
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008087708
Nosaukums LATVIJAS PILSONISKĀ ALIANSE BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2017

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
e-pasta adrese kristine@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;
•piedaloties Ministru kabineta sēdēs;
•piedaloties darba grupās, starpministriju saskaņošanas sanāksmēs, konsultatīvajās padomēs,
formālās tikšanās ar valsts pārvaldes pārstāvjiem;
•līdzdarbojoties Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēdēs. Latvijas Pilsoniskā alianse 2017.gadā bija Memoranda padomes
loceklis;
•Latvijas Pilsoniskā alianse 2017.gadā bija Memoranda padomes deleģētais pārstāvis Valsts
sekretāru sanāksmēs.
2.Latvijas Pilsoniskā alianse sekoja likumprojektu izstrādes gaitai, sniedza atzinumus un
priekšlikumus. Latvijas Pilsoniskā alianse konsultējās ar biedru organizācijām un sadarbības
partneriem par atbilstošāko regulējumu normatīvajos aktos un sniedza viedokli atbilstošajai
institūcijai.
3.Latvijas Pilsoniskā alianse sagatavoja un iesniedza oficiālus 50 atzinumus un nostājas vēstules
ministrijām, Saeimas komisijām un Rīgas domei par jautājumiem, kas tiešā veidā ietekmē
biedrību un nodibinājumu darbību. Papildus Latvijas Pilsoniskā alianse komentēja virkni
nozīmīgus politikas plānošanas dokumentus, izmantojot track changes funkciju vai citādākos
formātos.
4.Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar Saeimu un sadarbības partneriem organizēja ikgadējo
Saeimas un NVO forumu, kura galvenais uzdevums ir iedrošināt abas puses kopīgai sadarbībai
Saeimas likumdošanas komisiju formātā, sniedzot atzinumus par likumprojektiem un piedaloties
ekspertu diskusijās. 2017. gada forumā tika diskutētas par trīs jomām: jaunā nodokļu politika un
tās ietekmi uz sabiedrību; demokrātijas un drošības stiprināšanu Latvijā; sabiedrības līdzdalību
lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā un pašvaldību līmenī.
5.Latvijas Pilsoniskā alianse līdzorganizēja Memoranda padomes konferenci “Līdzdalība =
partnerība”. Latvijas Pilsoniskā alianse vadīja darba grupu par interešu pārstāvniecības
efektivitāti.
6.Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībās ar Kultūras ministriju izstrādāja Konsultatīvo padomju
vadlīnijas, kuras apstiprināja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības
memoranda īstenošanas padome, un tās tiek piemērotas vairākums konsultatīvo padomju.
7.Latvijas Pilsoniskā alianse ņēma virsvadību nodokļu politikas reformas ietvaros jautājumos, kas
skar ziedojumu regulējumu, un sadarbībā ar sadarbībā ar citām NVO panāca, ka tiek pieņemts
daudz labvēlīgāks regulējums nekā to paredzēja sākotnējais Finanšu ministrijas izstrādātais
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priekšlikums.
8.Latvijas Pilsoniskā alianse konsekventi sekoja līdzi Sociālās uzņēmējdarbības likuma izstrādei
LR Saeimā un likumam saistošo Ministru kabineta noteikumu izstrādē.
9.Latvijas Pilsoniskās alianses darbinieki 2017. gadā apmeklēja aptuveni 200 sanāksmes, kurās
pārstāvētas NVO kopīgas intereses.
10.Latvijas Pilsoniskā alianse 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.Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses aktivitātēm interešu aizstāvībā un sadarbībā ar citām NVO, tai
skaitā Memoranda padomi, panāca, ka Latvijas valsts budžetā tiek ielikta budžeta līnija
“Līdzfinansējuma programma”, ko varēs izmantot nevalstiskās organizācijas lielo starptautisko
finansējumu piesaistei.
2.Latvijas Pilsoniskā alianse, pēc Saeimas Juridiskā biroja atzinuma saņemšanas par NVO
tiesībām veikt saimniecisko darbību neierobežotā apjomā, guva apstiprinājumu arī no VID
ģenerāldirektores, ka VID turpmāk nepiemēros saimnieciskās darbības izvērtējumā metodiku, kas
noteica, ka saimniecisko darbību var veikt tikai kā papilddarbību.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 128
7.2 iesaistīto personu skaits 70000
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 97500

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 2726 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 2726 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 546 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

180 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
1.Latvijas Pilsoniskā alianse veica pētniecības darbus: izveidoja divpadsmito pilsoniskās
sabiedrības ilgtspējas indeksu, veica sabiedrības līdzdalības ievērošanas (MK noteikumu)
pašvaldību mājaslapās monitoringu, izstrādāja nevalstiskā sektora finanšu pārskatu un diskusiju
dokumentu – priekšlikumu kopumu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, izstrādāja
nevalstiskā sektora finanšu portretu.
2.Latvijas Pilsoniskā alianse sniedza 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 kā 230
bezmaksas konsultācijas.
3.Gadskārtējā Saeimas un NVO forumā piedalījās aptuveni 100 Latvijas NVO pārstāvji un
Saeimas deputāti. Saeimas un NVO forums ir iespēja Latvijas NVO iepazīt lēmumu pieņēmēju un
pašiem iesaistīties interešu aizstāvībā savā jomā.
4.2017. gadā septīto reizi sadarbībā ar Microsoft –Latvia tika rīkots forums „NVO tehnoloģiju
laikmets”, kurā varēja uzzināt par aktuālajiem e-rīkiem, kurus var izmantot NVO savā darbībā.
Forums tika translēts arī NVO TV.
5.2017.gada 20.oktobrī tika rīkots pasākums par nevalstiskā sektora finanšu ilgtspēju, kurā
piedalījās eksperti no Zviedrijas un Igaunijas, sniedzot savus ieteikumus Latvijas situācijas
uzlabošanai. Konference tika arī translēta tiešraidē internetā, sasniedzot plašāku sabiedrību, tai
skaitā ārpus Latvijas.
6.Rīgas reģiona NVO resursa centra ietvaros tika veikti šādi pasākumi:
7.Doma laukums - sadarbībā ar Latvijas Radio 4 “Domskajaplošadj” 16 raidījumi krievu valodā;
8.Organizēts Rīgas reģiona NVO samits Ķekavā, kurā piedalījās 129 Rīgas reģiona organizāciju
pārstāvji;
9.e-padoms NVO - 75 marķēti e-padomi par NVO attīstību sociālajos tīklos;
10.Kampaņa “Mazais 100-gades pilsonis”, kuras ietvaros 12 Rīgas reģiona pašvaldībās tika
izglītoti par pilsonisko aktīvismu 623 skolēni.
11.Latvijas Pilsoniskā alianse īstenoja apmācības, kopumā izglītojot 340 dalībniekus. Latvijas
Pilsoniskās alianses darbinieki devās arī izbraucienos uz reģioniem, lai sniegtu lekcijas par darbu
NVO sektorā un par jaunumiem NVO sektorā.
12.Latvijas Pilsoniskās alianses darbinieki nodrošināja pārstāvniecību: NVO un MK sadarbības
memoranda īstenošanas padome, KNAB Sabiedriskā konsultatīvā padome, RD konsultatīvā
padome sabiedrības integrācijas jautājumos, NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komiteja,
Pastāvīgais NVO pārstāvis Valsts sekretāru sanāksmēs, Baltijas jūras NVO foruma koordinējošā
komiteja, ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālais fokālais punkts, NVO dialoga
platforma imigrantu integrācijas jomā, RD darba grupa pilsoniskās līdzdalības un piederības
sajūtas veicināšanai, NIPSIPP īstenošanas uzraudzības padome, 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību
veicināšana (diskriminācijas novēršana)" Uzraudzības padome.

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.
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III. Turpmākās darbības plāns 
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.Panākt Nacionālā NVO fonda pārvaldes un īstenošanas uzlabojumus;
2.EEZ/NOR finanšu instrumenta jaunais periods un NVO fonda apsaimniekotājs;
3.Finansējums NVO fondam, Reģionālajiem resursu centriem;
4.ES finansējums;
5.NVO sektora finanšu pētījums;
6.Ziedošanas kultūras attīstība;
7.Sabiedrības līdzdalība, kvalitatīvs dialogs ar valsts pārvaldi;
8.Sadarbības veicināšana ar valsts pārvaldi;
9.Jaunā stratēģija, iekļaujot biedru motivācijas sistēmas izveidi;
10.Latvijas Pilsoniskās alianses pozicionēšana kā visa sektora interešu pārstāvis
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

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.Rīgas domes atbalstīts projekts “Tilts 2018”;
3.Kampaņa “Mazais 100-gades pilsonis” Rīgas skolās koordinēšana un īstenošana visa gada
garumā;
4.Saeimas un NVO forums 01.06.2018.
5.NVO finanšu ilgtspēja 01.01.2018. – 30.10.2018.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.sabiedrības līdzdalības ieviešanas prakses pārskats 2018.gada vasara-rudens;
2.ārvalstu ekspertu piesaiste NVO aktīvisma un finanšu piesaistes jautājumos 2018.gada
vasara-rudens;

Vadītājs Kristīne Zonberga
27.03.2018
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