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Latvijas Pilsoniskās alianses aicinājums politiskajām partijām 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse regulāri apkopo organizāciju un iedzīvotāju viedokļus, seko līdzi tiesību 

normu izmaiņām un to piemērošanas praksei, analizē nevalstisko sektoru kopumā, kā rezultātā ir 

noteikusi piecus būtiskākos problēmjautājumus, kurus nepieciešams risināt tuvākajā nākotnē.  

 

I Sabiedrības līdzdalība/ kvalitatīvs dialogs 

Aicinām padarīt jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, lai nodrošinātu mūsdienīgu, 

dialogu sociāli ekonomiskos jautājumos un līdzdalību visos līmeņos un lēmumu pieņemšanas posmos. 

Tai skaitā, efektivizēt NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes darbību un padomes struktūru, 

lai nodrošinātu turpmāk funkcionējošas darba grupas konkrētu jautājumu risināšanai un ikgadēju Latvijas 

augstāko amatpersonu tikšanos ar Padomi, lai kopīgi risinātu nozares jautājumus. 

II Sabiedriskais labums 

Aicinām valstiskā līmenī veicināt ziedošanas tradīcijas attīstību Latvijā, kā arī tādu sistēmu, kas sekmē biznesa 

sektora interesi par atbalsta sniegšanu nevalstiskajam sektoram. 

Aicinām nenoteikt, ka par sabiedriskā labuma darbību nav uzskatāma darbība, kas vērsta uz profesionālās 

darbības nodrošināšanu vai tās attīstību. Tas nav pamatoti no valsts pārvaldes puses noteikt, ka sabiedriskā 

labuma sektors drīkst būt tikai neprofesionāls, tādējādi aizliedzot pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, kas ir 

ikvienas demokrātiskas valsts pamatā. 

III Finansējuma piesaistes iespējas 

Aicinām neierobežot sabiedriskām organizācijām iespējas gūt ienākumus no dažādiem finanšu avotiem, tai skaitā, 

veikt saimniecisko darbību. 

Aicinām pārskatīt esošos finansēšanas modeļus un izstrādāt jaunu un efektīvu mehānismu. It īpaši pievēršot 

uzmanību ziedojumu motivēšanas sistēmas maiņai/uzlabošanai, novēršot nodokļu reformas negatīvās sekas uz 

ziedojumu apjomu nevalstiskajam sektoram. 

Aicinām īstenot esošās valdības dotos solījumus par finansējumu: NVO fondam piešķirot NAP un NVO fonda 

koncepcijā paredzēto summu, un piešķirt NVO fondam ne mazāk kā 1 milj. eiro gadā; nodrošināt EEZ/NOR 

finansējuma apjoma palielinājumu NVO fondam no finanšu instrumenta rezerves fonda, lai tas sasniegtu valdības 

solīto iepriekšējā perioda apjomu.  

Aicinām izstrādāt centralizētu mehānismu, kurā sabiedriskajām organizācijām ir iespējas sniegt priekšlikumus 

budžeta veidošanas procesā, tai skaitā nevalstiskā sektora horizontālos un pārnozariskos jautājumos.  

IV Atbildīgais par nevalstisko sektoru 

Aicinām noteikt galveno valsts pārvaldes sadarbības un atbalsta partneri pilsoniskajai sabiedrībai. 

Lai izvairītos no situācijām, kur valdība bez konsultācijām pieņem sabiedriskajām organizācijām ierobežojošus 

lēmumus, ir vajadzīgs efektīvs veids, kā nopietnas problēmas risināt augstāko amatpersonu līmenī. Ņemot vērā to, 

ka LPA ir NVO jumta organizācija, kuras biedru organizācijas apvieno vairāk nekā 70 000 cilvēkus, mēs 

sagaidām, ka LPA būs šāda iespēja - analoģiska citām jumta organizācijām, piemēram, LDDK un LBAS. 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=lv&vps=1&jsv=166d&oe=UTF8&msa=0&msid=110776175813437206721.00046e6e8b1d3023721bf&mid=1247347667
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Aicinām visus ar nevalstisko sektoru saistītos lēmumus saskaņot ar LPA kā ar valdības oficiālo partneri NVO 

sektorā. 

 

V Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) darba efektivitātes uzlabošana 

Aicinām steidzami veikt SIF likuma grozījumus, uzlabojot SIF padomes efektivitāti un spēju uzraudzīt 

sekretariāta darbu, novēršot pārlieku lielo SIF autonomiju, un ieviešot mehānismu, kā var apstrīdēt SIF lēmumus 

ārpus tiesas.  

Aicinām veikt SIF funkcionālo auditu efektivitātes uzlabošanai un padarītu to sabiedriskajām organizācijām 

pretīmnākošu, novērstu birokrātiskus šķēršļus un nesamērīgās prasības. 

Aicinām novērst situācijas, kad SIF konkurē ar sabiedriskajām organizācijām atsevišķās funkcijās, kas ir pretrunā 

normatīvajiem aktiem. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse pauž gatavību darīt visu iespējamo, lai veidotu kvalitatīvu un vienotu dialogu 

ar politiskajām partijām, tādējādi ļaujot labāk izprast un sekot sabiedrības interesēm. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā - biedrība, 

kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās 

intereses un veidot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse 

apvieno 127 biedrus, kas kopumā sastāda aptuveni 70 000 privātpersonas jeb 70% no visām 

nevalstiskajās organizācijās iesaistītajām personām Latvijā un 27 500 privātpersonas ārvalstīs jeb 11% 

no Latvijas diasporas. Latvijas Pilsoniskās alianses darbības virzieni ir: 

1.pilsoniskās sabiedrības un nevalstiskā sektora interešu aizstāvība 

2.sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī 

3. finanšu pieejamības veicināšana 

4. kapacitātes stiprināšana 

5. darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā 

 

 

 

 

 

Dokuments sagatavots: 

Rīga, 2018.gada jūnijs 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=lv&vps=1&jsv=166d&oe=UTF8&msa=0&msid=110776175813437206721.00046e6e8b1d3023721bf&mid=1247347667
mailto:alianse@nvo.lv

