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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. 2011.gada darbības pārskats

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes
kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu,
papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. 2011. gadā eLPA iniciēja un izveidoja Līdzdalības konsorciju. Tas izveidots, lai nodrošinātu
kvalitatīvu sadarbību līdzdalības īstenošanā nacionālās attīstības plānošanas procesā.
Līdzdalības konsorcijs paredz vienotu un koordinētu pieeju sešu, dažādu nozaru nevalstisko
organizāciju sadarbību, līdzdarbojoties Latvijas NAP 2014. – 2020. izstrādē un ES
struktūrfondu plānošanas procesā, un tiesību aktu izstrādē par periodu no 2014.gada līdz
2020.gadam. Konsorcija līguma slēdzēja puses ir: biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse;
biedrība Latvijas Lauku forums; biedrība Latvijas Radošo savienību padome; onkoloģisko
pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”; biedrība Pro Futuro; biedrība Latvijas zaļā
kustība.
2. Pārskata periodā eLPA sniegusi 54 atzinumus ministrijām un Saeimas likumdošanas
komisijām ar mērķi iebilst vai atbalstīt noteiktas likumdošanas iniciatīvas. Galvenos
iebildumus, kas vērsti uz biedrību un nodibinājumu neatkarības mazināšanu un NVO attīstības
mazināšanu
3. 2011. gadā organizēts Saeimas un NVO sadarbības forums, kurā tika analizētas trīs jomas –
Nacionālā attīstības plāna izstrāde, izglītība un sociālā joma. eLPA ir pārstāvēta Saeimas un
NVO sadarbības grupā. Īstenojot sadarbību, 2011. gadā eLPA un iniciatīva manabalss.lv
organizēja Saeimā diskusiju „Iedzīvotāju elektroniski pausto iniciatīvu izskatīšana Saeimā”,
kurā tika spriests par iespējām paplašināt iedzīvotāju līdzdalību likumdošanas procesā,
kolektīvi iesniedzot likumdošanas iniciatīvas elektroniski. Tas ļautu katrai idejai, kas spēj
savākt noteiktu parakstu skaitu (piemēram, 10 000 parakstus), nonākt Saeimas darba kārtībā.
4. 2011. gadā eLPA uzturējusi prasību par NVO finansēšanas sistēmas sakārtošanu no valsts
budžeta līdzekļiem. Finanšu ministrijā izveidota darba grupa, kuras uzdevums ir sakārtot
minēto jautājumu.
5. Augusta vidū eLPA aicināja NVO vadītājus uz tradicionālo NVO vasaras akadēmiju. 2011.
gada vasaras akadēmijas tēma bija „Izcilība NVO darbā. Mūsu bizness ir sabiedriskais
labums”. Akadēmijā uz trīs dienām pulcējās 27 dalībnieki, lai papildinātu zināšanas par:
līderību, sociālo uzņēmējdarbību un sadarbības stiprināšanu.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā
eLPA regulāri seko līdzi ministriju izstrādātajiem likumprojektiem un, atbilstoši LR tiesību
aktos noteiktajai kārtībai, iesniedz priekšlikumus, kas vērsti uz NVO interešu aizstāvību, kā
arī piedalās VSS, lai aizstāvētu NVO intereses un viedokli klātienē. eLPA pārstāvja
uzdevums ir informēt nevalstiskās organizācijas par VSS pieteiktajiem tiesību aktu un
attīstības dokumentu projektiem, kā arī nepieciešamības gadījumā sanāksmes laikā informēt
Valsts kanceleju par biedrībām un nodibinājumiem, kas pieteikušies sniegt atzinumu par
konkrēto projektu.
eLPA sniegusi 54 atzinumus
eLPA pārskata periodā izglītojusi aptuveni 300 cilvēkus
pārskata periodā izglītoti 800 skolēni par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
dibinātāju/biedru skaits 125
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 Alianses

veiktajām darbībām, aizstāvot to intereses.
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma ___0____ lati
kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma ____0___ lati, 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 (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes
iestādēm, komersantiem)
Līdzdalība konsultatīvajās padomēs un darba grupās, tādās kā Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanas uzraudzības un vadības
komiteja; Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Pilsoniskās
sadarbības padome; Ministru Kabineta un NVO sadarbības memoranda padome; Latvijas
Sabiedrības integrācijas fonda padome; Sabiedrisko mediju konsultatīvā padome, Sabiedrisko
mediju konsultatīvā padome, līdzdarbojas Saeimas komisiju darbā. Līdzdalība un darbs šajās
institūcijās nodrošina tiešu informācijas ieguvi par faktiem, kas ietekmēs biedrību un
nodibinājumu darbību Latvijā.
Organizācija 2012. gada laikā izstrādājusi 15 projektus, kuriem tikai daļai rasts finansējums.
Projekti visi tiek izstrādāti saistībā ar organizācijas stratēģiju.
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 notiek valsts institūciju funkciju reorganizācija, kas ietekmējusi
dažādu NVO finansiāli atbalstošo programmu veikšanu – tām ir samazināts finansējums. Kas
savukārt raisa lielu neziņu par turpmākajām institūciju kompetencēm, kas attiecas uz
nevalstisko sektoru.

III. Turpmākās darbības plāns

11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):
- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. NVO izglītošanas pasākumi un NVO interešu aizstāvība,
2. Interešu aizstāvība saistībā ar NVO finansējuma pieejamību un normatīvo aktu
sakārtošanu NVO darbības vides uzlabošanai.

3. NVO kapacitātes stiprināšana un starptautiskā atpazīstamība
4. NVO kā sociālā kapitāla atzīšana
5. Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana
- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Saeimas un NVO forums – 14.05.2012;
2. Vasaras akadēmija, pasākums notiks 2012. gada augustā;
3. Mācību cikli par interešu aizstāvību organizācijās
4. NVO konsorcija darbības nodrošināšana;
5. NVO līdzdalības nodrošināšana nacionālā attīstības plāna veidošanas procesā;
6. Darbs Valdības un NVO sadarbības memoranda padomē un citās, ar NVO jomu
saistītās padomēs un darba grupās un Stratēģiskās attīstības komisijā pie LR valsts
Prezidenta;
7. Biedru piesaiste un iesaiste

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam
gadam):
- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Projekts „Tilts 2012” NVO sadarbība ar Rīgas pašvaldību;
2. Projekts „100% zoom Eiropa” īstenošana sadarbībā ar Ārlietu ministriju;
3. Pētniecības projekts par sociālo uzņēmējdarbību;
- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Vasaras akadēmija 2012, augustā;
2. Saeima un NVO deklarācija- ieviešana/forums 14.05.2012;
3. Līdzdalības, interešu aizstāvības un izglītības aktivitāšu īstenošana NVO nepārtraukti.

__________________________
(Rasma Pīpiķe)

2012.gada 29.marts

