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I ALIANSĒ
Turpmāk NVO aktualitāšu nedēļas ziņu izdevums “Nesēdi tumsā”
iznāks katru piektdienu!
Ja vēlies, lai Tavu ziņu iekļaujam e-ziņu izdevumā, sūti to līdz ceturtdienai
plkst. 17:00 uz alianse@nvo.lv ar norādi „NVO e-ziņām”!
Aizsācies Alianses 15 jubilejas gads
2018. gads bija izaicinājumu un sasniegumu pilns gads. No vienas
puses Latvijas nevalstiskais sektors saskārās ar nepatīkamām
“simtgades dāvanām”, piedzīvojot finansiālu krīzi, un arvien
biežāk sastopoties ar publiskās pārvaldes izvairīšanos no
kvalitatīva dialoga ar sabiedrības pārstāvjiem, kas rezultējās ar
Latvijas demokrātijas reitinga kritumu. No otras puses - pilsoniskā
sabiedrība Latvijā pierādīja briedumu un panāca uzvaras šajos
sarežģītajos apstākļos. Kā vienu no nozīmīgākajām uzvarām vēlos
izcelt - turpmāk EEZ/NOR finansēto NVO fondu administrēs pati
pilsoniskā sabiedrība.
Kopumā gribētu teikt, ka 2018. gadā tika ielikti pamati turpmākai
sektora izaugsmei un veiksmīgākai sadarbībai ar publisko pārvaldi.
Šogad turpināsim darbu pie iesākto iniciatīvu nostiprināšanas un
attīstības. Alianse šogad plāno veikt aktivitātes, uzsvaru liekot uz
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nevalstiskā sektora atpazīstamības un izpratnes veicināšanu sabiedrībā par pilsonisko līdzdalību visos
sektoros. Šis būs Latvijas Pilsoniskajai aliansei nozīmīgs gads – 15. jubilejas gads.
Novēlu, lai tikko aizsācies gads nes jaunas iespējas, jaunus sasniegumus un nezūdošu tuvāko atbalstu to
visu sasniegt!
Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore

Latvijas Pilsoniskās alianses 2018. gadā paveiktais
Lai atskatītos uz pagājušā gada paveikto, esam izveidojuši 2018. gada padarīto darbu bilanci. Apkopojot
iepriekšējā gada veiktās aktivitātes, varam secināt, ka ir aizsākti un turpināti būtiski darbi nevalstisko
organizāciju (NVO) interešu aizstāvības, līdzdalības veidošanas, pētniecības, kapacitātes stiprināšanas
jomā, kā arī organizēti vērienīgi notikumi, izcīnītas vērtīgas nozares uzvaras, paplašināti sadarbības tīkli
un izglītota pilsoniskā sabiedrība.
NVO UZVARA - kļuvām par EEZ/NOR finansētā "Aktīvo iedzīvotāju fonds" operatoru sadarbībā ar
Kurzemes, Zemgales, D-Latgales, NVO resursu centriem, Valmieras Novada fondu un Latvijas Lauku
forumu.
PLAŠĀKI SADARBĪBAS TĪKLI - kļuvām par biedru starptautiskajā tīklā ALDA; turpinājām sadarbību
ar CIVICUS, European Civic Forum, Baltijas jūras reģiona NVO tīklu; Piedalījāmies 9 ārvalstu
konferencēs un vizītēs; noslēdzām sadarbības līgumu ar LTRK; uzsākām partnerību ar LVportāls.
INTEREŠU AIZSTĀVĪBA - sniedzām 50+ atzinumus; apmeklējām 200+ sanāksmes; veidojām
pārstāvniecību 10 konsultatīvās padomēs.
LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANA- piedalījāmies Sarunu festivālā "Lampa"; Organizējām 2 publiskās
diskusijas Rīgā un 17 publiskās diskusijas reģionos.
PILSONISKĀ IZGLĪTĪBA - izglītojām 1500+ skolēnus Rīgas pilsētā un Rīgas reģionā; Sadarbībā ar
Jaunsardzi, īstenojām Valsts aizsardzības mācības pilotprojektu 14 Latvijas skolas.
PUBLICITĀTE - 52 Ziņu lapas; 12 finanšu ziņas; 23 Preses relīzes; 3723 Sekotāji sociālajos tīklos;
2500+ ziņu lapas abonementi; 4 raksti latviešu, angļu, dāņu un norvēģu valodās.
PĒTNIECĪBA - veidojām: Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu; Sabiedriskā labuma finansēšanas
(SLO) problemātikas izpēti; NVO finanšu pārskatu.
KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA - veidojām 104 e-padomus (#BNfakts, #BNRiga) un 14 "Jurista
padomus"; administrējām 14 projektus un īstenojām 11 projektus; sniedzām 200+ konsultācijas.
VĒRIENĪGĀKIE NOTIKUMI - pasākumos piedalījās 700+ dalībnieki; NVO samits; NVO forums;
Balva Cilvēka izaugsmei; Memoranda padomes konference; Saeimas un NVO forums; Latgales
forums; #Dialogs, u.c.
Latvijas Pilsoniskās alianses 2018. gada paveikto infografikas veidā varat apskatīt šeit.
Lai plānotu šī gada aktivitātes un darbus, vēlamies uzzināt Jūsu ieteikumus turpmākajam Alianses
darbam. Tāpēc aicinām veltīt aptuveni 5 minūtes un aizpildīt šo anketu.
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Pateicībā par sadarbību
Atskatoties uz paveiktajiem darbiem, vēlamies pateikt PALDIES cilvēkiem un organizācijām, kas
atbalstīja un palīdzēja ar savu enerģiju, laiku, darbu, zināšanām, cilvēkresursiem un finansēm. Vēlamies
arī pateikties biedriem, Alianses draugiem un kolēģiem par sadarbību. Bez Jūsu atbalsta un ticības,
mums būtu daudz grūtāk sasniegt mērķus. Jūsu, kas palīdzēja un balstīja biedrības “Latvijas Pilsoniskā
alianse” ir daudz, tādēļ neuzskaitīsim atsevišķi, lai kāds nemanāmi nepaslīd garām vai neaizmirstas. Mēs
ticam, ka Jūs paši zināt, ko esat izdarījuši gan Alianses, gan arī visa sektora labā. Paldies!
Nenoliedzami pagājušajā gadā bijis atbalsts arī no publiskās pārvaldes, kas izrādīja interesi sadarboties
un rast risinājumus izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pilsoniskā sabiedrība Latvijā. Arī Jums
PALDIES!
Protams, sakām lielu PALDIES visiem mūsu atbalstītājiem: Kultūras ministrijai, Saeimai, Valsts
kancelejai, Ārlietu ministrijai, Jaunsardzes un informācijas centram, Britu padomei (British Council)
Gētes institūtam Rīgā, Microsoft Latvia, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam,
Finanšu instrumentu birojam, Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā, Sabiedrības integrācijas
fondam, Hamidam Ladejvardi un ģimenei, ASV vēstniecībai, Norvēģijas vēstniecībai, USAID, Drošības
un stratēģijas pētniecības centram, Amcham, Swedbank Latvia, Altum, Abbvie, Maxima Latvija.
Tāpat PALDIES personīgi par atbalstu un sadarbību Zanei Veinbergai, Undai Krieviņai, Kristīnei
Mennikai, Andim Lindem, Oskaram Priedem, Zuargusam, Agnesei Alksnei, Artūram Jansonam, Ivaram
Ījabam, Santai Augustei, Adriānai Kauliņai, Jānim Krēvicam, Antonijai Skopai, Valdim Melderim,
Zanei Daudziņai un Raimondam Graubem.

Alianses komanda
Alianses biroja un padomes vārdā vēlam Jums un Jūsu organizācijai aizraujošu un bagātu
Jauno 2019. gadu! Ceram uz veiksmīgu un produktīvu sadarbību Jaunajā gadā!
Administrācija:
Kristīne Zonberga, direktore, kristine@nvo.lv
Kristīne Kazāka, Korporatīvās sadarbības vadītāja,
kristine.kazaka@nvo.lv
Ramona Koroļova, Sabiedrisko attiecību vadītāja,
ramona@nvo.lv
Anita Īvāne, Projektu vadītāja (līdz martam bērna kopšanas
atvaļinājumā) anita@nvo.lv
Aija Rusiņa, grāmatvede alianse@nvo.lv
Egils Fuksis, IT speciālists alianse@nvo.lv
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Padome:

Latvijas Pilsoniskā alianses jaunumi arī citur:
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