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Latvijas Pilsoniskās alianses biedru politikas mērķi
Latvijas Pilsoniskā alianse (turpmāk - LPA) pārstāv pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību
un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un
cilvēktiesībām, tādēļ LPA var pievienoties ikviena organizācija un fiziska persona, ja tā atbalsta
LPA vērtības un iestājas par aktīvu pilsonisko sabiedrību.
Lēmumam kļūt par LPA biedru ir jābūt racionālam un apzināti pieņemtam, tāpēc pirms
pievienošanās ieinteresētajām personām rūpīgi jāiepazīstas ar LPA biedru politiku, un:
✓ LPA statūtiem;
✓ LPA stratēģiju;
✓ Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksu.
LPA biedru politikas mērķi ir:
✓ Izveidot procedūru, lai veicinātu biedru dalību LPA aktivitātēs;
✓ Veicināt jaunu biedru pievienošanos, lai veidotu daudzveidīgu un progresīvu
organizēto pilsonisko sabiedrību;
✓ Veicināt kolektīvu rīcību, solidaritāti un ētiku biedru vidū;
✓ Stiprināt LPA, kā vadošās nevalstiskās organizācijas, kas īsteno kvalitatīvu dialogu ar
publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, ietekmi un efektivitāti.

Patiesi priecāsimies par lēmumu pievienoties Latvijas Pilsoniskās alianses lielajai
saimei un aktīvu līdzdalību mūsu kopīgo mērķu sasniegšanai!

Kas ir Latvijas Pilsoniskā alianse?
Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu
aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās
intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai.
Misija:
Pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu, kopējās intereses, kas
balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām.
Vīzija:
Latvijas Pilsoniskā alianse ir vadošā nevalstiskā organizācija, kas īsteno kvalitatīvu dialogu ar
publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, veido labvēlīgu vidi stiprai, aktīvai un zinošai
pilsoniskajai sabiedrībai pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī.
Stratēģiskās prioritātes:
1. Sekmēt pilsoniskās sabiedrības interesēm atbalstošu tiesisko un sociālo vidi, ilgtspējīgu
privāto un publisko finanšu modeli, kā arī efektīvu, caurspīdīgu, uz skaidri noteiktiem
kritērijiem balstītu publiskā finansējuma pārdali.
2. Palielināt pilsoniskās sabiedrības ietekmi politikas izstrādes procesā, nodrošinot
rezultatīvu dialogu ar lēmumu pieņēmējiem pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī
un visos lēmumu pieņemšanas posmos.
3. Stiprināt pilsoniskās sabiedrības kapacitāti un pilsonisko aktīvismu, vienlaikus veicināt labu
pārvaldību nevalstiskajā sektorā.
Vērtības:
1. Sadarbība – konstruktīvs dialogs ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem,
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un dažādu sektoru kopdarbs un pieredzes apmaiņa.
2. Kompetence – pierādījumos balstīta ekspertīze pilsoniskās sabiedrības jautājumos
pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī.
3. Līderība – īsteno vadošo lomu spēcīgas, aktīvas un zinošas pilsoniskās sabiedrības
interešu aizstāvēšanā.
Darbības virzieni:
1. Pilsoniskās sabiedrības un NVO interešu pārstāvība.
2. Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī, tai skaitā pilsoniskā
izglītība.
3. NVO finanšu pieejamības veicināšana.
4. NVO kapacitātes stiprināšana.
5. NVO darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā.

Kāpēc kļūt par LPA biedru?
LPA apvieno vairāk kā 130 biedrus, kopumā sastādot aptuveni 70 000 privātpersonas jeb 70 %
no visām NVO iesaistītajām personām Latvijā un 27 500 privātpersonas ārvalstīs jeb 11 % no
Latvijas diasporas. Pievienojoties LPA, jūs kļūstat par pilsoniskās sabiedrības daļu, kas
iegulda savas zināšanas, prasmes, kompetenci, ietekmi un citus resursus sabiedrībai kopīgu
mērķu sasniegšanai. LPA darbojas, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību un veicinātu iedzīvotāju
iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā un citos demokrātiskos procesus, veidojot taisnīgāku,
spēcīgāku un drošāku valsti.
Kāpēc pievienoties LPA?
✓ saņemsiet piekļuvi LPA biedru priekšrocībām (detalizētāk skatīt 9.-10.lpp);
✓ kolektīvi varēsiet noteikt LPA darba kārtību un prioritātes;
✓ varēsiet veidot darba un interešu grupas, lai pārstāvētu LPA biedru intereses attiecīgajā
nozarē vai interešu jomā (nolikumu skatīt šeit);
✓ varēsiet iesaistīties LPA saturiskajā darbā un dažādos lēmumu pieņemšanas
procesos;
✓ vienmēr būsiet informēts par pilsoniskās sabiedrības aktualitātēm: demokrātijas,
sabiedrības līdzdalības, nevalstiskā sektora, likumdošanas u.c. jautājumos;
✓ pirmie uzzināsiet par LPA īstenotajām aktivitātēm, tai skaitā rīkotajiem semināriem,
konferencēm un cita veida pasākumiem.
Pievienojoties LPA saimei, jūs:
✓ Kļūsiet par daļu no profesionālas un aktīvas organizācijas, kas darbojas pašvaldību,
nacionālā un starptautiskā līmenī;
✓ Gūsiet plašāku kontaktu loku, iepazīstot LPA biedrus un sadarbības partnerus, kas
darbojas:
✓ demokrātisko vērtību un cilvēktiesību veicināšanā;
✓ stiprina cilvēku spējas organizēties pilsoniskai aktivitātei un uzņemas
atbildību par sabiedrībai kopīgu problēmu risināšanu;
✓ spēcina pilsonisko sabiedrību, lai tā kļūtu zinošāka, atbildīgāka, efektīvāka
un novatoriskāka.
✓ Sadarbosieties, spēcināsiet pilsoniskās sabiedrības spējas ietekmēt lēmumus, kā arī
veicināsiet resursu daudzveidību un interešu pārstāvību sistemātiskām pārmaiņām.

Kas ir LPA biedri?
LPA atzinīgi vērtē visus pilsoniskās sabiedrības dalībniekus, kuri ar savu aktīvo darbību
pierāda, ka ir apņēmušies stiprināt pilsonisko sabiedrību, iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes un
demokrātijas vērtības, ievērojot vispārējos cilvēktiesību principus un Biedrību un nodibinājumu
ētikas kodeksu, un, pielieto tikai miermīlīgus līdzekļus savu mērķu sasniegšanai. LPA biedri ir
daudzveidīgi un aptver plašu spektru jomas, pārsniedzot tematisko, ģeogrāfisko un nozaru
dalījumu, tomēr ir vienoti solidarizējoties ar LPA mērķi.
Biedru kritēriji:
LPA pārstāv pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses,
kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām, tādēļ LPA var pievienoties
ikviena organizācija un fiziska persona, ja tā atbalsta LPA vērtības un iestājas par aktīvu
pilsonisko sabiedrību.
Visām fiziskām vai juridiskām personām, kas vēlas kļūt par LPA biedriem, ir jāatbilst zemāk
minētajiem nosacījumiem:
✓ Reģistrēta juridiskā organizācija vai indivīds, kurš aktīvi iesaistās pilsoniskās
sabiedrības aktivitātēs un ar kopīgiem mērķiem vēlās attīstīt un pilnveidot demokrātisku
sabiedrību.
✓ Organizē, atbalsta, pārstāv iedzīvotāju līdzdalības iespējas un pilsonisko sabiedrību
valstī, reģionā vai visā pasaulē, ieskaitot demokrātiskas pilsoniskās telpas aizsardzību.
✓ Ievēro vispārējus cilvēktiesību principus.
✓ Iemieso LPA mērķi, misiju un vērtības un ievēro LPA sadarbībā ar Valsts Kanceleju
radīto Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksu;
✓ Ir aktīvi pilsoniskās sabiedrības locekļi, iesaistoties LPA un / vai citos tīklos, koalīcijās,
aliansēs.
Biedru kategorijas
LPA ir divas biedru kategorijas:
✓ Juridiskās personas
✓ Privātpersonas
Visi biedri ir balsstiesīgi, un katra biedra balss svars ir vienāds, neatkarīgi no tā, vai biedrs ir
juridiska persona vai privātpersona, ne arī no organizācijas lieluma vai citiem parametriem.
Biedru maksa
Privātpersona

36 euro

Juridiska persona (ar apgrozījumu līdz 15 000 euro gadā)

36 euro

Juridiska persona (ar apgrozījumu virs 15 000 euro gadā)

50 euro

Biedriem rēķins tiek nosūtīts 1 reizi gadā pilnā apmērā par tekošo gadu, biedru nauda netiek
rēķināta pēc mēnešu maksas principa. Juridiskām personām rēķins tiek izsūtīts par 50 euro,
pēc rēķina saņemšanas juridiskas personas var lūgt samazināt biedru maksas rēķinu par
tekošo gadu, gadījumā, ja iepriekšējā pārskata gadā juridiskas personas apgrozījums bijis zem
15 000 euro
Rēķins apmaksājams 30 dienu laikā kopš rēķina saņemšanas brīža un biedru maksas apmērs
var tikt pārskatīts Biedru kopsapulcē saskaņā ar LPA Statūtiem.
Biedru nauda tiek novirzīta LPA mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei saskaņā ar LPA
Stratēģiju. Līdzekļi tiek izmantoti, virzot likumdošanas iniciatīvas un informējot sabiedrību par
pilsoniskās sabiedrības aktualitātēm. LPA ar finanšu pārskatu iepazīstina biedrus un par tā
apstiprināšanu lemj biedru kopsapulcē, tāpat finanšu pārskatu ik gadu pārskata un apstiprina
revidents.
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. Tādēļ LPA gada budžetu sastāda Direktors un iesniedz to izskatīšanai Padomei,
tāpat Direktors sagatavo finansiālās darbības pārskatu un atskaites saskaņā ar tiesību aktu
normām.

LPA biedra dalība
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 (skatīt 13.lpp “Atsauksmju un sūdzību mehānisms”);
✓ 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 biedra pienākumi:
✓ Līdzdarboties LPA mērķu un uzdevumu īstenošanā;
✓ Ievērot LPA statūtus un pildīt LPA sapulces un Padomes lēmumus;
✓ Maksāt biedra naudu LPA biedru kopsapulces noteiktajā apmērā;
✓ Nepieļaut rīcību, kas diskreditē LPA sabiedrībā;
✓ Apmeklēt LPA biedru kopsapulces vai nodrošināt savu pārstāvi tajās;
✓ Nepieļaut interešu konfliktu iestāšanos un savtīgu interešu īstenošanu, kas neatbilst
LPA vērtībām (skatīt piemēru “LPA Interešu konflikta novēršanas vadlīnijas”).

LPA biedra ieguvumi
Interešu pārstāvība – iespēja uzlabot pilsonisko vidi
Ikviens interesents

Ekskluzīvi tikai LPA biedrs

Var piedalīties vispārējā kārtībā, ja LPA Piedalīties LPA pārvaldes institūcijās un
organizē atvērtu tikšanos
tās ievēlēt;
Veidot interešu vai darba grupas, vai tajās
piedalīties;
Piedalīties LPA biroja veidotajās darba
grupās, koalīcijās un kopīgi veidot interešu
pārstāvniecības stratēģiju;
Līdzdarboties LPA darba kārtības un
prioritāšu noteikšanā.
LPA
misija
ir
pārstāvēt
pilsoniskās LPA biedriem ir iespēja noteikt LPA 3 gadu
sabiedrības,
tai
skaitā
biedrību
un Stratēģiju;
nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas LPA regulāri primāri biedrus aicina izteikt
uz
demokrātijas
pamatbrīvībām
un viedokli un priekšlikumus par konkrētiem
cilvēktiesībām. LPA regulāri pārstāv sektora jautājumiem. Kā arī iesaka biedrintereses, kā arī pauž nostāju sektoram organizācijas kā viedokļu līderus konkrētā
nozīmīgos jautājumos medijos.
jautājumā.
LPA organizē ikmēneša NVO tikšanās, kurās Ikmēneša NVO tikšanās ir aicināti LPA
diskutē par sektora aktualitātēm un apkopo biedri, citas NVO ir kā izņēmumi, ņemot
NVO viedokļus un priekšlikumus jautājumu vērā to ekspertīzi.
risināšanā.
Pieeja informācijai un atpazīstamība
Ikviens interesents

Ekskluzīvi tikai LPA biedrs

Esot nevalstiskā sektora norišu centrā, LPA
nodrošina aktuālo informāciju par sektora
jaunumiem
un
iespējām
finansējuma
piesaistei.
“Nesēdi Tumsā” ziņu izdevums, kas iznāk reizi
nedēļā, piektdienā. Tajā apkopotas nedēļas
svarīgākās sektora ziņas. Nevalstiskās
organizācijas, pašvaldības iestādes u.c. var
sūtīt informāciju par aktualitātēm, kas skar
nevalstisko sektoru. Saņemtās ziņas tiek
ievietotas LPA ziņu izdevumā “Nesēdi tumsā”
sadaļās - NVO informē, NVO sektorā Latvijā
vai citās.

LPA biedru Facebook grupa, kurā var
uzzināt dažādas sektora aktualitātes, kā arī
tā ir iespēja ātrai informācijas un viedokļu
apmaiņai.
Atsevišķa LPA biedru sadaļa ziņu
izdevumā "Nesēdi Tumsā", kurā ir
apkoptas biedru aktivitātes, kā arī
izdevuma pielikums “Biedru telpa”, kurā
īpaši tiek izcelti LPA biedri, intervijas veidā
pastāstot par savu darbību un aktivitātēm.

Informatīvie materiāli, dokumenti un pētījumi “Finanšu ziņas”, kuras biedri saņem reizi
LPA tīmekļa vietnes sadaļā “NVO Portfelis”.
mēnesī ar apkopotu aktuālo informāciju par
izsludinātajiem
projektu
konkursiem,
prasībām un pieteikumu termiņiem.
Demokrātijas lietotne- Līdzdalība. Padoms. LPA biedriem ir pieeja ekskluzīvai projektu
Aktīvisms. (L.P.A.), kas sniedz pieeju partnerībām, informācijai un aktualitātēm
noderīgiem pilsoniskā aktīvisma, sabiedrības no starptautiskām organizācijām, kurās
līdzdalības un politiskā dialoga resursiem.
LPA ir biedrs.
Aktivitātes saistībā ar pilsonisko sabiedrību Atsevišķa sadaļa LPA tīmekļa vietnē par
tiek
publicētas
LPA
tīmekļa
vietnē visiem biedriem, tai skaitā ar logo un
hronoloģiskā secībā.
kontaktinformāciju, kā arī ar filtrēšanas
funkciju, kas palīdz atlasīt biedrus pēc
darbības
jomas,
lai
potenciālajiem
sponsoriem, sadarbības partneriem un
medijiem būtu iespēja ērti atrast
nepieciešamo
informāciju
un
nepieciešamības gadījumā sazināties ar
LPA biedriem.
Organizēt kopīgus pasākumus ar LPA.
Biedriem ir iespēja pieteikt savu dalību LPA
paneļdiskusijās, semināros, tādejādi radot
iespēju popularizēt savas biedrības/
nodibinājuma mērķus un idejas.
Iknedēļas informācijas apkopojums angļu Apkopojumā angļu valodā LPA iekļauj
valodā par NVO sektoru. Izdevums iznāk reizi savas un/vai biedru aktualitātes. Tāpat
nedēļā,
otrdienā,
un
tiek
izplatīts LPA,
tiekoties
ar
diplomātiskajiem
starptautiskām organizācijām, kurās LPA ir korpusiem, primāri iesaka LPA biedrus kā
biedrs, diplomātiskajam korpusam Latvijā (tie, potenciālos sadarbības partnerus.
kas apstiprinās, ka vēlas saņemt) un ārvalstu
tirdzniecības kamerām un investoriem,
tādējādi sasniedzot starptautisku un plašu
auditoriju.
Kompetences pilnveidošana
Ikviens interesents

Ekskluzīvi LPA biedrs

Bezmaksas konsultācijas pieejamas ikvienam, LPA biedri var izmantot iespēju saņemt
ja tā izmaksas sedz LPA piesaistīts projekts, bezmaksas konsultācijas, kas palīdz
pretējā gadījumā tas ir maksas pakalpojums. sasniegt organizācijas mērķus:
Ar pakalpojuma cenrādi var iepazīties šeit.
✓ Konsultācijas
par
biedrības,
nodibinājuma
dibināšanu,
reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā,
reorganizāciju,
likvidēšanu,

dokumentu pareizu sastādīšanu,
utt.
✓ Konsultācijas par grāmatvedības
jautājumiem, par grāmatvedības
funkcijām biedrībā, ieņēmumu
veidiem biedrību darbībā un to
uzskaitē,
izdevumu
veidiem
biedrību darbībā, to juridisko
noformējumu un attaisnošanu,
biedrības
gada
pārskata
sastādīšanu, u.c.
✓ Konsultācijas par likumdošanas un
rīcības
politikas
izstrādes
procesiem Latvijā, pilsoniskās
sabiedrības līdzdalības iespējām
pašvaldībās, līdzdalības veidiem un
nozīmi,
atzinumu
(iebildumu,
priekšlikumu) sagatavošanu un
sniegšanu, u.c.
✓ Konsultācijas par organizāciju
caurskatāmu, saprotamu, efektīvu
struktūru un darbības sistēmu,
ilglaicīgu attīstību (t.sk. attīstības
plāna
izstrādi,
darbinieku
motivēšanu), sadarbību un tās
nozīmi;
✓ NVO statistiku un pētniecību; NVO
sektoru kopumā.
Var
piedalīties
LPA
organizētajos LPA biedriem ir priekšroka dalībai
pasākumos – semināros, apmācībās, darba semināros, apmācībās, darba grupās un
grupās, forumos un citos pasākumos vispārējā forumos, kur var stiprināt savas zināšanas
kārtībā, ja pasākums ir atvērts.
un kompetenci. Kā arī LPA biedriem ir
iespēja piedalīties
slēgtajos biedru
pasākumos.

Kā pievienoties LPA?
Standarta procedūra biedru pievienošanās
Indikatīvie iemesli negatīvam
Padomes lēmumam:

LPA

✓ Skaidri pierādījumi par biedra
kandidāta līdzšinējo darbību, kas ir
pretrunā LPA vērtībām, misijai un
Biedrību un nodibinājumu ētikas
kodeksa principiem;
✓ Pierādīta
korupcija,
finanšu
līdzekļu prettiesiska izmantošana un
cita veida prettiesiska pierādīta rīcība;
✓ Pierādījumi par naida runu un
citām darbībām, kas ir pretrunā
vispārējām cilvēktiesību vērtībām un
ētikas normām;
✓ Motivācija kļūt par LPA biedru ir
personiska,
ekonomiska
labuma
gūšana.

LPA Draugu un Vēstnešu programma
Ja kādu iemeslu dēļ nevarat pievienoties LPA biedra statusā, piemēram, esat nereģistrēta
pilsoniskā kustība, sociālais uzņēmums, sociāli atbildīgs uzņēmums vai privātpersona, kas ar
savu aktīvo darbību vēlas stiprināt pilsonisko sabiedrību, iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes un
demokrātijas vērtības, ievērojot vispārējos cilvēktiesību principus un Biedrību un nodibinājumu
ētikas kodeksa normas, piedāvājam iespēju izvērtēt atbalstīt LPA mērķa sasniegšanu, esot kā:
✓ LPA Draugs
✓ LPA Vēstnieks
Kāpēc iesaistīties LPA Draugu vai Vēstnieku programmā?
Tu vienmēr būsi informēts par pilsoniskās sabiedrības aktualitātēm: demokrātijas,
sabiedrības līdzdalības, nevalstiskā sektora, likumdošanas u.c. jautājumos;
Tu saņemsi mūsu iknedēļas ziņu izdevumu “Nesēdi Tumsā” ar aktuālo informāciju par
pilsonisko sabiedrību Latvijā un ārvalstīs;
Tu ātrāk uzzināsi par LPA īstenotajām aktivitātēm, tai skaitā, rīkotajiem semināriem,
konferencēm un cita veida pasākumiem;
Tu saņemsi nozīmīti “LPA DRAUGS” vai “LPA VĒSTNIEKS” un rakstisku apliecinājumu kā
sadarbības un savstarpējās uzticēšanās apliecinājumu, kas Tev sniegs piekļuvi vairākām LPA
biedru priekšrocībām;
Tev būs iespēja ielūkoties un iesaistīties LPA ikdienas darbā, tai skaitā darbojoties kā
brīvprātīgajam;
Tev būs iespēja mūs atbalstīt ar idejām, kā stiprināt pilsonisko sabiedrību un demokrātiju;
Vismaz reizi gadā aicināsim Tevi uz kopīgu tikšanos, kurā ar LPA draugiem un atbalstītājiem
pārrunāsim paveikto, stiprināsim mūsu sadarbību un iezīmēsim turpmākos plānus.
Kā pievienoties LPA Draugu vai Vēstnieku programmai?
Lai mēs varētu turpināt aktīvu darbu pilsoniskas un demokrātiskas sabiedrības stiprināšanā,
1. pievienojies LPA Draugu lokam, sniedzot mums finansiālu atbalstu;
2. pievienojies LPA Vēstnieku lokam, sniedzot mums atbalstu savas ekspertīzes,
kontaktu vai citādā nemateriālā formātā.
Lēmumu par personas apstiprināšanu Vēstnieka statusā pieņem LPA Padome.
Lēmumu par personas apstiprināšanu Drauga statusā pieņem LPA Direktors vai LPA Padome
saskaņā ar LPA Ētiskā finansējuma vadlīnijas (tbc).

LPA biedru pašregulācija
Biedrību un nodibinājumu ētikas kodekss
LPA ikdienas darbā ievēro Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksu, kas nosaka biedrību un
nodibinājumu biedru, valdes locekļu, darbinieku un piesaistīto ekspertu profesionālās ētikas
pamatprincipus un uzvedības normas.
Biedru organizāciju pārstāvji kodeksu ievēro, veicot darba pienākumus, savstarpējā
saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, un
sabiedrību kopumā. Ētikas kodeksa mērķis ir 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. Organizāciju kopīgās
vērtības: atbildība, profesionalitāte, solidaritāte, uzticamība, attīstība, tolerance, laba
pārvaldība, darbības caurskatāmība un atvērtība sadarbībai, kas balstās uz labvēlīgu
partnerību, savstarpēju cieņu un dažādu viedokļu respektēšanu.
Tāpat LPA ir apņēmusies sniegt ieguldījumu, lai pilsoniskā sabiedrība kļūtu atbildīgāka,
efektīvāka, iekļaujošāka un novatoriskāka. Lai LPA funkcionētu kā nacionāla līmeņa alianse,
saglabājot konsekventas LPA pozīcijas un vērtības, LPA biedriem jāievēro šādi nosacījumi:
✓ LPA biedri vienmēr izturēsies ētiski, atbildīgi un cienījami - jebkuros apstākļos, saskaņā
ar LPA vīziju, principiem un vērtībām.
✓ LPA biedri aicināti izmantot LPA logo, lai norādītu uz biedra statusu, un dalīties ar
informāciju par LPA stratēģiskajām prioritātēm un darbībām, un cita veida informāciju,
kas būtiska, lai kopīgi sasniegtu mērķi.
✓ LPA biedri nepārstāv LPA - biedri nav oficiāli LPA pārstāvji un nerunā visu vai daļu
biedru vārdā un / vai to vārdā, ja LPA Padome vai valde (direktors) nav rakstiski noteicis
citādi (LPA deleģēto pārstāvju izvirzīšanas un pārstāvniecības kārtība).
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.
Šīs politikas kontekstā sūdzība ir ārēja sūdzība pret kādu no LPA biroja darbinieku, tai skaitā
Direktoru, Padomes locekļiem, un citiem piesaistītajiem ekspertiem vai partneriem, kā arī LPA
biedriem, un to saistītajām darbībām vai pretēji – neizpildītām saistībām.
Tāpat LPA padome var pārskatīt biedru dalību organizācijā vai lūgt skaidrot situāciju, ja ir
noticis rupjš Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksa vai LPA biedru politikas pārkāpums.

Principi un procedūra
✓ Visas atsauksmes tiks uztvertas nopietni un izskatītas pēc iespējas ātrāk, atkarībā no
rakstura un jautājuma sarežģītības;
✓ Visas atsauksmes, sūdzības un ierosinājumi tiek reģistrēti LPA birojā lietvedībā
(saņemot e-pastu pastkastītē alianse@nvo.lv vai faktiskajā adresē) pirms tiek veiktas
jebkādas turpmākās darbības;
✓ Direktors saņem visas atsauksmes un nosaka turpmāko virzību, ņemot vērā saturu. Ja
atsauksme skar Direktora rīcību, tā tiek iesniegta LPA Padomē izskatīšanai; ja
atsauksme skar LPA biroja darbiniekus vai citu iesaistīto pušu rīcību, jautājumu primāri
izskata Direktors. Ja atsauksme skar LPA Padomi un to nav iespējams risināt LPA
Padomes vai biroja līmenī, atsauksme tiek nodota LPA kopsapulcei;
✓ Konfidencialitāte saistībā ar atsauksmi tiek aizsargāta, ciktāl tas praktiski ir iespējams,
ieskaitot personu (-as), par kuru adresēta jebkura atsauksme.
✓ Atsauksmes tiek izskatītas saskaņā ar LPA mērķi, misiju, vīziju un vērtībām, kā arī
saskaņā ar tiesību normām likumiem un noteikumiem, kas piemērojami šai lietai.

Šī dokumenta izstrādātājs un visas tiesības (tai skaitā autortiesības) uz saturu ir biedrībai "Latvijas
Pilsoniskā alianse". Dokumenta izmantošana, pārveidošana un izplatīšana bez Latvijas Pilsoniskās
alianses atļaujas ir sodāma rīcība.

