikus šajā posmā pakāpeniski attālinājāmies no Latvijas sabiedrībai nozīmīgām
tēmām.

2018. gadā organizējām diskusiju Digitālo prasmju attīstība - ceļš uz iekļaujošu darba tirgu

Šobrīd esam savstarpēji vienojušies atjaunot fokusu uz Latvijai nozīmīgiem
jautājumiem. Mums ir vairāki stratēģiski mērķi, kuriem pakārtojam savus gada plānus.
Piemēram, mums ir svarīgi, lai līdz 2026.gadam Latvija kļūst par vienu no OECD un ES
vislabāk pārvaldītajām valstīm. Tāpat meklējam iespējas padarīt Latviju par ietekmīgāku
Eiropas Savienības politikas veidotāju. Pievēršamies arī dažām nozarēm specifiskiem
jautājumiem: strādājam pie tā, lai pretkorupcijas, migrācijas politika, būvniecības,
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tieslietu politika jomā Latvijas un ES politika tiktu veidota un īstenota atbilstoši pasaules
labākajiem standartiem.

Kādus sabiedrības procesus organizācija vēlas mainīt sabiedrībā?
Ja īsi: vēlamies, lai cilvēkiem lielveikalos jumti nekristu uz galvas, tādēļ strādājam ar
būvniecības politikas jautājumiem; vēlamies, lai lēmumi Latvijā netiktu nozagti, tādēļ
cīnāmies par lielāku atklātību un pienācīgu valsts finansējumu politiskajām partijām;
vēlamies, lai cilvēki justos piederīgi Latvijai, tādēļ prioritizējam sabiedrības saliedēšanas,
iedzīvotāju līdzdalības un sociālās drošības jautājumus.

2019. gadā PROVIDUS reģionālās vizītes par Eiropu reģionos ar iedzīvotājiem

Kāpēc sabiedrībai ir nepieciešams iesaistīties nevalstiskajās organizācijās?
Viens cilvēks var izdarīt ļoti daudz, bet ar domubiedriem tomēr vairāk. Tādēļ tik svarīgi veidot
un iesaistīties sabiedriskajās organizācijās. Latvijā tas ir sevišķi svarīgi, jo, kā liecina jaunākie
Eiropas sabiedriskās domas dati, mūsu cilvēki, salīdzinot ar citiem eiropiešiem, vēl nav
pārliecināti par to, ka viņu balsij ir nozīme vai ka demokrātija ir svarīga vērtība.
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Vai Jums ir kāda cita svarīga ziņa, ar ko vēlaties padalīties?
PROVIDUS un Latvijas Pilsoniskā Alianse šogad, pateicoties Vācijas vēstniecības atbalstam,
ir uzsākusi ambiciozu apmācību programmu pilsoniskajiem aktīvistiem. Nupat jau
izsludinājām darbnīcu par protesta pasākumu organizēšanu, drīzumā sekos kursi par interešu
aizstāvību Saeimā, Ministru kabinetā un pašvaldībās, kā arī par jēdzīgu diskusiju formātu
atrašanu un vadīšanu. Šo kursu sagatavošanā tiek ieguldīts daudz darba, tādēļ tie saturiski
būs ļoti vērtīgi - aicinu sekot līdzi apmācību piedāvājumam un pieteikties!
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