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Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

I. Vispārīgā daļa

1. Organizācijas darbības mērķis
Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un labvēlīgas vides veidošana biedrību un
nodibinājumu darbībai.
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma
darbību
Pilsoniskās sabiedrības attīstība

________________________

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā
labuma darbība
Pilsoniski aktīvā sabiedrības daļa
4. Informācijas saņemšanai:
juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 19/21 – 3, Rīga, Latvija, LV-1011
kontaktadrese: Ģertrūdes iela 19/21 – 3, Rīga, Latvija, LV-1011
tālruņa numurs: +371 67846464
faksa numurs: +371 67846466
e-pasta adrese: alianse@nvo.lv
mājaslapa: www.nvo.lv

II. 2009.gada darbības pārskats

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes
kalendāra gadā
1. eLPA līdzdarbojas valsts rīcības politiku un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā,
rosinot organizācijas iesaistīties un līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos vietējā,
reģionālā un nacionālā līmenī; paaugstina organizāciju kapacitāti darboties sabiedrības
interešu pārstāvībai un aizstāvībai Latvijas un Eiropas Savienības (ES) līmenī.
2. Pārskata periodā eLPA kopā ar biedru organizācijām iesaistījusies Valda Dombrovska,
valdības deklarācijas veidošanā, sagatavojot priekšlikumus sabiedrības līdzdalības
nodrošināšanai un eLPA priekšlikums pilnā mērā ticis iekļauts valdības deklarācijā.
3. eLPA sniegusi vairāk kā 500 konsultācijas NVO; īstenojusi 6 apmācības reģionos;
nodrošinājusi regulāru informācijas apriti (www.nvo.lv, 46 NVO e-ziņu izdevumi, 50 VSS
apkārtraksti, 12 finanšu e-ziņu izdevumi, 1 pētījums, u.c.); piesaistīti 5 reģionālie
koordinatori; organizētas 3 NVO vadītāju brokastis; sagatavoti 12 e-materiāli „NVO interešu
aizstāvja dienasgrāmata”; sagatavojusi un iesniegusi finansētājiem 14 projektus; u.c.
4. eLPA ir piesaistījusi NVO juristu, kas 2009.gadā sniedza ~ 150 bezmaksas konsultācijas
par juridiskajiem jautājumiem NVO biedrību un nodibinājumu dibināšanas, darbības juridisko
aspektu un organizācijas likvidācijas problēmu risināšanā.
5. Reģiona resursa centra ietvaros tika definētas sešas vērtības pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanai un labvēlīgas vides veidošanai biedrību un nodibinājumu darbībai, kas ir pamats
darbības uzsākšanai pie Latvijas NVO ētikas kodeksa izveidošanas.
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā
1. Kopumā eLPA pārstāvji piedalījušies 117 valsts pārvaldes organizētās sanāksmēs.
2. eLPA veikusi NVO interešu aizstāvību katrā sanāksmē un sniegusi iebildumus un
priekšlikumus 60% gadījumu.
3. 2009.gadā iesniegto atzinumu apjoms pieaudzis par 95%.
4. eLPA iesaistījās Eiropas Padomes oficiālā dokumenta izveidē „Kods sabiedrības
līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā”.
5. NVO līdzdalība struktūrfondu apguvē.
6. NVO līdzdalība starptautiskā aizdevuma uzraudzības institūcijā Saeimā.
7. Līdzdalība Valdības deklarācijas veidošanā.
8. Ziņojums „Es piecus gadus ES” par izmaiņām līdzdalības politikā pēc Latvijas iestāšanās
Eiropas Savienībā.
9. Biedrību un nodibinājumu likums; sabiedriskā labuma likums un citi.
10. eLPA 2009.gadā saņēma Ministru Kabineta atzinības rakstu par pašaizliedzību un
panākumiem strādājot valsts un tautas labā.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
Dibinātāju skaits: 39 (14.12.2004.)
Biedru skaits: 101 (uz 31.12.2009.)
Iesaistīto personu skaits: aptuveni 30 000 (biedru organizāciju biedru kopskaits)
Sabiedriskā labuma guvēju skaits – nav iespējams noteikt konkrētu skaitu, taču tas ir liels, jo
kā saņēmēji jārēķina biedrības un nodibinājumi Latvijā, kas gūst labumu no eLPA veiktajām
darbībām, aizstāvot to kopējās intereses.
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma ___0____ lati
kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma ___0____ lati (dāvinājumā saņemto
pamatlīdzekļu norakstītais nolietojums), tai skaitā:
- sabiedriskā labuma darbībai ___0____ lati
- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu
kopsummas _____0__ lati
9. Organizācijas darbību veicinošie faktori
Līdzdalība konsultatīvajās padomēs un darba grupās, tādās kā Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanas uzraudzības un vadības
komitejas; Ministru Kabineta un NVO sadarbības memoranda īstenošanas padome; Latvijas
Sabiedrības integrācijas fonda padome; Latvijas un Šveices sadarbības programmas
uzraudzības komiteja; līdzdarbība Saeimas komisiju darbā. Līdzdalība un darbs šajās
institūcijās nodrošina tiešu informācijas ieguvi par faktiem, kas ietekmēs biedrību un
nodibinājumu darbību Latvijā. eLPA īstenotā NVO kopējo interešu pārstāvniecība – ar pilnu
institūciju, komisiju sarakstu vari iepazīties šeit: http://www.nvo.lv/coop.php?lang=lv&id=42
10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Organizācijas līmenī tas ir limitētais cilvēku un finanšu resurss, kas neļauj pilnīgāk piedalīties
un veikt tās funkcijas, kuras citkārt būtu iespējams. Valsts līmenī tā ir sarežģītā ekonomiskā
situācija, kuras rezultātā visām NVO nav pieejamu finansiāli atbalstošu programmu, dotāciju.
III. Turpmākās darbības plāns
11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes:
- iesāktie:
1. eLPA Stratēģijas izstrāde 2011. – 2015.gadam un finanšu piesaiste tās ieviešanai.
2. EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu nākamais periods un pieejamība NVO.
3. ANO atzīta NVO vispasaules diena – procesa virzība Latvijā un starptautiski.
4. NVO vadītāju brokastis (reizi trīs mēnešos) – forums, kur tikties nevalstisko
organizāciju vadītājiem, lai pārrunātu tendences attīstībā un kopīgi plānotu aktivitātes.
5. NVO aktuālas informācijas elektroniska izplatīšana (e-ziņās, finanšu e-ziņās, VSS epārskatos, NVO vortālā www.nvo.lv, sociālajos tīklos, pētījumi un citi info resursi).

- plānotie:
1. NVO finanses – pieejamība, skaidri principi, NVO finansēšanas sistēmas sakārtošana.
2. NVO interešu pārstāvniecība valdības, LR parlamenta un Eiropas Savienības līmenī.
3. eLPA kandidāta izvirzīšana darbam Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejā.
4. Darbība NVO tīkla CIVICUS direktoru padomē, lobējot NVO vispasaules dienu.
5. eLPA atbalsta aktivitātes Eiropas Pretnabadzības gadam (2010) un Eiropas
Pretnabadzības tīkla (EAPN) attīstībai Latvijā.
Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes:
- iesāktie:
1. Projekts „eLPA ieguldījums pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā” – atbalsts
eLPA 2010.gada pamatdarbības nodrošināšanai.
2. Projekts „NVO jurists”, kas nodrošina kvalitatīvas bezmaksas juridiskās konsultācijas
interešu grupām, biedrībām un nodibinājumiem.
3. Projekts „PASSO” par labas pārvaldības identificēšanas kritēriju izstrādi Eiropas
Savienības dalībvalstīs.
4. Latvijas NVO konference „Latvijas pilsoniskās sabiedrības iespējas un izaicinājumi”.
5. eLPA un LIKTA kopīgi organizēta konference „Inovatīvās tehnoloģijas NVO”.
- plānotie:
1. Eiropas Sociālā fonda projekts NVO administratīvās kapacitātes stiprināšanai
„ELPA. Efektīva Līdzdalība un Partneru Atbildība”.
2. NVO vasaras akadēmija 2010.
3. Saeimas un NVO sadarbības forums 2010.
4. Pētījums „NVO kapitāls Latvijā”.
5. Projekts „Dari.lv”, lai kopienās izveidotu savstarpējās sadarbības tīklu, informējot,
iesaistot un apverot plašu ieinteresēto cilvēku kopumu.

__________________________
/ Rasma Pīpiķe /

2010.gada 31.marts

