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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
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
24245580
e-pasta adrese
alianse@nvo.lv
mājaslapa
nvo.lv

II. 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)
Balstoties uz darbības stratēģiju 2019. – 2021. gadam, Latvijas Pilsoniskā alianse 2020. gadā
izvērsusi aktivitātes šādos virzienos:
(1)Interešu pārstāvība –sniedza vairāk kā 50 oficiālus rakstiskus viedokļus un piedalījās vairāk kā
300 sanāksmēs;
(2)Informācijas pieejamība – aktīvi informēja NVO un sabiedrību par aktualitātēm pilsoniskajā
sabiedrībā (ziņu lapa, informācija sociālajos tīklos, publiskie pasākumi, preses relīzes, raksti,
intervijas medijos);
(3)Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī - LPA mudināja pilsonisko
sabiedrību būt aktīviem līdzdalībā un iestājās par atvērtu pārvaldību, lai panāktu, ka pilsoniskā
sabiedrība ir informēta par izmaiņām tiesību aktos un būtu iesaistīta kā līdzvērtīgi partneri
lēmumu pieņemšanas procesā;
(4)Kapacitātes stiprināšana – interešu pārstāvībā piesaistīja finansējumu sektoram, regulāri rīkoja
seminārus, sniedza konsultācijas, mājas lapā pieejama NVO portfelis un Jurista padomi;
(5)NVO darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā - pārstāvēja un prezentēja ārvalstīs
Latvijas pilsoniskās sabiedrības darbu, organizēja balvu konkursu “Cilvēka izaugsmei”,
popularizēja Vispasaules NVO dienu, veidoja informatīvi izglītojošus materiālus;
(6)Sadarbība – iniciēja un īstenoja pasākumus, kas veicina sadarbības attīstību starp NVO un
valsts pārvaldi (diskusijas, forumi u.c. publiski pasākumi), kā arī regulāri organizēja NVO
neoficiālās tikšanās, veidoja koalīcijas kopēju jautājumu risināšanā;
(7)Pilsoniskās aktivitātes veicināšana sabiedrībā – pilsoniskās izglītības programmas ietvaros
LPA izglītojusi vairāk nekā 18 000 jauniešus, kas iesaista pilsoniskās aktivitātēs arī vietējo
kopienu (2020.gadā 2400+ skolēni, 100+ skolas, 170+ klases, 20+ iniciatīvas).
2020.gada būtiskākie interešu pārstāvības jautājumi
Atzinumi par normatīvo aktu projektiem: 50+
Rakstiski viedokļi, t.sk nostājas vēstules: 67
Sanāksmes: 360+
Pārstāvniecība konsultatīvajās padomēs: 11
Pārstāvniecība starptautiskos tīklos: 8
Sadarbības līgumi: 4
(1) LPA ņēma virsvadību pilsoniskajam sektoram svarīgu jautājumu risināšanā, piemēram,
atbalsta mehānismi biedrībām un nodibinājumiem krīzē; jautājumos, kas saistīti ar finanšu risku
novēršanu; līdzdalība Nacionālā attīstības plāna, Saliedētības politikas pamatnostādņu, jaunā
Pašvaldību likuma u.c. projektu izstrādes procesā. LPA konsekventi strādāja pie finanšu
pieejamības biedrībām un nodibinājumiem.
(2) Covid-19 krīzē LPA pārmainīja aktivitāšu prioritātes un fokusējās uz to, lai krīze nerada tādu
situāciju, lai proporcionāli NVO būtu spiestas samazināt savu sniegto pakalpojumu apjomu, lai
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gan sabiedrības vajadzības, piemēram, nepieciešamība pēc sociālajiem pakalpojumiem,
medikamentiem un citiem sniegtajiem pakalpojumiem nesamazināsies, tieši pretēji – tā pieaugs,
un lai nerastos situācija, kad organizācijas nespēj sniegt palīdzību sociālajām grupām, kam
nepieciešams atbalsts Covid-19 krīzes apstākļos.
(3) LPA nodrošināja, ka lemjot par atbalsta pasākumiem Covid-19 krīzes skartajiem
uzņēmumiem un nozarēm, sniegt atbalstu arī NVO.
(4) Aktīvi pārstāvēja NVO viedokli un skaidroja NVO specifiku finanšu uzraugiem, lai mazinātu
negatīvās sekas un uzlabotu NVO sadarbību ar banku sektoru un finanšu uzraugošām iestādēm.
Panākts, ka jaunākajos ziņojumos par nelegāli iegūto finanšu līdzekļu legalizēšanu NVO netiek
uzskatītas kā riska klienti, taču tiek apzināti iespējamo riski un tie tek vadīti; uzlabotas banku
iekšējās procedūras, izvērtējot NVO; problemātika ir iekļauta Saeimas komisijas darba kārtībā,
kur regulāri iesaistītajām pusēm jāatskaitās par uzlabojumiem.
(5) Finanšu ministrija uzsvēra, ka attiecībā uz NVO piemērojams Valsts komercdarbības atbalsts.
LPA skaidroja, kā tas var negatīvi ietekmēt NVO iespējas piesaistīt finansējumu. Darbs pie šī
jautājuma turpinās.
(6) 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.
(7) 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.
Paralēli citām aktivitātēm, LPA veic pētniecisko darbu par nevalstisko sektoru, kas ļauj ar
papildus darbībām izmantot pētniecībā iegūto datu nodošanu un izmantošanu pilsoniskās
sabiedrības attīstībai Latvijā.
2020.gadā LPA veica:
Pārskatus: 4
Tematiskās izpētes: 10
Iedzīvotāju viedokļu apkopojumus: 3
BN pārstāvju tematiskie viedokļu apkopojumus: 10
Nozīmīgākie pasākumi
Organizēja solidaritātes akciju “Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai”. 23. augustā notikušā
solidaritātes akcija “Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai” pulcēja ap 400 iedzīvotāju – baltās drēbēs,
ar karogiem, plakātiem un ziediem rokās Latvijas iedzīvotāji kopīgi veidoja cilvēku ķēdi no
Brīvības pieminekļa līdz Tautas frontes muzejam, lai atzīmētu Baltijas ceļa 31.gadadienu un
solidarizētos ar Baltkrievijas iedzīvotājiem. Paralēli akcijai Rīgā, arī citās Latvijas vietās
norisinājās solidarizēšanās akcijas, tai skaitā Piedrujā, kur noslēdzās 70 km un 17 stundu garais
gājiens “Brīvību Baltkrievijai”, un tajā piedalījās 130 cilvēki. Pēc akcijas Rīgā un cilvēku ķēdēm
arī citviet Latvijā, daudzi devās uz Lietuvu, kur 50 tūkstoši cilvēku no visām Baltijas valstīm,
stāvot solidaritātes ķēdē no Viļņas līdz Baltkrievijas robežai, kopīgi apliecināja savu atbalstu
Baltkrievijas cīņai par demokrātiju.
Līdzorganizēta pirmā Demokrātijas nedēļa. 7.maijā Demokrātijas nedēļas ietvaros Latvijas
Pilsoniskā alianse, sadarbībā ar brīvprātīgo kustību #paliecmājās un Eiropas Kustību Latvijā
organizēja Miķeļa Valtera dienu, kurā norisinājās aktīvas diskusijas par demokrātijas nākotni
Latvijā. Diskusijas atklāja Valsts prezidents Egils Levits un vēsturisko ieskatu Miķeļa Valtera
politiskajā dzīvē sniedza Toms Ķikuts, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks
zinātniskajā darbā.
Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī:
Publiskās diskusijas: 11
Tematiskās e-tikšanās: 10
Publiskie pasākumi: 4
Finansējums
Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses aktivitātēm interešu aizstāvībā, panāca, ka Latvijas valsts
budžeta veidošanas procesā NVO fondam 1,2 milj. euro, ar pakāpenisku pieaugumu turpmākajos
gados jeb 1,6 milj. euro 2021.gadā un 1,8 milj. euro 2022.gadā.
LPA panāca, ka tiek izstrādāta krīzes programma “Atbalsts biedrībām un nodibinājumiem Covid19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” 600 000 euro apmērā.
2020.gadā LPA īpašu uzmanību pievērsa atbalsta mehānismiem NVO Covid-10 negatīvo seku
mazināšanai. Panākts, ka ir ieviests:
-Valsts un pašvaldību finansēšanas līgumu elastīgums – atbalsts NVO krīzes situācijā;
-Dīkstāves atbalsts un subsīdijas darba devējiem, darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un
patentmaksātājiem;
-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.
Latvijas Pilsoniskā alianse, kā vadošais partneris, Kurzemes, Zemgales, DievidLatgales 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. euro apmērā par
finansējuma ieviešanu, 2020.gadā bija pieejami aptuveni 3 milj. euro.
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Sadarbībā ar citām biedrībām un nodibinājumiem panākts, ka jaunajā ES budžeta plānošanas
periodā Eiropas vērtību instrumentam tiek piešķirts 1,6 miljards euro.
Lai stiprinātu biedrību un nodibinājumu kapacitāti to pamatdarbības jautājumos, LPA veica:
Konsultācijas: 400+
Apmācības: 10 klātienes , 15 tiešsaistes; 1 e-apmācību kurss.
LPA veica pilsoniskās sabiedrības darbības skaidrošanu un popularizēšanu sabiedrībā:
Ziņu lapas “Nesēdi tumsā!”: 49
Finanšu ziņas: 12
CAL news: 38
Preses relīzes: 14
Ziņu abonementi: 2500+
Sekotāji sociālajos tīklos: 4900+
Sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā tika turpināts pasniegt balvu – Cilvēku izaugsmei, kuras
ietvaros tiek piešķirta balva par īpašiem ieguldījumiem sabiedrības attīstībā – sociālā atbildība,
veselība, izglītība un ieguldījums nākotnē, kā arī specbalva par pašaizliedzīgu darbu Covid19
negatīvo seku novēršanā. Tika izveidots Balvas Cilvēka izaugsmei apbalvošanas ceremonijas un
piecu laureātu video.

6.

7.

8.

9.

Pilsoniskā izglītība:
2020.gadā Latvijas Pilsoniskā alianse turpināja sadarbību ar Jaunsardzes centru, un Valsts
aizsardzības mācības pilotprojekta ietvaros 51 Latvijas skolās nodrošināja nodarbības “Politiski
aktīvs pilsonis”.
2020.gadā īstenoja izglītības programmu “Rīgas Jaunais Pilsonis” un “Jaunais Pilsonis”.
10 gados pilsoniskās izglītības programmas “Jaunais pilsonis” ietvaros izglītoti:18 000+ jaunieši
Kopumā 2020.gadā izglītoti: vairāk kā 2400 skolēnus, apmeklējot vairāk kā 100 skolas, vairāk kā
170 klases, īstenotas vairāk kā 20 pilsoniskās iniciatīvas.
Tai skaitā, Valsts aizsardzības mācības ietvaros par pilsonisko līdzdalību 2020: vairāk kā 800
skolēni, 60 skolas, 101 klase.
Pašregulācijas mehānismu ieviešana
Latvijas Pilsoniskā alianse ieviesusi savā darbībā pašregulācijas procedūras. To vidū ir Biedrību
un nodibinājumu ētikas kodekss, ko apstiprināja LPA kopsapulcē 2019.gadā, savukārt 2020.gadā
tika izstrādāta Biedru politika, kas vienkopus apkopo virkni dokumentu: Biedrību un
nodibinājumu ētikas kodekss, LPA interešu konfliktu novēršanas vadlīnijas, LPA biedru darba un
interešu grupu nolikums, LPA deleģēto pārstāvju izvirzīšanas un pārstāvniecības kārtība. Tāpat
izstrādātas LPA ētiskā finansējuma vadlīnijas.
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 NVO fondam 1,2 milj. euro, ar pakāpenisku pieaugumu turpmākajos
gados jeb 1,6 milj.euro 2021.gadā un 1,8 milj. euro 2022.gadā.
2) 2020.gadā LPA īpašu uzmanību pievērsa atbalsta mehānismiem NVO Covid-10 negatīvo seku
mazināšanai. Panākts, ka ir ieviests:
-Valsts un pašvaldību finansēšanas līgumu elastīgums – atbalsts NVO krīzes situācijā;
-Dīkstāves atbalsts un subsīdijas darba devējiem, darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un
patentmaksātājiem;
-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.
3) Pašregulācijas mehānismu ieviešana, kas kalpo arī citām organizācijām kā paraugs: LPA
izstrādāja vairākus organizācijas stratēģiskos dokumentus - LPA Biedru politiku, LPA biedru
darba un interešu grupu nolikumu, LPA interešu konfliktu novēršanas vadlīnijas, LPA deleģēto
pārstāvju izvirzīšanas un pārstāvniecības kārtību, LPA Privātuma politiku, LPA ētiskā
finansējuma vadlīnijas.
Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits
133
7.2 iesaistīto personu skaits
27
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits
70000
Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma
5383 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma
5383 euro, tai skaitā:
8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai
5383 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
0 euro
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas
Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
1.LPA pārstāv biedrību un nodibinājumu intereses 11 konsultatīvās padomēs - lokālā līmenī: RD
konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas jautājumos (līdz augustam); Nacionālā līmenī: NVO
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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: 2020.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
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 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)Vispasaules NVO diena (27. februāris). Jau divpadsmito 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. Vispasaules 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 četrpadsmitais Saeimas un NVO forums, un to
organizē parlaments sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. LPA aktīvi piedalās šī
foruma organizēšanā 2021. gada 5.martā un šī gada rudenī. Aktivitātes notiks Latvijas
teritorijā.
3)Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kanceleju un Islandes iedzīvotāju fondu
uzsākusi kopīgu iniciatīvu “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei”.
Iniciatīvas ietvaros tiks radīti mūsdienīgi un inovatīvi risinājumi efektīvam dialogam starp
valsts pārvaldi un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, to jēgpilnai un efektīvai iesaistei
lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī palielinātas pilsoniskās sabiedrības organizāciju
iespējas un kapacitāte iesaistīties plānošanas dokumentu, rīcībpolitiku un tiesību aktu
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izstrādē. Īstenošanas termiņš: 01.10.2020.-31.03.2022. Sasniedzamie rezultāti: Iniciatīvas
ietvaros notiks trīs domnīcas un forums, kā arī tiks izstrādāts un testēts vismaz viens jauns
digitāls rīks esošo līdzdalības iespēju paplašināšanai. Plānotas arī komunikācijas aktivitātes
sabiedrības izpratnes veicināšanai un informēšanai par sabiedrības līdzdalību. Aktivitātes
notiks Latvijas teritorijā.
4)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.
2021.gadā tiks pabeigts un publicēts pirmais pētījums. Pētījuma uzdevumi:
Pilsoniskās sabiedrības organizāciju datu raksturojums - pilsoniskās sabiedrības organizāciju
datu atlases sistēmas izveide un iegūto pilsoniskās sabiedrības organizāciju datu padziļināta
izpēte;
Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas raksturojums - biedrību un nodibinājumu
klasificēšanas sistēmas izveide un biedrību un nodibinājumu klasificēšanas izpēte;
Pārskata izstrāde un pētījuma komunikācija - veiktā pētījuma pārskata izstrāde, tajā ietverot
galveno problēmjautājumu un risinājumu (priekšlikumu) identifikāciju. Aktivitātes notiks
Latvijas teritorijā.
5)Balvu konkurss “Balva Cilvēka izaugsmei” – jau 8. gadu LPA organizēs balvu konkursu.
Konkursa laiks no 23.03-23.04., ceremonija plānota 23.09.2021. 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;
Godināt cilvēkus un organizācijas, kas sekmē cilvēka izaugsmi Latvijā. Aktivitātes notiks
Latvijas teritorijā.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1)LPA dalība SLO jaunā koncepta sistēmas pilnveidošanas procesā, kas ietver arī izvērtēšanu
un/vai grozījumu veikšanā regulējumā, kas attiecas uz: 1) saimnieciskās darbība; 2) sociālo
uzņēmumu; 3) dzīvokļu īpašnieku, profesionālo nozaru organizāciju, biedru labuma biedrību;
4) publiskie nodibinājumi. Plānots, ka process notiks 2021. un 2022.gadā.
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.LPA dalība Covid-19 krīzes negatīvo seku mazināšanā: 1) sniedzot atbalstu biedrībām un
nodibinājumiem, pārstāvot to intereses lēmumu pieņemšanas procesā, lai ieviestu atbalsta
mehānismus biedrībām un nodibinājumiem; 2) popularizēt un stiprināt pilsoniskās
sabiedrības loma krīžu pārvarēšanā caur komunikācijas un interešu pārstāvības aktivitātēm.
Darbība notiks 2021.gada ietvaros.
2.Projekts Demokrātiska un atvērta līdzdalība Latvijā. Projekta mērķis ir radīt labvēlīgus
priekšnoteikumus demokrātiskai un atvērtai līdzdalībai Latvijā. Projekts tiek īstenots
Sabiedrības integrācijas fonda programmas “NVO fonds” ietvaros.
Latvijā pastāv uzticēšanās krīze un ir ļoti zems pilsoniskās līdzdalības līmenis. Iedzīvotāju
neiesaistīšanās līdzdalības procesos skaidrojama ar cilvēku neticību, ka tie var ietekmēt
procesus valstī. Neuzticēšanās ir saistīta arī ar informācijas un izpratnes trūkumu par
pilsonisko sabiedrību un līdzdalības procesiem. Turklāt uzticēšanās šķēršļi ir identificējami
starp valsts pārvaldi un sabiedrību, sabiedrību un NVO, valsts pārvaldi un NVO.
Stipra, aktīva un zinoša pilsoniskā sabiedrība un atvērti līdzdalības mehānismi ir
priekšnoteikumi, lai sabiedrība līdzdarbotos kopīgu mērķu sasniegšanai, tādēļ Projekta
virsuzdevums ir nodrošināt pilsoniskās sabiedrības interešu pārstāvību, veicinot labvēlīgu
vidi pilsoniskajam dialogam. Lai veiksmīgi to sasniegtu projekta ietvaros LPA pārstāvji no
2021.gada janvāra līdz oktobrim:
•Piedalīsies 60 formālās un neformālās sanāksmēs, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses
un veicinot sabiedrības līdzdalību;
•Izstrādās 10 rakstiskus viedokļu dokumentus par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem;
•Veiks 7 tematiskās izpētes;
•Organizēs 10 regulāras NVO tematiskās tikšanās;
•Sniegs aktuālu un skaidrojošu informāciju iknedēļas 25 ziņu lapās “Nesēdi tumsā!”;
•Organizēs vismaz 5 reģionālās diskusijas par pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumiem
un 1 pasākumu demokrātijas atbalstam.
Projekta mērķagrupa ir pilsoniskā sabiedrība, NVO, publiskā pārvalde.
Aktivitātes notiks Latvijas teritorijā.
3.Projekts Organizētā pilsoniskā sabiedrība – partneris publiskajai pārvaldei krīzes
pārvarēšanai. Projekts tiek īstenots Sabiedrības integrācijas fonda programmas “Atbalsts
NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” ietvaros. Lai biedrības un
nodibinājumi spētu sniegt palīdzību sociālajām grupām, kam nepieciešams atbalsts Covid-19
krīzes apstākļos, nepieciešams radīt labvēlīgus priekšnoteikumus to darbībai, tādēļ Projekta
mērķis ir veicināt pārbaudītas un faktos balstītas informācijas apmaiņu ar lēmumu
pieņēmējiem un nevalstisko sektoru, lai varētu pieņemt kvalitatīvus un ilgtspējīgus lēmums
Covid 19 krīzes seku un izplatības mazināšanai.
Lai veiksmīgi to sasniegtu projekta ietvaros LPA pārstāvji no 2020.gada novembra līdz
2021.gada jūnijam:
Piedalīsies vismaz 50 formālās un neformālās sanāksmēs, kurās risina ar krīzi saistītos
jautājumus, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses;
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Izstrādās vismaz 9 rakstiskus viedokļu dokumentus un priekšlikumus par pilsoniskās
sabiedrības jautājumiem;
Veiks vismaz 5 detalizētas datu un informācijas izpētes, lai izstrādātu uz datiem balstītus
priekšlikumus pilsoniskās sabiedrības atbalsta mehānismiem;
Organizēs vismaz 5 tikšanās par Covid-19 krīzes saistīto jautājumu risināšanu;
Izplatīs oficiālu un pārbaudītu informāciju, lai mazinātu populisma vilni un dezinformāciju
pilsoniskajā sabiedrībā;
Organizēs mērķētu komunikācijas kampaņu, aicinot būt atbildīgiem pilsoņiem, kā arī izceļot
pilsoniskās sabiedrības labos darbus un pienesumu Covid- 19 krīzes negatīvo seku un
izplatīšanās mazināšanā.
Projekta mērķa grupa ir organizētā pilsoniskā sabiedrība, kas sniedz atbalstu publiskajai
pārvaldei Covid-19 krīzes negatīvo seku un izplatīšanās mazināšanā, kā arī sabiedrības daļa,
kas saņem pakalpojumus no biedrībām un nodibinājumiem. Aktivitātes notiks Latvijas
teritorijā.
4.Izglītības programma #EiropasJaunaisPilsonis 2020./2021.mācību gada pavasara
semestrim. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Eiropas Savienības māju un Eiropas Komisijas
pārstāvniecību Latvijā. Nodarbības notiks attālinātā režīmā, kurās lektori ar skolēniem
diskutēs par dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības darbību un ES jautājumiem un ES pilsoņu
tiesībām, tādējādi veicinot izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma nozīmi un
kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski aktīviem – Eiropas Jauniem
pilsoņiem. Aktivitātes notiks Latvijas teritorijā.
5.Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
2021.gada ietvaros īstenos projektu “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni”.
Projekta mērķis ir sagatavot “augsni” Konferencei par Eiropas nākotni, izglītojot un
mobilizējot Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas un aktīvistus par jautājumiem, kas
saistīti ar Eiropas nākotni, Eiropas Savienības vispārējo darbību un Latvijas ietekmi uz ES
lēmumu pieņemšanu. Projekta mērķis ir arī iesaistīt Latvijas pilsoniskos aktīvistus darbībās,
kas saistītas ar citām Eiropas Parlamenta politiskajām un likumdošanas prioritātēm
laikposmā no 2020. līdz 2021. gadam. Galvenā projekta mērķauditorija ir pilsoniskie aktīvisti
un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī politiskās partijas.
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
4 semināri par Eiropas Parlamenta politiskajām un likumdošanas prioritātēm, vienlaikus
kopīgi veidojot nostājas un atzinumus Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam;
2 ES veiksmes / neveiksmes stāstu vakari;
5 interaktīvas izglītojošās spēles/testi par ES jautājumiem;
Tiešsaistes apmācību kurss aktīvistiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un politiķiem
par ES un iespējām darbību un iespējām ietekmēt lēmumus ES (6 lekcijas, 2-3 stundu
garumā katra);
debates/dueļi par Eiropas nākotnes jautājumiem (futūriskās tēmas).
Aktivitātes notiks Latvijas teritorijā.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
LPA dalība sabiedrības līdzdalības regulējuma pilnveidošanā: 1) nozaru politikas
pamatnostādnes; 2) Pašvaldību likums; 3) TAP portāls; 4) Lobēšanas atklātības likums; 5)
pilsoniskā dialoga ieviešana.
2) LPA interešu pārstāvība finansējuma nodrošināšanai biedrībām un nodibinājumiem no: 1)
ES Struktūrfondi; 2) valsts programmas; 3) uzlaboti finansēšanas instrumenti.
3) LPA interešu pārstāvības un komunikācijas aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības iesaisti
publisko finanšu plānošanā, veicinot: 1) konsultācijas; 2) atklātību; 3) sabiedrības vajadzībās
balstītu procesu.
4) LPA interešu pārstāvības un komunikācijas aktivitātes, lai mazinātu finanšu riskus
biedrībām un nodibinājumiem: 1) dalība tiesiskā regulējuma pilnveidošanā; 2) pašregulācijas
mehānismu ieviešana; 3) izpratnes veicināšana.

Vadītājs
Kristīne Zonberga
04.03.2021
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