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Pielikums  

Ministru kabineta  

2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.407 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse  

(organizācijas nosaukums) 

   40008087708 

(organizācijas reģistrācijas numurs) 

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 

I. Vispārīgā daļa 

1. Organizācijas darbības mērķis 

Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un labvēlīgas vides veidošana biedrību 

un nodibinājumu darbībai. 

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā 

labuma darbību 

labdarība  

cilvēktiesību un indivīda tiesību 

aizsardzība 

X pilsoniskās sabiedrības attīstība 

veselības veicināšana 

slimību profilakse 

palīdzības sniegšana katastrofu 

gadījumos un ārkārtas situācijās 

izglītības veicināšana  

zinātnes veicināšana 

vides aizsardzība 

trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 

grupu sociālās labklājības celšana 

kultūras veicināšana 

sporta atbalstīšana 

cita (norādīt) _____________________ 

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas 

sabiedriskā labuma darbība 

ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu  

nepilnās ģimenes 

cilvēki ar invaliditāti 
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personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu 

15–25 gadus veci jaunieši 

personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 

ilgstošie bezdarbnieki 

bezpajumtnieki 

cilvēktirdzniecības upuri 

politiski represētās personas 

personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai 

viņu ģimenes 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu 

ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu 

ģimenes 

personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai 

datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes 

ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti 

bērni 

no vardarbības cietušās personas 

X cita (norādīt)  

Pilsoniski aktīvā sabiedrības daļa  

4. Informācijas saņemšanai 

 juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, Latvija, LV-1010 

 kontaktadrese: Alberta iela 13, Rīga, Latvija, LV-1010 

 tālruņa numurs: +371 24245580 

 e-pasta adrese:  alianse@nvo.lv 

 mājaslapa: www.nvo.lv   

II. 2021.gada darbības pārskats 

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra 

gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot 

norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 
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Balstoties uz darbības stratēģiju 2019. – 2021. gadam, Latvijas Pilsoniskā alianse 2021. gadā 

izvērsusi aktivitātes šādos virzienos: 

(1) Interešu pārstāvība – 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. 

(2) Informācijas pieejamība – 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. 

(3) Sabiedrības līdzdalība – 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. 

(4) Kapacitātes stiprināšana – piesaista finansējumu pilsoniskajam sektoram, rīko seminārus 

un cita veida informatīvus un izglītojošus pasākumus, sniedz konsultācijas, nodrošina 

pieejamību izglītojošiem materiāliem. 

(5) Pilsoniskās sabiedrības darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā - pārstāv un 

prezentē Latvijā un ārvalstīs Latvijas pilsoniskās sabiedrības darbu un pienesumu valsts un 

pasaules veidošanā.  

(6) Sadarbība – iniciē un īsteno pasākumus, kas veicina sadarbības attīstību starp pilsonisko 

sabiedrību un publisko pārvaldi, kā arī citiem sektoriem, veido koalīcijas kopēju jautājumu 

risināšanā; 

(7) Pilsoniskās aktivitātes veicināšana sabiedrībā – 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. 

(8) Pilsoniskā izglītība un pilsoniskā kompetence - 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. 

  

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un 

attiecīgajā jomā 

(1) LPA aicināja ieviest papildus finanšu instrumentus krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai 

biedrībām un nodibinājumiem, un tos ieviesa, kas ir: 

a) Aizdevumi biedrībām un nodibinājumiem ar mērķi nodrošināt biedrību un 

nodibinājumu darbības atjaunošanu un attīstību vīrusa Covid-19 pandēmijā, 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 
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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. 

(2) 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. 

  

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

7.1 dibinātāju/biedru skaits*  - 142 biedri; 

7.2 iesaistīto personu skaits – 21 (padome, birojs, brīvprātīgie) 

7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits –70 000 

 

2021. gada beigās Latvijas Pilsoniskās alianses biedru skaits ir 142 biedrs – juridiskas un fiziskas 

personas. Juridiskās personas ir nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa biedrības un nodibinājumi, kas 

izvērš aktivitātes gan interešu pārstāvībā, gan arī dažādu jomu nevalstiskās organizācijas. Pārskata 

gada laikā Latvijas Pilsoniskajā aliansē uzņemti 10 jauni biedri.  

 

Pārskata periodā LPA strādāja 11 darbinieki. 

 

LPA Padomi veido septiņi locekļi – fiziskas personas, kuras uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce. 

 

LPA darbībai palīdz arī brīvprātīgie, kas palīdz birojam īstenot dažādus uzdevumus un aktivitātes, lai 

efektīvāk sasniegtu LPA mērķus, vienlaikus veicinot brīvprātīgo kustību Latvijā. 2021.gadā LPA 

birojam palīdzēja 3 brīvprātīgie. 

 

  



5 

 

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma  1 811 euro,  

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 1 811 euro, tai skaitā: 

• sabiedriskā labuma darbībai 1 811euro 

• 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. 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 īstenošanas 

uzraudzības padome; NEPLP SKP; “Dažādību veicināšana Uzraudzības padome”. ES līmenī: 

European Civic Forum padome, Baltijas jūras NVO foruma koordinējošā komiteja; ES Stratēģijas 

Baltijas jūras reģionam nacionālais fokālais punkts. 

2. LPA noslēgusi sadarbības līgumus ar LTRK, Manabalss.lv, Eiropas Komisijas Team Europe, 

advokātu biroju Sorainen par pro-bono juridisko atbalstu. 

3. Informatīvā sadarbība: 2021.gadā turpināja sadarbību ar LV portāls. 

4. 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). 

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. 

OECD Inovatīvais pilsoņu līdzdalības tīkls - 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 Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, kā pārstāvis no Latvijas pilsoniskās 

sabiedrības. 

Eiropas Pilsoņu iniciatīvu vēstnieku tīkls -  Eiropas pilsoņu iniciatīvas vēstnieki veicina 

informācijas izplatīšanu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, debašu veicināšanu un pilsoņu pārstāvēt 

intereses. 

ES Pamattiesību aģentūras Pamattiesību platforma - ES Pamattiesību aģentūra (FRA) Eiropas 

Savienības un valsts līmeņa lēmumu pieņēmējiem sniedz neatkarīgus, ar faktiem pamatotus 

ieteikumus un tādējādi palīdz sagatavot lietišķākas diskusijas, stratēģijas un tiesību aktus 
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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; pieeja FRA rīkiem un resursiem.  

  

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

1. Organizācijas līmenī tas ir ierobežojošais cilvēku un finanšu resurss, kas neļauj vēl efektīvāk 

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.  

III. Turpmākās darbības plāns 

11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā  

Iesāktie ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes: 

1. Starptautiskā NVO diena (27. februāris). Jau trīspadsmito reizi pasaulē tika 

atzīmēta Vispasaules nevalstisko organizāciju (NVO) diena (World NGO 

day), kas ir veltīta organizētajai pilsoniskajai sabiedrībai visā pasaulē, lai 

izceltu darbu kopējam labumam, līdzcilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā 

arī valstu attīstībā, un ilgtspējīga miera nodrošināšanā. Starptautisko NVO 

dienu Latvijā aktīvi popularizē LPA. Aktivitātes notiks Latvijas teritorijā. 

2. Saeimas un NVO forums. Kopš Saeima 2006.gadā pieņēma deklarāciju, kurā 

noteikti Saeimas un NVO sadarbības principi un veicamie uzdevumi 

sadarbības pilnveidošanai, forums kļuvis par ikgadēju tradīciju. Šis būs 

piecpadsmitais Saeimas un NVO forums, un to organizē parlaments sadarbībā 

ar nevalstiskajām organizācijām. LPA aktīvi piedalīsies šī foruma 

organizēšanā. Aktivitāte notiks Rīgā. 

3. Uzsākts Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas iepriekš noteiktais projekts - 

pētījumi par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-

2024 – datu ieguve un analīze ar mērķi sagatavot regulārus pārskatus par 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību Latvijā, tā attīstības tendencēm 

un nepieciešamiem tiesiskās un finanšu vides uzlabojumiem. 2022.gadā tiks 

pabeigts un publicēts otrais pētījums. Pētījuma uzdevumi: 

a)Iegūt datus par nevalstisko organizāciju kapacitātes rādītājiem, finanšu un 

cilvēkresursiem. Datu ieguves avots: Lursoft, Uzņēmumu reģistrs, Valsts 

ieņēmumu dienests, Valsts kase, citas atbilstīgas institūcijas, kuras apkopo 

datus par nevalstiskajām organizācijām. Mediju monitoringa nodrošināšana, 

lai iegūtu informāciju NVO sociālās ietekmes noteikšanai; 

b)izpētīt konkrētus NVO aspektus un jautājumus saistībā ar organizāciju 

kapacitāti, finansējuma resursiem – to piesaisti un apgūšanu, kā arī datus par 

cilvēkresursu piesaisti un nodarbināšanu sektorā; 

c)izpētīt iespējas un izstrādāt divas metodoloģijas biedrību un nodibinājumu 
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darbības multiplikatīvā efekta noteikšanai: 

i. metodoloģija Latvijas biedrību un nodibinājumu sociālekonomiskā 

multiplikatīvā efekta noteikšanai, 

ii. metodoloģija Latvijas biedrību un nodibinājumu ietekmes noteikšanai 

uz sabiedriski politiskajiem procesiem, balstoties gadījumu izpētes 

metodē. 

d) Sabiedrības informēšana par aktivitāti plānota atbilstoši komunikācijas 

plānam. 

4. Balvu konkurss “Balva Cilvēka izaugsmei” – jau 9. gadu LPA organizēs balvu 

konkursu. Konkursa laiks no 08.04-31.05., ceremonija plānota 22.09.2022. 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. Aktivitātes 

notiks Latvijas teritorijā. 

 

Plānotie ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes: 

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 
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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. 
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Iesāktie īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – 

līdz vienam gadam): 

1. Projekts Pozitīvas līdzdalības un līdzdarbības pieredzes veidošana. 

Projekta mērķis ir radīt pozitīvas līdzdalības un līdzdarbības pieredzi, 

praktiski veicinot demokrātiskas un atvērtas līdzdalības iespējas. Lai 

risinātu identificētās problēmas un vajadzības, izvirzīti sekojoši uzdevumi: 

1) nodrošināt komunikāciju par pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības 

līdzdalības lomu demokrātiskā valstī, ar mērķi veicināt sabiedrības 

izpratni, piederības sajūtu valstij un mazināt uzticēšanās krīzi; 

2) nodrošināt interešu pārstāvja dalību tikšanās, apkopot NVO viedokļus, 

veikt tematiskas izpētes, sniegt rakstiskus viedokļus; 

3) veicināt pilsoniskās sabiedrības sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanā, 

nodrošinot platformu, kur apmainīties viedokļiem un vienoties par 

kopdarbību interešu pārstāvībā; 

4) mazināt plaisu starp publisko pārvaldi un sabiedrību, veicinot 

informācijas un viedokļu apmaiņa, kā arī konstruktīvu dialogu par 

aktuālajiem izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem; 

5) nodrošināt informācijas pieejamību par aktualitātēm pilsoniskajā 

sabiedrībā Latvijā, atspoguļot to nevalstiskajam sektoram, publiskajai 

pārvaldei, plašākai auditorijai Latvijā un starptautiski. 

6) stiprināt LPA un citu NVO kapacitāti, tādējādi veicinot LPA darba 

efektivitāti. 

a. Projekta mērķagrupa ir pilsoniskā sabiedrība un NVO, publiskā 

pārvalde, dažādu sektoru pārstāvji, tai skaitā starptautiskā līmenī, kā arī 

sabiedrība kopumā. Aktivitātes notiek Latvijas teritorijā. 

2. Izglītības programma #JaunaisPilsonis 2022./2021.mācību gada pavasara 

semestrim. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā. 

Programmas mērķis ir izglītot Latvijas skolu skolēnus par pilsonisko 

sabiedrību un iesaistīšanās iespējām nevalstiskajās organizācijās, veicināt 

jauniešu izpratni par pilsoniskā aktīvisma nozīmi, mudināt skolēnus veikt kādu 

pilsonisko aktivitāti. Aktivitātes notiks Latvijas teritorijā. 

 

Plānotie īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes: 

 

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”. 
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     Kristīne Zonberga 

(organizācijas vadītāja paraksts*)   (vārds un uzvārds) 

Piezīme. * Veidlapas rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir 

sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

2022.gada 13.aprīlī 

 


