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Pielikums  

Ministru kabineta  

2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.407 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse  

(organizācijas nosaukums) 

   40008087708 

(organizācijas reģistrācijas numurs) 

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 

labdarība  

cilvēktiesību un indivīda tiesību 

aizsardzība 

X pilsoniskās sabiedrības attīstība 

veselības veicināšana 

slimību profilakse 

palīdzības sniegšana katastrofu 

gadījumos un ārkārtas situācijās 

izglītības veicināšana  

zinātnes veicināšana 

vides aizsardzība 

trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 

grupu sociālās labklājības celšana 

kultūras veicināšana 

sporta atbalstīšana 

cita (norādīt) _____________________ 

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas 

sabiedriskā labuma darbība 

ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu  

nepilnās ģimenes 

cilvēki ar invaliditāti 
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personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu 

15–25 gadus veci jaunieši 

personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 

ilgstošie bezdarbnieki 

bezpajumtnieki 

cilvēktirdzniecības upuri 

politiski represētās personas 

personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai 

viņu ģimenes 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu 

ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu 

ģimenes 

personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai 

datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes 

ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti 

bērni 

no vardarbības cietušās personas 

X cita (norādīt)  

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. 2013.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 
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aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

1. Latvijas Pilsoniskā alianse izvērsa aktīvu darbību, lai nacionālā mērā 

veicinātu atbalsta dažādību biedrību un nodibinājumu darbības nodrošināšanai 

un aktivitāšu norisei: 

• jautājuma aktualizēšana par nepārskatāmu publiskā finansējuma 

pārdales veidu deputātu kvotas; 

• iestājoties un sekmīgi panākot par finansējuma piešķiršanu 

Līdzfinansējuma programmai no valsts budžeta līdzekļiem, ko 

administrē Sabiedrības integrācijas fonds; 

•  jautājuma par Latvijas NVO fonda virzīšana Laimdotas Straujuma 

valdības dienaskārtībā. 

2. Organizācija aktīvi piedalījusies biedrību un nodibinājumu darbību 

ietekmējošo politikas iniciatīvu izstrādē, regulāri sekojot līdzi aktualitātēm 

publiskajā pārvaldē: 

• piedaloties Saeimas likumdošanas komisiju sēdēs; 

• atspoguļojot NVO viedokli Finanšu ministrijas darba grupā par valsts 

finansējuma piešķiršanu privātpersonām; 

• regulāra viedokļa sniegšana Saeimas darba grupai par brīvprātīgā darba 

regulējumu; 

• piedaloties Valsts sekretāru sanāksmēs; 

• līdzdarbojoties Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda padomes sēdēs un pārstāvot NVO sektoru 

sarunās ar Ministru prezidentu; 

• piedaloties tikšanās reizēs ar ārlietu ministru par jautājumiem, kas 

saistīti ar ES jautājumiem; 

• strādājot darba grupās Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā veicot 

darbu pie Valdības un NVO memoranda un ar to saistīto dokumentu 

pārstrādes. 
3. eLPA ir sagatavojusi un iesniegusi 50 atzinumus un vēstules ministrijām, Saeimas 

komisijām un Rīgas domei par jautājumiem, kas tiešā veidā ietekmē biedrību un 

nodibinājumu darbību. Atzinumu un priekšlikumu gatavošanā un kopīga viedokļa 

konsolidācijā, eLPA atkārtoti iesaistījusi vairākas dažādu darbības jomu NVO 

sadarbības tīklus. Sarunās ar Kultūras ministriju un citām iesaistītajām pusēm, eLPA 

izveidoja Latvijas NVO fonda koncepciju.  

4. 2014. gadā organizēts Saeimas un NVO sadarbības forums, kurā tika diskutētas trīs 

jomas – NVO darbība un pilsoniskais dialogs vietējā un Eiropas līmenī; 

pašorganizēšanās kā kopienas attīstības virzītājspēks; NVO līdzdarbība sociālo 

pārmaiņu virzībā. eLPA organizēja un līdzvadīja sesiju par pilsonisko līdzdalību. 

eLPA ir pastāvīgi pārstāvēta Saeimas un NVO sadarbības grupā.  

5. 2014.gadā eLPA turpināja aktīvi līdzdarboties Memoranda padomē. Nevalstisko 

organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē, pildot 

priekšsēdētājas vietnieces amata pienākumus. 

6. eLPA, sadarbībā ar citām NVO, panāca vienošanos par turpmāko rīcību, kas paredz 

NVO iesaisti Valdības deklarācijas izstrādē. 

7. eLPA, sadarbībā ar Ārlietu ministriju, organizēja pieredzes apmaiņas braucienu 13 

NVO uz Lietuvu, lai Latvijas biedrības un nodibinājumi savlaicīgi un veiksmīgi spētu 

organizēt ES līmeņa pasākumus Latvijas Prezidentūras laikā. 

8.  Lai sekmīgi ietekmētu lēmumu pieņemšanas procesu un iegūtu aktuālo informāciju, 
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eLPA pārstāvji 2014. gadā ir piedalījušies vairāk kā 170 formālās un neformālās 

sanāksmēs. 

9. eLPA pastāvīgi piedalās sanāksmēs ar Ārlietu ministru, lai pārrunātu aktuālos 

jautājumus NVO sektoram ārlietu kontekstā. 

10. eLPA konsekventi sekojusi līdzi sociālās uzņēmējdarbības koncepta izstrādei.  

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz 

mērķa grupu un attiecīgajā jomā 

1. Konsultācijas NVO par darbības nodrošināšanai būtisko informāciju, sniedzot 

konsultācijas par interešu aizstāvību, organizāciju darbību un attīstību, finansējuma 

piesaisti un lietvedības vešanu. Pārskata periodā tikušas sniegtas vairāk 421 

bezmaksas konsultācijas. 

2. Notika gadskārtējais Saeimas un NVO forums „Stabilitāte. Partnerība. Attīstība”, 

kurā piedalījās vairāk kā 80 Latvijas NVO pārstāvji un vairāki Saeimas deputāti. 

Saeimas un NVO forums ir iespēja Latvijas NVO iepazīt lēmumu pieņēmēju un 

pašiem iesaistīties interešu aizstāvībā savā jomā  

3. 2014. gadā jau ceturto reizi sadarbībā ar Microsoft –Latvia, tika rīkots forums „NVO 

tehnoloģiju laikmets”, kurā varēja uzzināt par aktuālajiem e-rīkiem, kurus var 

izmantot NVO savā darbībā, piemēram, vebināra, bloga lietošana u.c. Ar tehnoloģiju 

iespējām iepazinās 46 dalībnieki. 

4. 2014. gadā notika kārtējā NVO vasaras akadēmija, kurā piedalījās 39 dalībnieki - 7 

mazākumtautību NVO un 15 Rīgas reģiona NVO pārstāvji. Vasaras akadēmijas tēmas 

bija: NVO menedžments un komandas biedru koučings; finansējuma piesaistes 

stratēģijas un finanšu resursu pārvaldība; organizācijas darbības kvalitātes 

pašvērtējums. 

5. Projektā „Tilts 2014” notika 10 apmācības par NVO grāmatvedību, kurā piedalījās 

aptuveni 100 apmācāmie un projekta laikā tika apmācīti 4 vadipats.lv izglītotāji. 

Projektu finansiāli atbalstīja Rīgas dome. 

6. Rīgas reģiona NVO resursa centra ietvaros izstrādātas 21 Rīgas reģiona grāmatzīmes. 

Rīgas reģiona grāmatzīme bija kā atsevišķs pielikums NVO ziņām „Nesēdi tumsā!” 

un koncentrējās uz informācijas apkopošanu un sniegšanu tieši Rīgas reģiona NVO. 

Projektu finansiāli atbalstīja Kultūras Ministrija. 

7. 2014. gadā, sadarbībā ar Kopienu iniciatīvo fondu noticis NVO iniciatīvu konkurss 

„Mēs esam RISINĀJUMS un IESPĒJA”. Konkurss tika organizēts ar mērķi veicināt 

pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu 

reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību, kā arī 

atbalstīt reģiona mazākumtautību nevalstiskās organizācijas. Projekta ietvaros tikusi 

atbalstīti 11 nevalstisko organizāciju projekti. Projektu konkursu tehniski organizēja 

Kopienu iniciatīvu fonds. Projektu finansiāli atbalstīja Kultūras Ministrija, Latvijas 

valsts. 

8. Akcija „Mazais pilsonis” akcijas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas 

un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā. 

Aktivitātes uzdevums ir uzrunāt iedzīvotājus, norādot, ka vārda „pilsonis” būtība ir, 

nevis piederība konkrētai valstij vai tautībai, bet pilsoniskuma apziņa un atbildība. 

Notika 20 tikšanās ar vismaz 417 bērniem un jauniešiem. 

9. Kopš 2013. gada eLPA īsteno trīs apjomīgus un nozīmīgus uzdevumus: pirmkārt, 

pētījuma veidošana Pētījums par NVO sektoru 2013, otrkārt, sabiedrības 

līdzdalības indeksa izstrāde un treškārt, nevalstisko organizāciju monitoringa 

sistēmas izstrāde. 2014. gada laikā ticis pabeigts pētījums – Pārskats par NVO 

sektoru 2013, izstrādāts un testēts sabiedrības līdzdalības indekss un izveidots 

organizāciju monitoringa sistēmas mets. 

10. 2014. gadā notika četras reģionālās konferences – Saldū, Jelgavā, Valmierā un 

Preiļos, kurās piedalījās aptuveni 171 NVO pārstāvis. Forumos galvenais uzdevums 
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bija apkopot informāciju par NVO darbu Latvijā un iepazīstināt organizācijas ar 

sabiedrības līdzdalības indeksu un apkopot idejas NVO monitoringa sistēmas 

izveidei. 

11. Pārskata periodā eLPA turpinājusi īstenot projektu NVO ilgtspējas indekss, kura laikā 

tiek veidots ziņojums par NVO sektora attīstību Latvijā. Ziņojuma prezentācijā 

piedalījās NVO un ASV vēstniecības Latvijā pārstāvji.  

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

Biedru skaits pārskata periodā: 139, iesaistīto personu skaits 30 000 (biedru 

organizāciju biedru kopskaits), citas iesaistītās personas eLPA aktivitātēs – 4000.  

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma ___185___ lati,  

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma __185___ lati, tai skaitā: 

• sabiedriskā labuma darbībai ____14____ lati 

• kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo 

ziedojumu kopsummas _1_ lati 

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts 

pārvaldes iestādēm, komersantiem) 

1. eLPA īsteno NVO sektora pētniecības un datu apkopošanas projektu, kuram 

piešķirts īpašs projekta statuss Latvijas piedāvājumā un, kurš ticis iekļauts 

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu grantu shēmā, šāda 

mēroga projektu uzticēšana veicina organizācijas spējas un attīstību ilgtermiņā. 

Pētījuma ietvaros iegūtie dati palīdz veikt secinājumus par biedrību un 

nodibinājumu, arī sabiedriskā labuma organizāciju attīstības veicinošajiem un 

traucējošajiem faktoriem. Iegūtā informācija tiek izmantota eLPA veiktajās 

interešu aizstāvības aktivitātēs. 

2. eLPA darbību mērķa sasniegšanai veicina labā sadarbība ar Valsts kanceleju, 

Kultūras ministriju, Finanšu ministriju, arī Ārlietu ministriju un Ministru 

prezidenta biroju. 

3. eLPA darbību veicina regulāra un intensīva saziņa ar biedriem, organizāciju 

aktīvistiem, sabiedriski aktīviem cilvēkiem, arī institūciju darbiniekiem un 

ierēdņiem. 

4. eLPA regulāri informē organizācijas un citus sadarbības partnerus, izsūtot 

elektronisko iknedēļas ziņu lapu „Nesēdi tumsā!”, kā arī nodrošināt informatīvo 

materiālu sniegšanu eLPA biedriem un plašai sabiedrībai šādos informācijas 

kanālos: eLPA informāciju par NVO aktivitātēm 2013.gadā ievietoja sociālajos 

tīklos: domubiedru grupa „Nevalstiskās organizācijas” portālā draugiem.lv, 

domubiedru grupa „Civic Alliance - Latvia” portālā www.facebook.com, eLPA 

konts Twitter.com/alianse. eLPA 2013. gadā jau ir gandrīz 2000 sekotāju. 

Organizācijas darbība un publiskais tēls veicina tās attīstību un popularitāti gan biedru 

acīs, gan citos sadarbības partneros. 

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

http://www.draugiem.lv/group/4131/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/group.php?gid=86038001744
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/alianse
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Organizācijas līmenī tas ir ierobežojošais cilvēku un finanšu resurss, kas neļauj 

pilnīgāk piedalīties un veikt tās funkcijas, kuras citkārt būtu iespējams.  

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. EU2015LV – 20 ekspertu tikšanās par pilsoniskās sabiedrības līdzdalību 

Baltijas jūras stratēģijas ieviešanā 

2. NVO sektora pētniecība 2014 

3. NVO monitoringa sistēma elektroniskā vidē 

4. «Tehnoloģiju laikmets» x 3 Jelgava, Kuldīga, Rīga 

5. Saeimas un NVO forums 29.05.2015. 

6. Baltijas jūras reģiona NVO forums Igaunijā 

7. Latvijas NVO pārstāvju vizīte uz Berlīni 

8. Turcijas un Vācijas NVO sektora pārstāvju tikšanās Rīgā 

 

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 

papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt). 

1. Vispasaules NVO dienas popularizēšanas pasākumu veikšana Latvijā. 

  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. Konferences «NVO tehnoloģiju laikmets» rīkošana. Konferences ietvaros 

dalībnieki (aptuveni 60) tiks informēti par aktualitātēm IKT rīku izmantošanā 

un veidiem, kā, izmantojot dažādas programmas, ir iespējams efektivizēt 

ikdienas darbību. Norises laiks un vieta: Riga, Kuldīga, Jelgava 

2. Latvijas NVO līderu pieredzes apmaiņas brauciens pie Vāciju 

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu 

aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

1. eLPA līdzorganizētais Saeimas un NVO forums, kas notiks 21.05.2014; 

2. eLPA līdzorganizētais Baltijas jūras reģiona NVO forums 10-11.jūnijs Tallinā 

3. Sadarbībā ar Rīgas domi tiks organizēta konference „Rīga dimd, iedzīvotāji 

runā”, kura norise būs 2015. gada rudeni. 

4. Līdzdalība NVO fonda izveidē. 
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     Rasma Pipike 

(organizācijas vadītāja paraksts*)   (vārds un uzvārds) 

Piezīme. * Veidlapas rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir 

sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

2015.gada 25.martā 

 


