Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
Reģistrācijas numurs 40008087708
Nosaukums
LATVIJAS PILSONISKĀ ALIANSE BIEDRĪBA
Taksācijas gads
2018

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
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
+371 24245580
faksa numurs
e-pasta adrese
kristine@nvo.lv
mājaslapa
www.nvo.lv

II. 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.Latvijas Pilsoniskā alianse 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 2018.gadā bija Memoranda padomes
loceklis, kā arī 2018.gada septembrī direktore tika ievēlēta par Memoranda padomes vadītāja
vietnieci;
- Latvijas Pilsoniskā alianse 2018.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 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 veidoja pārstāvniecību 11 konsultatīvās padomēs: 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; “Dažādību
veicināšana Uzraudzības padome”.
5.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. 2018. gada forumā tika diskutētas par trīs jomām: 1) sabiedrības līdzdalība
valsts pārvaldē lēmumu pieņemšanas procesos; 2) sabiedrības līdzdalība vēlēšanās; 3)
filantropijas attīstība Latvijā.
6.Latvijas Pilsoniskā alianse līdzorganizēja Memoranda padomes konferenci ““Informēšana1/3
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>Līdzdarbība”
7.Latvijas Pilsoniskās alianses direktore bija NVO un valsts pārvaldes sadarbības uzlabošanas
darba grupā, kuras uzdevums bija diskutēt un rast risinājumus 1) Sadarbības kvalitāte un
problēmas – to identificēšana un risinājumu atrašana un 2) Memoranda padomes darba
efektivitātes palielināšana – esošā modeļa pārvērtēšana un papildināšana.
8.Latvijas Pilsoniskās alianses darbinieki 2018. gadā apmeklēja aptuveni 200 sanāksmes, kurās
pārstāvētas NVO kopīgas intereses.
9.Latvijas Pilsoniskā alianse konsekventi sekoja līdzi EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu
plānošanas un ieviešanas virzības Latvijā progresam.
10.Latvijas Pilsoniskā alianse konsekventi iestājās pret vēlmi ierobežot pilsonisko sabiedrību
Latvijā, tai skaitā ceļot trauksmi par negatīvajām tendencēm un aicināja nevalstiskās
organizācijas un pilsoniskās sabiedrības aktīvistus iesaistīties, lai novērstu demokrātisku vērtību
apdraudējumus Latvijā.
11.Latvijas Pilsoniskā alianse tikās ar politiskajām partijām, lai pārrunātu pilsoniskās sabiedrības
attīstības tendences, izaicinājumus, ar kuriem saskaras organizācijas, un kopīgi pārrunātu
iespējamos risinājumus efektīvākai organizāciju darbībai Latvijā, tādējādi sekmējot to, ka
politiskās partijas programmās iekļauj arī atbalstu NVO.
12.Latvijas Pilsoniskā alianse tikās ar vēstniecībām, lai pārrunātu pilsoniskās sabiedrības
aktualitātes Latvijā, tai skaitā izaicinājumus, ar kuriem tā saskaras, tādējādi stiprinot Latvijas
NVO un diplomātiskā korpusa sadarbību.
13.Latvijas Pilsoniskā alianse tikās ar Eiropas Parlamenta deputātiem, lai pārrunātu esošos
izaicinājumus, ar kuriem saskaras organizācijas Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī par
iespējamiem risinājumiem, tādējādi stiprinot Latvijas NVO interešu pārstāvniecību Briselē.
14.Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Ārlietu ministriju rīkoja diskusiju sēriju Latvijas
reģionos, lai gūtu priekšstatu par iedzīvotāju bažām un cerībām Eiropas kontekstā; nodrošinātu
plašu Latvijas iedzīvotāju iesaisti un dotu iespēju ikvienam piedalīties Eiropas nākotnes
veidošanā; izveidotu Latvijas iedzīvotāju viedokļu apkopojumu, kas tika iekļauts kopējā ES
dalībvalstu iedzīvotāju viedokļu apkopojumā un nodots ES dalībvalstu valstu un valdību
vadītājiem diskusijai.
15.Latvijas Pilsoniskā alianse uzņēmās virsvadību tādos jautājumos, kā pašvaldību referenduma
likuma virzība; Sabiedrības integrācijas fonda likumprojekta virzība; iestāšanās pret grozījumiem
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, saskatot jaunajās likuma normās
būtiskus ierobežojumu pilsoniskajai sabiedrībai u.c
Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
1. Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses aktivitātēm interešu aizstāvībā, panāca, ka Latvijas valsts
budžeta veidošanas procesā 2019.gadā tiek iekļauts papildus finansējums NVO fondam.
2. Latvijas Pilsoniskā alianse, kā vadošais partneris, Kurzemes, Zemgales, D-Latgales NVO
centri, Valmieras Novada fondu un Latvijas Lauku forums, kā parteri, kļuva par 3. EEZ/NOR
finansētā "Aktīvo iedzīvotāju fonds" operatoru.
turpināja būt Rīgas reģiona resursu centrs, un 2018. gadā Rīgas reģionā piešķīra 24 000 eiro
Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits
132
7.2 iesaistīto personu skaits
70000
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits
27500
Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma
2387 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma
2387 euro, tai skaitā:
8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai
2047 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
340 euro
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas
Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
1.izveidoja trīspadsmito pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu; izstrādāja nevalstiskā sektora
finanšu portretu; veica SLO problemātikas izpēti;
2.sniedza konsultācijas par interešu aizstāvību, organizāciju darbību un attīstību, finansējuma
piesaisti un lietvedības vešanu. Pārskata periodā tikušas sniegtas vairāk kā 200 bezmaksas
konsultācijas.
3.Parakstīja sadarbības memorandu ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, lai veicinātu
sadarbību starp uzņēmējiem un sabiedrības interešu pārstāvjiem.
4.virzīja jautājumu par atbalstu pilsoniskajam dialogam no ES Struktūrfondiem – iesaisti
plānošanas un ieviešanas periodā, Uzraudzības komitejās, kā arī iespējamo atbalstu no ES
Struktūrfondiem nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai un dialoga ar pilsonisko
sabiedrību nodrošināšanai.
5.sadarbojās ar citām NVO ES, lai lobētu programmas “Tiesības un vērtības” izveidi jaunajā ES
budžeta plānošanas periodā. Programma varētu atbalstīt ES pilsonisko sabiedrību, finansējot
projektus tādās jomās kā cilvēktiesības, tiesiskums un demokrātija.
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.Finansējuma palielinājums NVO fondam;
2.ES finansējums NVO – pilsoniskais dialogs, Uzraudzības komitejas, ES vērtību
instruments
3.Ziedošanas kultūras attīstība
4.Sabiedrības līdzdalība, kvalitatīvs dialogs ar valsts pārvaldi, tai skaitā Memoranda padomes
jaunais modelis;
5.Latvijas Pilsoniskās alianses pozicionēšana kā vadošais valsts pārvaldes partneris no NVO
sektora
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.Demokrātijas aplikācijas izveide – lietotne, kas sniegs informāciju pilsoniskajiem
aktīvistiem par aktualitātēm likumdošanas procesā un sniegs praktisku informāciju, kā
līdzdarboties. Izstrāde notiks līdz 2019.gada beigām;
2.Pilsoniskā izglītība - programma “Jaunais pilsonis” un nodarbību nodrošināšana Valsts
aizsardzības mācības ietvaros. Notiks visa gada garumā.
3.Diskusijas reģionos par Nākotnes Latviju – Saliedētības politiku un pilsonisko līdzdalību.
Pirmā diskusija notika Liepājā, 16.martā, turpmākās norisināsies 2019.gada ietvaros.
4.NVO finanšu pētījums – līdz 2019.gada aprīlim tika apkopota informācija, no aprīļa sāksies
datu apstrāde un analītika. Paredzēts pabeigt 2019.gada septembrī.
5.17. Baltijas jūras reģiona NVO forums Rīgā, no 9-11. maijam, kurā satiksies eksperti no 11
Baltijas jūras reģiona valstīm,
6. Saeimas un NVO forums,
7. Memoranda padomes konference
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.NVO diennakts organizēšana, ar mērķi popularizēt NVO darbību sabiedrībā, mediju,
biznesa un valsts pārvaldes sektoros. Diennakts plānota 2019.gada 13.septembrī;
2.NVO apmācības efektīvākai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos. Plānots uzsākt
2019.gada aprīlī un projektu īstenot gada ietvaros.

Vadītājs
Kristīne Zonberga
01.04.2019
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