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Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” darbības stratēģija 

2011. – 2015. gadam 

 

Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” padome kopš 2010. gada vasaras diskutējusi par organizācijas 

stratēģiskās attīstības virzieniem laika posmam no 2011. – 2015.gadam. Padome piedāvāja teksta 

redakciju biedru sapulcei, kas notika 29.03.2011., kurā tika apstiprināti organizācijas darbības virzieni. 

Stratēģijā ietvertie darbības virzieni paredz īstenot alianses dibināšanas mērķi – stiprināt pilsonisko 

sabiedrību un veidot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai, kā arī tie nodrošina 

iesākto uzdevumu īstenošanas turpinājumu. 

 

Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” darbības virzieni: 

 

1) ietekmēt politikas procesu, ievērojot biedrību un nodibinājumu kopīgās intereses; 

2) veicināt finanšu pieejamību biedrībām un nodibinājumiem; 

3) stiprināt biedrību un nodibinājumu kapacitāti to pamatdarbības jautājumos; 

4) popularizēt un skaidrot biedrību un nodibinājumu darbību sabiedrībā; 

5) attīstīt un popularizēt Latvijas nevalstisko organizāciju darbību starptautiskā mērogā. 

 

 

Lai sasniegtu izcilus rezultātus katrā no darbības jomām, katrā no tām tiek izvirzīti konkrēti uzdevumi. 

 

I. Ietekmēt politikas procesu, ievērojot biedrību un nodibinājumu kopīgās intereses. 

 

1. Panākt, ka nevalstisko organizāciju pārstāvniecība ir kompetenta, strukturēta un daudzskaitlīga, 

eLPA kļūstot par kvalitatīvu sarunu partneri, kura viedoklī ieklausās, pieņemot valstiskus 

lēmumus. Viena no galvenajām prioritātēm – līdzdarbība jaunā perioda Nacionālā attīstības 

plāna izstrādē un īstenošanas uzsākšanā.  

2. Attīstīt un nodrošināt pētniecību par NVO sektoru Latvijā, tostarp galvenajām ar sabiedrības 

līdzdalību saistītājām problēmām, kā arī iespējamajām likumdošanas iniciatīvām to novēršanai. 

3. Aktīvi piedalīties biedrību un nodibinājumu darbību ietekmējošo politikas iniciatīvu izstrādē, 

regulāri sekot līdzi valsts pārvaldes darbībai šajā jomā. 

4. Informēt organizācijas par politikas iniciatīvām un tiesību aktu projektiem valsts mērogā, 

nodrošinot NVO pārstāvja darbību Valsts sekretāru sanāksmēs un citās nozīmīgās struktūrās. 

5. Pilnveidot sadarbību starp organizācijām un ministrijām, lai valsts politika tiktu plānota un 

īstenota, ievērojot organizāciju intereses, un sekmēt biedrību un nodibinājumu pārstāvniecību 

visu nozaru ministriju politikas un tiesību aktu izstrādes gaitā. Nodrošināt jau esošo tiesību 

normu rūpīgu ievērošanu. 

6. Pilnveidot sadarbību starp LR Saeimu un organizācijām, lai NVO intereses tiktu ievērotas 

likumdevējvaras līmenī, kā arī tiktu turpināta likumdošanas procesa caurspīdīguma 

palielināšana. 

7. Veidot un atbalstīt jaunas rīcības politiku iniciatīvas, kas atbilst biedrību un nodibinājumu 

kopīgajām interesēm, aktīvi informējot un iesaistot šajā procesā arī plašāku sabiedrību. 

8. Veikt darbības, kas nostiprina nevalstisko organizāciju neatkarību. 

 

II. Veicināt finanšu pieejamību biedrībām un nodibinājumiem. 

 

1. Panākt vienota NVO fonda izveidi Latvijā. 
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2. Veikt darbības, kas risina nevalstisko organizāciju finanšu resursu pieejamību no valsts budžeta, 

Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem un 

citiem finanšu resursiem. 

3. Veikt darbības, kas nodrošina finansējumu pilsoniskās sabiedrības attīstības politikas 

īstenošanas nodrošināšanai. 

4. Veikt darbības, kas atjauno NVO līdzfinansējuma programmu ar mērķi gūt līdzfinansējumu no 

valsts budžeta līdzekļiem projektiem, kas iesniegti starptautiskos finanšu avotos. 

 

 

III. Stiprināt biedrību un nodibinājumu kapacitāti to pamatdarbības jautājumos. 

 

1. Izveidot NVO inkubatoru, kas ietver jaunu organizāciju un pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu 

attīstības un atbalsta programmu. 

2. Izstrādāt NVO vajadzībām atbilstoši veidotus metodiskos materiālus un publikācijas par 

biedrību un nodibinājumu attīstības jautājumiem un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā. 

3. Nodrošināt organizācijas ar informāciju un konsultācijām, ar mērķi motivēt tāsmotivētu tās 

līdzdarboties tiesību un politikas aktu izstrādē. 

4. Stiprināt partnerību starp nevalstiskām organizācijām un valsts institūcijām kopīgu mērķu 

sasniegšanā. 

5. Pilnveidot sadarbību starp biedrībām un nodibinājumiem savstarpējas pieredzes apmaiņai. 

6. Sekmēt sabiedrības plašāku iesaistīšanos biedrībās un nodibinājumos. 

 

 

IV. Popularizēt un skaidrot biedrību un nodibinājumu darbību sabiedrībā. 

 

1. Nodrošināt eLPA labo reputāciju un tās atpazīstamību. 

2. Mērķtiecīgi informēt valsts pārvaldi par biedrību un nodibinājumu darbības nozīmīgumu, un 

NVO līdzdalības iespējām. 

3. Popularizēt biedrību un nodibinājumu darbību uzņēmēju vidē un veicināt sociālās 

uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. 

4. Sekmēt organizāciju savstarpējo atpazīstamību un sadarbību kopīgu aktivitāšu īstenošanai. 

5. Uzturēt un atjaunot biedrībām un nodibinājumiem aktuālu informāciju eLPA vortālā 

www.nvo.lv. 

6. Regulāri informēt organizācijas un citus sadarbības partnerus, izsūtot elektronisko iknedēļas 

ziņu lapu „Nesēdi tumsā!”, kā arī nodrošināt informatīvo materiālu sniegšanu eLPA biedriem.  

 

 

V. Attīstīt un popularizēt eLPA un Latvijas nevalstisko organizāciju darbību starptautiskā 

mērogā. 

 

1. Pilnveidot sadarbību ar nevalstisko organizāciju sadarbības tīkliem Eiropas Savienībā un 

pasaulē. 

2. Nodrošināt aktivitātes, kas attīsta Apvienoto Nāciju Organizācijas atbalstītu Vispasaules NVO 

dienas izveidošanu. 

3. Īstenot programmas, kas nodrošina Latvijas NVO pieredzes apmaiņu ar starptautiskām 

organizācijām. 

4. Izveidot starptautisko NVO sadarbības partneru datu bāzi, lai attīstītu un pilnveidotu sadarbību 

starp dažādu jomu organizācijām un ļautu rast ekspertīzi tādās jomās kā: pētnieciskais darbs par 

NVO sektoru, intrešu aizstāvība, finansējuma pieejamība un citas, Latvijas NVO interesējošas 

jomas. 

http://www.nvo.lv/
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5. Izstrādāt un īstenot projektus, kas risina pilsoniskās sabiedrības jautājumus starptautiskā līmenī, 

nodrošinot sadarbības partneru iesaisti no dažādām valstīm. 

 

 

Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” leģitimitāte veikt augstāk minētos pasākumus izriet no tās 

mērķa, kas minēts organizācijas statūtos. eLPA darbības mērķa sasniegšana tiek īstenota iesaistot 

organizācijas biedrus, un izmantojot viņu  zināšanas un pieredzi konkrētās darbības jomās. 

 

 


