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Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšana pilsoniskās sabiedrības
un starpkultūru sadarbības attīstības jomā
Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”
12.08.2019. – 31.10.2020.
Lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbību attīstības
jomā, tika noteikti šādi valsts pārvaldes uzdevumi:
1. Stiprināt Rīgas reģiona nevalstisko organizāciju kapacitāti un veicināt
to savstarpējo sadarbību ar vietējām pašvaldībām, komersantiem,
kultūras iestādēm (muzejiem, bibliotēkām, kultūras centriem.
2. Veicināt mazākumtautību iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un
starpkultūru dialogu Rīgas reģionā.
3. Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un iedzīvotāju līdzdalību,
organizējot iedzīvotāju diskusiju platformas par kopienām svarīgiem
lokāla, reģionāla un nacionāla līmeņa jautājumiem, ievērojot
sabiedrības daudzveidību.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros tika sasniegti šādi rezultatīvie
rādītāji:
1) Tika īstenoti trīs mācību semināri:
- Pasākumu auditorijas piesaistīšana un iekļaušana, piedalījās 18
dalībnieki.
- Apmācības par NVO grāmatvedību un lietvedību, piedalījās 16
dalībnieki.
- Apmācības par interešu konfliktu un konfliktsituācijām NVO,
piedalījās 43 dalībnieki.
2) Visu projekta īstenošanas laiku tika sniegtas regulāras konsultācijas
klātienē, e-pastu veidā un pa tālruni: par pilsoniskās līdzdalības
jautājumiem un NVO darbību un attīstību saistītiem jautājumiem,
tādējādi nodrošinot Rīgas reģiona NVO kapacitātes stiprināšanu.
Kopumā tika sniegtas 247 konsultācijas.
3) LPA bija divās izbraukuma konsultācijās Jaunpilī un Zemītē. Ņemot
vērā ārkārtas situāciju, cilvēki priekšroku deva attālinātām
konsultācijām. 70 dalībnieki.
4) Tika nodrošināta e-platformas www.nvo.lv stiprināšana, lai
nodrošinātu pārskatāmu un pievilcīgu informācijas pieejamību
lielākai mērķauditorijai.
5) Apmācībās varēja iegūt saistošu informāciju par pilsoniskās
līdzdalības rīkiem un starpkultūru dialoga veicināšanu. Kopumā
apmācībās piedalījās 62 dalībnieki.
6) Tika īstenoti trīs starpkultūru dialoga pasākumi:
- Dažādības vadības pamatprincipi un “Skatu Punkti” kopiena, piedalījās
30 dalībnieki.
- Nozīmīgākās prasmes starpkultūru saskarsmē, piedalījās 18 dalībnieki.
- NVO loma, sniedzot atbalstu diskriminācijas un neiecietības
gadījumos, piedalījās 19 dalībnieki.
7) Tika organizētas trīs apmācības mazākumtautību NVO par
kapacitātes stiprināšanas jautājumiem, lai veicinātu mazākumtautību
NVO ilgtspējīgu attīstību. Visi pasākumi notika Zoom platformā un
kopumā pulcināja 67 dalībniekus.
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8) Projekta laikā tika organizēts iedzīvotāju forums, kurš sastāvēja no
divām daļām:
- iedzīvotāju diskusijas, kura notika 13. februārī Rīgā, kurā
piedalījās 31 NVO pārstāvju un aktīvie iedzīvotāji, kuri diskutēja
par saliedētības politiku.
- Ekspertu prāta vētra 26. februārī, kurā piedalījās pārstāvji no
valsts institūcijām, akadēmiskā un NVO sektora, lai konceptuāli
runātu par saliedētas sabiedrības politiku un izstrādājamā
dokumenta saturu.
Forumā tika iesaistīti 39 dalībnieki.
9) 2019. gada oktobra mēnesī notika trīs tematiskās diskusijas ar
iedzīvotājiem, kuros piedalījās 31 dalībnieks.
10) 2020. gada februārī tika rīkotas 5 reģionu iedzīvotāju diskusijas,
Diskusijās tika kopīgi izvērtēts Kultūras ministrijas izstrādāto
pamatnostādņu projekts, kas apkopo idejas saliedētākas sabiedrības
veidošanai. Diskusijās kopumā piedalījās 94 dalībnieki.
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