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LATVIJAS PILSONISKĀ ALIANSE

NVO popularizēšana/sabiedrības informēšana

50 Iknedēļas ziņu lapas, 30 preses relīzes, raksti LV, ENG, DK un NOR valodās; 1500 
izglītoti skolēni, Balva Cilvēka izaugsmei

Rīgas reģiona NVO 
resursu centrs

~ 10 000 NVO

 Re-grantē KM 
finansējumu reģiona 
ietvaros (32 000 EUR 
gadā)

 Konsultācijas, 
mentorings, izglītošana

 sabiedrības informēšana 
un pilsoniskās izglītības 
aktivitātes

Aktīvo iedzīvotāju 
fonda operators 

(EEZ/NOR)

 8,5 milj. EUR 2019-
2024 demokrātijas 
stiprināšanai

 Konsultācijas, 
mentorings, 
izglītošana

 sabiedrības 
informēšana un 
pilsoniskās izglītības 
aktivitātes

 pētniecība

NVO kapacitātes stiprināšana

1000 dalībnieki pasākumos, 120 e-padomi, 14 biļeteni «Jurista padoms»

Finanšu pieejamība

Sektora finanšu pārskati, NVO un VP darba grupas vadība par finanšu ilgtspēju

Pilsoniskās sabiedrības interešu aizstāvība

50 atzinumi, 200 sēdes

NVO juma organizācija

132 biedri – 70 000 privātpersonas no Latvijas un diasporas

Sabiedrības līdzdalības veicināšana

Monitorings, dalība darba grupās, sanāksmēs, NVO un MK memorands, NVO un 
Saeimas deklarācija, VSS, konsultācijas, NVO izglītošana



*Pasaules Ziedošanas indeksā 2018. 137.vieta no 144 - 88.vieta ziedošanā, 128.vieta (137) brīvprātīgā darba veikšanā 
(9%), 139.vieta palīdzība svešiniekiem.

PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA I

23 242 NVO (16 418)
2 649 sabiedriskā labuma organizācijas

19 181 darbinieki – vidēji 1 algots darbinieks
100 000 iesaistīti kādā no NVO - vidēji 28 biedri 
5 brīvprātīgie*

NVO aktīvista portrets
 sieviete
 ar augstāko izglītību
 vecumā līdz 44 gadiem
 finansiāli nodrošināta
 no skaitliski lielas ģimenes 
 latviete 

TOP 3 līdzdalības formas:
1.Dalība vēlēšanās balsojot (Saeima, Pašvaldību, EP; vidēji 57,7%)
2. Ziedojumi (ziedojumu kastītes lielveikalos, zvanot pa tālruni; vidēji 34,1% - aptuveni 3,3 milj. EUR) 
3. Dalība talkās (25,8%)

Dalība NVO vidēji – 5,1%
Mazākumtautību pārstāvju dalība NVO – 8,4%
Jauniešu dalība NVO – 21%



PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA II
(INSTITUCIONALIZĒTĀ )

2010 2011 2012 2013 2014 2015
NVO skaits konsultatīvajās padomēs 830 980 750 847 1128 997
NVO dalībnieku skaits, kuri piedalījušies pasākumos
par līdzdalības iespējām valsts pārvaldē

719 93 538 724 959 1226

Līdzdalības līgumu skaits 40 82 54 106 120 430
Darba grupās iekļauto NVO pārstāvju skaits 239 176 251 170 250 266

NVO sniegto atzinumu skaits 557 635 709 512 716

VP TOP 3 visefektīvākie līdzdalības instrumenti:
1. Dalība ministriju/iestāžu konsultatīvajās padomēs
2. Dalība ministriju/iestāžu darba grupās
3. Konsultācijas ar atbildīgajām amatpersonām – ekspertiem

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra – kritizē ES valstis par ierobežojumiem finanšu resursu pieejamībai
Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indekss 2017 – kritums NVO organizatoriskās kapacitātes, 
finansiālā ilgtspējas, publiskā tēla un tiesiskās vides dimensijās 
CIVICUS monitorings 2018 – sašaurināta pilsoniskā telpa, vērtējot , cik brīvi iedzīvotāji var īstenot savas 
pamattiesības
Demokrātijas ziņojums 2018 – Latvijā zemi rādītāji attiecībā uz sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā



Tiek uzrunātas skolas un NVO

NVO tiek iepazīstinātas ar metodi

NVO apmeklē skolas

Skolēni veic pilsonisku aktivitāti

Skolēni saņem sertifikātu par piedalīšanos

MAZAIS PILSONISMAZAIS PILSONIS

Pilsoniski aktīvs var būt ikviens:

 darbojoties NVO;

 veicot brīvprātīgo darbu; 

 Ētiskā patērniecība;

 piedaloties vēlēšanās;

 piedaloties kampaņās;

 veicot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes;

 ziedojot; 

 iesaistoties publiskās  diskusijās;

 veicot  atbalsta  darbības;

 iesaistoties  vietējā  pārvaldē;

 lobējot intereses.



Ticība spējai ietekmēt procesus:

Iedzīvotāji tic personīgai spējai ietekmēt lēmumu 
pieņemšanas procesu Latvijā, 13,8% Latvijas 
iedzīvotāju

Organizācijas tic spējai ietekmēt lēmumu 
pieņemšanas procesu Latvijā, 72% biedrību un 
nodibinājumu

59% neuzticas publiskajai pārvaldei – 4.sliktākais 
rezultāts ES (Eirobarometrs, 2018)

SABIEDRISKĀ DOMAPOLITISKĀ KULTŪRA

Nav atbildīgās iestādes/amatpersonas par 
pilsoniskās sabiedrības attīstību

Izpratne/neizpratne par pilsoniskās sabiedrības 
nozīmi

Formāla sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā

ŠĶĒRŠĻI ILGTSPĒJĪGAI 
ATTĪSTĪBAI
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