
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008087708
Nosaukums LATVIJAS PILSONISKĀ ALIANSE BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2019

1. Organizācijas darbības mērķis
Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un labvēlīgas vides veidošana biedrību un
nodibinājumu darbībai.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
Pilsoniski aktīvā sabiedrības daļa

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
kontaktadrese Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
tālruņa numurs +371 24245580
faksa numurs
e-pasta adrese alianse@nvo.lv
mājaslapa www.nvo.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) aktīvi piedalījusies biedrību un nodibinājumu darbību
ietekmējošo politikas iniciatīvu izstrādē, regulāri sekojot līdzi aktualitātēm publiskajā pārvaldē:
1.piedaloties Saeimas likumdošanas komisiju sēdēs;
2.piedaloties Valsts sekretāru sanāksmēs;
3.piedaloties Ministru kabineta sēdēs;
4.piedaloties darba grupās, starpministriju saskaņošanas sanāksmēs, konsultatīvajās padomēs,
formālās tikšanās ar valsts pārvaldes pārstāvjiem;
5.līdzdarbojoties Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēdēs. 2019.gadā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore darbojās kā
Memoranda padomes vadītāja vietniece, par kuru tika ievēlēta 2018.gada septembrī.
6.Latvijas Pilsoniskā alianse 2019.gadā turpināja būt Memoranda padomes deleģētais pārstāvis
Valsts sekretāru sanāksmēs.
7.Latvijas Pilsoniskā alianse sekoja likumprojektu izstrādes gaitai, sagatavoja un iesniedza
oficiālus 50 atzinumus un nostājas vēstules ministrijām, Saeimas komisijām par jautājumiem, kas
tiešā veidā ietekmē biedrību un nodibinājumu darbību.
8.Latvijas Pilsoniskā alianse veidoja pārstāvniecību 11 konsultatīvās padomēs:
•Lokālā līmenī: RD konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas jautājumos;
•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
īstenošanas uzraudzības padome; NEPLP SKP; “Dažādību veicināšana Uzraudzības padome”.
•ES līmenī: Baltijas jūras NVO foruma koordinējošā komiteja; ES Stratēģijas Baltijas jūras
reģionam nacionālais fokālais punkts.
9.Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar Saeimu un sadarbības partneriem organizēja ikgadējo
Saeimas un NVO forumu. Saeimas un NVO forumā piedalījās aptuveni 100 Latvijas NVO
pārstāvji un Saeimas deputāti. Foruma noslēgumā tika izstrādāta rezolūcija, kura tika iesniegta
Saeimas komisijām. Rezolūcijā tika nostiprināts, ka Latvijas Pilsoniskā alianse ir pastāvīgais
sadarbības partneris Saeimai.
10.Latvijas Pilsoniskā alianse līdzorganizēja Memoranda padomes konferenci "Uzticēšanās
solis", kā arī piedalījās paneļdiskusijā.
11.Latvijas Pilsoniskā alianse aktīvi iesaistījās Nacionālā attīstības plāna 2021-2027 izstrādes
procesā.
12.Latvijas Pilsoniskās alianses darbinieki 2019. gadā apmeklēja aptuveni 250 sanāksmes, kurās
pārstāvētas NVO kopīgas intereses.
13.Latvijas Pilsoniskā alianse konsekventi iestājās pret vēlmi ierobežot pilsonisko sabiedrību
Latvijā.
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14.Latvijas Pilsoniskā alianse konsekventi iestājās par nepieciešamību ieviest efektīvus,
ilgtspējīgus un jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus
15.LPA kopā ar citām NVO tikās ar valsts prezidentu Egilu Levitu, ar premjerministru Krišjāni
Kariņu, ar vēstniecībām, lai pārrunātu NVO sektora attīstību modernas un ilgtspējīgas valsts
nākotnes kontekstā.
16.LPA  uzņēmās virsvadību tādos jautājumos, kā pašvaldību referenduma likuma virzība; SIF
likumprojekta virzība; SLO likumprojekta; iestāšanās pret grozījumiem Publisku izklaides un
svētku pasākumu drošības likumā, saskatot jaunajās likuma normās būtiskus ierobežojumu
pilsoniskajai sabiedrībai u.c.
17.LPA nodrošināja diskusiju platformu sarunu festivālā “LAMPA”
18.LPA turpina virzīt jautājumu par atbalstu pilsoniskajam dialogam no ES Struktūrfondiem.
19.LPA konsekventi iestājās par NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes jaunā
modeļa ieviešanu.
20.LPA sadarbojās ar citām NVO ES, lai lobētu programmas “Tiesības un vērtības” izveidi
jaunajā ES budžeta plānošanas periodā.
21.LPA sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS organizēja regulāras tikšanās ar
NVO līderiem par dažādām tēmām.
22.LPA izstrādāja pārskatu “Latvijas nevalstisko organizāciju sektora pārskats: skaits, aktivitāte,
finanses, 2019”, kurš tika publicēts latviešu un angļu valodās.
23.LPA sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS īstenoja 8 apmācības NVO
kapacitātes stiprināšanai.
24.Latvijas Pilsoniskā alianse sniedza konsultācijas NVO par darbības nodrošināšanai būtisko
informāciju, sniedzot konsultācijas par interešu aizstāvību, organizāciju darbību un attīstību,
finansējuma piesaisti un lietvedības organizēšanu. Pārskata periodā tikušas sniegtas vairāk kā 200
bezmaksas konsultācijas.
25.Latvijas Pilsoniskā alianse publicēja 25 e-ziņu izdevumu CALnews angļu valodā, kurā,
koncentrētā veidā tika sniegta informācija par LPA un NVO sektora aktualitātēm Latvijā. Ziņu
saņēmēju vidū bija starptautiskās organizācijas, diplomātiskais korpuss un citi interesenti,
kopumā ap 70 saņēmēju.
26.2019.gadā tika turpināts projekts SCOPE, kurā tiek veidota e-mācību platforma nevalstiskajām
sektoram.
27.LPA regulāri informē organizācijas un citus sadarbības partnerus, izsūtot elektronisko
iknedēļas ziņu lapu „Nesēdi tumsā!”, kā arī nodrošina informatīvo materiālu sniegšanu šādos
informācijas kanālos: mājaslapā www.nvo.lv, domubiedru grupā un organizācijas profilā
„Latvijas Pilsoniskā alianse/Civic Alliance - Latvia” portālā www.facebook.com, LPA kontā
Twitter.com/alianse un Instagram/civicalliance_latvia.
28.2019.gadā tika izsūtītas 51 ziņu lapas; 25 ziņas angļu valodā; 12 finanšu ziņas; 18 preses
relīzes;
29.Latvijas Pilsoniskā alianse - 15 gadu jubilejas gadā īpaši izceļ savus biedrus un biedru
organizācijas e-ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”. 2019. gadā tika
publicētas 42 Biedru telpas.
30.Latvijas Pilsoniskās alianses sociālajiem kontiem kopumā ir vairāk kā 4300 sekotāju
2019.gada beigās; 2500+ ziņu lapas abonementi (NVO, aktīvisti, valsts un pašvaldību iestādes vai
konkrēti pārstāvji, mediju un biznesa sektora pārstāvji);
31.Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāvji 2019.gadā sniedza intervijas laikrakstiem, TV un radio
par dažādām aktualitātēm sektorā.
32.Publicitāte bijusi: ziņu aģentūrā LETA, Diena. Portālos: LVportāls, lsm.lv, Tvnet.lv, Satori.lv.
Nacionālajos medijos: LTV1 ziņu izlaidumos, LR1 un LR4 raidījumos Pēcpusdiena, Labrīt,
Krustpunktā, Baltcom radio Radio NABA, Latvijas avīze, reģionālajā TV Re:TV, u.c. Kā arī
reģionālajos medijos: Tukuma neatkarīgās ziņas, Rīgas Apriņķu avīze, Talsu Vēstis, Rēzeknes
vēstis, u.c. Pašvaldība portālos: Liepaja.lv, Kandavas novada pašvaldība, Olaines novada
pašvaldība, u.c.
33.Tika izveidota Demokrātijas aplikācija - Līdzdalība. Padoms. Aktīvisms. (L.P.A.), kas sniedz
pieeju noderīgiem pilsoniskā aktīvisma, sabiedrības līdzdalības un politiskā dialoga resursiem
(resursu datu bāze), informē par aktualitātēm pilsoniskās sabiedrības jautājumos.
34.Latvijas Pilsoniskā alianse organizēja Baltijas jūras reģiona NVO forumu no 9.-11.maijam,
kurā piedalījās 160 pilsoniskās sabiedrības organizāciju, valsts iestāžu, mediju, privātā sektora un
starptautisko organizāciju pārstāvji no 11 Baltijas jūras reģiona, un 9 citām valstīm, 28 lektori,
foruma ietvaros notika 10 darba grupas, 2 paneļdiskusijas.
35.2019.gadā Latvijas Pilsoniskā alianse izglītoja vairāk kā 2500 skolēnus Rīgas pilsētā un visā
Latvijā, vairāk kā 100 skolās.
36.2019.gadā Latvijas Pilsoniskā alianse turpināja sadarbību ar Jaunsardzes centru, un Valsts
aizsardzības mācības pilotprojekta ietvaros 51 Latvijas skolās nodrošināja nodarbības “Politiski
aktīvs pilsonis”. Sadarbība un nodarbību kvalitāte tika novērtēta, tādēļ arī 2020.gadā nodarbības
Valsts aizsardzības mācības ietvaros tiks nodrošinātas.
37.Sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un AmCham Latvija tika turpināts pasniegt Balvu
Cilvēku izaugsmei, kuras ietvaros tiek piešķirta balva par īpašiem ieguldījumiem sabiedrības
attīstībā četrās kategorijās – sociālā atbildība, veselība, izglītība un ieguldījums nākotnē.
38.LPA 2019. gadā izstrādāja 7 video materiālus par Baltijas jūras reģiona foruma norisi, mācību
video “Pilsoniski aktīvs pilsonis”, Balvas Cilvēka izaugsmei apbalvošanas ceremonijas un četru
laureātu video.
39.LPA rīkotajos pasākumos piedalījās vairāk kā 700 dalībnieki (Baltijas jūras reģiona NVO
forums, Balva Cilvēka izaugsmei; Memoranda padomes konference; Saeimas un NVO forums;
iedzīvotāju diskusijās, u.c).
40.Latvijas Pilsoniskās alianses 2019.gadā organizēja 1 publisko diskusiju Rīgā un 5 publiskās
diskusijas reģionos .
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41.2019.gadā LPA turpināja informatīvo partnerību ar LVportāls.
42.Latvijas Pilsoniskā alianse veicinājusi Vispasaules NVO dienas atpazīstamību Eiropā un
pasaulē, kas tiek atzīmēta 27. februārī.
43.Latvijas Pilsoniskā alianse 2019. gadā piedalījās kopumā 8 pasākumos, lai popularizētu
Latvijas NVO, tāpat uzņēma ārzemju viesus pie sevis, lai dalītos pieredzē. Latvijas Pilsoniskā
alianse piedalījās Eiropas Komisijas pārstāvniecības partneru vizītē Briselē, Beļģijā; Starptautisko
apmeklētāju vadības programmā (IVLP) Amerikas Savienotajās valstīs, forumā Personal
Democracy Forum Gdaņskā, Polijā; AGNA konferencē Jordānijā; SCOPE partneru tikšanās
Tallinā, European Civic Forum padomes un konferences apmeklējums Briselē, pilsoniskās
izglītības konferences apmeklējumu Lielbritānijā, EEZ/NOR finanšu instrumentu tikšanās Oslo.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
1. Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses aktivitātēm interešu aizstāvībā, panāca, ka Latvijas valsts
budžeta veidošanas procesā 2019.gadā tiek iekļauts trīs reizes lielāks finansējums NVO fondam -
1,2 milj. eiro apmērā.
2. Latvijas Pilsoniskā alianse, kā vadošais partneris, Kurzemes, Zemgales, D-Latgales NVO
centri, Valmieras Novada fondu un Latvijas Lauku forums, kā parteri, turpināja EEZ/NOR
finansētā “Aktīvo iedzīvotāju fonds” vadīšanu un parakstīja līgumu 8,5 milj. eiro apmērā par
finansējuma ieviešanu.
3. Latvijas Pilsoniskā alianse turpināja pārstāvēt NVO intereses saistībā ar ziedojumu regulējumu,
dažādos formātos, aicinot valsts pārvaldi mainīt nelabvēlīgo regulējumu, tai skaitā, sniedzot
priekšlikumus Saeimas komisijām. Gada sākumā tika panākti grozījumi Uzņēmumu ienākumu
likumā, kur paaugstināja procentuālo nodokļu atlaižu slieksni uzņēmējiem par to ziedojumiem
SLO.
4. Latvijas Pilsoniskā alianse panāca, ka turpmāk par darbu Sabiedrības integrācijas fonda
padomē NVO pārstāvjiem tiek maksāts atalgojums. Šāda likuma norma tika iekļauta arī
Sabiedriskā labuma organizāciju likumprojektā.
5. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kanceleju izstrādāja “Biedrību un nodibinājumu
ētikas kodeksu”.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 131
7.2 iesaistīto personu skaits 70000
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 27500

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 5080 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 5080 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 5080 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
1.Latvijas Pilsoniskā alianse turpina būt Eiropas mēroga NVO apvienību biedrs tādos sadarbības
tīklos kā:
•European Civic Forum – organizācija, kas attīsta instrumentus, kādā nacionāla līmeņa NVO
sadarbības tīkli var uzlabot dialogu ar Eiropas Komisiju (biedri 105 organizācijas no 27 ES
valstīm). LPA direktore 2019.gadā tika ievēlēta par European Civic Forum Padomes locekli.
•CIVICUS jeb World Alliance for Citizen Participation, kas popularizē un attīsta sabiedrības
līdzdalību un pilsonisko aktivitāti pasaules mērogā (biedri vairāk kā 4000 organizācijas no 175
valstīm).
•ALDA jeb Association of Local Democracy Agencies (vairāk kā 300 biedri (pašvaldības, NVO)
vairāk kā 40 valstīs),  kuras mērķis ir veicināt labu pārvaldību un iedzīvotāju līdzdalību vietējā
līmenī, kā arī veicināt vietējo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības sadarbību.
•Latvijas Pilsoniskā alianse ir arī ilggadēja Baltijas jūras reģiona NVO tīkla dalīborganizācija
(CBSS) un 2019.gadā Latvijas Pilsoniskā alianse Latvijas Prezidentūras Baltijas Jūras valstu
padomes ietvaros rīkoja starptautisko nevalstisko organizāciju forumu Rīgā. Forumā piedalījās
aptuveni 160 NVO, mediju, akadēmiķu un valsts pārvaldes pārstāvji no 11 Baltijas jūras reģiona
un valstīm.
2.Latvijas Pilsoniskā alianse 2019. gadā kļuva par AGNA jeb Affinity Group of National
Associations biedru. AGNA tīkls 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.
3.Latvijas Pilsoniskā alianse veidoja pārstāvniecību 11 konsultatīvās padomēs:
•Lokālā līmenī: RD konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas jautājumos;
•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
īstenošanas uzraudzības padome; NEPLP SKP; “Dažādību veicināšana Uzraudzības padome”.
•ES līmenī: Baltijas jūras NVO foruma koordinējošā komiteja; ES Stratēģijas Baltijas jūras
reģionam nacionālais fokālais punkts.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
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III. Turpmākās darbības plāns 

1.Organizācijas līmenī tas ir ierobežojošais cilvēku un finanšu resurss, kas neļauj pilnīgāk
piedalīties un veikt tās funkcijas, kuras citkārt būtu iespējams.
2.Valstiskā līmenī darbību kavē tas, ka pilsoniskajam dialogam nav piešķirts līdzvērtīgs statuss,
kādu tam valsts piešķīrusi sociālajam dialogam.

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.Finansējuma palielinājums NVO fondam;
2.Sākt īstenot programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”
3.ES finansējums NVO – pilsoniskais dialogs, Uzraudzības komitejas, ES vērtību
instruments;
4.NVO sektora pētījums un izpētes darbi;
5.Ziedošanas kultūras attīstība;
6.Sabiedrības līdzdalība, kvalitatīvs dialogs ar valsts pārvaldi, tai skaitā Memoranda padomes
jaunais modelis;
7.Latvijas Pilsoniskās alianses pozicionēšana kā vadošais valsts pārvaldes partneris no NVO
sektora;
8.Pilsoniskās izglītības programma “Jaunais pilsonis”;
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.14. Saeimas un NVO forums, ikgadējā Memoranda padomes konference;
2.balvu konkurss “Balva Cilvēka izaugsmei” un apbalvošanas ceremonija 24. septembrī.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.Demokrātijas aplikācijas un LPA mājas lapas pilnveidošana – papildināt vietnes ar
papildus informāciju, kas nepieciešama pilsoniskajai sabiedrībai interešu pārstāvībā,
kapacitātes stiprināšanai, sabiedrības līdzdalībai utml;
2.Pilsoniskā izglītība - programma “Jaunais pilsonis” un nodarbību nodrošināšana Valsts
aizsardzības mācības ietvaros. Notiks visa gada garumā. Atbalsts no Rīgas domes un British
Council.
3.Tiks izveidota e-mācību platformu nevalstiskajam sektoram, projekta “SCOPE – Skills
Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector” ietvaros.
4.Sadarbībā ar Kultūras ministriju projekta - par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā - ietvaros notiek
tematiskās mācības NVO, izbraukuma konsultācijas reģionā. Tāpat projekta ietvaros notiek
tematiskās diskusijas iedzīvotājiem, kā arī tiek nodrošinātas konsultācijas par NVO
jautājumiem
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.NVO fonda projekts “NVO platformas nodrošināšana interešu aizstāvībā un sabiedrības
līdzdalības veicināšana Latvijā”, plānots no 01.03.-31.10.2020. Projekta mērķis ir radīt
labvēlīgus apstākļus demokrātiskas līdzdalības veicināšanai un veicināt pilsoniskās
sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā.  Lai veiksmīgi to sasniegtu projekta ietvaros LPA
pārstāvji no 2020.gada marta līdz oktobrim:
a.Piedalīsies formālās un neformālās sanāksmēs, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses
un veicinās sabiedrības līdzdalību;
b.Izstrādās rakstiskus viedokļu dokumentus par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem;
c.Veiks tematiskās izpētes;
d.Organizēs regulāras NVO līderu tikšanās;
e.Sniegs aktuālu un skaidrojošu informāciju iknedēļas ziņu lapās “Nesēdi tumsā!” un CAL
news – ziņas angļu valodā;
f.Piedalīsies un noorganizēs diskusiju sarunu festivālā LAMPA ietvaros.

Projekta mērķagrupa ir pilsoniskā sabiedrība un NVO, publiskā pārvalde, dažādu sektoru
pārstāvji, tai skaitā starptautiskā līmenī, kā arī sabiedrība kopumā.
2.“ESCAPE ROOM - What would life be without EU?!” – REsc EU, Europe for Citizens -
Civil Society projects (Call 2019). Plānotais sākums: 2020.gada maijs. Vispārējais mērķis ir
veicināt iedzīvotāju pilsonisko un demokrātisko līdzdalību ES līmenī. Lai to sasniegtu,
izvirzīti uzdevumi:
a.Padziļināt iedzīvotāju izpratni par ES vērtībām un mērķiem;
b.Uzlabot iedzīvotāju zināšanas par ES;
c.Veicināt debates par Eiropas nākotni;
d.Novērst eiroskepticismu.
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3.Balvu konkurss “Balva Cilvēka izaugsmei” – jau 7. gadu LPA organizēs balvu konkursu.
Konkursa laiks no 16.03-15.06., ceremonija plānota 24.09.2020. Balvas misija ir veicināt
cilvēka izaugsmi un vairot Latvijas iedzīvotāju labklājību. Balvas mērķi:
a.Vairot cilvēka izaugsmes nozīmi Latvijā;
b.Rosināt jaunas sociālās atbildības iniciatīvas un atspoguļot labās prakses piemērus;
c.Godināt cilvēkus un organizācijas, kas sekmē cilvēka izaugsmi Latvijā.

Vadītājs Kristīne Zonberga
25.03.2020
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