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Informācija par biedrību
Biedrības nosaukums

Latvijas Pilsoniskā alianse

Juridiskais statuss

Biedrība

Reģistrācijas numurs,
vieta un datums

40008087708
Rīga, 2005. gada 17.janvāris

Juridiskā adrese

Ģertrūdes iela 19/21 – 3 Rīga, Latvija, LV-1011

Padomes locekļi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ivars Balodis
Daina Kazāka
Gatis Litvins
Jeļena Matjakubova
Ansis Bērziņš
Alda Ozola, Selīna Vancāne uz pilnvaras pamata
Āris Adlers

Direktore

Rasma Pīpiķe no 01.01.2005.gada

Finanšu gads

2013. gada 1. janvāris – 2013. gada 31. decembris
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Biedri
2013. GADĀ BIEDRĪBĀ UZŅEMTI ŠĀDI BIEDRI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Aizkraukles reģionālā Tautskola
Ascendum
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība
Centrs Dardedze
Daina Kazāka
Eco partners
Gudrības avots
Homo ecos:
Īrijas latviešu nacionālā padome
KAPO
Kultūras un izglītības studija Talantu pilsēta
Laimes loks
Latviešu identitātes atbalsta biedrība
Latvijas Autisma centrs
Latvijas Lauku forums
Lauku iedzīvotāju sadarbības organizācija „Variņi”
Nodibinājums Kopā divi plus
Radošās idejas
Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienība „Aizvējš”
Sievietes par saskaņu
Vecāki par izglītību
Vides izglītības fonds
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Vadības ziņojums
Biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA)
Saturiskā atskaite par paveikto 2013. gadā
Pārskata periodā eLPA strādājusi atbilstoši darbības stratēģijai 2011. – 2015. gadam, kas ietver
piecus darbības virzienus. Stratēģijā ietvertie darbības virzieni paredz īstenot organizācijas mērķi –
stiprināt pilsonisko sabiedrību un veidot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai,
kā arī nodrošina iesākto uzdevumu īstenošanas turpinājumu.
Atbilstoši eLPA darbības stratēģijai 2011. - 2015.gadam, ir noteikti pieci galvenie darbības virzieni:
1) ietekmēt politikas procesu, ievērojot biedrību un nodibinājumu kopīgās intereses;
2) veicināt finanšu pieejamību biedrībām un nodibinājumiem;
3) stiprināt biedrību un nodibinājumu kapacitāti to pamatdarbības jautājumos;
4) popularizēt un skaidrot biedrību un nodibinājumu darbību sabiedrībā;
5) attīstīt un popularizēt Latvijas nevalstisko organizāciju darbību starptautiskā mērogā.
Balstoties uz eLPA darbības stratēģiju 2011. – 2015.gadam, biedrība 2013. gadā īstenojusi
aktivitātes interešu aizstāvības un līdzdalības jomās. eLPA leģitimitāte veikt augstāk minētos
pasākumus sakņojas tās mērķī, kas minēts organizācijas statūtos, bet eLPA darbības mērķa
sasniegšana tiek īstenota, iesaistot organizācijas biedrus, kā arī citus partnerus un to zināšanas, un
pieredzi noteiktās darbības jomās.
Sabiedrības daļa, uz kuru vērsta organizācijas darbība
Primārā mērķauditorija: esošie un potenciālie biedrības biedri.
Sekundārā mērķauditorija: lēmumu pieņēmēji, kas veic izmaiņas likumdošanas un politikas
attīstības dokumentos, kuriem ir ietekme uz biedrību un nodibinājumu darbību un attīstību
Latvijā.
 Esošie un potenciālie sadarbības partneri: biedrības un nodibinājumi Latvijā, valsts institūcijas,
sociāli aktīvie Latvijas iedzīvotāji un Latvijas sabiedrība kopumā.
Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” reģistrēta 2005. gada janvārī, apvienojoties 30 nevalstiskajām
organizācijām. eLPA ir biedrību un nodibinājumu platforma – dažādu jomu organizāciju oficiāli
reģistrēts sadarbības tīkls – un tās galvenais darbības mērķis ir pārstāvēt un aizstāvēt Latvijas NVO
un sabiedrības kopējās intereses nacionālajā un ES līmenī. 2013. gada beigās eLPA biedru skaits
sasniedza 136 biedrus – juridiskas un fiziskas personas. Juridiskās personas ir nacionāla, reģionāla
un vietēja līmeņa biedrības un nodibinājumi, kas izvērš aktivitātes gan interešu aizstāvībā, gan
pakalpojumu sniegšanā, gan labdarības organizēšanā. Pārskata gada laikā eLPA iestājušies 22 jauni
biedri.



I IETEKMĒT POLITIKAS PROCESU, IEVĒROJOT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU KOPĒJĀS
INTERESES
1.

Organizācija aktīvi piedalījusies biedrību un nodibinājumu darbību ietekmējošo politikas
iniciatīvu izstrādē, regulāri sekojot līdzi aktualitātēm publiskajā pārvaldē:
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piedaloties Saeimas likumdošanas komisiju sēdēs;
piedaloties Valsts sekretāru sanāksmēs;
līdzdarbojoties Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības
memoranda padomes sēdēs un pārstāvot NVO sektoru sarunās ar Ministru
prezidentu;
piedaloties tikšanās reizēs ar ārlietu ministru par jautājumiem, kas saistīti ar ES
jautājumiem;
5



2.

strādājot darba grupās Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā, veicot darbu pie
Valdības un NVO memoranda un ar to saistīto dokumentu pārstrādes.
eLPA ir sagatavojusi un iesniegusi 44 atzinumus un vēstules ministrijām, Saeimas
komisijām un Rīgas domei par jautājumiem, kas tiešā veidā ietekmē biedrību un
nodibinājumu darbību. Atzinumu un priekšlikumu gatavošanā un kopīga viedokļa
konsolidācijā, eLPA atkārtoti iesaistījusi vairākas dažādu darbības jomu NVO sadarbības
tīklus. Sarunās ar Finanšu ministriju un citām iesaistītajām pusēm, eLPA panāca, ka
biedrībām un nodibinājumiem būs vairāk pieejams ES struktūrfondu finansējums, nekā tas
bija plānots 2013. gada sākumā.

3.

2013. gadā organizēts Saeimas un NVO sadarbības forums, kurā tika diskutētas trīs jomas –
nacionālais attīstības plāns un ES struktūrfondu ieviešana; sociālā labklājība; Latvijas
ārpolitika un saikne ar ārpus Latvijā dzīvojošajiem latviešiem. eLPA organizēja un līdzvadīja
sesiju par NVO lomu NAP ieviešanā un struktūrfondu plānošanu. eLPA ir pastāvīgi
pārstāvēta Saeimas un NVO sadarbības grupā.

4.

eLPA aktīvi līdzdarbojās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības
memoranda pārveidē, kas rezultējās ar aktuālas versijas apstiprināšanu Ministru kabineta
sēdē 2014. gada 7.janvārī.

5.

2013. gadā savu darbu turpināja Līdzdalības konsorcijs. Kopš 2013. gada janvāra
Līdzdalības konsorcijs iesaistījās struktūrfondu plānošanas procesā, lai veicinātu: pirmkārt,
NVO atzīšanu kā finansējuma saņēmējus, otrkārt, finansējuma un cita veida atbalsta
sniegšanu organizācijām, kas līdzdarbojas lēmumu pieņemšanas procesā par jautājumiem,
kas saistīti ar ES struktūrfondu ieviešanu 2014. – 2020. gadam.

6.

Lai sekmīgi ietekmētu lēmumu pieņemšanas procesu un iegūtu aktuālo informāciju, eLPA
pārstāvji 2013. gadā ir piedalījušies vairāk kā 100 formālās un neformālās sanāksmēs.

7.

Pēc Valsts kancelejas aicinājuma eLPA eksperti organizēja un vadīja semināru ministriju,
iestāžu un pašvaldību pārstāvjiem par ES struktūrfondu plānošanu, iesaistot NVO.

8.

eLPA pastāvīgi piedalās sanāksmēs ar ārlietu ministru, lai pārrunātu aktuālos jautājumus
NVO sektoram ārlietu kontekstā.

9.

eLPA bija viena no iesaistītajām pusēm diskusijās par sabiedrisko uzraudzību Zolitūdes
traģēdijas izmeklēšanā. Alianse iebilda pret veidu, kādā tika organizēta un veidota
sabiedriskā padome un norādīja, ka šādi procesi nedrīkst notikt bez plašākas biedrību un
nodibinājumu iesaistes, kas tieši bija iesaistīti traģēdijas seku likvidēšanā.
II VEICINĀT FINANŠU PIEEJAMĪBU BIEDRĪBĀM UN NODIBINĀJUMIEM

1.

eLPA panāca, ka NVO līdzfinansējuma programmai, ko administrē Sabiedrības
integrācijas fonds, 2014. gada budžetā tiek piešķirti EUR 131 830 NVO projektu
pieteikumiem.

2.

Pateicoties eLPA iniciatīvai un sadarbībā ar eLPA biedru organizācijām, Laimdotas
Straujumas valdības rīcības plānā ir noteikts, ka valdības laikā ir jāizvērš darbības, lai
izveidotu koncepciju par Latvijas NVO fondu.

3.

eLPA 2013. gadā piedalījusies darba grupas sēdēs Finanšu ministrijā, sniedzot informāciju
un NVO viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā
valsts budžeta finansējums tiek pārdalīts privātpersonai.

4.

eLPA iestājās par finansējuma pieejamību nākamā plānošanas periodā struktūrfondu
ietvarā. Organizācija turpina darbu ES struktūrfondu Pagaidu uzraudzības komitejas darbā.

5.

2013. gada decembrī eLPA pieteica jautājuma izskatīšanu par deputātu kvotām Kultūras
ministrijas Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas
pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē, lai padomes locekļiem norādītu uz veidu,
kā nepārskatāmi tiek pārdalīti valsts budžeta līdzekļi.
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III STIPRINĀT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU KAPACITĀTI TO PAMATDARBĪBAS
JAUTĀJUMOS
1.

Konsultācijas NVO par darbības nodrošināšanai būtisko informāciju, sniedzot konsultācijas
par interešu aizstāvību, organizāciju darbību un attīstību, finansējuma piesaisti un
lietvedības vešanu. Pārskata periodā tikušas sniegtas vairāk 230 bezmaksas konsultācijas.
2. Notika gadskārtējais Saeimas un NVO forums „Stabilitāte. Partnerība. Attīstība”, kurā
piedalījās vairāk kā 80 Latvijas NVO pārstāvji un vairāki Saeimas deputāti, kas piedalījās
diskusijās par: Nacionālās attīstības plānu, Eiropas Savienības struktūrfondiem un NVO
lomu to īstenošanā; sociālā labklājība – jaunietim, ģimenei, iedzīvotājiem; Latvija ES kodolā
un saite ar ārpus Latvijas dzīvojošiem tautiešiem.
3. 2013. gadā jau trešo reizi sadarbībā ar Microsoft –Latvia, tika rīkots forums „NVO
tehnoloģiju laikmets”, kurā varēja uzzināt par aktuālajiem e-rīkiem, kurus var izmantot NVO
savā darbībā, piemēram, vebināra, bloga lietošana u.c. Ar tehnoloģiju iespējām iepazinās 46
dalībnieki.
4. No 2013. gada pavasara līdz rudenim Rīgā tika turpināta nevalstisko organizāciju
inkubatora darbība, kurā bija trīs dalībnieki: Latvijas Diabēta federācija, biedrība Nicole
Smile un biedrība Ŗesilience. Inkubatoru dalībnieku atlase notika, balstoties uz iepriekš
izstrādātiem kritērijiem un inkubatora konkursa nolikumu. Visās aktivitātēs kopā tika
iesaistīti aptuveni 500 cilvēki - gan kā aktivitāšu dalībnieki, gan kā pakalpojumu saņēmēji.
5. Projektā „Tilts 2013” tika attīstīta un papildināta Rīgas NVO datu bāze, kurā šobrīd ir
reģistrējušies gandrīz 1000 organizācijas. Ar šīs bāzes starpniecību Rīgas NVO var
pieteikties Rīgas domes e-portfelim, tādejādi veicināt sadarbību starp Rīgas NVO un Rīgas
domi.
6. Pavasarī tika rīkotas apmācības NVO sadarbībā ar Frīdriha Ēberta fondu „NVO ekselence”.
Apmācību dalībnieki papildināja savas zināšanas par organizācijas vadības jautājumiem,
grāmatvedību, lietvedību, interešu aizstāvību, publicitāti un citām tēmām. Kopumā notika 7
apmācības, kurās tika izglītoti ~ 30 dalībnieki katrā apmācības reizē, no vairāk kā 20
organizācijām.
7. Rīgas reģiona NVO resursa centra ietvaros izstrādātas 50 Rīgas reģiona grāmatzīmes. Rīgas
reģiona grāmatzīme bija kā atsevišķs pielikums NVO ziņām „Nesēdi tumsā!” un koncentrējās
uz informācijas apkopošanu un sniegšanu tieši Rīgas reģiona NVO.
8. Gadu raksturo intensīva un produktīva sadarbība starp eLPA biroju un biedriem, gan
sadarbības partneriem. 2013. gadā eLPA ir organizējusi vai vadījusi pasākumus sadarbībā
ar: Preiļu NVO centru, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociāciju, Talantu pilsētu, Patvērums
„Drošā māja”, Zemgales NVO centru un Kurzemes NVO centru, kā arī Kultūras ministriju,
Ārlietu ministriju un Valsts kanceleju informējot par NVO nozīmi, sabiedrības līdzdalību un
interešu aizstāvību.
9. 2013. gada vasarā notika Somijas nevalstisko organizāciju vizīte eLPA, kurā pārstāvji
informēja par Latvijas NVO darbību un eLPA sasniegumiem interešu aizstāvībā.
10. Kopš 2013. gada eLPA ir uzsākusi veikt trīs apjomīgus un nozīmīgus uzdevumus: pirmkārt,
pētījuma veidošana Pētījums par NVO sektoru 2013, otrkārt, sabiedrības līdzdalības
indeksa izstrāde un treškārt, nevalstisko organizāciju monitoringa sistēmas izstrāde.
11. Pārskata periodā eLPA turpinājusi īstenot projektu NVO ilgtspējas indekss, kura laikā tiek
veidots ziņojums par NVO sektora attīstību Latvijā. Ziņojuma prezentācijā piedalījās NVO un
ASV vēstniecības Latvijā pārstāvji.
IV POPULARIZĒT UN SKAIDROT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU DARBĪBU SABIEDRĪBĀ
1.

eLPA ir sākusi īstenot NVO sektora pētniecības un datu apkopošanas projektu „Ilgtspējīgas
pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā”,
kuram piešķirts īpašs projekta statuss Latvijas piedāvājumā un, kurš ticis iekļauts Eiropas
Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu grantu shēmā.
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2013. gada sākumā eLPA izstrādāja infogrfiku par projektu „Ilgtspējīgas pilsoniskās
sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā”, kurā
tiek skaidrots pētījuma mērķi, norise un rezultāti;
07.03.2013. notika prese konference, kurā preses pārstāvjiem tika izklāstīti projekta
„Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas
pilnveidošana Latvijā” mērķi un virsuzdevums - pierādīt, ka NVO sektoram ir
nozīmīgs sociāls un ekonomisks pienesums valsts attīstībā.

2.

Sadarbībā ar Eiropas komisijas biroju Latvijā notika kampaņa divos posmos par
jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību un jauniešu tiesībām „Mazais pilsonis ES”.
Pirmajā posmā 04.02.2013.-28.02.2013. Rīgā un Pierīgas skolās kopā tika izglītoti 789
skolēni un novadītas 24 nodarbības 18 Rīgas un Pierīgas skolās. Akcijā piedalījās un skolās
viesojās 10 nevalstiskās organizācijas. Otrajā posmā 14.05.2013.-30.05.2013 Latvijas
reģionos kopā tika izglītoti 923 skolēni un novadītas 38 nodarbības 31 skolā. Akcijā
piedalījās un skolās viesojās 17 nevalstiskās organizācijas.

3.

Radošuma nedēļā, kas norisinājās visas Latvijas mērogā, notika Rīgas Radošā Inkubatora
atklāšana, kura mērķauditorija bija projekta „Tilts” inkubatora organizācijas, tomēr varēja
piedalīties arī vairāki interesanti no malas. Kopumā pulcējot 13 cilvēkus.

4.

2013. gada 31. oktobrī notika eLPA organizētais pilsoniskās sabiedrības forums Pilsoniskā
līdzdalība Latvijai un Eiropai, ko eLPA rīkoja sadarbībā ar Kultūras ministriju, Ārlietu
ministriju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Pilsoniskās sabiedrības forums bija
viedokļu platforma 180 dalībniekiem un ekspertiem, lai aktualizētu izaicinājumus un
meklētu risinājumus šādos jautājumos:
 cilvēkdrošības pieeja - iespēja kopienu attīstībai. Veselības piemērs;
 izglītības un kultūras nozīme personīgās un kopienas izaugsmē;
 Eiropas Savienības patērētājiem aktuālie jautājumi;
 Eiropas pilsoniskums 21. gadsimtā.
Forums tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju, Latvijas
Pašvaldību mācību centru un Latvijas Platformu attīstības sadarbībai, definējot aktuālos
jautājumus un aicinot darba grupās izteikt viedokļus jomas ekspertiem. Diskusijās darba
grupās viedokli izteica un kopīgai sadarbībai vienojās pilsoniskās sabiedrības organizāciju
pārstāvji un valsts institūciju pārstāvji.

5.

2013. gada 20. novembrī eLPA sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamentu organizēja Rīgas iedzīvotāju forums „Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā,
dara!”, kurā tikās aktīvie Rīgas iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju un pašvaldības pārstāvji,
lai kopīgi risinātu Rīgas iedzīvotājiem aktuālos izaicinājumus. Forums bija īpašs ar to, ka tā
laikā Rīgas domes priekšsēdētājs un nevalstisko organizāciju pārstāvji parakstīs jaunu
sadarbības memorandu, kura izstrādē iesaistījušies gan Rīgas domes deputāti un
departamenti, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji.

6.

eLPA regulāri informē organizācijas un citus sadarbības partnerus, izsūtot elektronisko
iknedēļas ziņu lapu „Nesēdi tumsā!”, kā arī nodrošināt informatīvo materiālu sniegšanu
eLPA biedriem un plašai sabiedrībai šādos informācijas kanālos: eLPA informāciju par NVO
aktivitātēm 2013.gadā ievietoja sociālajos tīklos: portālā draugiem.lv eLPA lapā NVO,
domubiedru grupa „Civic Alliance - Latvia” portālā www.facebook.com, eLPA konts
Twitter.com/alianse. eLPA 2013. gadā sociālajiem kontiem kopumā ir jau gandrīz 2000
sekotāju.

7.

2013. gadā eLPA ir publiskojusi 7 rakstus un 6 preses relīzes medijos un interneta
platformās.
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V ATTĪSTĪT UN POPULARIZĒT LATVIJAS NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU DARBĪBU
STARPTAUTISKĀ MĒROGĀ
1.

eLPA turpina būt Eiropas mēroga NVO apvienību biedrs tādos sadarbības tīklos kā
European Civic Forum, ENNA un pasaules pilsoniskās sabiedrības grupu sadarbības tīklā
CIVICUS. eLPA direktore Rasma Pīpiķe pildīja CIVICUS direktoru padomes locekļa
pienākumus no 2012. gada jūlija līdz 2013. gada jūlijam.
2. eLPA nodrošināja pārstāvību vispasaules pilsoniskās sabiedrības organizācijas CIVICUS
direktoru padomes sēdē Ņujorkā, ASV no 2013. gada 6.aprīļa – 11. aprīlim. Padomes sēdes
laikā eLPA direktore Rasma Pīpiķe sniedz informāciju par Latvijas nevalstisko organizāciju
darbu un veic pienākumus, kuri uzticēti padomes ietvaros. Vizītes laikā eLPA pārstāve tikās
ar Apvienoto Nāciju Organizācijas īpaši izveidotās Nevalstisko organizāciju un ANO
sadarbības komitejas pārstāvjiem un Chuck Hitchcock, pašreizējo grupas prezidentu.
Tikšanās laikā tika uzsāktas oficiālas sarunas par konkrēta datuma izvēli NVO vispasaules
dienas atzīmēšanai.
3. eLPA informēja CIVICUS padomi par Vispasaules NVO dienas iniciatīvas (World NGO Day
Initiative) attīstību un šīs dienas kontekstā paredzēta CIVICUS un Vispasaules NVO
dienas iniciatīvas sekretariāta, kas atrodas Londonā, sadarbības pasākumi.
4. 2013. gadā eLPA organizēja Latvijas NVO delegācijas dalību Baltijas jūras reģiona NVO
forumā Sanktpēterburgā, Krievijā. Forumā piedalījās seši Latvijas NVO pārstāvji. eLPA
aktualizēja vispasaules NVO dienas iniciatīvu. Plenārsesijā par jauniešu lietām runāja
G.Salmiņa no Baltijas reģionālā fonda, un paneļdiskusijā par NVO darbības likumiskajiem
aspektiem no eLPA runāja I.Šimanska.
5. eLPA ir kļuvusi par sadarbības partneri Turcijas organizācijai KACED Association, lai
sekmētu pilsoniskās sabiedrības organizāciju savstarpējo sadarbību.
FINANSĒJUMS DARBĪBAS UN AKTIVITĀŠU ATBALSTAM
2013.gadā eLPA izstrādājusi 15 projektu pieteikumus un sadarbības pieteikumus gan
starptautiskām institūcijām, gan vietēja mēroga fondiem, gan piedalījusies iepirkumu konkursos,
piemēram, Ārlietu ministrijā. eLPA piedalījusies projektu konkursos gan Rīgas pašvaldībā, gan
nacionāla līmeņa projektu konkursos, kurus regulāri izsludina noteiktas institūcijas. eLPA
sagatavojusi projektus arī biznesa uzņēmumiem, vēstniecībām un uzrunājusi indivīdus ziedot
organizācijas darbības atbalstam. eLPA veic saimniecisko darbību piedāvājot savas zināšanas un
organizatorisko atbalstu. Visa veida potenciālā sadarbība tiek vērtēta, vai tā atbilst organizācijas
stratēģijai 2011-2015.
eLPA izsaka pateicību visiem atbalstītājiem, kas nodrošina eLPA aktivitātēm nepieciešamo
idejisko, saturisko un finansiālo ieguldījumu!
2013.gadu biedrība noslēdz ar ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem 5 385 LVL apmērā, kas
nozīmē, ka šajā gadā eLPA papildina par šo summu rezerves fondu. Uz 2014.gada sākumu biedrības
rezervju fonds sastāda 2 379 LVL.
Gada pārskats pilnībā atspoguļo biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” darbību 2013. gadā. No
pārskata gada beigām līdz pārskata apstiprināšanai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas
varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu.
Inta Šimanska
Direktores pienākumu izpildītāja
Latvijas Pilsoniskā alianse
2014. gada 6.marts
Gada pārskats apstiprināts dalībnieku pilnsapulcē 2014. gada 28. martā.
© eLPA, 2014
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats
Piezīme
IEŅĒMUMI
I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās
iemaksas
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
III. Saņemtās dotācijas
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
V. Citi ieņēmumi
VII. IEŅĒMUMI KOPĀ
VIII. IZDEVUMI
1.Naudas maksājumi personām
2.Materiālu izdevumi
3. Algas
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un
norakstīšana
6. Citi izdevumi
X. IZDEVUMI KOPĀ

XI. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA

2013
Ls

2 425
22
51 266
13 525
853
68 091

2 075
83
31 664
7 901
1 335
43 058

4

25 176
6 089

9 685
2 353

6
5

416
31 025
62 706

272
31 967
44 277

5 385

(1 219)

2
3

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Inta Šimanska
Direktores pienākumu izpildītāja
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2012
Ls

10

Bilance
AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
II. Pamatlīdzekļi
1. Pārējie pamatlīdzekļi
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Piezīme 31.12.2013. 31.12.2012.
Ls
Ls

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I. Debitori
II. Nauda
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

6

768
768

668
668

7
8

3 417
8 855
12 272

35
14 331
14 366

13 040

15 034

9

2 379

(3 006)

10
11

12
10 649

78
17 962

13 040

15 034

KOPĀ AKTĪVS
PASĪVS
I. Fondi
1. Rezerves fonds
II. Īstermiņa kreditori
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
2. Pārējie kreditori
KOPĀ PASĪVS
Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Inta Šimanska
Direktores pienākumu izpildītāja
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats
I
II

Atlikums pārskata gada sākumā
Pārskata gadā saņemto
ziedojumu un dāvinājumu
kopsumma
tai skaitā:

1.
1.1.
III

1.1.
1.2.
2.
3.

IV

22
Neierobežotai lietošanai
(t.sk. vispārēji ziedojumi)

nauda
Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas
(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Anonīmi ziedotāji
22
Kopā
0
Ziedojumu un dāvinājumu
izlietojuma kopsumma
tai skaitā

1.

0

Statūtos paredzētajiem mērķiem
un uzdevumiem:
t.sk. sabiedriskā labuma darbībai
t.sk. citiem mērķiem un
uzdevumiem
Administratīvajiem izdevumiem
Pārējiem saimnieciskās darbības
izdevumiem
Kopā

Noteiktiem mērķiem
(t.sk. mērķziedojumi)

manta

nauda

manta

0
0

0
0

0
0

0
Neierobežotai lietošanai
(t.sk. vispārēji ziedojumi)
nauda
manta
22

Noteiktiem mērķiem
(t.sk. mērķziedojumi)
nauda
manta

22
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

22

0

0

0

Atlikums pārskata gada beigās

0

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Inta Šimanska
Direktores pienākumu izpildītāja
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Finanšu pārskata pielikumi
I Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi
Finanšu pārskatu sagatavošanas principi
Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likumu “Par grāmatvedību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3.oktobra
noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”.
Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (Ls). Finanšu
pārskati aptver laika periodu no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.
Finanšu pārskats sagatavots izmantojot licencētu grāmatvedības programmu „Zalktis”.
Finanšu pārskatu posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
a. pieņemts, ka Biedrība darbosies pārredzamā nākotnē;
b. finanšu pārskatu posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.:


posteņos norādītie skaitļi pamatoti ar ierakstiem grāmatvedības reģistros un attiecīgiem
attaisnojuma dokumentiem;



ieņēmumu un izdevumu pārskatā iekļauti tikai līdz pārskata gada beigām gūtie
ieņēmumi;



nosakot pārskata gada darbības rezultātu, ņemts vērā pārskata gada beigās esošo aktīvu
vērtības samazinājums;

c. ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi neatkarīgi no attiecīgā rēķina
saņemšanas vai izrakstīšanas un maksājuma veikšanas datuma (izņemot biedru naudas
ieņēmumus, kas atzīti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to saņemšanas gadā). Pārskata
gada izdevumi saskaņoti ar attiecīgā gada ieņēmumiem;
d. aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi;
e. finanšu pārskati sagatavoti un saimnieciskie darījumi pārskata gadā iegrāmatoti, ņemot vērā
šo darījumu ekonomisko būtību, nevis to formu.
Aplēšu izmantošana
Finanšu pārskatu sagatavošanā Biedrības valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas
ietekmē atsevišķus finanšu pārskatos ietverto bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata
posteņu atlikumu, kā arī iespējamo saistību apmēru. Notikumi nākotnē var ietekmēt minētās
aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu aplēšu un pieņēmumu maiņas ietekme uz Biedrības darbības
rezultātiem tiek uzrādīta finanšu pārskatos tās noteikšanas brīdī.
Darījumi ārvalstu valūtās
Darījumi ārvalstu valūtās iegrāmatoti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalstu valūtas
kursa darījuma dienā. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās izteiktas latos pēc Latvijas
Bankas noteiktā attiecīgās ārvalstu valūtas kursa pārskata perioda beigās. Peļņa vai zaudējumi, kas
radušies monetāros aktīvus un saistības ārvalstu valūtās pārrēķinot latos, attiecīgi ietverti
ieņēmumu un izdevumu pārskata postenī „Citi ieņēmumi” vai „Citi izdevumi”.
Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi ietver datorprogrammu lietošanas tiesību jeb licenču iegādes izmaksas, no
kurām atskaitīta uzkrātā amortizācija. Lietojumā esošo datorprogrammu iegādes izmaksu
amortizāciju aprēķina izmantojot lineāro metodi 3 (trīs) gadu laikā.

© eLPA, 2014
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Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir materiāli ilgtermiņa ieguldījumi, kuru iegādes vērtība nav mazāka par LVL 120 un
kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu. Šie aktīvi tiek izmantoti Biedrības
uzdevumu veikšanai.
Pamatlīdzekļi bilancē uzrādīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums.
Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts novērtētajā pamatlīdzekļa lietderīgās izmantošanas laikā,
izmantojot lineāro metodi.
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi ietverti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to
rašanās brīdī.
Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori
Prasības pret debitoriem novērtētas un uzrādītas bilancē to neto vērtībā, no prasību sākotnējās
vērtības atskaitot uzkrājumus iespējamiem aktīvu zaudējumiem. Uzkrājumi iespējamiem aktīvu
zaudējumiem veidoti tajos gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Biedrība saskaņā ar
attiecīgo vienošanos nosacījumiem nespēs atgūt tās debitoru parādus pilnā apmērā.
Nauda un naudas ekvivalenti
Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā.
Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi pēc kases principa tiek uzskaitīti biedru naudām un ziedojumiem. Projektu ieņēmumi
tiek uzskaitīti atbilstoši uzkrāšanas principam, ieņēmumus rādot proporcionāli izmaksām un
nerealizēto daļu uzrādot nākamo periodu ieņēmumos.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Tā kā “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir biedrība, kuras dibināšanas mērķis nav peļņas vai kapitāla
pieauguma gūšana tās biedriem, tā ir atbrīvota no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas
saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.
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1. Saņemtās dotācijas

2013

2012

Ls

Ls

38 643

0

Rīgas dome

4 983

5 647

Management Systems International

3 630

5 129

EK direktoriāts

2 370

100

LR Kultūras ministrija

1 500

0

140

3 096

Sabiedrības integrācijas fonds

0

3 764

Nīderlandes fonds vasaras akadēmijai

0

3 514

Eiropas Sociālais Fonds

0

3 184

Eurasian Partnership Foundation

0

1 770

Frīdriha Ēberta fonds

0

1 687

PROVIDUS, sociālā uzņēmējdarbība pētījums

0

1 638

ASV vēstniecība

0

1 635

Dānijas –Latvijas sadarbības biedrība

0

500

51 266

31 664

2013
Ls
853
0

2012
Ls
0
1 322

0
853

13
1 335

2013
Ls
25 176
25 176

2012
Ls
9 685
9 685

6 089
6 089

2 353
2 353

2013
8

2012
5

EEZ Finanšu instruments

LR Ārlietu ministrija

KOPĀ:

2. Citi ieņēmumi
Uzkrājumu samazinājums
Citi ieņēmumi-dalības maksas
Procentu ienākumi un ienākumi no valūtas kursa
paaugstināšanās
KOPĀ:
3. Personāla izmaksas un darbinieku skaits
Atlīdzība par darbu
KOPĀ:
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, riska
nodeva
KOPĀ:

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā

Padomes locekļi par savu pienākumu pildīšanu pārskata gadā atlīdzību nesaņēma.
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4. Citi izdevumi

2013
Ls
8 274
6 527
4 835
4 062
2 304
1 321
988
914
792
532
229
155
52
40
0
31 025

2012
Ls
7 518
667
11 555
4 439
1 971
808
1 416
160
2 103
842
177
0
203
28
80
31 967

Iegādes vērtība gada sākumā
Iegādāts pārskata gadā
Izslēgts pārskata gādā
Iegādes vērtība gada beigās

2013
Ls
7 375
516
(2 336)
5 555

2012
Ls
7 375
0
0
7 375

Uzkrātais nolietojums gada sākumā
Aprēķināts par pārskata gadu
Norakstīts pārskata gadā
Uzkrātais nolietojums gada beigās

6 707
416
(2 336)
4 787

6 435
272
0
6 707

668
768

940
668

2013
Ls
2 625
792
3 417

2012
Ls
0
35
35

2013
Ls
8 855
8 855

2012
Ls
14 331
14 331

2013
Ls

2012
Ls

(3 006)

(1 787)

Nomas un komunālie izdevumi
Informācijas pakalpojumu un tulkošanas izmaksas
Autoratlīdzību izmaksas
Semināru organizācijas izdevumi
Izmaksas individuālā darba veicējiem
Kancelejas izdevumi un biroja preču izdevumi
Reklāmas un informatīvie izdevumi
www izstrādes un uzturēšanas izdevumi
Komandējuma un transporta izmaksas
Sakaru izdevumi
Bankas pakalpojumu izdevumi
Mazvērtīgais inventārs
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām
Samaksātās biedru naudas
Revīzijas pakalpojumi
KOPĀ:
5. Pamatlīdzekļi

Atlikusī vērtība gada sākumā
Atlikusī vērtība gada beigās
6. Debitori
Avansa maksājumi projekta partneriem
Norēķini par nodokļiem un nodevām
KOPĀ:
7. Nauda
Norēķinu kontos bankā LVL
KOPĀ:
8. Rezerves fonds

Rezerves fonds gada sākumā
© eLPA, 2014
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Ieņēmumu un izdevumu starpība
Rezerves fonds gada beigās

5 385
2 379

(1 219)
(3 006)

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 808
„Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” biedrība palielina tās
rezerves fondu ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem apmērā.
9. Nodokļu un sociālās apdrošināšana maksājumi
Aprēķinātie un samaksātie nodokļi ir atspoguļoti šādi:
Pārmaksātie/ (maksājamie)
Atlikums
Aprēķināts
uz
01.01.2013.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Uzņēmējdarbības riska valsts
nodeva

Samaksāts Atlikums uz
31.12.2013

(35)

6 452

5 733

(754)

76

8 950

8 835

(39)

2

15

25

12

10. Citi kreditori

Nākamo periodu projektu ieņēmumi
Aizdevumi projektu īstenošanai
Norēķini par algu un autoratlīdzības līgumiem
Norēķini ar piegādātājiem
KOPĀ
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2013
Ls
8 852
1 456
338
3
11 726

2012
Ls
12 874
2 456
429
2 203
17 962
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