
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008087708
Nosaukums LATVIJAS PILSONISKĀ ALIANSE BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2016

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
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
Pilsoniski aktīvā sabiedrības daļa

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Ģertrūdes iela 19/21, Rīga, LV-1011
kontaktadrese Ģertrūdes iela 19/21, Rīga, LV-1011
tālruņa numurs 67846464
faksa numurs 67846466
e-pasta adrese alianse@nvo.lv
mājaslapa www.nvo.lv

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.Organizācija aktīvi piedalījusies biedrību un nodibinājumu darbību ietekmējošo politikas
iniciatīvu izstrādē, regulāri sekojot līdzi aktualitātēm publiskajā pārvaldē:
•piedaloties Saeimas likumdošanas komisiju sēdēs;
•piedaloties Valsts sekretāru sanāksmēs;
•līdzdarbojoties Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes
sēdēs un pārstāvot NVO sektoru sarunās ar Ministru prezidentu;
•veicot darbu pie NVO un MK sadarbības memoranda un ar to saistīto dokumentu pārstrādes.
2.eLPA sagatavoja un iesniedza oficiālus 43 atzinumus un vēstules ministrijām, Saeimas
komisijām un Rīgas domei par jautājumiem, kas tiešā veidā ietekmē biedrību un nodibinājumu
darbību. Papildus eLPA komentēja virkni nozīmīgus politikas plānošanas dokumentus,
izmantojot track changes funkciju. Atzinumu un priekšlikumu gatavošanā un kopīga viedokļa
konsolidācijā, eLPA atkārtoti iesaistījusi vairākas dažādu darbības jomu NVO sadarbības tīklus.
3.eLPA kopā ar Saeimu un sadarbības partneriem organizēja ikgadējo Saeimas un NVO
sadarbības forumu, kura galvenais uzdevums ir iedrošināt abas puses kopīgai sadarbībai Saeimas
likumdošanas komisiju formātā, sniedzot atzinumus par likumprojektiem un piedaloties ekspertu
diskusijās. 2016. gada forumā tika diskutētas par trīs jomām: drošības situācija Latvijā; laba
pārvaldība; kompetencēs balstīts vispārējās izglītības saturs.
4.2016. gadā eLPA turpināja aktīvi līdzdarboties Memoranda padomē, veidojot NVO un MK
sadarbības memoranda darba plānu, kas ir pamats dialogam starp abām iesaistītajām pusēm.
eLPA pārstāvis šobrīd ir Memoranda padomes loceklis.
5.eLPA sadarbībā ar citām NVO panāca, ka tiek atcelti grozījumi likumprojektā “Grozījumi
likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””, kas noteica, ka, darba devējam jāveic iemaksas
minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) līmenī arī gadījumos, ja
darba ņēmējs strādā nepilnu slodzi un atalgojums ir zem minimālās algas. Kas atbilstoši noteica,
ka starpību starp faktiski noteikto algu un valstī noteikto minimālo algu VSAOI veiktu darba
devējs no saviem līdzekļiem.
6.eLPA 2016. gadā lūdza Saeimas Juridiskā biroja atzinumu par Biedrību un nodibinājumu
likuma 7.panta interpretāciju, uz ko saņēma oficiālu vēstuli/atzinumu, kas nostiprināja NVO
tiesības veikt saimniecisko darbību neierobežotā apjomā, kā rezultātā arī Valsts ieņēmumu
dienests atteicās no līdzšinējās piemērotās metodikas, vērtējot biedrību un nodibinājumu
saimniecisko darbību.
7.eLPA seko likumprojektu izstrādes gaitai, sniedz atzinumus un priekšlikumus, piedalās Valsts
sekretāru sanāksmēs, nozaru ministriju iniciētajās darba grupās un konsultatīvajās padomēs.
eLPA konsultējas ar biedru organizācijām un sadarbības partneriem par atbilstošāko regulējumu
normatīvajos aktos un sniedz viedokli atbilstošajai institūcijai.
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8.eLPA konsekventi seko līdzi sociālās uzņēmējdarbības likuma izstrādei LR Saeimā.
9.eLPA darbinieki 2016. gadā apmeklēja aptuveni 200 sanāksmes, kurās pārstāvētas NVO
kopīgas intereses.
10.eLPA panāca jautājuma izņemšanu no MK darba kārtības un pagaidu atcelšanu Ministru
kabineta noteikumiem, kas saistīts ar obligātu prasību biedrību un nodibinājumu valdes locekļiem
pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī.
11.eLPA apkopoja Brīvprātīgā darba likuma normu dažādu valsts iestāžu interpretāciju, un to
iesniedza Valsts kancelejai, lai novērstu turpmāku atšķirīgu likuma normu piemērošanas praksi.
12.eLPA lūdza Eiropas Komisiju sniegt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES
interpretāciju, saņemot apstiprinājumu, ka katra dalībvalsts var lemt, vai biedrībām un
nodibinājumiem publiskajos iepirkumos piešķirt labvēlīgākus nosacījumus.
13.eLPA konsekventi sekoja līdzi EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu plānošanas un ieviešanas
virzības Latvijā progresam.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
1.Konsultācijas NVO par darbības nodrošināšanai būtisko informāciju - interešu aizstāvību,
organizāciju darbību un attīstību, finansējuma piesaisti un lietvedības vešanu. Pārskata periodā
tikušas sniegtas vairāk 230 bezmaksas konsultācijas.
2.Notika gadskārtējais Saeimas un NVO forums, kurā piedalījās aptuveni 100 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.eLPA īstenoja apmācības un nodrošināja konsultācijas NVO ilgtspējīgas darbības attīstībai, par
sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā.
a.2016. gada no janvāra līdz martam tika organizētas apmācības “Welcome to the NGO’s sector –
we are open”, kurš notika divās valodās paralēli – latviski un angliski, jo semināru ciklā tika
aicināti piedalīties ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī patvēruma meklētāji.
b.Jūnijā - jūlijā “Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai” eLPA vadīja 5 lekciju ciklu par interešu
aizstāvības organizāciju vadību un darbību.
4.2016. gadā sesto reizi sadarbībā ar Microsoft – Latvia tika rīkots forums „NVO tehnoloģiju
laikmets”, kurā varēja uzzināt par aktuālajiem e-rīkiem, kurus var izmantot NVO savā darbībā,
pasākumi notika arī Limbažos un Tukumā, kas kopā ar Rīgas forumu izglītoja vairāk kā 100
cilvēkus.
5.2016. gadā notika NVO vasaras akadēmija, kurā piedalījās 32 dalībnieki. Vasaras akadēmijas
tēmas bija: reaģēšanas māksla, cieņpilna komunikācijas kultūra, informācijas veidošana un
pasniegšana, iekšējo resursu apzināšana.
6.2016. gada 17.oktobrī sadarbībā ar Kanādas vēstniecību Latvijā eLPA organizēja “Ekspertu
konsultācija risinājumiem bēgļu uzņemšanai un iekļaušanai Latvijas sabiedrībā”, kurā piedalījās
30 dalībnieki – pilsoniskās sabiedrības eksperti, valsts pārvaldes eksperti, kā arī Kanādas bēgļu
uzņemšanas un intergrācijas eksperte Naomi Alboima.
7.Rīgas reģiona NVO resursa centra ietvaros tika veikti šādi pasākumi:
a.Doma laukums - sadarbībā ar Latvijas Radio 4 “Domskajaplošadj” 17 raidījumi krievu valodā;
b.Organizēta Rīgas Reģiona NVO darbības popularizēšana Cēsīs – sarunu festivāla „Lampa”,
kurā piedalījās ~ 60 Rīgas organizācijas;
c.e-padoms NVO - sniegtas 234 konsultācijas un 55 marķēti e-padomi par NVO attīstību
sociālajos tīklos;
d.Kampaņa “Mazais 100-gades pilsonis”, kuras ietvaros 8 Rīgas reģiona pašvaldībās tika izglītoti
par pilsonisko aktīvismu 698 skolēni.
8.eLPA darbinieki devās izbraucienos uz reģioniem, lai sniegtu lekcijas par darbu NVO sektorā
un par jaunumiem NVO sektorā.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 134
7.2 iesaistīto personu skaits 28000
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 4000

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 457 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 457 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 457 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
1.eLPA 2016.gadā pabeidza NVO sektora pētniecības un datu apkopošanas projektu, kuram bija
piešķirts īpašs projekta statuss Latvijas piedāvājumā un, kurš tika 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,
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III. Turpmākās darbības plāns 

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: portālā draugiem.lv, domubiedru grupa
„Civic Alliance - Latvia” portālā www.facebook.com, eLPA konts Twitter.com/alianse. eLPA
2016. gadā sociālajiem kontiem kopumā  bija vairāk kā 3350 sekotāju.
5.Organizācijas darbība un publiskais tēls veicina tās attīstību un popularitāti gan biedru acīs, gan
citos sadarbības partneros.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Organizācijas līmenī tas ir ierobežojošais cilvēku un finanšu resurss, kas neļauj pilnīgāk
piedalīties un veikt tās funkcijas, kuras citkārt būtu iespējams.

11. Organizācijas darbības mērķis
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 tehnoloģiju laikmets» pasākumu norise;
2.Dalība sarunu festivālā «Lampa»;
3.Baltijas jūras reģiona NVO forums Islandē, 18.05.-20.05.;
4.Pasākuma “Biedrību un nodibinājumu bazārs” norise.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.     Panākt Latvijas NVO fonda pārvaldes un īstenošanas uzlabojumus;
2.Nodrošināt NVO interešu aizstāvību jaunās nodokļu politikas stratēģijas ietvaros;
3.Likuma par sociālo uzņēmējdarbību attīstība;
4.NVO struktūrfondos – labvēlīgi apstākļi;

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.Rīgas reģiona resursu centra projektu konkurss NVO, tajā skaitā mazākumtautību
organizācijām;
2.NVO tehnoloģiju laikmets, apmācības organizācijām 27.04.2017.;
3.Rīgas domes atbalstīts projekts “Tilts 2017”;
4.Kampaņa “Mazais 100-gades pilsonis” Rīgas skolās koordinēšana un īstenošana
15.03.2017.-01.12.2017.;
5.Saeimas un NVO forums 26.05.2016.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.Sadarbībā ar Rīgas domi tiks organizēta konference „Rīga dimd, iedzīvotāji runā”, kura
norise būs 2017. gada rudenī.

Vadītājs Kristīne Zonberga
04.04.2017
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