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Pilsoniskās sabiedrības dažādie 
spēlētāji
✓NVO, PSO un bezpeļņas organizācijas
✓Virtuālās grupas (Facebook, Whatsapp uc)
✓sociālās kustības
✓Reliģiskās organizācijas, draudzes
✓Arodbiedrības un darba organizācijas
✓sociālie uzņēmēji
✓Kooperatīvi
✓Neatkarīgie mediji
✓Kopienu un apkaimju apvienības
✓akadēmiskās un pētniecības iestādes Starptautiski priekš NVO, kas neatbilst to

patiesajai būtībai, ir ieviesta papildus

tipoloģija:

CONGO, GONGO, MANGO, Royal NGO,

MONGO

Sociālie partneri - pārstāv darba devēju un 
darba ņēmēju organizācijas intereses 
(arodbiedrības)
Ekonomiskie partneri – pārstāv biznesa 
intereses
Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji – pārstāv 
visa spektra sabiedrības grupu intereses



Pilsoniskās sabiedrības loma

✓ pakalpojumu sniedzējs (sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi, interešu 

izglītība, kultūras pasākumi u.c.)

✓ aizstāvja un pārstāvja funkcijas veicējs (interešu lobēšana, tai skaitā vietējo 

iedzīvotāju interešu un tiesību, vides u.c.)

✓ sargsuns (uzrauga, kā pašvaldība, valdība, Saeima ievēro likumus vai ievieš praksē 

sabiedrības interesēs)

✓ aktīvas pilsoniskuma veicinātājs (pilsoniskās līdzdalības motivēšana vietējā 

līmenī, iesaistīšanās vietējā, reģionālajā un valsts pārvaldībā)

✓ sabiedrības izglītotājs (izplata informāciju, izglīto dažādos jautājumos un jomās 

u.c.)

✓ sabiedrības «lipeklis» (vieno, mobilizē kopīgiem mērķiem vai saved kopā atšķirīgus 

viedokļus) 



Bibliotēku loma pilsoniskās
sabiedrības veidošanā

Bibliotēkas kā vienotie pakalpojumu centri, t.sk. datoru pieejamība un 
izglītošana;

Bibliotēkas kā vieta dialogam, diskusijām un kopienām;

Bibliotēkas kā pilsonisko aktivitāšu īstenotājas



TOP 3 līdzdalības formas:

1.Dalība vēlēšanās balsojot (Saeima 54,6%, 

Pašvaldību 50,39% (Rīgā 40,6%), EP 33,6%)

2. Ziedojumi (ziedojumu kastītes lielveikalos, zvanot pa 

tālruni; vidēji 34,1% - aptuveni 3,9 milj. EUR) 

3. Dalība talkās (25,8%)

Pilsoniskā līdzdalība

Pilsoniskās līdzdalības formas:

✓ 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.

NVO skaits – 25 071 (17 663)

Dalība NVO vidēji – 5,1% 

Mazākumtautību pārstāvju dalība NVO – 8,4%

Jauniešu dalība NVO – 17%

Brīvprātīgā darba veikšana – 9%

Pilsoniski aktīvi – 9%



Latvijas pilsoniskās sabiedrības 
ilgtspējas indekss 

(1997-2020)



Pastāvīgs pilsoniskās sabiedrības mērījums, kas ļauj ieraudzīt sektora attīstības tendences

Jau 24 gadus tiek veidots Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indekss, kura veidošanā atbildīgā 
institūcija ir USAID (United states agency for international development), 16 gadus no tiem Latvijas 
Pilsoniskā alianse ir atbildīgā institūcija par indeksa izstrādi Latvijā.

Process:

✓ Ekspertu izvēle – jomas, reģioni/ institūcijas

✓ Ekspertu diskusija, kuras laikā novērtē kritērijus

✓ Ziņojuma izstrāde, labošana, saskaņošana, tulkošana

✓ Vērtējuma aprēķināšanā katram kritērijam

✓ Ziņojuma galīgās redakcijas apstiprināšana

Process



Metodoloģija
35 jautājumi septiņās jomās

✓ Tiesiskā vide

✓ Organizāciju kapacitāte

✓ Finansiālā ilgtspēja

✓ Interešu aizstāvība

✓ Pakalpojumu nodrošinājums

✓ Infrastruktūra

✓ Publiskais tēls

Eksperti individuāli sniedz vērtējumu katrā jautājumā no 1-7

✓ 1-situācija perfekta

✓ 7-situācija kritiska

Eksperti min piemēru, kādēļ sniedz šādu vērtējumu + datos balstīti pierādījumi

Tiek aprēķināts vidējais vērtējums katrai jomai, kā arī sektora vidējais kopīgais vērtējums

Rezultāti:

✓ 1-3: ilgtspēja pastāv

✓ 3.1-5: ilgtspēja ir jāstiprina

✓ 5.1-7: ilgtspēja ir kritiska



Kopējais ilgtspējas indekss 
Latvijā
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Latvijas indekss - dimensijas
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