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FINANŠU ATSKAITE 
 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
 

 

 

 Piezīme 2021 2020 

  EUR EUR 

IEŅĒMUMI    

    

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas  5 106 4 150 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  1 811 5 383 

III. Saņemtās dotācijas 1 129 400 47 049 

IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   16 494 11 943 

V. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Ekonomikas zonas 

(EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 2 309 097 397 537 

VI. Citi ieņēmumi  545 438 

VII. IEŅĒMUMI KOPĀ  462 453 466 500 

    

VIII. IZDEVUMI    

    

1. Algas 3 187 153 138 248 

2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 3 44 157 33 697 

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un  

    norakstīšana 4 1 599 935 

4. Citi izdevumi 5 214 665 208 598 

X. IZDEVUMI KOPĀ  447 574 381 478 

    

XI. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 14 879 85 022 

 

 
 

 

 

 

 
   



 

 

 

Bilance 
 

AKTĪVS Piezīme 31.12.2021. 31.12.2020. 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  EUR  EUR  

II. Pamatlīdzekļi    

1. Pārējie pamatlīdzekļi 4 3 321 2 148 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  3 321 2 148 
    

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

I. Debitori 6 39 186 18 894 

II. Nauda 7 87 116 89 677 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  126302 108 571 
    

KOPĀ AKTĪVS  129 623 110 719 

    

PASĪVS    

I. Fondi    

1. Rezerves fonds 8 124 032 109 153 

1.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds  109 153 24 131 

1.2. Pārskata gada rezerves fonds  14 879 85 022 

II. Īstermiņa kreditori    

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 9 111 4 

2. Pārējie kreditori  10 5 480 1 562 

KOPĀ PASĪVS  129 623 110 719 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

  

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

 

I Atlikums pārskata gada sākumā 0 

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu 

un dāvinājumu kopsumma 
1 811 

tai skaitā: 

Neierobežotai lietošanai 

(t.sk. vispārēji ziedojumi) 

Noteiktiem mērķiem 

(t.sk. mērķziedojumi) 

nauda manta nauda manta 

1. Fiziskās personas (rezidenti) 

1.1. Mārtiņš Šteins 100 0 0 0 

1.2. Hamid Ladjevardi   1160  

2. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji 51 0 0 0 

3. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskas personas  

3.1. SEB BANKA 0 0 500 0 

Kopā 151 0 1 660 0 

III Ziedojumu un dāvinājumu 

izlietojuma kopsumma 

5 383 

tai skaitā Neierobežotai lietošanai  

(t.sk. vispārēji ziedojumi) 

Noteiktiem mērķiem  

(t.sk. mērķziedojumi) 

  nauda manta nauda manta 

1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un 

uzdevumiem: 

151 0 1 660 0 

1.1. t.sk. sabiedriskā labuma darbībai 151 0 1 660 0 

1.2. t.sk. citiem mērķiem un 

uzdevumiem 

0 0 0 0 

2. Administratīvajiem izdevumiem 0 0 0 0 

3. Pārējiem saimnieciskās darbības 

izdevumiem 

0 0 0 0 

 Kopā 151 0 1 660 0 

 

IV Atlikums pārskata gada beigās 0 

 

  



 

 

 

 

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem  
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 KOPĀ 1 811 100 1660 51 1 811 0 0 0 - - - 
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Bilances un ieņēmumu un izdevumu posteņu skaidrojums 

 
Gada pārskata  sagatavošanas pamatnostādnes 

Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu 

“Grāmatvedības likums”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 808 

„Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”. 

Finanšu pārskatos par naudas vienību tiek lietota Latvijas Republikas oficiālā naudas vienība euro (EUR). Finanšu 

pārskati aptver laika periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.  

Gada pārskats sagatavots izmantojot licencētu grāmatvedības programmu „Zalktis”. 

 

Gada pārskata  posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

 

a) pieņemts, ka Biedrība darbosies pārredzamā nākotnē; 

b)  posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.: 

– posteņos norādītie skaitļi pamatoti ar ierakstiem grāmatvedības reģistros un attiecīgiem attaisnojuma 

dokumentiem; 

– ieņēmumu un izdevumu pārskatā iekļauti tikai līdz pārskata gada beigām gūtie ieņēmumi; 

– nosakot pārskata gada darbības rezultātu, ņemts vērā pārskata gada beigās esošo aktīvu vērtības 

samazinājums; 

c) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi neatkarīgi no attiecīgā rēķina saņemšanas vai 

izrakstīšanas un maksājuma veikšanas datuma (izņemot biedru naudas ieņēmumus un projektu ieņēmumus, 

kas atzīti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to saņemšanas gadā). Pārskata gada izdevumi saskaņoti ar attiecīgā 

gada ieņēmumiem; 

d) aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi; 

e) gada pārskats  sagatavots un saimnieciskie darījumi pārskata gadā iegrāmatoti, ņemot vērā šo darījumu 

ekonomisko būtību, nevis to formu. 

 

Darījumi ārvalstu valūtās 

Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti euro pēc darījuma dienas sākumā spēkā esošā Eiropas Centrālās 

bankas publicētā euro atsauces kursa. Peļņa vai zaudējumi, kas radušies monetāros aktīvus un saistības ārvalstu 

valūtās pārrēķinot euro, attiecīgi ietverti ieņēmumu un izdevumu pārskata postenī „Citi ieņēmumi” vai „Citi 

izdevumi”. 

 

Nemateriālie ieguldījumi 

Nemateriālie ieguldījumi ietver datorprogrammu lietošanas tiesību jeb licenču iegādes izmaksas, no kurām 

atskaitīta uzkrātā amortizācija. Lietojumā esošo datorprogrammu iegādes izmaksu amortizāciju aprēķina 

izmantojot lineāro metodi 3 (trīs) gadu laikā. 

 

Pamatlīdzekļi  

Pamatlīdzekļi ir materiāli ilgtermiņa ieguldījumi, kuru iegādes vērtība nav mazāka par 430.00 EUR  un kuru 

lietderīgās izmantošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu. Šie aktīvi tiek izmantoti Biedrības uzdevumu veikšanai. 

Pamatlīdzekļi bilancē uzrādīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums. Pamatlīdzekļu 

nolietojums aprēķināts novērtētajā pamatlīdzekļa lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi.  

 

Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi ietverti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to rašanās brīdī. 

 

Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori  

Prasības pret debitoriem novērtētas un uzrādītas bilancē to neto vērtībā, no prasību sākotnējās vērtības atskaitot 

iespējamos aktīvu zaudējumus. 

 

Nauda un naudas ekvivalenti 

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā.  



 

 

 

(1) Saņemtās dotācijas 

 

2021 

EUR 

2020 

EUR 

   

Valsts budžets-NVO Fonds 104 401 39 998 

Rīgas dome 2 530 3 500 

Valsts Kanceleja 21 609 2 449 

Nodarbinātības Valsts aģentūra 860 1 102 

KOPĀ: 129 400 47 049 

(2) No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un                      citiem 

ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 

 

2021 

EUR 

2020 

EUR 

   

EEZ/NOR grantu programma AIF 24 4489 347 072 

British Council  21 537 

Management Systems International  14 698 

Ziemeļu Ministru Padomes birojs 7 968 5 312 

CIVICUS 655 4 578 

ASV vēstniecība 10 608 3 618 

ERASMUS +  364 

Friedrich-Ebert-Stiftung 62 358 

C.I.M.E CONSIGLIO ITALIANO MOVIMENTO 

EU  1 000  

ROTHA TEORANTA T/A 553  

FAMILY HEALTH INTERNATIONAL 9 797  

PARLAMENT EUROPEEN 27 965  

EUROPEAN COMMISSION 6 000 0 

KOPĀ: 309 097 397 537 

 

 

Ieņēmumu no saimnieciskās  darbības izlietojums 

 

Izlietots 

2020 

EUR 

Izlietots 

2020 

% 

   

Izmaksas biedrības sabiedriskā labuma darbības 

nodrošināšanai , t.sk: 16 206 98% 

Nodarbības "Politiski aktīvs pilsonis" 13999  

E-ziņu un finansu ziņu sagatavošana,vebināri 2207  

Administratīvie izdevumi biedrības darbības 

nodrošināšanai, t.sk.: 288 2% 

Bankas komisijas 288  

KOPĀ: 16 494 100% 

 

 



 

 

 

(3) Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 

2021 

EUR 

2020 

EUR 

Atlīdzība par darbu 187 153 138 248 

KOPĀ: 187 153 138 248 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, riska 

nodeva 44 157 33 697 

KOPĀ: 44 157 33 697 

 

 2021  2020 

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 11  11   

 

Padomes locekļi par savu pienākumu pildīšanu pārskata gadā atlīdzību nesaņēma. 

 

(4) Pamatlīdzekļi 

 

2021 

EUR 

2020 

EUR 

Iegādes vērtība gada sākumā 4 677 1 594 

   Iegādāts pārskata gadā 2 773 3 083 

   Izslēgts pārskata gādā 0 0 

Iegādes vērtība gada beigās 7 449 4 677 

   

Uzkrātais nolietojums gada sākumā 2 529 1 594 

   Aprēķināts par pārskata gadu 1 599 935 

   Norakstīts pārskata gadā 0 0 

Uzkrātais nolietojums gada beigās 4 128 2 529 

   

Atlikusī vērtība gada sākumā 0 0 

Atlikusī vērtība gada beigās 3 321 2 148 

 

(5) Citi izdevumi 

 

2021  

EUR 

2020  

EUR 

Finansējums AIF partneriem  
99375 

 98 412 

Finansējums SIF projekta partneriem 6000  

Izmaksas individuālā darba veicējiem 15247 24 830 

IT platformu izstrādes un lietošanas izdevumi 22611 21 949 

Informatīvo materiālu, reklāmas izdevumi 36241 15 755 

Nomas un komunālie izdevumi 13141 13 029 

Semināru organizācijas izdevumi 7893 12 851 

Revīzijas pakalpojumi 2077 8 228 

Autoratlīdzību, NVA stipendiju izmaksas 1060 7 521 

Kancelejas izdevumi un biroja preču izdevumi 330 2 236 

Komandējuma un transporta izmaksas 3678 1 347 

Zaudējumi no valūtas maiņas 2795 1 189 

Samaksātās biedru naudas 100 400 

Bankas pakalpojumu izdevumi 350 316 

Sakaru izdevumi 279 233 

Veselības apdrošināšana 2926  



 

 

 

Inventāra iegādes izdevumi 112 163 

Citi  450 139 

KOPĀ: 214 665 208 598 

 

(6) Debitori 

 

2021 

EUR 

2020 

EUR 

Norēķini ar AIF programmas 

īstenošanas partneriem 38255 18851 

Norēķini par nodokļiem un nodevām 126 43 

Skaidras naudas avansa norēķins 74  

Nākamo periodu izdevumi 158  

Kreditora pārmaksa 28  

Pieprasījums komandējuma izdevumu atgriešanai 545  

KOPĀ: 39 186 18 894 

(7) Nauda 

 2021 

EUR 

2020 

EUR 

Norēķinu kontā Valsts Kasē  8 530 203 

Norēķinu kontos SWEDBANKĀ 78586 89 474 

KOPĀ: 87 116 89 677 

(8) Rezerves fonds 

 

2021 

EUR 

2020 

EUR 

   

Rezerves fonds gada sākumā  109 153 24 131 

   Ieņēmumu un izdevumu starpība 14 879 85 022 

Rezerves fonds gada beigās 124 032 109 153 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par 

biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” biedrība palielina tās rezerves fondu par ieņēmumu 

pārsniegumu pār izdevumiem apmērā. 

 (9) Nodokļu un sociālās apdrošināšana maksājumi  

  

Aprēķinātie un samaksātie nodokļi un nodeva ir atspoguļoti šādi: 

 

Pārmaksātie/ 

(maksājamie) 

 Atlikums uz 

31.12.2021 

Aprēķināts  Iemaksāts Vienotajā 

nodokļu kontā  

 Atlikums uz 

31.12.2021 

 Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 43 31887 

95768 

(111) 

 Sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas (2) 63808 126 

Uzņēmējdarbības riska 

valsts nodeva (2) 
73.08 

 (0) 



 

 

 

 

(10) Parējie kreditori 

 

 

2021 

EUR 

2020 

EUR 

Norēķini ar piegādātājiem 21 1 490 

Nākamo periodu ieņēmumi (projekta nr. 
AIF/2021/PDP/01) 3262 0 

Neiztērētie finanšu līdzekļi (projekts nr. 

2021.LV/NVO_VAK/14) 2197 72 

KOPĀ 5 480 1 562 

 



 

 

 

VADĪBAS ZIŅOJUMS (SATURISKĀ 
ATSKAITE) 

Kopsavilkums: nozīmīgākie notikumi 2021. gadā 

 



 

 

 

 

 

ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES PĀRSKATA PERIODĀ  

 

DARBĪBAS VIRZIENS: interešu pārstāvība 

LPA pārstāv un aizstāv Latvijas pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu, 
kopējās intereses reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī, līdzdarbojoties politiku 
izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā. 
 

 

Kopsavilkums skaitļos: 

 
Pārstāvība: 10 konsultatīvajās padomēs 
Oficiālie rakstiskie viedokļi: 80+  
Dalība interešu pārstāvības sanāksmēs: 460 
Dalība sanāksmēs kopumā: 645 
 

2021.gada būtiskākie interešu pārstāvības jautājumi: 

(1) LPA uzņēmās virsvadību tādu pilsoniskajam sektoram svarīgu jautājumu risināšanā, kā, 
piemēram, Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms, vīrusa Covid-19 krīzes 
negatīvo seku pārvarēšana; sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos, t.sk. 
par publiskajām finansēm; ar pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku saistīti jautājumi, 
t.sk. pilsoniskā izglītība, brīvprātīgais darbs; finanšu riski (AML) nevalstiskajā sektorā, 
kas saistās ar patiesā labuma guvēju noteikšanu un NVO klasifikatoru; Saliedētības 
politikas pamatnostādņu un ieviešanas plāna, jaunā Pašvaldību likuma uc projektu 
izstrādes procesā. LPA konsekventi strādāja pie finanšu pieejamības biedrībām un 
nodibinājumiem (vairāk sadaļā Kapacitāte – Finansējums).  

(2) Aktīvi pārstāvēja NVO viedokli un skaidroja NVO specifiku finanšu sektora uzraugiem, 
lai mazinātu negatīvās sekas un uzlabotu NVO sadarbību ar bankām un finanšu sektoru 
uzraugošām iestādēm. Panākts, ka jaunākajos ziņojumos par nelegāli iegūto finanšu 
līdzekļu legalizēšanu NVO netiek uzskatītas kā riska klienti, taču tiek apzināti iespējamie 
riski un tie tiek vadīti; uzlabotas banku iekšējās procedūras, izvērtējot NVO; 
problemātika ir iekļauta Saeimas komisijas darba kārtībā, kur regulāri iesaistītajām 
pusēm jāatskaitās par uzlabojumiem. 

(3) LPA konsekventi iestājās par nepieciešamību ieviest efektīvus, ilgtspējīgus un jēgpilnus 
sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, nodrošinot mūsdienīgu, 
dialogu sociāli ekonomiskos jautājumos un līdzdalību visos līmeņos un lēmumu 
pieņemšanas posmos, panākot uzlabojumus ministriju darbībā, MK līmenī, kā arī 
informācijas plūsmās starp MK un Saeimu (vairāk sadaļā Sabiedrības līdzdalība). 

(4) LPA konsekventi iestājās par atklātības un brīvas konkurences principiem, tai skaitā, 
publiskā finansējuma piešķiršanas procedūrās, kā tiek izvēlēti NVO pārstāvji dažādos 
konsultatīvos mehānismos, kā arī pašvaldību darbībā, kas līdz šim nav pietiekami 
caurskatāmas un atvērtas sabiedrībai. Tāpat LPA aicināja paplašināt padomju funkcijas, 



 

 

 

iekļaujot arī konsultēšanās procesu par budžeta jautājumiem. Rezultātā vairākas 
ministrijas ir ieviesušas atklāto procedūru padomes sastāva izvēlē; sadarbībā ar 
Memoranda padomes pārstāvošajām NVO uzsākts ilgstošs saskaņošanas darbs ar 
Finanšu ministriju par Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda 
uzraudzības komitejas sastāva izveidošanas procesu, prasot nodrošināt atklātu 
konkursu uz visām komitejas vietām.  

(5) LPA piedalījās Ārlietu ministrijas organizētajās konsultācijās ar NVO pārstāvjiem, lai 
apspriestu Latvijas nostājas Vispārējo lietu padomē un Eiropadomē. 

(6) LPA, Sabiedrība par atklātību – Delna un sabiedriskās politikas centrs “PROVIDUS” 
iestājās pret grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā”” esošajā redakcijā, kura būtiski sašaurina valsts amatpersonas deklarācijas 
publiskojamo daļu noteiktām amatpersonu grupām – augstskolu padomju un valsts 
kapitālsabiedrību padomju locekļiem. 

(7) Saeimā tika apstiprināti LPA priekšlikumi Grāmatvedības likumam un turpmāk NVO 
grāmatvedības kārtošanu varēs veikt brīvprātīgā darba veicējs. Tāpat grāmatvedību 
vienkāršajā ierakstā varēs vest organizācijas, kuru apgrozījums gadā nesasniedz 
100 000 eiro. 

(8) LPA iebilda pret Finanšu ministrijas izveidoto sabiedriskā labuma organizāciju reformu, 
kas negatīvi ietekmēs visu nevalstisko sektoru, t.sk, UIN maksājumu piemērošana NVO. 

(9) LPA aicināja valdību un Saeimu nepieļaut valsts budžeta pieņemšanu necaurspīdīgā 
procesā ar tā saucamo “deputātu kvotu” atgriešanos Latvijas politiskajā kultūrā un 
nodrošināt, lai valsts budžeta apstiprināšanā tiek ievēroti labas pārvaldības principi un 
publiskais finansējums tiek pārdalīts atklātā procesā. Taču iebildumi netika ņemti vērā 
un 2022.gada valsts budžets tika pieņemts ar deputātu kvotām. 

(10) LPA iesniedza TM priekšlikumus par grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā. 
Priekšlikumi sagatavoti pēc diskusijām ar organizāciju pārstāvjiem; tie ietver dažādus 
precizējumus par organizāciju klasifikāciju, biedru sapulcēm un organizāciju likvidāciju, 
kā arī  konceptuālu priekšlikumu valstij nodrošināt, ka likvidētās organizācijas manta, ja 
uz to nepiesakās, tiek ieguldīta pilsoniskās sabiedrības attīstībā. 

(11) LPA piedalījās Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāna izstrādes 
procesā, prasot Kultūras ministrijai ņemt vērā iedzīvotāju diskusijās sniegtos 
priekšlikumus un plānu padarīt ambiciozāku, lai radītu patiesas pārmaiņas pilsoniskajā 
sabiedrībā. 

(12) Sniegti vairāki atkārtoti atzinumi par Valsts kancelejas izstrādāto plāna projektu 
“Latvijas piektais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns. 2022.–2025. gads”, 
vēršot uzmanību uz aspektiem, kas būtu labojumi plānā attiecībā uz pilsoniskā dialoga 
ieviešanu, sabiedrības pozitīvas līdzdalības un līdzdarbības pieredzes veidošanu, un 
citiem būtiskiem aspektiem. 

(13) 2021. gadā turpinājās vairākas iniciatīvas, kurās iesaistījās arī LPA, kurās meklēja 
risinājumus brīvprātīgajam darbam – tiesisko regulējumu un instrumentiem tā attīstībai. 

(14) LPA direktore Kristīne Zonberga piedalījās “Latvija uz ANO Drošības padomi - 
Starpinstitūciju darba grupas” sēdēs par tēmām ”Demokrātija, tiesiskums, laba 
pārvaldība, mediju brīvība, noturība pret dezinformāciju”. 

 

https://nvo.lv/lv/zina/lpa_aicinam_atteikties_no_deputatu_kvotu_principa__valsts_budzeta_pienemsanas_procesa
https://nvo.lv/lv/zina/lpa_veicot_grozijumus_biedribu_un_nodibinajumu_likuma_nepieciesams_izdarit_ari_prieksdarbus


 

 

 

Konsultatīvās padomes 

(1) LPA pārstāv biedrību un nodibinājumu intereses 10 konsultatīvās padomēs: Nacionālā 
līmenī: NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome; KNAB Sabiedriskā 
konsultatīvā padome; NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komiteja; Pastāvīgais NVO 
pārstāvis Valsts sekretāru sanāksmēs; NVO dialoga platforma imigrantu integrācijas jomā; 
NIPSIPP (Saliedētības politikas) īstenošanas uzraudzības padome; NEPLP SKP; “Dažādību 
veicināšana Uzraudzības padome”. ES līmenī: European Civic Forum, Baltijas jūras NVO 
foruma koordinējošā komiteja; ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālais fokālais 
punkts. 

(2) 2021.gadā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 
īstenošanas padomes sēdēs LPA pārstāvēja LPA pilnvarotā persona Uldis Dūmiņš, 2021. gada 
novembrī padomē tika ievēlēta Kristīne Zonberga, vēlāk padomes locekļi K.Zonbergu iecēla 
par Memoranda padomes vadītāja vietnieci. 

(3) Kopš 2019. gada K.Zonberga ir European Civic forum padomes locekle. 

(4) LPA 2021. gadā turpināja būt Memoranda padomes deleģētais pārstāvis Valsts sekretāru 
sanāksmēs. 

 

Sanāksmes 

(1) LPA darbinieki 2021. gadā apmeklēja 645 sanāksmes, no tām 460 ir tiešās interešu 
pārstāvības sanāksmes. Sanāksmju apmeklējums pieaudzis vairāk kā 2 reizes salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu, kas skaidrojams ar krīzes laika intensīvo darbu, kā arī personāla 
pieaugumu. 

(2) LPA darbinieki aktīvi piedalās dažādās interešu pārstāvības sanāksmēs, piedaloties 
Saeimas likumdošanas komisiju sēdēs, Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta sēdēs, 
darba grupās, starpministriju saskaņošanas sanāksmēs, formālās un neformālās tikšanās ar 
publiskās pārvaldes un NVO pārstāvjiem. 

 

Atzinumi un rakstiskie viedokļi: 

(1) LPA aktīvi piedalījās biedrību un nodibinājumu darbību ietekmējošo politikas iniciatīvu 
izstrādē, regulāri sekojot līdzi aktualitātēm publiskajā pārvaldē. 

(2) LPA sekoja likumprojektu izstrādes gaitai, sniedza atzinumus un priekšlikumus. LPA 
konsultējās ar biedru organizācijām un sadarbības partneriem par atbilstošāko regulējumu 
normatīvajos aktos un sniedza viedokli atbilstošajai institūcijai. 

(3) LPA sniedz atzinumus par tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem, 
ciktāl tas attiecas uz tādiem jautājumiem kā: 

a) Biedrošanās brīvība, tai skaitā administratīvo šķēršļu novēršana organizāciju 
dibināšanas un darbības kārtībā; 

b) Sabiedrības līdzdalības nodrošinājums lēmumu pieņemšanas procesā 
pašvaldību un nacionālajā līmenī; 

c) Finansējuma piesaiste NVO sektoram, tai skaitā administratīvo šķēršļu 
mazināšanas finansējuma piesaistē organizāciju mērķu sasniegšanā; 



 

 

 

d) Un citi jautājumi, piemēram, sabiedrības integrācijas veicināšana, organizētās 
pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, kā arī jautājumi, kas skar cilvēku 
pamattiesības. 

(4) Kopš 2021. gada septembra, kad uzsāka darbu Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un 
saskaņošanas portāls (TAP portāls), ir mainījies arī LPA atzinumu sniegšanas formāts par 
tiesību aktu projektiem ministriju līmenī.  

(5) LPA sagatavoja un iesniedza 80 oficiālas rakstiskas nostājas par jautājumiem, kas tiešā 
veidā ietekmē biedrību un nodibinājumu darbību. 11 no 80 bija nostājas vēstules par tādiem 
jautājumiem kā valsts budžets 2022. gadam, Valdības mērķi, Eiropas Savienības struktūrfondu 
plānošana un ieviešana, un citiem. 

(6) Papildus LPA komentēja virkni nozīmīgus dokumentus, izmantojot track changes funkciju, 
e-pastos, anketā vai citādākos formātos, ja to pieprasīja publiskā pārvalde. 

 

Datos balstīta interešu pārstāvība 

Pētījumi: 3 
Izpētes: 14 
Viedokļu apkopojumi: 12 
Aptaujas: 4 
 
(1) Lai izstrādātu uz datiem balstītus priekšlikumus pilsoniskās sabiedrības atbalsta 
mehānismiem vai risinātu plašākai sabiedrībai svarīgus jautājumus, LPA veica pētījumus, datu 
un informācijas izpētes un viedokļu apkopojumus, nodrošinot, ka notiek regulāra dažādu 
aspektu monitorēšana un ilgtermiņa datu un informācijas uzkrāšana par nevalstisko sektoru. 

(2) Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indekss. USAID (United states agency for international 
development) 2021. gadā veidoja 24. Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indeksu, 
un LPA jau 16. gadu bija atbildīga  par Latvijas ziņojuma izstrādi. Indeksā tiek vērtēta pilsoniskā 
sabiedrībā 7 jomās (tiesiskā vide, organizāciju kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu 
aizstāvība, pakalpojumu nodrošinājums, infrastruktūra, publiskais tēls). Indekss pieejams šeit 
latviešu valodā un angļu valodā šeit. 

(3) 2021. gada martā tika pabeigts un publicēts pētījums “Latvijas biedrību un nodibinājumu 
klasifikācijas problēmas un risinājumi”. Pētījuma rezultāti un pētnieku piedāvātie iespējamie 
klasificēšanas modeļi problēmas risinājumam, kalpos par pamatu Tieslietu ministrijai 
uzdevuma izpildei - pārskatīt NVO darbības jomu klasifikatoru un to pilnveidot. Pētnieki bija 
ārpakalpojums – domnīcas Providus pētnieki. 

(4) LPA veica izpēti “Sabiedriskā līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā”. Izpētes ziņojums 
par līdzdalību ir publicēts latviešu un angļu valodā. Izpētes mērķis ir noskaidrot faktisko situāciju 
nevalstisko organizāciju (biedrību un nodibinājumu) nacionālā līmenī institucionalizētajos 
sabiedrības līdzdalības mehānismos – kāda ir līdzdalības intensitāte un līdzdalības dalībnieku 
portrets. 

(5) LPA veica izpēti “Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību ieņēmumi (2019): raksturojums”, 
lai detalizēti noskaidrotu nevalstiskā sektora finanšu plūsmas. 

(6) 2021. gadā tika veiktas vairākas aptaujas, t.sk. aptauja par Atveseļošanas un noturības 
mehānisma plāna projektu, par finanšu instrumentiem biedrību un nodibinājumu darbības 
atjaunošanai un attīstībai, par Covid-19 ietekmi uz dažādām sabiedrības grupām un NVO 
rīcību, un citas, kas bija nepieciešamas, lai formulētu NVO viedokli un vajadzības. 

https://nvo.lv/uploads/latvia_zinojums_final.pdf
https://nvo.lv/uploads/ee_2020_csosi_final.pdf
https://nvo.lv/lv/zina/petijums_esosas_klasifikacijas_sistemas_nesniedz_skaidru_prieksstatu_par__latvijas_biedribam_un_nodibinajumiem
https://nvo.lv/lv/portfelis/petijumi/sabiedriska_lidzdaliba_lemumu_pienemsanas_procesa_2021
https://nvo.lv/uploads/civic_participation_in_decision_making_research_report_fin.pdf
https://nvo.lv/lv/zina/biedribu_nodibinajumu_un_arodbiedribu_ienemumi_2019_raksturojums


 

 

 

(7) Tāpat tika veiktas sekundāro datu analīzes, lai iegūtu statistikā balstītus datus. Veiktas 
izpētes par NVO ieņēmumiem, gada pārskatiem, saņemto atbalstu vīrusa C-19 pandēmijas 
krīzes laikā, nodarbinātību NVO, partiju priekšvēlēšanu solījumiem un citas. 

(8) LPA 2021. gadā veica aptauju, lai apkopotu biedru un sadarbības partneru vērtējumus un 
ierosinājumus par LPA darbību. Aptaujā iegūtie dati tiek izmantoti, lai plānotu LPA prioritātes 
laika periodā no 2022. līdz 2024. gadam, kā arī pilnveidotu organizācijas darbību. 

 

Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes pārvarēšana 

(1) 2021. gadā Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes pārvarēšana turpināja būt viena no LPA 
aktivitāšu prioritātēm, un LPA strādāja pie tā, lai krīze nerada tādu situāciju, lai NVO būtu 
spiestas samazināt vai slēgt savu darbību. 

(2) LPA regulāri monitorēja situāciju nevalstiskajā sektorā, lai identificētu vīrusa Covid-19 
ārkārtas stāvokļa ietekmi un radītu priekšlikumus risinājumiem. 

(3) LPA aicināja ieviest papildus finanšu instrumentus krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai 
biedrībām un nodibinājumiem, kas ir: 

a) Aizdevumi biedrībām un nodibinājumiem ar mērķi nodrošināt biedrību un 
nodibinājumu darbības atjaunošanu un attīstību Covid-19 krīzes, kā arī atbalstīt 
biedrības un nodibinājumus ārvalstu finansējuma piesaistei. Priekšlikums ir radīt 
ALTUM finanšu instrumentu - bezprocentu aizdevumi un garantijas banku 
aizdevumiem. Rezultāts: notika vienošanās ar ALTUM, ka atbalsts iespējams esošo 
programmu ietvaros. Tika arī kopīgi organizēts seminārs “Altum aizdevumi 
biedrībām un nodibinājumiem darbības atjaunošanai un attīstībai – kādas ir iespējas 
un kritēriji”. 

b) Finansējums Līdzfinansējuma programmai ar mērķi nodrošināt biedrību un 
nodibinājumu līdzdalību Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu 
fondu atbalsta programmās, piesaistot ārvalstu finansējumu. Priekšlikums ir 
nodrošināt finanšu pieejamību līdzfinansējuma nodrošināšanai, kas vidēji ir 20-30% 
no piešķirtā finansējuma. Rezultāts: Līdzfinansējuma programmas priekšlikums tika 
atbalstīts, un Kultūras ministrijai tika uzdots uzdevums sagatavot konkursa nolikumu 
un finanšu līdzekļu pieprasījumu Ministru kabinetam. Programmā pieejamais 
finansējums ir 425 000 eiro, un vienam līdzfinansējuma saņēmējam pieejamais 
maksimālais finansējums - 100 000 eiro  

c) LPA panāca, ka 2020. gadā tiek izstrādāta un 2021. gadā ieviesta krīzes 
programma “Atbalsts biedrībām un nodibinājumiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo 
seku mazināšanai” 600 000 eiro apmērā. 

(4) LPA nodrošināja, ka lemjot par atbalsta pasākumiem vīrusa Covid-19 krīzes skartajiem 
uzņēmumiem un nozarēm, sniegt atbalstu arī NVO, prasot, lai nenotiek diskriminācija dēļ 
juridiskās formas. 

(5) LPA uzstāja, ka tiek saglabāti tādi atbalsti NVO kā: dīkstāves atbalsts un subsīdijas darba 
devējiem, darbiniekiem, attālinātās sēdes un pagarināts gada pārskatu termiņš, valsts un 
pašvaldību iestādes var atbrīvot NVO no telpu nomas vai lemt par maksas samazinājumu, 
krīzes skarto NVO nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, labvēlīgāks ziedojumu 
regulējums. 

(6) LPA direktore turpināja piedalīties finanšu ministra vadītajā darba grupā, kā arī, pēc 
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

https://nvo.lv/lv/zina/biedribu_nodibinajumu_un_arodbiedribu_ienemumi_2019_raksturojums
https://nvo.lv/lv/zina/aicinam_piedalities_aptauja_par_biedribu_un_nodibinajumu_gada_parskatiem
https://nvo.lv/lv/zina/biedribu_un_nodibinajumu_sanemtais_atbalsts_covid19_krizes_laika
https://nvo.lv/lv/zina/biedribu_un_nodibinajumu_sanemtais_atbalsts_covid19_krizes_laika
https://nvo.lv/lv/zina/aicinam_nvo_pieverst_uzmanibu_jaunajam_nodoklu_izmainam
https://nvo.lv/lv/zina/kadas_bus_iedzivotaju_iespejas_ietekmet_pasvaldibas_pienemtos_lemumus_vertejam_kandidatu_sniegtas_atbildes


 

 

 

deleģējuma, piedalījās Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna izstrādes 
darba grupā. 

(7) LPA uzstāja, lai ANM plāna ietvaros tiktu izstrādāti ne tikai ekonomikas atveseļošanas 
pasākumi, bet arī pasākumi sabiedrības noturības veidošanai un atbalsts nevalstiskajam 
sektoram. Tāpat LPA izteica iebildumus pret ANM plāna izstrādes procesu. Rezultātā ANM 
plānā tika iekļauti arī nevalstisko organizāciju izteiktie priekšlikumi nevienlīdzības mazināšanā 
un vienlīdzīgas attieksmes investīciju pieejamībai nodrošinājumu, kā arī sociālu atbildīgu 
iepirkumu principu ievērošana iespēju robežās. Tas ir: 

a) Vienāda pieeja investīcijām visiem: iekļaut biedrības un nodibinājumus kā ANM 
investīciju saņēmējus, nodrošinot līdztiesīgu attieksmi pret dažādiem sektoriem 
un tautsaimniecības dalībniekiem. ANM plāna gala versijā ir iekļautas tiešās 
investīcijas arī bezpeļņas sektoram - biedrībām un nodibinājumiem, sociālajiem 
uzņēmumiem digitalizācijas un nevienlīdzības mazināšanas komponentēs. 

b) Sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi, priekšroku dodot tiem pretendentiem, kas, 
īstenojot publisko iepirkumu, nodarbina sociālās nevienlīdzības grupas, 
piemēram, cilvēkus ar invaliditāti, ilgstošas bezdarbniekus, jauniešus un citus. 
ANM vadības sistēmā nostiprināts, ka Ministru kabineta noteikumus par ANM 
plāna pasākumu īstenošanu tiek nodrošināta iespēja vienāda pieeju investīcijām 
visiem un sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi, izņemot gadījumus, ja ir pamatoti 
un nozīmīgi argumenti šādus kritērijus konkrētajā iepirkumā neiekļaut. Katrs 
izņēmums īpaši jāargumentē. 

c) NVO atbalstam paredzēto finansējumu novirzīt pašām NVO, sociālo inovāciju un 
pārstāvības nodrošināšanai. ANM gala versijā ir iekļauta programma vairāk kā 
2,3 miljons eiro apmērā, ar mērķi stiprināt nevalstisko organizāciju sociālās 
drošības pārstāvniecību un sabiedrības interešu uzraudzību. 

(8) Papildus, lai informētu NVO un dažādas sabiedrības grupas, kurās ir salīdzinoši zemāka 
vakcinēšanās aptvere, LPA sadarbībā ar citām organizācijām un citiem sadarbības partneriem 
no dažādiem sektoriem izvērsa komunikācijas un informatīvo kampaņu. 

(9) Rezultāts: notika apmācības kā cieņpilni sarunāties par Covid-19 un vakcinēšanos, tika 
sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli gan digitālā, gan drukātā formātā, sagatavota 
rokasgrāmata latviešu un krievu valodā, sagatavota animācijas filmiņa – ieteikumi cieņpilnai 
komunikācijai. Animāciju var noskatīties šeit, sadarbībā ar RE:TV sagatavoti trīs video sižeti ar 
iedzīvotāju stāstiem par viņu motivāciju vakcinēties, sadarbībā ar jauniešu influenceri Edgaru 
Fresh tapis video, lai runātu ar jauniešiem par vakcinēšanos. 

 

DARBĪBAS VIRZIENS: Informācijas pieejamība  

LPA informē par aktualitātēm pilsoniskajā sabiedrībā un iestājas par atvērtu pārvaldību, lai 
nodrošinātu, ka pilsoniskā sabiedrība ir zinoša un informēta un būtu iesaistīta kā līdzvērtīgi 
partneri lēmumu pieņemšanas procesā. 
 

Kopsavilkums skaitļos: 

Iknedēļas ziņu lapa "Nesēdi tumsā" - 47; 
Finanšu ziņas biedriem: 12; 
Preses relīzes: 26 

https://flickr.com/photos/65933282@N03/
https://nvo.lv/uploads/rokasgramata.pdf
https://nvo.lv/uploads/rokasgramata_ru.pdf
https://youtu.be/sAS_j2Cg5eo
https://www.youtube.com/watch?v=SMTw-CrCgSk&list=PLibgPxzeU-mrFIN24GKONvth1e-XCBo3s
https://www.youtube.com/watch?v=AF8_x8KaX2k


 

 

 

Video par pilsonisko sabiedrību: 60 
Intervijas: 12 
Ziņu lapas abonementi: 2500+; 
Sekotāji sociālajos tīklos: 5000+. 
 

(1) LPA regulāri informē organizācijas un citus sadarbības partnerus, izsūtot elektronisko 
iknedēļas ziņu lapu „Nesēdi tumsā!” (vairāk kā 2500 abonementi), kā arī nodrošina dažādu 
informatīvo materiālu sagatavošanu un izplatīšanu. 
(2) LPA biedriem un plašai sabiedrībai pieejama informācija LPA sociālajos kontos (Facebook, 
Twitter, Instagram), kuriem kopumā ir vairāk kā 5000 sekotāju. Facebook: 2223, Twitter: 2646, 
Instagram: 448. 
(3) LPA 2021. gadā izveidoja arī profilu Linkedin. Šobrīd sekotāju skaits ir 50. 
(4) Pamata auditorija ir NVO, valsts, pašvaldību, biznesa, mediju, diplomātiskā korpusa 
pārstāvji, kā arī pilsoniskie aktīvisti. 

 

Publicitāte 

(1) Publicitāte bijusi: ziņu aģentūrā LETA, portālos LSM.LV, Lvportāls, Delfi, TVNET un citos 
nacionāla līmeņa medijos; tāpat Latvijas Radio, Latvijas Televīzijā un TV3 ziņās; reģionālos 
medijos un pašvaldību informācijas platformās, sadarbības partneru (nevalstiskais sektors un 
publiskā valsts pārvalde) tīmekļa vietnēs. 
(2) 2021. gadā tika sagatavotas un publicētas 26 relīzes un sniegtas 12 intervijas medijos. 
(3) 2021. gadā LPA turpināja 2018. gadā uzsākto informatīvo partnerību ar LVportālu, šīs 
sadarbības ietvaros arī tiek popularizēta un skaidrota pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko 
organizāciju loma valsts izaugsmē un demokrātijas stiprināšanā. 
(4) LPA sagatavoja 60 video par tādām tēmām kā aktualitātes Memoranda padomē, pilsoniskās 
sabiedrības veikums vīrusa Covid-19 krīzes pārvarēšanā, lēmumu pieņemšanas ES un ES 
nākotne, u.c. LPA sagatavotie 5 video stāsti par pilsoniskās sabiedrības pienesumu vīrusa 
Covid-19 krīzes pārvarēšanā nedēļas garumā pārraidīti Latvijas 4. sabiedriskajā TV. 
(5) Stāsti par balvu konkursa “Cilvēka izaugsmei” 2021. gada laureātiem LPA sociālajos tīklos 
sasniedza ap 8000 cilvēku. 
(6) Eiropas Kustība Latvijā rīkotajā konkursā Gada Eiropas cilvēks Latvijā titulam “2021. gada 
Eiropas cilvēks Latvijā” tika izvirzīta arī LPA direktore Kristīne Zonberga. 
(7) LPA kopā ar biedrības “Viegli palīdzēt” aktivitāti #FreeBelarus Baltkrievijas iedzīvotāju 
atbalstam saņēma Eiropas Pilsoņu balvas medaļu. 

 

Mediju saturs 

(1) LPA atkārtoti aicināja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei priekšlikumus 
sabiedriskā pasūtījuma satura uzdevumiem, aicinot sabiedriskajā pasūtījumā paredzēt 
uzdevumu veicināt auditorijas izpratni par pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā nevalstisko 
organizāciju, un pilsoniskās līdzdalības lomu demokrātiskā valstī. Priekšlikums tika noraidīts. 
(2) LPA aicināja Saliedētas politikas plānā paredzēt arī mediju lomu kā demokrātiskās 
līdzdalības un informācijas telpas veicinātāju un īstenotāju. Priekšlikums tika noraidīts. 

 

 

https://www.youtube.com/user/CivicAllianceLatvia/videos


 

 

 

DARBĪBAS VIRZIENS: Sabiedrības līdzdalība 

LPA nodrošināšana pilsoniskās sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, 
mudina pilsonisko sabiedrību iesaistīties un sadarboties lēmumu pieņemšanas procesos 
vietējā, reģionālā, nacionālā līmenī, Eiropas Savienības līmenī. Tiecas veidot un aprobēt praksē 
konsolidētu sabiedrības līdzdalības infrastruktūras modeli. 
 

 

Pilsoniskais dialogs 

(1) LPA turpināja uzstāt uz dialoga ar pilsonisko sabiedrību statusa atzīšanu, kā arī valstiskā 
līmenī stiprināt dažādu sociālo grupu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesā; 
(2) LPA uzstāja uz pilsoniskā dialoga pamatu iekļaušanu ANM, ESF Darbības programmā, 
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānā, MK kārtības rullī, kā to ir paredzējis 
arī likumdevējs, apstiprinot NAP 2021.-2027. 
(3) LPA aicināja MK kārtības rullī iekļaut pamatus pilsoniskajam dialogam, precizējot, kā notiek 
saskaņošanas process ar Memoranda padomi, kā arī iesaistīt NVO nacionālo pozīciju 
veidošanā. 
Rezultāts: ANM izstrādes procesā politiskā līmenī tika solīts meklēt finanšu avotus no valsts 
budžeta un ESF, LPA turpinās darbu pie šī jautājuma. 

 

Pilsoniskās līdzdalības pilnveidošana 

(1) LPA vadīja domnīcu, kurā izstrādā vadlīnijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem jēgpilnas 
sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai. Rezultāts: izstrādātas vadlīnijas, kuras tiks prezentētas 
2022. gada Memoranda padomes forumā. 
(2) Pašvaldību likumprojektā aicināja iekļaut atklātības principus un pašvaldību uzdevumu 
attīstīt un atbalstīt pašvaldības iedzīvotāju pašorganizēšanās iniciatīvas. Rezultāts: Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija līdz 2021. gada nogalei turpināja skatīt priekšlikumus 
jaunajam Pašvaldību likumam.  
(3) LPA aicināja Premjeru nodrošināt atklātību un konsultācijas ar sabiedrību par publisko 
finansējumu (pašvaldību, valsts un ES). 
(4) LPA aicināja Valdības savstarpējās sadarbības mērķos iekļaut Valdības apņemšanos 
īstenot aktivitātes pilsoniskās sabiedrības attīstībai, risinot būtiskākos sektora sistemātiskos 
problēmjautājumus. Rezultāts: Šobrīd saņemam atbildes no nozaru ministrijām, kas skaidro 
savu redzējumu par sadarbību ar pilsonisko sabiedrību (no atbildēm var arī secināt par 
ministriju izpratni par pilsonisko sabiedrību un līdzdalību). 
(5) LPA aicināja MK kārtības rullī iekļaut pamatus pilsoniskajam dialogam, precizējot, kā notiek 
saskaņošanas process ar Memoranda padomi, kā arī iesaistīt NVO nacionālo pozīciju 
veidošanā; kā arī tiesību aktu izveidē vērtēt arī ietekmi uz demokrātiju. Rezultātā tika saglabāts 
padomdevēju institūts Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta un Ministru kabineta 
komitejas sēdēs, proti, tiesības sociālo un sadarbības partneriem būt klāt šajās sēdēs visā to 
norises laikā; turpmāk MK sēdes slēgtajā daļā, kurā tiek izskatīts nacionālās pozīcijas projekts, 
būs tiesības piedalīties ne tikai valdības sociālo partneru, bet arī nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem, kuri ir snieguši atzinumus, turpmāk projekti, kuri attiecas uz pilsoniskās 
sabiedrības attīstību un biedrību un nodibinājumu darbību (pilsoniskās sabiedrības horizontālie 
jautājumi, demokrātijas kultūra un cilvēktiesības), tai skaitā nodokļu un finanšu jautājumi, tie 
tiks saskaņoti Memoranda padomē. 

https://nvo.lv/lv/blog_post/mk_kartibas_rulli_saglaba_lidzsinejo_lidzdalibas_praksi
https://nvo.lv/lv/zina/lemj_saglabat_lidzsinejo_lidzdalibas_praksi


 

 

 

(6) Pēc LPA priekšlikuma, tika papildināts nosacījums, ka turpmāk, veicot tiesību akta 
sākotnējās ietekmes izvērtēšanu, tiks vērtēta arī tā ietekme uz cilvēktiesībām, demokrātiskām 
vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību. 
(7) Pēc LPA priekšlikumiem, Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības 
pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikumā tika paredzēts konsultācijas par 
budžeta prioritātēm. 
(8) LPA aicināja Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas 
noteikumos paredzēt, ka Valdības Rīcības plāna izstrādes procesā tiek ieviesta konsultēšanās 
ar sociālo partneru organizāciju, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 
memoranda īstenošanas padomes un LPA pārstāvjiem, lai nodrošinātu, ka lēmumu izstrādes 
un pieņemšanas procesā notiek konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības un nozares biedrībām 
un nodibinājumiem, kā arī tiek nodrošināts atklātības princips jeb sabiedrības tiesības iegūt 
informāciju un piedalīties priekšlikumu izstrādē ne tikai par nozaru ministriju izstrādātajiem 
normatīvo aktu, bet arī par politikas plānošanas dokumentu projektiem. 

 

DARBĪBAS VIRZIENS: Kapacitātes stiprināšana 

LPA piesaista finansējumu pilsoniskajam sektoram, rīko seminārus un cita veida informatīvus 
un izglītojošus pasākumus, sniedz konsultācijas, nodrošina pieejamību izglītojošiem 
materiāliem. 
 
 

Kopsavilkums skaitļos 

Konsultācijas: 440+ 
Mācību kurss: 1 
Finansējums: Finansējuma pieaugums pilsoniskās sabiedrības attīstībai. 
 

Finansējums 

(1) Vīrusa Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai pēc LPA iniciatīvas, tika 
apstiprinātas un ieviestas vairākas atbalsta programmas (plašāk sadaļā Interešu pārstāvība - 
Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes pārvarēšana); 
(2) Sadarbībā ar citām biedrībām turpināja darbu pie tā, lai Eiropas vērtību instruments (1,6 
miljards eiro) būtu pieejams arī Latvijas nevalstiskajām organizācijām nacionālā, reģionālā un 
lokālā līmenī. LPA piedalījās EK rīkotajās konsultācijās par jauno Eiropas Vērtību instrumentu, 
apliecinot, ka Latvijā pilsoniskajai sabiedrībai tas ir nepieciešams ES vērtību stiprināšanai. 
(3) LPA iestājās par struktūrfondu programmu pieejamību NVO. Tāpat LPA konsekventi virzīja 
jautājumu par atbalstu pilsoniskajam dialogam no ES Struktūrfondiem par nevalstisko 
organizāciju iesaisti šajā procesā un uzraudzības komitejās. LPA iestājās par atbalstu no ES 
Struktūrfondiem nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai un dialoga ar pilsonisko 
sabiedrību nodrošināšanai. 
(4) LPA aktīvi līdzdarbojās Atveseļošanās un noturības mehānisma un ES Struktūrfondu 
Darbības programmas izstrādes procesā, prasot: vienādu pieeju investīcijām visiem, iekļaujot 
NVO kā investīciju saņēmējus; ieviest sociāli atbildīgus publiskos iepirkumus; īpašas 
programmas NVO. 
Rezultāts: tika ņemtas vērā LPA prasības ANM, FM Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. 
gada plānošanas perioda Vadošās iestādes metodikā iekļāva LPA priekšlikumu par sociāli 
atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu. 

https://nvo.lv/lv/zina/atveselosanas_un_noturibas_mehanisma_plana_aktualitates
https://nvo.lv/lv/zina/nvo_velamies_but_lidzvertigi_partneri_eiropas_savienibas_fondu_ieviesana_
https://nvo.lv/lv/zina/nvo_velamies_but_lidzvertigi_partneri_eiropas_savienibas_fondu_ieviesana_
https://nvo.lv/lv/zina/nvo_atzinigi_vertejam_atveselosanas_un_noturibas_mehanisma_plana_paredzetos_ieguldijumus_nevienlidzibas_mazinasana


 

 

 

 

(5) LPA aktīvi lobēja finansējuma palielinājumu NVO no valsts budžeta līdzekļiem. LPA aicināja 
2022.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu demokrātijas kultūras, uzticēšanās publiskajai 
valsts pārvaldei, līdzdalības veicināšanas aktivitātēm: MK un NVO sadarbības īstenošanas 
memoranda padomes jaunā darbības modeļa (pilsoniskā dialoga platformas) ieviešanai un 
papildus resursus NVO fondam. 
Rezultātā 2022. gada valsts budžetā plānots finansējuma pieaugums pilsoniskās sabiedrības 
attīstībai. Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanai, tai skaitā pilsoniskās sabiedrības 
attīstības un ilgtspējas stiprināšanai, veidojot pilsonisku kultūru un attīstot iekļaujošu 
pilsoniskumu, ieplānoti kopumā 2 132 392 eiro. 
(6) LPA konsekventi iestājas par vispārējiem uzstādījumiem nevalstiskā sektora finanšu 
ilgtspējai: 

a) Valsts budžeta finanšu līdzekļi tiek pārdalīti saskaņā ar politikas plānošanas 
dokumentiem; 

b) Finanšu pārdale notiek ar iepriekš noteiktiem, skaidriem kritērijiem, pārraudzības 
mehānismiem un nospraustiem rezultatīvajiem rādītājiem; 

c) Lai veicinātu to, ka publiskais finansējums tiek pārdalīts, ievērojot vienlīdzības, 
caurskatāmības un tiesiskās paļāvības principus, nepieciešams monitorēt 
ieviešanas rezultātus, piemēram, gada ietvaros nosakot finansējuma saņemšanas 
mērķi, finansējuma pārdales mehānismu un tiesisko pamatojumu; 

d) Nodrošināt nevalstiskajām organizācijām iespējas sniegt priekšlikumus budžeta 
veidošanas procesā un it īpaši tādus, ko nozaru ministrijas nevirza kā to prioritātes, 
un nevalstiskā sektora horizontālo jautājumu un pārnozarisko jautājumu prioritāšu 
virzīšana notiek centralizēti; 

e) Atteikties no prakses likumos un Ministru kabineta noteikumos ierakstīt konkrētas 
biedrības vai nodibinājumus valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu deleģēšanai, 
kas nav vērtējama kā laba prakse un ir pretrunā ar brīvas konkurences un labas 
pārvaldības principiem; 

f) Novērst tādu valsts budžeta finanšu pārdali, kas pēc būtības neatbilst iepriekš 
minētajiem principiem un/vai procedūrai. 

(7) LPA viedoklis par publiskā finansējuma pārdali atklātā procesā netika ņemts vērā un valsts 
budžets 2022. gadam tika pieņemts ar “deputātu kvotām”. 
(8) LPA organizēja tikšanos par finansētāju prasībām projektos pēc jaunā nodokļu režīma 
ieviešanas (minimālās sociālās iemaksas), lai skaidrotu nepieciešamību paredzēt elastību 
budžeta tāmēs. Rezultātā tika panākta vienošanās ar finansētājiem par elastību esošajos 
finansēšanas līgumos. Tāpat LPA organizēja tikšanos nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ar 
NVA lai pārrunātu sadarbību, kā arī vērstu uzmanību uz pārlieku lielo birokrātisko procesu. 
(9) LPA aicināja Kultūras ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu atteikties no projektu 
priekšfinansējuma, līdzīgi kā jau tas tiek nodrošināts ar projektiem Valsts Kultūrkapitāla fondā. 
(10) LPA piedalījās FM darba grupā par VSAOI regulējuma uzlabojumiem, lai pārstāvētu NVO 
intereses. Darbs Finanšu ministrijas darba grupā noslēdzās novembra vidū, LPA viedoklis, ka 
nevalstisko organizāciju īstenotie projekti ir izņēmumi pats par sevi, par tiem darba devējam 
nevajadzētu veikt minimālās VSAOI, tika noraidīta, pamatojoties uz Finanšu ministrijas veikto 
aptauju. 
(11) LPA aicināja FM pilnībā pārņemt ES Direktīvas noteiktos atbrīvojumus no PVN maksas 
bezpeļņas organizācijām. Uzsākts darba grupas darbs par grozījumiem PVN likumā. 
 
 

https://nvo.lv/lv/zina/latvijas_pilsoniska_alianse_aicina_2022gada_budzeta_paredzet_finansejumu_merktiecigai_pilsoniskas_sabiedribas_attistibai
https://nvo.lv/uploads/budzets_saliedetiba_2022_lpa291021.pdf
https://nvo.lv/lv/zina/diskute_par_jauna_nodoklu_rezima_ietekmi_uz_projektu_istenosanu_
https://nvo.lv/lv/zina/lpa_pievienotas_vertibas_nodokla_likuma_jaieklauj_atvieglojumi_bezpelnas_organizacijam


 

 

 

Konsultācijas 

(1) LPA sniedza vairāk kā 200 konsultācijas par tādām tēmām kā – organizācijas vadība, 
juridiskie jautājumi, dokumentu pārvaldība, grāmatvedība, finansējuma piesaiste uc; 
(2) AIF Rīgas reģiona koordinators – konsultants sniedza 246 konsultācijas par AIF 
jautājumiem. 
 

Mācības 

(1) 2021. gadā LPA sadarbībā ar Providus organizēja tiešsaistes kursu “Kā ietekmēt Eiropas 
Savienības pieņemtos lēmumus?”, nodarbību ieraksti pieejami šeit. 
(2) 4 semināri par Eiropas Parlamenta politiskajām un likumdošanas prioritātēm, vienlaikus 
kopīgi veidojot nostājas un atzinumus Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam. 
 

Izglītojošie materiāli 

(1) Izstrādāti informatīvie materiāli par Konferenci par Eiropas nākotni, lai mudinātu Latvijas 
NVO tajā iesaistīties. 

(2) LPA sadarbībā ar Providus izveidoja informatīvo materiālu – padomus, kā ietekmēt jaunu ES 
direktīvu/regulu projektu saturu. 

(3) Izveidota virkne informatīvu materiālu par Memoranda padomes mērķiem, funkcijām un 
paveikto un video materiāli, kuros skaidrots Memoranda padomes darbs. 
(4) LPA regulāri uzlabo un papildina Jurista padomus un NVO portfeli, kas atrodami LPA 
mājaslapā www.nvo.lv. Tai skaitā, NVO portfelī atrodama veidlapas paraugs gada pārskatam, 
par pamatu ņemot domnīcā radīto prototipu. 
 

Aktīvo iedzīvotāju fonds 

(1) LPA, kā vadošais partneris, Kurzemes, Zemgales, Dienvidlatgales NVO centri, Valmieras 
Novada fonds un Latvijas Lauku forums, kā partneri turpināja EEZ/NOR finansētā "Aktīvo 
iedzīvotāju fonds" vadīšanu un parakstīja līgumu 8,5 milj. eiro apmērā par finansējuma 
ieviešanu. 
(2) Piešķirts atbalsts NVO Kapacitātes projektu konkursā: atbalstīti 57 projekti 269 projektu 
konkurencē par kopējo summu, kas pārsniedz vienu miljonu eiro. 
(3) Piešķirts atbalsts otrā Stratēģisko projektu konkursā: 7 projekti programmā “Demokrātijas 
kultūra” un 2 projekti programmā “Cilvēktiesības” par kopējo summu 892 957,18 eiro. 
(4) AIF uzsāka izmēģināt jaunu biedrību un nodibinājumu atbalsta pieeju, kas rada mazāku 
birokrātiju, un tai pat laikā ļauj organizācijām elastīgāk strādāt un sniedz lielāku pozitīvo ietekmi 
uz mērķu sasniegšanu. 
(5) Papildus Aktīvo iedzīvotāju fonds rīkoja AIF projektu dienas par projektu konkursiem, 
stratēģisko projektu ideju darbnīcas, jautājumu un atbilžu pēcpusdienas, iedvesmas seminārus 
kapacitātes projektu iesniedzējiem un citiem interesentiem, kā arī partnerības veidošanas 
pasākumu ar donorvalstu organizācijām. 
(6) Nepārtraukti ir atvērts Rīcības projektu konkurss. 

https://www.youtube.com/watch?v=xOo6X0AA85c&list=PLibgPxzeU-moV0Wj9MsR8YxilAwymLKwY
https://nvo.lv/lv/zina/10_padomi_tam_nvo_kuras_ir_nopietni_noskanotas_ietekmet_jaunu_es_direktivuregulu_projektu_saturu_
https://flickr.com/photos/65933282@N03/albums/72157720088117298
https://www.youtube.com/watch?v=o-SiMflb3QY&list=PLibgPxzeU-mq1nrDpuI4RfekgNCswTJFO
http://www.nvo.lv/
https://www.activecitizensfund.lv/lv/jaunumi/aif-jaunumi/latvijas-aif-izmeginas-jaunu-finansesanas-modeli-biedribu-un-nodibinajumu-darba-atbalstam.html


 

 

 

DARBĪBAS VIRZIENS: Pilsoniskās sabiedrības darbības skaidrošana un 

popularizēšana sabiedrībā 

LPA pārstāv un prezentē Latvijā un ārvalstīs Latvijas pilsoniskās sabiedrības darbu un 
pienesumu valsts un pasaules veidošanā. 
 
 
 

Kopsavilkums skaitļos 

Pārstāvība starptautiski: 8 starptautiskie tīkli 
Starptautiskas tikšanās un uzstāšanās: 23 
Apbalvojumi: 4  
 
(1) LPA ir Eiropas Savienības un pasaules mēroga NVO platformu biedrs, ar mērķi pārstāvēt 
un prezentēt ārvalstīs Latvijas biedrību un nodibinājumu jeb pilsoniskās sabiedrības darbu. 
(2) LPA aktīvi darbojas European Civic Forum  – organizācijā, kura attīsta instrumentus, kādā 
nacionāla līmeņa NVO sadarbības tīkli var uzlabot dialogu ar Eiropas Komisiju, LPA direktore 
2019. gadā ievēlēta par ECF Padomes locekli. 
(3) CIVICUS jeb World Alliance for Citizen Participation, kas popularizē un attīsta sabiedrības 
līdzdalību un pilsonisko aktivitāti pasaules mērogā. 
(4) ALDA jeb Association of Local Democracy Agencies, kuras mērķis ir veicināt labu 
pārvaldību un iedzīvotāju līdzdalību vietējā līmenī, kā arī veicināt vietējo iestāžu un pilsoniskās 
sabiedrības sadarbību. 
(5) AGNA jeb Affinity Group of National Associations  – tīkls, kas apvieno valstu asociācijas un 
reģionālās platformas no visas pasaules, lai veicinātu sadarbību pāri valstu un reģionālajām 
robežām, tostarp jaunus veidus, kā pilsoniskās sabiedrības organizācijām sadarboties savā 
starpā. 
(6) LPA ir arī ilggadēja Baltijas jūras reģiona NVO tīkla dalīborganizācija. 
(7) OECD jeb Organisation for Economic Co-operation and Development ir Inovatīvais pilsoņu 
līdzdalības tīkls, kas darbojas arī atvērtā pārvaldības jautājumos, tai skaitā radot risinājumus, 
kā publiskajai pārvaldei efektīvi iesaistīt visas ieinteresētās puses un ieviest inovatīvas 
iedzīvotāju līdzdalības mehānismus. Kopš 2020. gada nogales tīklā iesaistījusies arī LPA 
direktore Kristīne Zonberga, kā pārstāvis no Latvijas pilsoniskās sabiedrības. 
(8) The European Citizens' Initiative  - Eiropas Pilsoņu iniciatīvu vēstnieku tīkls, kurā vēstnieki 
veicina informācijas izplatīšanu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, debašu veicināšanu un pilsoņu 
pārstāvēt intereses. 
(9) FRA jeb European Union Agency for Fundamental Rights - ES Pamattiesību aģentūra 
Eiropas Savienības un valsts līmeņa lēmumu pieņēmējiem sniedz neatkarīgus, ar faktiem 
pamatotus ieteikumus un tādējādi palīdz sagatavot lietišķākas diskusijas, stratēģijas un tiesību 
aktus pamattiesību jomā. Pamattiesību platforma ir FRA pilsoniskās sabiedrības sadarbības 
kanāls, kurā darbojas pilsoniskās sabiedrības organizācijas no visas Eiropas Savienības un 
valstīs, kurām ir novērotāja statuss. Platforma kalpo: informācijas apmaiņai, sniedz FRA 
tematisku ieguldījumu un stratēģiskas konsultācijas, tīklojas, sniedz pieeju FRA rīkiem un 
resursiem.  
 

Apbalvojumi 

(1) Kopš 2014. gada LPA sadarbībā ar ASV vēstniecību rīko balvu konkursu Balva Cilvēka 
izaugsmei, ar mērķi akcentēt cilvēka ilgtspējīgu attīstību. Ticot, ka Latvijā ir daudzi uzņēmīgi 
cilvēki, organizācijas un uzņēmumi, kas nesavtīgi iegulda resursus sabiedrības attīstībā un 



 

 

 

cilvēka izaugsmē, lai sekmētu labās prakses piemērus, kas palīdzētu mazināt nevienlīdzību un 
rosinātu veikt ilgtermiņa ieguldījumus cilvēka izaugsmē – mūžizglītības, izglītības un prakses, 
veselības aprūpes, bērnu labklājības un sociālās atbildības jomās. Balva Cilvēka izaugsmei 
tiek pasniegta četrās kategorijās: “Par sociālo atbildību”, “Par izcilu ieguldījumu izglītībā”, “Par 
izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā” un “Par ieguldījumu Latvijas nākotnē”. 
(2) Kategorijā par sociālo atbildību un filantropiju balvu saņēma Rudīte Krūmiņa, ģimenes 
tiesību eksperte, Ziemeļlatgales sieviešu biedrības “Ieva” dibinātāja, kā arī biedrības “Riteneitis” 
dibinātāja un lektore. Biedrība “Ieva” izveidota, lai palīdzētu un sniegtu atbalstu sievietēm, kuras 
ir cietušas no vardarbības, tā ir pirmā šāda veida organizācija tieši Latgalē. Balvu, Baltinavas, 
Rugāju un Viļakas novados Rudīte vairāk kā 10 gadu garumā organizējusi dažādas labdarības 
akcijas un projektus. 
(3) Kategorijā par izcilu ieguldījumu izglītībā balvu saņēma biedrība “Piedzīvojumu gars”. 
Biedrība kopš 2011.gada aktīvi strādā jauniešu izglītošanā, izmantojot neformālās izglītības un 
pieredzes izglītības metodes. Biedrība aktīvi sadarbojas ar skolām un klasēm, lai veicinātu 
komunikācijas, sadarbības, uz vērtībām balstītas līderības, un citas prasmes, palīdzot 
jauniešiem pilnvērtīgāk iekļauties sabiedrībā. 
(4) Kategorijā par izcilu ieguldījumu veselībā balvu saņēma biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju 
bērns”” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis. Māris vada Rīgas pilsētā lielāko nevalstisko 
organizāciju, kura sniedz sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 
Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” rūpējas par cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 
risina viņu problēmas un veicina šo cilvēku integrāciju sabiedrībā. 
(5) Kategorijā par ieguldījumu Latvijas nākotnē balvu saņēma labdarības fonds "Bērnu rīts". 
Organizācija sadarbojas vairāk kā ar 30 bērnu namiem, sociālās aprūpes centriem, atbalsta un 
krīzes centriem, kā arī sabiedriskajām organizācijām visā Latvijā. Fonds strādā lai uzlabotu 
bāreņu un smagi slimo bērnu dzīves kvalitāti, organizējot izglītojošus un izklaidējošus 
pasākumus bērnu namu un sociālo aprūpes centru audzēkņiem, un nodrošinot šīs iestādes ar 
nepieciešamām lietām un aprīkojumu, kuru nenodrošina valsts finansējums. 
(6) Video stāstus par balvas “Cilvēka izaugsmei” 2021. gada laureātiem iespējams noskatīties 
šeit. 
 

Starptautiskā NVO diena 

(1) 2009. gadā Mārcis Liors Skadmanis un LPA iniciēja Starptautisko NVO dienu, kas pēc 12 
gadiem izaugusi par pasaules mēroga svinībām. Starptautisko NVO dienu svin 27. februārī, lai 
izceltu darbu kopējam labumam, līdzcilvēku dzīve kvalitātes uzlabošanai, kā arī valstu attīstībā, 
un ilgtspējīga miera nodrošināšanā. 
(2) Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija skatīja deputāta Mārtiņa Šteina 
priekšlikumu, kas veidots sadarbībā ar LPA, atzīt 27. februāri, NVO dienu, par Latvijā oficiāli 
atzīmējamu dienu. Taču deputāti nevēlējās priekšlikumu skatīt un pieprasīja to atsaukt, solot, 
ka diskusijas par šo iniciatīvu varētu notikt atsevišķi. 
 

Sektora atpazīstamība un reputācija 

(1) LPA īstenoja kampaņu par NVO pienesumu vīrusa Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes 
pārvarēšanā, popularizējot labo darbu piemērus. Ar LPA sagatavotajiem video stāstiem par 
pilsoniskās sabiedrības pienesumu vīrusa Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes seku 
mazināšanā var iepazīties LPA Youtube kanālā. 
(2) LPA veica skaidrojošus darbu par identificētajiem finanšu riskiem nevalstiskajā sektorā – to 
pamatotību un iespējamiem risinājumiem, lai mazinātu šaubas par NVO uzticamību sabiedrībā 
un sadarbībā ar donoriem, bankām un citām ieinteresētajām pusēm. 

https://www.facebook.com/biedribaIEVA/
http://www.piedzivojumagars.lv/
https://www.facebook.com/rupjubeerns/
https://www.facebook.com/rupjubeerns/
http://bernurits.lv/foto-un-video/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLibgPxzeU-moAlrbQ3bhvM7BB2udHv-v_
https://youtube.com/playlist?list=PLibgPxzeU-mr_q0NiaOabZhyuWHHCw5Y6


 

 

 

(3) LPA sadarbībā ar starptautiskajiem labas pārvaldības ekspertiem organizēja semināru 
“Ievads globālajā standartā: Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbildības 
(accountability) uzlabošana”. Pēc semināra dalībnieki tika lūgts pašnovērtēt savu organizāciju 
un noteikt jomas, kurās uzlabot savu atbildības praksi - organizācijas politiku, sistēmu un 
prakšu pašnovērtējums saskaņā Globālā standarta 12 saistībām, nosakot organizācijas esošās 
stiprās puses un jomas, ko uzlabot organizācijas atbildības jomā. Plānots, ka 2022.gadā 
globālais standarts tiks iztulkots latviešu valodā un pielāgots Latvijas situācijai, lai to var 
izmantot pēc iespējas vairāk organizāciju Latvijā. 
(4) LPA turpināja strādāt pie Memoranda padomes atpazīstamības veicināšanas un darbības 
skaidrošanas, informējot par Memoranda padomes darbu, Memoranda padomes vēlēšanām 
un to rezultātiem. 
 

Starptautiskā dalība 

(1) 2021. gadā LPA direktore K.Zonberga piedalījās starptautiskos pasākumos, t.sk., 
Konferences par Eiropas nākotni plenārsēdēs, darba grupas sēdēs un pilsoņu sanāksmēs, 
European Civic Forum sapulcēs, Open Government Partnership, OECD Inovatīvā pilsoņu 
līdzdalības tīkla un Eiropas Komisijas organizētajos pasākumos un diskusijās. 
(2) Dalībai Konferencē par Eiropas nākotni Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 
sadarbības memoranda padome kā pilsoņu pārstāvi deleģēja LPA direktori Kristīni Zonbergu. 
K.Zonberga piedalījusies vairākās diskusijās par Konferenci gan Latvijas, gan starptautiskā 
līmenī. Plānots, ka Konference noslēgs darbu 2022. gada 9. maijā 
 

DARBĪBAS VIRZIENS: Sadarbība 

LPA iniciē un īsteno pasākumus, kas veicina sadarbības attīstību starp pilsonisko sabiedrību 
un publisko pārvaldi, kā arī citiem sektoriem, veido koalīcijas kopēju jautājumu risināšanā. 
 
 

Kopsavilkums skaitļos 

Tematiskās tikšanās: 12 
Domnīcas: 2 
Koalīcijas: 2 
Sadarbības līgumi: 4  
 

Tematiskās tikšanās 

(1) LPA organizē regulārās tikšanās, kurās pārrunā aktualitātes sektorā un vienojas par kopēju 
nostāju un rīcību lobēšanā. Tikšanās bija saistītas ar tādiem jautājumiem kā ANM plāna 
pilnveidošana, ES struktūrfondi, lobēšanas atklātības regulējums, Biedrību un nodibinājumu 
likums, Pašvaldību likums un 2021. gada nevalstiskā sektora prioritātes. Rezultātā tika veidotas 
kopējas nostāju vēstules un priekšlikumi problēmjautājumu risināšanai. Vienlaikus tematiskās 
tikšanās kalpo kā informatīvs seminārs par kādu specifisku tēmu sektorā, kā tīklošanās ar jomu 
ekspertiem, atbildīgajām amatpersonām, kā arī sadarbības veicināšana starp iesaistītajām 
pusēm kopīgu mērķu sasniegšanā. 
(2) LPA sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centru Providus rīkoja tikšanās par Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas rosinātajām sabiedriskajām apspriedēm, lai kopīgi veidotu 
Latvijas NVO nostāju par ES likumdošanas iniciatīvām. 



 

 

 

(3) 2021.gadā LPA arī organizēja Latvijas pārstāvju Konferencē par Eiropas nākotni tikšanās, 
lai apmainītos viedokļiem pirms plenārsēdēm. 
(4) Tika organizēti 2 ES veiksmes / neveiksmes stāstu pasākumi. 
 

Domnīcas 

(1) 2021.gada ietvaros notika domnīcas “Atbildība un caurskatāmība pilsoniskās sabiedrības 
sektorā” un “Iesaistoša un rezultatīva sabiedrības līdzdalība”, septembrī darbu uzsāks 
“Sabiedrības līdzdalība publiskā finansējuma plānošanā un uzraudzībā”. 
(2) Domnīcā "Atbildība un caurskatāmība pilsoniskās sabiedrības sektorā" rezultātā tika 
izstrādāts prototips biedrību un nodibinājumu gada pārskatu veidlapai, kā arī labas pārvaldības 
vadlīnijas. 
(3) Domnīcā “Iesaistoša un rezultatīva sabiedrības līdzdalība” tiek izstrādāts prototips 
digitālajam rīkam sabiedrības līdzdalības veicināšanai, kā arī top vadlīnijas valsts pārvaldē 
nodarbinātajiem jēgpilnas sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai. 
(4) Domnīcu gala rezultāti būs pieejami 2022. gada pirmajā pusgadā.  
 

Koalīcijas 

(1) LPA izveido un koordinē neformālas koalīcijas nozīmīgu jautājumu risināšanā. 2021. gadā 
būtiskākās koalīcijas bija NVO jaunā Eiropas Savienības (ES) plānošanas perioda plānošana 
un ANM izstrāde. 
 

Sadarbības līgumi 

(1) LPA noslēgusi sadarbības līgumus ar LTRK, Manabalss.lv, Eiropas Komisijas Team Europe 
un advokātu biroju Sorainen par pro-bono juridisko atbalstu. 
 

DARBĪBAS VIRZIENS: Pilsoniskās aktivitātes veicināšana sabiedrībā 

LPA iniciē un īsteno pasākumus, kas veicina izpratni un motivāciju veikt pilsonisko aktivitāti, kā 
arī iestājas par labvēlīgu tiesisko, finansiālo un praktisko (infrastruktūru) vidi pilsonisko 
aktivitāšu īstenošanai.  
 
 

Kopsavilkums skaitļos 

Publiskās diskusijas: 11 
Pasākumi: 12  
Dalībnieki: 5000+ 
Tiešsaistes pasākumos sasniegti: 75 000+ 
 

Publiskās diskusijas 

(1) 9. aprīlī notika diskusija “Latvijas Atveseļošanās un noturības plāns: vai mazinās sociālo 
nevienlīdzību?”, kurā piedalījās koalīcijas partiju pārstāvji, kuri visciešāk bija iesaistīti ANM 
veidošanā.  
(2) 7. maijā, Demokrātijas nedēļas ietvarā atzīmējot Miķeļa Valtera dienu, notika diskusija par 
demokrātijas nākotni "Tādā Latvijā vēlos dzīvot". 
(3) LPA direktore K. Zonberga piedalījās diskusijā par sabiedrības uzticēšanās veicināšanu, 
Konferences par Eiropas nākotni diskusijā, kas veltīta demokrātijai, vērtībām, tiesiskumam un 

https://www.facebook.com/406327029385499/videos/170654838239440
https://www.facebook.com/406327029385499/videos/170654838239440
https://www.facebook.com/406327029385499/videos/2893615424239911


 

 

 

drošībai, Valsts kontroles rīkotajā diskusijā “Kā Valsts kontrole var dot pēc iespējas lielāku 
sabiedrisko labumu?”, sniedza interviju LV portālam par pilsonisko līdzdalību. 
(4) Sarunu festivālā “LAMPA” LPA bija klātesoša diskusijai “Mana Eiropa: ceļojums nākotnē”, 
ko organizēja Saeima sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, LPA, Providus un 
Eiropas Kustību Latvijā. 
(5) LPA sadarbībā ar Providus rīkoja pasākumu ar Konferences par Eiropas nākotni delegātiem 
“Konference par Eiropas nākotni: Kā kļūt par veiksmes stāstu Eiropai?”. 
(6) 2021.gada ietvaros tika rīkoti dueļi, par to, kādā Eiropa mēs dzīvosim pēc 30 gadiem, 
noskatoties debašu dueļus ar dažādu jomu ekspertiem. Kopumā tika organizēti 6 dueļi. 
(7) 29. oktobrī LPA rīkoja tiešsaistes pasākumu “Pilsoniskā sabiedrība Latvijā: kurp 
dodamies?”, kurā NVO, valsts pārvaldes pārstāvji un citi interesenti pārrunāja Latvijas 
pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumus. 
(8) LPA direktore K. Zonberga kā Latvijas pilsoņu pārstāve Konferencē par Eiropas nākotni 
8. decembrī piedalījās Ārlietu ministrijas sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā 
rīkotajā tiešsaistes diskusijā “Eiropas nākotne no Latvijas skatu punkta”, savukārt 10. 
decembrī - Saeimas Eiropas lietu komisijas rīkotajā domapmaiņā par Konferenci par Eiropas 
nākotni. 
(9) 13. decembrī LPA direktore K. Zonberga piedalījās Eiropas Savienības informācijas 
sniedzēju forumā “Eiropas nākotne ir mūsu rokās”. 
 

Pasākumi 

(1) LPA līdzorganizēja Saeimas un NVO forumu par pilsoniskās sabiedrības lomu krīžu 
pārvarēšanā; 
(2) Sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju LPA 
organizēja semināru, lai veicinātu finanšu sektoru sadarbību ar NVO un izpratni. 

 

DARBĪBAS VIRZIENS: Pilsoniskā izglītība un pilsoniskā kompetence 

LPA iniciē un īsteno pasākumus, kas veicina pilsonisko kompetenci (attieksmju, zināšanu un 
prasmju kopums) visās vecuma grupās, kā arī iestājas par pilsoniskās kompetences 
stiprināšanu valstiskā līmenī, lai veidotos spēcīga, aktīva un zinoša pilsoniskā sabiedrība. 
 

 

Kopsavilkums skaitļos 

Apbalvojums: 1 
Izglītotie jaunieši: 240 
Izglītotie instruktori: 148 
Informatīvi izklaidējošie risinājumi: 5 interaktīvi testi + 1 iesākta digitāla “izlaušanās spēle” 
 
(1) LPA pilsoniskās izglītības programma “Jaunais pilsonis” tika atzīta par Eiropas jaunatnes 
Kārļa Lielā balvas 2021. gada Latvijas uzvarētāju. 
(2) LPA novadīja 10 tiešsaistes stundas, kuras pilsoniskās izglītības programmas “Eiropas 
Jaunais pilsonis” ietvaros izglītoti 240 skolēni, 5 skolās, tāpat jaunieši īstenoja 7 pilsoniskās 
iniciatīvas. Viena no jauniešu iniciatīvām tiks apbalvota maijā. 
(3) LPA nodrošināja pilsoniskās izglītības lekcijas 148 jaunsargu instruktoriem, lai sagatavotu 
tos valsts aizsardzības mācības pasniegšanai 10. un 11. klašu skolēniem. 

https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1715#archive
https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1715#archive
https://lvportals.lv/viedokli/332591-pilsoniskas-lidzdalibas-aktivitate-ir-zema-2021
http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/celojums-nakotne/1071481
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia/videos/924563518493872
https://www.youtube.com/watch?v=LcDwPw29_lc&list=PLibgPxzeU-mpddmrFXWGPBBSZcChRM8fK
https://nvo.lv/lv/zina/pilsoniskas_sabiedribas_joma_latvija_daudz_iespeju_un_daudz_darama_2021-11-05
https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrija-aicina-uz-diskusiju-par-eiropas-nakotni
https://esmaja.lv/lv/pasakumi/eiropas-savienibas-informacijas-sniedzeju-forums-eiropas-nakotne-ir-musu-rokas


 

 

 

(4) LPA uzsāka darbu pie digitālas izlaušanās spēles “RescEU” izstrādes, plānots, ka tā būs 
pieejama 2022. gada maijā. 
(5) 2021. gadā tika izstrādāti un portālā lsm.lv publicēti pieci informatīvi izklaidējoši testi: 
“Eiropas līderi un zaudētāji – ko Tu zini par Eiropas valstīm”, “Vai pazīsti Briseles personības?”, 
“Cik labi tu pazīsti Briseles slengu un aktualitātes?”, “Pārbaudi savas zināšanas par Eiropas 
nākotnes konferenci”. 
(6) LPA iesaistījās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā. LPA padomes 
priekšsēdētājs Vadims Koroļovs 6. decembrī piedalījās diskusijā ar Eiropas Parlamenta 
Vēstnieku skolu jauniešiem par pilsoniskās sabiedrības lomu parlamentārā demokrātijā. 
 
 

Organizācijas veiktās finanšu piesaistes aktivitātes pārskata gadā 

 

2021. gadā LPA izstrādāja 16 projektu un 2 partnerības pieteikumus pašvaldību, valsts un 
starptautiskā finansējuma projektu konkursos. LPA īstenoja 10 projektus. 

LPA uzrunāja indivīdus un uzņēmumus ziedot organizācijas darbības atbalstam, piedalījās SIA 
"Mobilly" īstenotajā ziedošanas akcijā #WhiteFriday. 

LPA veica saimniecisko darbību, piedāvājot ekspertīzi un organizatorisko atbalstu. 

Biedru nauda tiek novirzīta LPA mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei saskaņā ar LPA 
Stratēģiju - virzot likumdošanas iniciatīvas un informējot sabiedrību par pilsoniskās sabiedrības 
aktualitātēm. 

2021. gadu biedrība noslēdz ar ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem 14 879 eiro apmērā, 
kas nozīmē, ka šajā gadā Latvijas Pilsoniskā alianse par šo summu palielina rezerves fondu. 
Uz 2021. gada sākumu biedrības rezerves fonds ir 124 032 eiro. 

Gada pārskats pilnībā atspoguļo biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” darbību 2021. gadā. No 
pārskata gada beigām līdz pārskata apstiprināšanai nav notikuši nekādi būtiski notikumi, kas 
varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu. 
  

https://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/speles/tests-eiropas-lideri-un-zaudetaji--ko-tu-zini-par-es-valstim.a436406/
https://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/speles/tests-vai-pazisti-briseles-personibas.a436403/
https://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/speles/cik-labi-tu-pazisti-briseles-slengu-un-aktualitates.a398845/
https://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/arpus-etera/tests-parbaudi-savas-zinasanas-par-eiropas-nakotnes-konferenci.a430539/
https://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/arpus-etera/tests-parbaudi-savas-zinasanas-par-eiropas-nakotnes-konferenci.a430539/


 

 

 

 

2021. gadā uzņemtie biedri 

1. Nodibinājums “Make Room Europe” 

2. Biedrība “Attīstība JP” 

3. Biedrība "PUKAINIS.LV" 

4. Biedrība "Jauniešu organizācija "Nītaureņi"" 

5. Latvijas Okupācijas muzeja biedrība 

6. Biedrība “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai” 

7. Neatkarīgā izglītības biedrība 

8. Nodibinājums “Fonds digitālai izaugsmei TRĪS” 

9. Biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” 

10.  Nodibinājums “HOSPISS LV” 

 

Pilns LPA biedru saraksts Pielikumā Nr.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plānotās aktivitātes 2022. gadā  

Interešu pārstāvība – nemainīgi LPA prioritārā aktivitāte būs pilsoniskās sabiedrības interešu 
pārstāvība, lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības interesēm atbalstošu tiesisko un sociālo vidi, 
attīstītu ilgtspējīgu un daudzējādu finansējuma modeli, stiprinātu pilsonisko dialogu. Šis gads ir 
Saeimas vēlēšanu gads, tādēļ LPA politiskās partijas mudinās programmās ietvert arī politiskās 
apņemšanās stiprināt pilsonisko sabiedrību. 

Tīklošanās – formālās un neformālās tikšanās. LPA turpinās koordinēt un organizēt dažāda 
formāta tikšanās, tai skaitā sadarbībā ar publisko pārvaldi tiks veidoti lielāki sadarbības forumi. 
Tāpat plānots turpināt iepriekšējos gados iesākto tradīciju, un kopā ar biedriem un sadarbības 
partneriem tikties arī neformālos pasākumos. LPA domā arī par jauniem, atraktīviem 
risinājumiem, gadījumā, ja klātienes tikšanās būs atļautas tikai ierobežotā apmērā. Tāpat 
plānots rīkot tematiskās tikšanās, aicinot uz dalību ikvienu, kas 2022. gadā īstenos pasākumus 
vai aktivitātes kādā konkrētā jomā vai tematikā, tādējādi padarot kopējo tīklošanos plašāku, kā 
arī veicinot, informācijas apriti NVO sektorā, iespējas uzzināt viens par otra plāniem, atrast 
kopīgo un atšķirīgo un meklēt sadarbības iespējas vēl labākiem rezultātiem. 

Kopdarbība – LPA turpinās rīkot regulārās tematiskās tikšanās, lai pārrunātu aktualitātes 
sektorā, vienotos par kopēju pozīciju un par turpmākajiem soļiem interešu pārstāvībā, tādējādi 
veicinot kopdarbību un sadarbību starp biedriem un citām organizācijām kopīgu mērķu 
sasniegšanā. Papildus plānots šogad uzsākt veidot iniciatīvu “Biedrs biedram”. 

Pētniecība – LPA turpinās nodrošināt uz datiem balstītu interešu pārstāvniecību, tādēļ visa gada 
garumā veiks datu un informācijas izpētes un viedokļu apkopojumus. Paralēli noritēs darbs pie 
pilsoniskā sektora pētījuma, kas šogad būs veltīts padziļinātai izpētei par organizāciju kapacitāti 
un resursiem, kā arī tiks izstrādāta metodoloģija, lai noteiktu NVO ietekmi sabiedriski politiskos 
procesos un sociālekonomisko pienesumu. 

Popularizēšana – papildus ierastajām komunikācijas aktivitātēm, LPA 2022. gadā sāks 
podkāstu pārraidi. Podkāstu saturs būs par un ap pilsonisko sabiedrību. Tāpat LPA šogad sāks 
meklēt risinājumus, kā palīdzēt organizācijām komunicēt ar ieinteresētajām pusēm par savām 
aktivitātēm un radīto ietekmi, sākot ar meklējumiem, kā mērīt rezultātus. 

Pasākumi – neatņemama sastāvdaļa popularizēšanai ir dažādi publiskie pasākumi. Šobrīd LPA 
kalendārā ir iezīmēti vairāki pasākumi - 27. februārī svinēsim 13. Vispasaules NVO dienu, ko 
plānojam pavadīt erudīcijas gaisotnē; marta sākumā LPA biedri satiksies biedru kopsapulcē; 
tiks turpināta iesākto pilsonisko iniciatīvu “Demokrātijas nedēļa” (1.-9.maijs), kurā šogad 
plānots spēcināt pilsonisko apzinātību un demokrātijas "muskuļus"; LPA piedalīsies sarunu 
festivālā "LAMPA" (1.-2.jūlijs); savukārt 22. septembrī ieplānota labo darbu un iniciatīvu 
izcelšanas ceremonija “Balva Cilvēka izaugsmei”. 

Spēcināšana - LPA turpinās strādāt pie finansējuma pieejamības veicināšanas NVO, lai būtu 
pieejams pastāvīgs un pietiekams valsts budžeta finansējums pilsoniskās sabiedrības 
kapacitātes un sabiedrības iesaistes demokrātiskos procesos stiprināšanai; veiks pieejamā 
finansējuma kartējumu, lai identificētu, vai un kādām jomām vai aktivitātēm trūkst finansējums; 
strādās pie jaunu atbalstu mehānismu radīšanas, kā piemēram, tiks uzsākta pro-bono 
programmā, kurā tiks aicināti dažādu sektoru pārstāvji stiprināt NVO ar tiem pieejamajiem 
resursiem (ekspertīzi, pakalpojumiem, mantu). Tāpat LPA plāno organizēt dažāda veida 
mācības, lai spēcinātu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju kapacitāti. 

Pilsoniskā izglītība - ar pilsoniskās izglītības iniciatīvu “Jaunais pilsonis” LPA turpinās veicināt 
jauniešos pilsoniskās līdzdalības kompetenci, vienlaikus popularizējot pilsonisko sabiedrību. 
Tāpat padomā ir vairāki jauni un radoši risinājumi, kā veicināt izpratni un interesi par pilsonisko 



 

 

 

sabiedrību. Viens no jaunākajiem pilsoniskās izglītības formātiem uzsāks darbību aprīlī, kad tiks 
izmēģināta LPA izstrādātā 3D simulācijas spēle par Eiropas Savienību. 

Laba pārvaldība – LPA turpinās strādāt ar labas pārvaldības jautājumiem nevalstiskajā un 
publiskās pārvaldes sektoros. Šogad LPA pabeigs darbu pie Pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju atbildības Globālā standarta pielāgošanas un ieviešanas Latvijā, kā arī izstrādās 
paraugus, kā organizācijām ieviest dažādas politikas labas pārvaldības veicināšanai. Tāpat 
LPA sekos līdzi, lai publiskā pārvalde rīkojas saskaņā ar labu pārvaldību, ievērojot vienlīdzības, 
caurskatāmības un tiesiskās paļāvības principus. 

Sabiedrības līdzdalība – LPA turpinās strādāt pie tā, lai Latvijā atzītu pilsonisko dialogu, kā arī 
sekos līdzi, lai esošie līdzdalības mehānismi ir piemēroti pilsoniskajai sabiedrībai, un tam, 
kādus uzlabojumus (jauni mehānismi, esošo stiprināšana, utt.) nepieciešams ieviest, 
vienlaikus meklējot risinājumus, kā uzlabot publiskās pārvaldes attieksmi un atvērtību pret 
pilsonisko sabiedrību, un kā stiprināt NVO kapacitāti piedalīties sabiedrības līdzdalībā. 

Iekšējā stiprināšana – LPA noslēgs darbu pie jaunās stratēģijas un tās pavadošajiem ieviešanas 
plāniem (interešu pārstāvības, komunikācijas, finanšu piesaistes), pilnveidos LPA iekšējās 
procedūras un pakalpojumus, attīstīs jaunus produktus, veicinās darbinieku profesionālo un 
emocionālo stiprināšanu, meklēs jaunus risinājumus biedru iesaistei dažādās aktivitātēs un 
spēcināšanai. 



 

 

 

INFORMĀCIJA PAR ORGANIZĀCIJU 
 

Pamata informācija par organizāciju 

  
Organizācijas nosaukums: Latvijas Pilsoniskā alianse 

Juridiskais statuss:  biedrība 

Reģistrācijas Nr.: 40008087708 

Darbības joma: (Izvēlne no Biedrību un nodibinājumu klasifikatora) 

Statūtos noteiktie mērķis: Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un labvēlīgas vides 
veidošana biedrību un nodibinājumu darbībai 

Sabiedrības daļa (galvenā mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas darbība: biedrības un 
nodibinājumi, pilsoniskā sabiedrība   

Kontaktinformācija: 

E-pasts saziņai: alianse@nvo.lv  
Tālruņa numurs: +371 24245580 
Tīmekļa vietnes adrese (ja attiecināms): www.nvo.lv  
Juridiskā adrese: Alberta iela 13, 6.stāvs, Rīga, LV - 1010 
Faktiskā adrese: Alberta iela 13, 6.stāvs, Rīga, LV - 1010 (ieeja no Strēlnieku ielas puses) 

Informācija par pārvaldes institūcijas locekļiem 

Izpildvara (valde): Kristīne Zonberga, direktore kopš 2018.gada janvāra, pilnvaru termiņš līdz 
2023.gada aprīlim 

Lēmējvara (Padome): Padomes priekšēdētājs: Vadims Koroļovs, pilnvaru termiņš 2022.gads. 
Padomes locekļi: Selīna Vancāne, pilnvaru termiņš 2022.gads, Sandra Zalcmane, pilnvaru 
termiņš 2022.gads, Viesturs Ķerus, pilnvaru termiņš 2022.gads, Mārtiņš Šteins, pilnvaru 
termiņš 2022.gads, Lolita Čigāne, pilnvaru termiņš 2023.gads, Māris Jonovs, pilnvaru termiņš 
2022.gads. 

Biedru skaits (tikai biedrībām, arodbiedrībām, arodbiedrību apvienībām)  

Juridiskas personas: 133 
Fiziskas personas: 9 

Informācija par brīvprātīgā darba veicējiem: 3 brīvprātīgie, 100 stundas  

Finanšu gads: 17.  

Revidents: SIA Gaidas Kalniņas audits, reģ. Nr.43603020790, Licence, Nr. 113 zvērināta 
revidente Gaida Kalniņa, Serifikāts Nr.83. 

 

 

 
 
 

mailto:alianse@nvo.lv
http://www.nvo.lv/


 

 

 

Informācija par organizācijas pārvaldību 

 

Organizācijas struktūra  

 

 
LPA biedru sapulce - biedrības augstākā lēmējinstitūcija. LPA biedra tiesības: 

- Aktīvi darboties, lai veicinātu LPA mērķu sasniegšanu; 
- Veidot darba vai interešu grupas; 
- Piedalīties LPA pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā, tai skaitā, piedalīties Padomes 
- sēdē bez balsstiesībām, tikt ievēlētam Padomē; 
- Saņemt informāciju par LPA darbību, tai skaitā iepazīties ar LPA institūciju 

protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
- Iesniegt priekšlikumus par LPA darbību un tās uzlabošanu, brīvi izteikt un aizstāvēt 

savu viedokli; 
- Apstiprināt gada pārskatu un finanšu pārskatus LPA biedru sapulcē, kas ir arī iespēja 

sniegt atgriezenisko saiti par LPA biroja darbību; 
- Ievēlēt LPA Padomi, tādejādi nosakot lēmējinstitūcijas sastāvu; 
- Līdzdarboties LPA Stratēģijas izstrādē, nosakot LPA prioritāros darbības virzienus 

un uzdevumus. 
 
LPA padome - lēmējinstitūcija, darbojas biedru sapulces starplaikos. Padomi ievēl biedru 
kopsapulcē. LPA padome (to veido septiņi padomes locekļi) nosaka organizācijas stratēģiskās 
vadības jautājumus. 
 
LPA direktors - nodrošina biedru sapulces un padomes lēmumu izpildi, pieņem darbiniekus un 
organizē biroja ikdienas darbu. LPA Direktors ir atbildīgs par LPA Stratēģijas īstenošanu un 
lemj par tādu izdevumu segšanu, kas radušies nodarbināto personu darba izpildes gaitā, kas 
palīdz Direktoram Stratēģijas īstenošanā. LPA gada budžetu sastāda Direktors un iesniedz to 
izskatīšanai Padomei, tāpat Direktors sagatavo finansiālās darbības pārskatu un atskaites 
saskaņā ar tiesību aktu normām. 
 
LPA birojs - īsteno aktivitātes, lai sasniegtu LPA mērķi, stratēģiskās prioritātes un vīziju, darbībā 
stingri ievērojot LPA vērtības un Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksu, LPA interešu 
konfliktu novēršanas vadlīnijas, kā arī LPA darbinieki ievēro LPA darbinieku kvalitātes 
standartu. 
 

Darbinieki un citas algotas vai brīvprātīgas amatpersonas, eksperti 

 
 



 

 

 

 
Darbinieki 
LPA ir izstrādātas personāla politikas: 

- LPA Cilvēkresursu attīstības plāns 2021-2024 
- Rokasgrāmata “Darbinieku pienākumu un procesu mijiedarbība” 
- Amata apraksti 
- Atalgojuma politika  
- Darbiniekiem ir saistošs Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksu, LPA interešu 

konfliktu novēršanas vadlīnijas, LPA darbinieku kvalitātes standarts 

 
Pārskata periodā strādā 12 personas (8 sievietes, 4 vīrieši).  
 
Darbinieku saraksts un apraksts pielikumā Nr.2. 
 
2022. gada sākumā LPA birojā strādā: 

- 5 pilnas slodzes darbinieki (direktors, politikas koordinators, sabiedrisko attiecību 
vadītājs, sabiedrisko attiecību speciālists, projektu vadītājs); 

- 1 darbinieks pusslodzē (datu analītiķis); 
- 1 darbinieks nepilnā slodzē (IT speciālists). 
- Kopš 2021.gada novembra grāmatvedību ved ārpakalpojumā, līdz 31.10 

grāmatvedību veica grāmatvedis 0,3 noslodzē; 
- Līdz 2021.gada maijam LPA bija pilnas slodzes biroja vadītāja amats. 

 
Specifiski laika periodā no 2020-2024.gadam LPA nodarbina 5 personas, kas veic amata 
pienākumus programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” īstenošanai: 

- 4 pilnas slodzes darbinieki (Programmas vadītājs un Programmas finanšu un 
projektu uzraudzības vadītājs, 2 stratēģisko projektu koordinatori), 1 0,8 slodzes 
darbinieks (0,4 slodzes reģionālais koordinators, kas apvieno amata pienākumus ar 
0,4 slodzes sabiedrisko attiecību speciālista pienākumiem); 

 
3 LPA darbinieki atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā (biroja vadītājs, projektu asistents, 
sabiedrisko attiecību speciālists).  
 
Eksperti 

- LPA ir izstrādājusi LPA deleģēto pārstāvju izvirzīšanas un pārstāvniecības kārtību, 
kas nosaka, kādā personas, kuras nav LPA Direktors, Padomes priekšsēdētājs vai 
darbinieks tiek deleģēti LPA pārstāvībai dažāda līmeņa un nozīmes darba grupās, 
komisijās, komitejās un citos līdzdalības instrumentos, kas izveidotas nozaru 
ministrijās, Saeimā, citās publiskās pārvaldes institūcijās un/ vai sadarbībā ar 
biedrībām un nodibinājumiem kā ārējie eksperti. 

- LPA konkrētu uzdevumu veikšanai vai projektu ietvaros piesaista atbilstošas 
kompetences ekspertus, ja nepieciešams. 

 
 
LPA darbinieku atbildības 
 

https://nvo.lv/uploads/lpa_delegeto_personu_kartiba.pdf


 

 

 

Direktors – direktors plāno, organizē un vada biedrība darbu atbilstoši stratēģijai, misijai un 
mērķiem biedru un sabiedrības interesēs, kontrolē darbu izpildi, motivē darbiniekus un 
nodrošina komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm; pārzina un kontrolē biedrības darbības 
funkcionālās jomas. 
 
Biroja vadītājs – biroja vadītājs koordinē un vada organizācijas biroja darbu: organizē 
informācijas apriti, nodrošina informācijas sagatavošanu, pārzina organizācijas dokumentāciju, 
identificē un formulē problēmu, konsultē vadību par iespējamiem risinājumiem, piedalās 
projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, kontrolē un saskaņo darbu izpildes termiņus; pārstāv 
organizāciju sadarbībā ar partneriem un klientiem; veic līdzīga satura uzdevumus; vada citus 
darbiniekus. Tiešā pakļautībā ir Projektu vadītājs un Projektu asistents. 
 
Projektu vadītājs - projektu vadītājs organizē informācijas apriti, nodrošina informācijas 
sagatavošanu, pārzina organizācijas dokumentāciju, reģistrē organizācijas dokumentāciju; 
piedalās projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, kontrolē un saskaņo darbu izpildes termiņus. 
 
Politikas koordinators – nodrošina LPA dalīborganizāciju un citu nevalstisko organizāciju 
interešu un viedokļu pārstāvniecību, atbildīgs par juridiskiem jautājumiem un visa veida 
interešu pārstāvniecības aktivitātēm, no kā izriet dokumentu izstrāde un saziņa ar NVO un 
citiem partneriem interešu aizstāvības griezumā. Ievieš interešu aizstāvības stratēģiju, 
koordinē NVO viedokli, nodrošina tā nodošanu publiskajai pārvaldei; 
 
Sabiedrisko attiecību vadītājs – stratēģiski plāno, īsteno un seko līdzi organizācijas iekšējās un 
ārējās vides attīstībai un sabiedrisko attiecību norisēm un vada; uztur iekšējo un ārējo 
komunikāciju; veido un uztur sadarbību ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem; organizē publiskus 
pasākumus; komunicē ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem; konsultē par sabiedrisko attiecību 
jautājumiem; plāno un saskaņo savu darbu ar kolēģiem, vada padotībā esošo sabiedrisko 
attiecību speciālistu.  
 
Sabiedrisko attiecību speciālists - ciešā sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību vadītāju veido 
pievilcīgu organizācijas tēlu, veicinot publicitāti un atpazīstamību vietējā, nacionālā un 
starptautiskā līmenī; Izstrādāt informatīvos materiālus, īstenot informatīvās kampaņas un citas 
sabiedrisko attiecību aktivitātes; organizē publiskos pasākumus; administrē mājaslapu un 
sociālos tīklus; veido aktuālās informācijas apkopojumu iknedēļas ziņu lapai; veido 
komunikācijas pavadošās vizualizācijas; nodrošina komunikāciju ar biedriem un sadarbības 
partneriem. 
 
Projektu asistents – plāno un koordinē projektu aktivitātes; asistē Biroja vadītājam, citiem 
kolēģiem, un palīdzēt veikt ikdienas biroja darbus un nodrošina biroja darba nepārtrauktību; 
Darbs ar organizācijas lietvedības dokumentiem, sapulču protokolēšana; palīdz uzturēt 
organizācijas mājaslapu nvo.lv. Uztur komunikāciju ar biedriem un sadarbības partneriem. 
 
Sociologs/analītiķis – veic datu un statistikas analīzi par dažādām ar LPA mērķi saistītām 
būtiskām tēmām, kas nepieciešams interešu pārstāvībai un nodrošinātu uz datiem balstītu 
pilsoniskās sabiedrības attīstības politikas ieviešanu valstī; sniedz priekšlikumus, kā arī vizuāli 
noformē rezultātus (atskaites, prezentācijas); gatavo analītiskus pārskatus, metodiskos 
materiālus un priekšlikumus; Sazinās ar valsts un pašvaldību iestādēm, organizācijām un 
institūcijām Latvijā un citās valstīs ar nolūku iegūt uzticētās tēmas izpētei nepieciešamo 
informāciju. 
 



 

 

 

Grāmatvedis - grāmatvedis veic organizācijas finansiālo operāciju pilnu uzskaiti; savlaicīgu 
finanšu informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu; analizē 
organizācijas finansiālās darbības rādītājus; gatavo finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas; 
apkopo, plāno un kontrolē finanšu resursu sadali; izstrādā priekšlikumus organizācijas 
finansiālās darbības pilnveidošanai; nodrošina Latvijas Republikas normatīvo aktu un 
starptautisko tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā. 
 
IT speciālists – veic organizācijas datortehnikas apkopi un uzturēšanu, nepieciešamo 
programmatūru instalēšanu gan esošajai, gan jaunajai datortehnikai. Sniedz atbalstu LPA 
darbiniekiem pēc nepieciešamības. 
 
Specifiski laika periodā no 2020-2024.gadam LPA nodarbina personas, kas veic amata 
pienākumus programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” īstenošanai: 
 
Programmas vadītājs - nodrošina vispārēju Programmas sagatavošanu un ieviešanu, 
pārraugot Programmas ikdienas darbus un rezultātus, sniedzot atbalstu un konsultācijas 
Programmas personālam par programmas mērķiem un progresu, koordinējot un uzraugot 
projektu konkursu uzsaukumu procesu un citus pienākumus, nodrošinot, ka Programma 
veicina vispārējos EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gadam mērķus, 
programmas ieviešanas principus un īpašos programmas rezultātus un mērķus; kā arī 
nodrošina reģionālā atbalsta uzraudzību. 
 
Finanšu vadītājs – Programmas finanšu un projektu uzraudzības vadītājs nodrošina 
Programmas finanšu vadību un pārraudzību; pārzina un uzrauga Programmas budžetu, tai 
skaitā gan projektiem piešķiramo, gan Programmas administrēšanai paredzēto finansējumu; 
veic Programmas maksājumus atbalstītajiem projektiem un Programmas partneriem; organizē 
Programmas centrālā biroja grāmatvedību; nodrošina projektu uzraudzības procesus, kas 
ietver arī projektu atlases rezultātu paziņošanas un finansēšanas līgumu parakstīšanas 
procesus. 
 
Reģionālais koordinators – reģionālais koordinators sniedz atbalstu projektu pretendentiem 
Rīgā un Pierīgā, ieskaitot informācijas dienu un semināru organizēšanu un vadīšanu, atbalsta 
punktu uzturēšanu pieteikšanās posmā; veic projektu pieteikumu administratīvo un atbilstības 
pārbaudi savā reģionā; sazinās ar projektu pretendentiem vērtēšanas posmā, piedalās 
vērtēšanas procesā; sagatavo projektu īstenotāju līgumus ar atbalstītajiem pretendentiem 
attiecīgajā reģionā; veic uzraudzības apmeklējumus pie projektu īstenotājiem uz vietas 
(attiecīgajā reģionā; apkopo un pārbauda projektu īstenotāju starpposma un nobeiguma 
atskaites un iesniedz tās pārbaudei AIF Programmas birojam; sazinās ar un konsultē projektu 
īstenotājus attiecīgajā reģionā; organizē projektu īstenotāju kapacitātes stiprināšanas 
pasākumus, ieskaitot seminārus un sadarbības tīklošanās aktivitātes. 
 
Sabiedrisko attiecību speciālists - īsteno un pēc nepieciešamības uzlabo Programmas 
komunikācijas plānu, lai veidotu Programmas tēlu un atpazīstamību, lai nodrošinātu 
komunikāciju ar Programmas mērķa grupām; koordinē Programmas mājas lapas izstrādi, pēc 
tam administrē to un nodrošina tajā aktuālu saturu; nodrošina Programmas sociālo tīklu kontu 
darbību (satura veidošana, komunikācija); sagatavo un izplata preses relīzes saistībā ar 
Programmas norisēm; līdzdarbojas Programmas pasākumu rīkošanā; monitorē informāciju par 
Programmu un notikumiem, kas saistīti ar tās mērķiem Latvijas medijos un sociālajos tīklos. 
 
Stratēģisko projektu koordinatori - stratēģisko projektu koordinators pārrauga AIF stratēģisko 
projektu ieviešanu, tai skaitā sniedzot konsultācijas un atbalstu projektu īstenotājiem, pārbauda 



 

 

 

satura un finanšu atskaites; organizē atbalsta pasākumus projektu īstenotājiem to savstarpējas 
sinerģijas attīstībai un kapacitātes stiprināšanai; seko līdzi aktuālajiem līdzdalības procesiem 
valstī un koordinē projektu īstenotāju iespējas tajos iesaistīties. 
 
 
 
 

Padomes locekļu iesaistīšanās LPA attīstības procesos 

 
Statūti nenosaka konkrētus veidus Padomes locekļu iesaistei organizācijas darbā, bet 
Padomes locekļu starpā pastāv koleģiāla iekšējā pārraudzība un konkrēta individuālā atbildība 
par to saistību izpildi, ko katrs pats uzņēmies.  
 
Padomes locekļu iesaiste notiek sekojoši: 

- Padomes locekļi organizācijas attīstībā pilda stratēģiska padomdevēja un pārrauga 
funkciju.  

- Atbilstoši organizācijas Stratēģijai, struktūrai un katra gada plānam katrs Padomes 
loceklis izvēlas vēlamo jomu savai darbībai. 

- Padomes loceklis seko līdzi aktualitātēm un īsteno aktivitātes izvēlētajā jomā, lai 
sasniegtu mērķi, ko apņēmies būdams Padomes loceklis. 

- Lai nodrošinātu atsevišķo Padomes locekļu rīcībā esošās informācijas, kas saistīta ar 
LPA darbu, izplatīšanu pārējiem Padomes sēdēs ir divas daļas 1) sēdē paredzētie 
jautājumi, par kuriem nepieciešami Padomes lēmumu un 2) informatīvie jautājumi, kur 
attiecīgais Padomes loceklis vai Direktors informē par savām aktivitātēm saistībā ar 
aliansi vai aktualitātēm sektorā. 

 
Pārskata periodā Padomes locekļu apraksts un prioritātes pielikumā Nr.3.  



 

 

 

 

Darbības regulējošās politikas 

 
Latvijas Pilsoniskā alianse ieviesusi savā darbībā pašregulācijas procedūras: 

1. Biedru politika – izskaidro LPA vērtības un darbību, jaunu biedru pievienošanās 
procedūru, biedru tiesības un atbildību, biedru ieguvumus. 

2. Biedrību un nodibinājumu ētikas kodekss, ko apstiprināja LPA kopsapulcē 2019.gadā, 
ar mērķi veicināt organizāciju pārstāvju individuālo atbildību un godprātību, tādējādi 
sekmējot organizāciju izvirzīto mērķu sasniegšanu un kopīgās vērtībās balstītas darba 
kultūras veidošanos, vienlaikus vairojot sabiedrības uzticēšanos nevalstiskajam 
sektoram, kā arī sekmējot tā ilgtspēju. Kodekss ir saistošs arī LPA darbiniekiem. 

3. LPA darbinieku kvalitātes standarts, ar mērķis ir būt vienotiem un rast labākos 
risinājumus pilsoniskās sabiedrības darbības vides uzlabošanai Latvijā. Organizācijas 
kvalitātes uzdevums ir sniegt izcilu ekspertīzi un pakalpojumus pilsoniskās sabiedrības 
attīstības jomā. 

4. Klientu apkalpošanas standarts - LPA ir uz klientu orientēta organizācija, kura nodrošina 
normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstošu darbību, tādēļ 
nepieciešams ieviest augsta standarta pakalpojumu sniegšanu klientiem. LPA klients ir 
biedrības biedri, sadarbības partneri, citas biedrības un nodibinājumi, publiskās 
pārvaldes iestādes un citas ieinteresētās puses. 

5. LPA politiskās neietekmēšanas politika - būtiski, lai LPA darbinieki savā darbībā 
nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu neatkarību no vietējo, reģionālo un 
nacionālo valdību, valsts pārvaldes un biznesa sektora ietekmes, nekaitējot LPA 
reputācijai un darbības neatkarībai. Tādēļ, lai novērstu LPA amatpersonu - Padomes 
locekļu, darbinieku, tās radinieku vai sadarbības partneru personiskās, mantiskās un 
politiskās ieinteresētības ietekmi uz LPA, LPA amatpersonas apņemas ievērot politiskās 
neietekmēšanas politiku. 

6. Vienošanās par konfidencialitātes ievērošanu – LPA darbinieki ievēro konfidencialitāti. 
Konfidenciāla informācija ir piederoša vai tā lietošanā vai rīcībā esoša informācija, kurai 
ir konfidenciāls vai ierobežotas pieejamības raksturs.  

7. LPA interešu konfliktu novēršanas vadlīnijas, ar mērķi novērst LPA amatpersonu – LPA 
Padomes locekļu, Direktora, darbinieku, tās radinieku vai sadarbības partneru 
personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz LPA Padomes locekļiem, Direktoru 
darbiniekiem, un ar mērķi nepieļaut interešu konflikta esamību vai potenciālo tā 
iestāšanos.  

8. LPA ētiskā finansējuma vadlīnijas, ar mērķi nodrošināt labu finanšu pārvaldību, 
finansējuma sasaisti ar LPA mērķi un vērtībām, un saglabātu neatkarību no 
finansētājiem. Vadlīnijas nosaka arī prasības caurskatāmības nodrošināšanai attiecībā 
uz finansējuma avotu identitāti, lai novērstu jebkādas aizdomas par ietekmi vai interešu 
konfliktiem, reputācijas riskus, un citus riskus, ko finansējuma pieņemšana varētu radīt 
LPA darbībai vai tās tiešajiem partneriem. 

9. Atsauksmju un sūdzību mehānisms - kā biedrorganizācijai, LPA ir svarīgi nodrošināt 
atgriezenisko saiti. Tāpēc LPA apņemas nodrošināt pārskatāmību nepārtraukti 
pilnveidojoties. LPA aicina biedrus sazinieties ar LPA biroju, ja rodas jautājumi vai 



 

 

 

neskaidrības. Kā arī sūdzību gadījumā, griezties pie LPA biroja vai Padomes, kas 
izskatīs iesniegto informāciju un rūpīgi izvērtēs. 

 

Papildus augstākminētajam, LPA darbībā tiek ievērots atklātības princips, tādēļ LPA nodrošina, 
ka LPA nostāja tiek veidota, balstoties uz iesaistīto pušu viedokļu apkopojuma un tiem tiek dota 
atgriezeniskā saite, kā arī nostāju vēstules un atzinumi tiek publicēti LPA tīmekļa vietnē, un par 
to tiek ziņots LPA ziņu lapā “Nesēdi tumsā”, kā arī LPA sociālajos kontos. Līdzvērtīga procedūra 
tiek ievērota par visām LPA aktivitātēm. Gadījumos, ja LPA darbinieku ekspertīze tiek segta no 
piesaistīta projekta finansējuma, tas tiek norādīts. 
 
 

Finanšu pārvaldība  

 
LPA augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce, kas tiekas ne retāk kā vienu reizi gadā. Tās 
uzdevums ir ievēlēt padomi, apstiprināt gada pārskatus, tai skaita finanšu un organizācijas 
darbības stratēģiju.  

Padome - lēmējinstitūcija, darbojas biedru kopsapulces starplaikos un nodrošina organizācijas 
stratēģisko vadību un uzraudzību, tai skaitā par finansēm. Padome izskata ikgadējo Direktora 
sagatavoto budžeta plānu. Padome apstiprina Revidentu.  

Direktors - nodrošina biedru kopsapulces un padomes lēmumu izpildi, pieņem darbā 
darbiniekus un organizē biroja ikdienas darbu, piesaista resursus un atbild par to saimniecisku 
izmantošanu organizācijas darbības nodrošināšanai. Direktors sagatavo ikgadējo budžeta 
plānu, ko iesniedz Padomei izskatīšanai, regulāri ziņo Padomei par finansiālo situāciju.  

Direktors sagatavo gada pārskatu, ko revidē Padomes izvēlētais neatkarīgais revidents un 
apstiprina LPA biedru sapulce. Pēc LPA biedru sapulces apstiprināšanas gada pārskats tiek 
iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā, un pārskats publicēts LPA tīmekļvietnē.  

 
Papildus pirms potenciālā finansējuma pieņemšanas vai pretendēšanas uz finansējuma 
saņemšanas, LPA Direktors un LPA darbinieki uzdod kontroljautājumus: 
1. Vai projekts/paredzētās aktivitātes ir saskaņā ar LPA mērķi?    
2. Vai projekts/ paredzētās aktivitātes atbilst LPA stratēģiskajām prioritātēm?  
3. Vai projekts/ paredzētās aktivitātes palīdzēs izpildīt kaut vienu Stratēģijas ieviešanas plāna 
uzdevumu?   
4. Vai projektam/paredzētajām aktivitātēm ir ilgtermiņa ietekme?   
5. Vai finansētāja vērtības sakrīt ar LPA vērtībām?   
6. Vai LPA ir droša par finansētāja labo reputāciju?   
7. Vai projekta/paredzēto aktivitāšu īstenošana ir atbilstoša LPA kapacitātei?  
8. Vai projekta/finanšu līguma nosacījumi, tai skaitā finansējums, ir adekvāts attiecībā pret 
prasībām?  
 
Finanšu līdzekļu piesaistē un izlietošanā stingri tiek ievērotas LPA vērtības, labas pārvaldības 
principi, Biedrību un nodibinājumu ētikas kodekss, kā arī LPA darbinieki ievēro LPA darbinieku 
kvalitātes standartu, interešu konflikta novēršanas vadlīnijas un Ētiskā finansējuma vadlīnijas; 

Finanšu līdzekļu izlietošanas prioritātēm jāsaskan ar LPA stratēģiskajām prioritātēm, vienlaikus 
nodrošinot stabilu un ilgtspējīgu finanšu plūsmu, LPA attīstību, kā arī tiecoties veidot 
uzkrājumus; 



 

 

 

Finanšu līdzekļu piesaiste tiek veikta, lai sasniegtu LPA mērķi, stratēģiskās prioritātes un vīziju, 
un lai nodrošinātu: 

- Biroja iespējas sniegt atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un spētu profesionāli un 
nepārtraukti līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos, kā tas noteikts LPA 
stratēģijā; 

- Biroja uzturēšanas izmaksas, tai skaitā darbinieku atalgojumu; 
- Pakalpojumu sniegšanu un atbalstu biedriem;  
- Priekšfinansējumu un līdzfinansējumu projektiem, kā apjoms ir atkarīgs no projekta 

nosacījumiem. 

 

Finansējuma apjoma un budžeta plānošanas pamatprincipi: 

Izmaksas tiek plānotas pamatojoties uz reālajām izmaksām tirgū un saskaņā ar projekta 
vadlīnijās noteiktajiem ierobežojumiem, ja budžets tiek plānots projekta pieteikuma 
sagatavošanās procesā. Lai noteiktu reālo tirgus cenu, LPA birojs veic tirgus izpētes.  

Atalgojuma noteikšanā tiek ņemta vērā LPA atalgojuma politika, kuras mērķis ir noteikt 
organizācijā skaidrus un saprotamus principus, kas paredz, cik, kam un par ko tiek maksāts, 
lai darbinieki būtu motivēti, censtos pēc iespējas labāk veikt savu darbu, sasniegt noteiktos 
mērķus un tajā pašā laikā – lai tie saņemtu iekšēji taisnīgu, darba tirgum un organizācijas 
iespējām atbilstošu atalgojumu. 

 
 
 
 
 
 
 
Gada pārskatu ar drošu elektronisko  parakstu parakstījusi direktore 
Kristīne Zonberga. Gada pārskats satur laika zīmogu, skat. sertifikātu. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIELIKUMS NR.1 

 

LPA BIEDRU SARAKSTS 2021 

 

1. Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai   

2. Apvienība “Pilsēta cilvēkiem" 
 

3.  Ascendum  

4. Attīstība JP  

5. Audiovizuālo mediju piedāvājumu kritikas biedrība "Ētikas tilts 

Latvijā" 

 

6. Balta daba  
 

7. Baltā māja 
 

8. Bāreņu biedrība "Saules bērni"  

 

9. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība 

 

10. Bērnu un Jauniešu centrs "Dari Vari"  
 

11. Biedrība "Papardes zieds" 

 

12. Cat Care Community 

 

13. Centrs Dardedze 

 

14. Centrs Marta 

 



 

 

 

15. Cita Rīga 

 

16. Daugavas Vanagi Latvijas Limbažu nodaļa  

17. Dažādība izglītībā  

18. DIA+LOGS atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS 
 

19. Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs 
 

20. Digitalās Veselības biedrība 

 

21. Domnīca Profectus 
 

22. Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Dzīvnieku SOS" 

 

23. Dzīvnieku brīvība 
 

24. Dzīvnieku pansija "Ulubele" 

 

25. Eiropas Kustība Latvijā 

 

26. Eiropas Latviešu apvienība 

 

27. ELJA50 
 

28. Evaņģēlisko Kristiešu draudze „Zilais Krusts” 

 

29. Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs 

 



 

 

 

30. Fonds Plecs 

 

31. Fonds “Libido of Life” 

 

32. Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS 
 

33. Fonds digitālai izaugsmei TRĪS  

34. Free Riga 
 

35. Nodibinājums Hospiss LV 
 

36. Inovāciju atbalsta centrs 
 

37. Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" 

 

38. Izglītības iniciatīvu centrs 
 

39. Izglītības Inovācijas Pārneses Centrs 

 

40. Īrijas latviešu nacionālā padome 
 

41. Vidusdaugavas NVO centrs 
 

42. Jauniešu organizācija "Nītaureņi" 
 

43. Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa 

 

44. KAPO 
 



 

 

 

45. Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai  

46. Komturia-Riga 
 

47. Kristīnes Čilveres Dzīvnieku drauga biedrība 

 

48. Kultūras Multimediji  

49. Kultūrprieks 
 

50. Kurzemes NVO centrs 
 

51. Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija 
(LKNOA) 

 

52. Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika"  

53. Latvijas Audžuģimeņu biedrība 
 

54. Latvijas Bērnu labklājības tīkls 
 

55. Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienība 
 

56. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības 
organizācija SUSTENTO 

 

57. Latvijas Dabas fonds 
 

58. Latvijas Diabēta federācija 
 

59. Latvijas Dzelzceļnieku biedrība 
 

60. Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs 
 

61. Latvijas Farmaceitu biedrība 
 



 

 

 

62. Latvijas Jaunatnes padome 
 

63. Latvijas Jauno Zemnieku klubs 
 

64. Latvijas Kinoloģiskā federācija 
 

65. Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija "Lašor" 
 

66. Latvijas Kvalitātes biedrība 
 

67. Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds 
 

68. Latvijas Lauku forums 
 

69. Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība "Dace"  

70. Latvijas Māsu asociācija 
 

71. Latvijas Medicīnas Studentu asociācija 
 

72. Latvijas Mednieku savienība 
 

73. Latvijas Mežu sertifikācijas padome 

 

74. Latvijas Okupācijas muzeja biedrība 
 

75. Latvijas Operetes fonds 

 

76. Latvijas Ordeņu brālība 

 

77. Latvijas Ornitoloģijas biedrība 
 



 

 

 

78. Latvijas Pašvaldību mācību centrs 
 

79. Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija 
 

80. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība 
 

81. Latvijas Platforma attīstības sadarbībai 
 

82. Latvijas Radošo savienību padome 
 

83. Latvijas Reto slimību alianse 
 

84. Latvijas Rokmūzikas Asociācija 
 

85. Latvijas Samariešu apvienība 
 

86. Latvijas Sarkanais Krusts 

 

87. Latvijas Sociālo reformu biedrība 
 

88. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija 
 

89. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija 
 

90. Latvijas Ukraiņu savienība  

91. Latvijas Zaļā kustība 
 

92. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 
 

93. Lesbiešu, geju, biseksuāļu un viņu draugu apvienība 
"Mozaīka" 

 

94. Limbažu lauvas 
 

95. Ludzas rajona partnerība centrs 
 



 

 

 

96. Make Room Europe 
 

97. Mākslai vajag telpu 
 

98. Mediācijas telpa 
 

99. Mores Muzejs 
 

100. Neatkarīgā Izglītības biedrība 
 

101. Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība 

 

102. Nodibinājums "Fonds ASNI" 
 

103. Novum Riga Charitable Foundation 
 

104. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" 
 

105. Palīdzēsim.lv 
 

106. Patvērums "Drošā māja" 
 

107. Piekrastes Konvents 
 

108. Pilsoņu un nepilsoņu savienība  

109. Preiļu NVO centrs  

110. Project Net 
 

111. Pro-police Latvia  

112. Publicētava 
 



 

 

 

113. Pukainis.lv  

114. Radošās Idejas 
 

115. Rēzeknes invalīdu biedrība  

116. Ronald McDonald House Charities Latvija 
 

117. Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS" 
 

118. Sabiedrības Līdzdalības fonds 
 

119. Sabiedrība par atklātību - Delna 
 

120. Servisa Suņu Biedrība TEODORS 
 

121. Sociālās Inovācijas centrs 
 

122. Sociālo darbinieku biedrība  

123. Socintegra 
 

124. Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība 
 

125. Veselības projekti Latvijai 
 

126. Vides izglītības fonds 

 

127. Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "Haritas"  

128. Zaļā brīvība  

129. Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība  

130. Zemgales NVO atbalsta centrs 
 

131. Zemnieku saeima 
 



 

 

 

132. Zero Waste Latvija 
 

133. Zināšanu un inovācijas sabiedrība (Zinis) 
 

134. Anna Audere  

135. Henriks Danusēvičs  

136. Jānis Feldmanis  

137. Maija Paula Gīle  

138. Daina Kazāka  

139. Rasma Pīpiķe  

140. Jana Simanovska  

141. Mārtiņš Šteins  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIELIKUMS NR.2 

 

LPA DARBINIEKI 2021 

 

Kristīne Zonberga, LPA direktore  
 
Kristīnei ir pieredze pilsoniskās sabiedrības un biznesa sektoros, ir ieguvusi 
sociālo zinātņu bakalaura grādu politikas zinātnē un profesionālo maģistra 
grādu valsts pārvaldē. Kristīne tic, ka vērtīborientēta un sistemātiski 
sakārtota organizācija ir priekšnosacījums kvalitātei, ilgtspējai un 
izaugsmei, lai spētu veiksmīgi īstenot organizāijas misiju.    
 
Kristīne nacionālā un starptautiskā līmenī pārstāv kopējās pilsoniskās 

sabiedrības intereses, kas balstās demokrātisko vērtību, cilvēktiesību un labas pārvaldības 
principos; sniedz atbalstu organizācijām juridiskos, vadības, labas pārvaldības,  sabiedriski 
politisko procesu jautājumos. Publikāciju autore par publiskās pārvaldes un pilsoniskās 
līdzdalības jautājumiem.  
 
 

Artis Zaļūksnis, LPA politikas koordinators  
 
Artim ir daudzu gadu darba pieredze valsts institūcijās un privātajās 
iestādēs juridiskajā un personāla vadības jomā, ir ieguvis maģistra gradu 
jurisprudencē. Gan LPA darbā, gan iepriekšējos darbos uzkrātā pieredze 
ļauj uz dažādām situācijām paskatīties arī ar citu pieredzi, redzējumu. 
 
LPA darbā nodrošina pilsoniskās sabiedrības interešu pārstāvniecību valsts 
pārvaldes organizētos sanāksmju formātos, veic jauno normatīvo aktu 

projektu, kas attiecināmi vai ir saistīti ar nevalstisko sektoru, caurskatīšanu un atzinumu 
sagatavošanu. Artis ikdienā sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm dažādu ar nevalstisko 
sektoru jautājumu risināšanā. Savas kompetences ietvaros konsultē biedrības un 
nodibinājumus par tiem aktuāliem jautājumiem, kā arī ir gatavs palīdzēt interesentiem, kuri ir 
savas biedrības izveides sākumā. 
 
 

Aija Gēliņa, LPA projektu vadītāja 

Aijai ir augstākā izglītība politikas zinātnē un pieredze projektu vadībā, kas 
galvenokārt iegūta darbā uzņēmējdarbības un neformālās izglītības 
sektorā.  

Ar nevalstiskā sektora darbību Aija iepazinusies darbojoties dzīvnieku 
aizstāvības kampaņās. Aijas galvenā atbildība LPA ir projektu īstenošana 
un biroja ikdienas darbības nodrošināšana. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

Madara Aldiņa, LPA sabiedrisko attiecību vadītāja  

Madara ir sabiedrisko attiecību profesionāle ar vairāk kā 15 gadu pieredzi 
komunikācijas un projektu vadības jomā, kas iegūta strādājot valsts 
pārvaldē un nevalstiskajā sektorā. Madarai ir ieguvusi profesionālo 
bakalaura grādu sabiedriskajās attiecībās, kā arī profesionālo maģistra 
grādu ar sabiedrības pārvaldes vadītāja kvalifikāciju. 

LPA Madara atbild par komunikācijas un sabiedrisko attiecību plānošanu 
un vadību, iekšējās un ārējās komunikācijas uzturēšanu, sadarbību ar 

medijiem. Madara ir Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem biedre.  
 
 

Katrīna Sakalauska, LPA sabiedrisko attiecību speciāliste 

Katrīna ir ieguvusi pieredzi, strādājot medijos un Eiropas Savienības 
komunikācijas jomā. Katrīnai ir sociālo zinātņu bakalaura grāds 
komunikācijas zinātnē, noslēguma fāzē ir studijas Rīgas Stradiņa 
universitātē, lai iegūtu sociālo zinātņu maģistra grādu informācijas un 
komunikācijas zinātnēs. 

LPA Katrīna palīdz uzturēt iekšējo un ārējo komunikāciju, uztur LPA 
sociālos medijos, gatavo iknedēļas ziņu lapu un vizuālos materiālus, 
meklējot labāko un saprotamāko veidu, kā pastāstīt par aktuālo NVO 

sektorā Latvijā un pasaulē. 

 
Gints Klāsons, LPA datu analītiķis 

Gintam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze pētījumu nozarē un šo gadu laikā 
iegūta plaša pieredze pētījumu projektu izstrādē, datu ieguves 
metodoloģiju, datu analīzes pieejās un citos ar pētījumu organizēšanu 
saistītos jautājumos. Gintam ir ievērojama profesionālā pieredze tematiski 
dažādu pētījumu izstrādē – pētījumos, kas saistīti ar kultūras nozari, 
radošajām industrijām, jaunatnes lietām, politikas dokumentu 
izvērtējumiem, reģionālo attīstību, izglītības nozari, sociālo pakalpojumu un 
sociālā atbalsta jomu u.c.  

Kopš 2007. gada Gints ir Latvijas sociologu asociācijas biedrs un kopš 2012. gada – Latvijas 
nacionālais pārstāvis Eiropas Jaunatnes politikas zināšanu centrā (European Knowledge 
Centre for Youth Policy). 



 

 

 

 

Egils Fuksis, LPA IT speciālists 

Egilam ir daudzu gadu pieredze datortīklu administrēšanā, IT pakalpojumu 
un produktu vadībā, kā arī poligrāfijas iekārtu jomā.  Viņš ir ieguvis 
dabaszinātņu bakalaura grādu datorzinātnēs, kā arī sociālo zinātņu 
maģistra grādu vadībzinātnē.  

LPA Egils rūpējas par biroja tehnisko aprīkojumu, uzturot kārtībā datortīklus, 
datortehniku un risinot dažādas ikdienas datorproblēmas. 

 

Inese Siliņa, Aktīvo iedzīvotāju fonda vadītāja 

Inesei ir vairāk kā desmit gadu pieredze darbā ar pilsoniskas sabiedrības 
attīstības jautājumiem, gan konsultējot un mācot esošos un topošos NVO 
pārstāvjus, īstenojot aktivitātes pilsoniskās kompetences attīstībai 
jauniešiem un pieaugušajiem, gan sadarbībā un diskusijās ar publisko 
pārvaldi iestājoties par pilsoniskas sabiedrības attīstībai labvēlīgu 
nosacījumu esamību valstī. 

 

 

Ansis Bērziņš, Aktīvo iedzīvotāju fonda Finanšu un uzraudzības procesu 
vadītājs 

Ansis darba pieredzi lielākoties uzkrājis kopienu fondos - 15 gadus bijis 
Valmieras novada fonda vadītājs, bet kopš 2007. gada ir arī Kopienu fondu 
kustības koordinators un pārstāv vietējos labdarības fondus Eiropas un 
pasaules apvienībās. Piederība un atbildība par savu kopienu, filantropija 
un mērķtiecīgas, apzinātas ziedošanas kultūra, apziņa, ka ziedot ir 
interesanti - Ansis joprojām ir pārliecināts, ka šis komplekts ir viena 
atslēgām stiprākai demokrātijai un pilsoniskajai sabiedrībai Latvijā. Šobrīd 

Ansis pakāpeniski atgriežas vietējās sabiedrības aktivitātēs Talsu novadā. 

Aktīvo iedzīvotāju fondā Ansis pārrauga programmas kopējās finanšu lietas un atbalstīto 
projektu uzraudzību. 

 

Rasa Lazdiņa, Aktīvo iedzīvotāju fonda Rīgas reģiona koordinatore - 
konsultante 

Rasai ir vairāk nekā 15 gadu pieredze dažādu Eiropas un nacionāla līmeņa 
finanšu instrumentu vadībā. Līdzdarbojusies vairāku nacionāla līmeņa 
projektu un programmu izstrādē jaunatnes un pilsoniskās sabiedrības jomā. 
Vairākus gadus aktīvi darbojusies jaunatnes jomas nevaldības organizācijās.  

Aktīvo iedzīvotāju fondā rūpējas par komunikācijas jautājumiem, kā arī 
sniedz konsultācijas un vada mācības par projektu izstrādi un vadību. 

 
 



 

 

 

Elīna Hermansone, Aktīvo iedzīvotāju fonda Stratēģisko projektu 
koordinatore 

Šajā darbā liek lietā pieredzi, kas iegūta, vairākus gadus strādājot 
nevalstiskajā sektorā un tajā vadot neskaitāmus projektus, gan arī valsts 
uzņēmumā - gādājot par klientu servisu un pakalpojumu attīstīšanu, un – kas 
svarīgi - pašai darbojoties savā apkaimes biedrībā. Bez šaubām, bez 
praktiskās pieredzes palīdz gan izglītība vadzinībās, gan papildu zināšanas, 
kas iegūtas Rīgas Ekonomikas augstskolā.  

Aktīvo iedzīvotāju fondā rūpējas par stratēģiskajiem projektiem demokrātijas un cilvēktiesību 
jomā – gan uzraudzības procesu, gan sniedzot atbalstu visdažādākajos jautājumos, sākot ar 
personāla izaicinājumiem un beidzot ar publicitātes jautājumiem.  

 
 

Jelena Jekimova, Aktīvo iedzīvotāju fonda Stratēģisko projektu koordinatore 

Jelenai ir 14 gadu pieredze dažādu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts budžeta programmu 
projektu konkursu administrēšanā un projektu uzraudzībā, kā arī vairāk kā 20 gadu pieredze 
mazāku un lielāku kultūras projektu vadībā. Jelena tic, ka NVO var mainīt pasauli, padarot to 
kaut par kripatiņu labāku. Arī pati ir iesaistījusies vairāku biedrību darbā.  

AIF Jelena ir iedvesmas un atbalsta plecs stratēģisko un ilgtermiņa projektu īstenotājiem.  

 

Aija Rusiņa  
LPA grāmatvede līdz 2021. gada oktobrim 
 
Anita Īvāne 
LPA biroja vadītāja 
atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā 
 
Zane Popova 
LPA projektu asistente 
atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā 
 
Ramona Koroļova 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā 
  



 

 

 

 

PIELIKUMS NR.3 

 

LPA PADOME 2021 

 

Vadims Koroļovs, LPA padomes priekšsēdētājs  
 
LPA padomē kopš 2020. gada. 
V.Koroļovs ir nodibinājuma “Kultūrprieks” valdes loceklis un dibinātājs, 
Zvērinātu sertificētu grāmatvežu asociācijas (ACCA, Apvienotā Karaliste) 
biedrs, AS "ANTALIS" finanšu direktors un valdes loceklis. 
Prioritātes: sniegt atbalstu LPA un pilsoniskajam sektoram finanšu un 

juridiskajās jomās un veicināt labas finanšu pārvaldības prasmes NVO sektorā. 
 
 

Lolita Čigāne, LPA padomes locekle 
 
LPA padomē kopš 2021. gada. 
L.Čigāne ir biedrības "Eiropas Kustība Latvijā" viceprezidente; biedrības 
"Jesajas Berlina biedrība" padomes priekšsēdētāja vietniece; biedrības 
"Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām" padomes locekle  
Prioritātes: veicināt regulāru pilsoniskās sabiedrības iesaisti politiku izstrādes 
procesā, efektīvu, caurskatāmu, uz skaidri noteiktiem kritērijiem balstīta 

publiskā finansējuma pieejamību, stiprināt pilsoniskās sabiedrības kapacitāti un pilsonisko 
aktīvismu, pilsoniskās sabiedrības darbu un attīstību atbalstošu tiesisko un sociālo vidi. 
 

 
Viesturs Ķerus, LPA padomes loceklis  
 
LPA padomē kopš 2020. gada. 
V.Ķerus ir Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs, nevalstiskajā 
sektorā darbojas jau vairāk kā 20 gadu. 
Prioritātes: stiprināt NVO interešu pārstāvniecību un sabiedrībai veidot pozitīvu 
nevalstisko organizāciju tēlu. 
 

 
 

Mārtiņš Šteins, LPA padomes loceklis  
 
LPA padomē kopš 2020. gada.  
M.Šteins ir jauniešu organizācijas “Nītaureņi” dibinātājs un valdes loceklis, 
Neatkarīgās izglītības biedrības biedrs, 13. Saeimas deputāts. 
Prioritāte: stiprināt izpratni par nevalstisko sektoru Saeimā. 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
Māris Jonovs, LPA padomes loceklis  
 
LPA padomē kopš 2020. gada.  
M.Jonovs pilsētvides aktīvists, “Drošās ielas” biedrības priekšsēdētājs. 
Prioritātes: jaunu biedru piesaiste un finansējuma palielināšana pilsoniskajam 
sektoram. 
 
 

 
 

Sandra Zalcmane, LPA padomes locekle  
 
LPA padomē kopš 2020. gada.  
S.Zalcmane ir biedrības "Patvērums "Drošā māja"" dibinātāja, biedrības 
"Latvijas sociālo darbinieku biedrība" biedre. 
Prioritātes: sociālā joma (sadarbība ar sociālās jomas NVO) un NVO vadītāju 
kompetences stiprināšana. 

 
 

Selīna Vancāne, LPA padomes locekle 
 
LPA padomē kopš 2020. gada.  
S.Vancāne ir "Teikas apkaimes biedrība" vadītāja, biedrības "Zaļā brīvība" 
biedre, Rīgas domes deputāte. 
Prioritātes: stiprināt NVO un pilsoniskās sabiedrības interešu pārstāvniecību un 
aizstāvību, kā arī uzlabot dialogu starp sabiedrību – biedrībām - pašvaldībām - 
valsts pārvaldi.  
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