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Ziņas 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. Artis Puriņš 

2. Andris Bērziņš 

3. Āris Adlers 

4. Daiga Zaķe 

5. Marija Ābeltiņa 

6. Uldis Dūmiņš 

7. Eva Birzniece 

 

Direktore Rasma Pīpiķe no 01.01.2005.gada līdz šim brīdim 

  

Finanšu gads 2010. gada 1. janvāris – 2010. gada 31. decembris  
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Biedri 
 

NR. NOSAUKUMS 

 

1. AB.LV Sabiedriskā labuma fonds 

2. Artemīda 

3. Asociācija Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 

4. Atbalsts Valkas ģimenēm 

5. Cēsu invalīdu biedrība 

6. Dialogi.lv 

7. "DIA+LOGS" atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS 

8. Patvērums "Drošā māja" 

9. Biedrība cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu piederīgo atbalstam „Dzīvesspēks” 

10. "Dzīvības koks" onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 

11. Augstrozes rūķi 

12. Bāreņu biedrība "Saules bērni" 

13. Bērnu brīvā laika centrs "Ligzdiņa" 

14. Biznesa attīstības fonds 

15. Dažādība izglītībā 

16. Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs  

17. Dižvanagi 

18. Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Dzīvnieku SOS" 

19. Dzīvnieku pansija "Ulubele" 

20. Eiropas Kustība Latvijā  

21. ELJA50 

22. Ģimenes Šūpulis 

23. Ideju Forums 

24. Inčukalna Invalīdu Biedrība 

25. INKO Centrs 

26. Inovāciju laiks 

27. Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" 

28. Izglītības apvienība "I Fortum" 

29. Izglītības iniciatīvu centrs 

30. Jaunatne Smaidam 

31. Jauniešu klubs "Par&Pret" 

32. Ja visapkārt 

33. Jūrmalas Nevalstisko Organizāciju Apvienība 

34. Kāla ezera padome 

35. Kopienas Attīstības centrs 

36. Biedrība "Skalbes" 

37. "LABA", arodbiedrība 

38. "Labie Darbi", biedrība 

39. Laikmetīgās kultūras NVO asociācija 

40. Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika" 

41. Latvijas Audžuģimeņu biedrība 

42. Latvijas Diabēta federācija 

43. Latvijas Dzelzceļnieku biedrība 

44. Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība 

45. Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds"  

46. Latvijas Invalīdu atbalsta asociācija 
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47. Latvijas Jaunatnes padome 

48. Latvijas Jauno Zemnieku klubs 

49. Latvijas Kinoloģiskā federācija 

50. Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa 

51. Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds 

52. Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija "Lašor"  

53. Latvijas Lauku sieviešu apvienība 

54. Latvijas Literatūras centrs 

55. Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība "Dace" 

56. Latvijas Medicīnas studentu asociācija 

57. Latvijas ordeņu brālība 

58. Latvijas Ornitoloģijas biedrība 

59. Latvijas Pašvaldību mācību centrs 

60. Latvijas Pensionāru federācija 

61. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība  

62. Latvijas Platforma attīstības sadarbībai  

63. Latvijas Radošo savienību padome 

64. Latvijas Samariešu apvienība  

65. Latvijas Sarkanais Krusts 

66. Latvijas Sociālo reformu biedrība 

67. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija 

68. Latvijas Ukraiņu biedrība  

69. Latvijas Zaļā kustība 

70. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 

71. Liepājas Diabēta biedrība 

72. Limbažu Diabēta biedrība 

73. Limbažu lauvas 

74. Ludzas rajona zinību centrs 

75. Labklājībai 

76. Lesbiešu, geju, biseksuāļu un viņu draugu apvienība "Mozaīka" 

77. Mazākumtautību bērnu un jauniešu programma "Zelta Kamoliņš"" 

78. Mazsalacas Attīstības projekti 

79. Mēs Tērvetei 

80. Mores Muzejs 

81. "NTAC" biedrība 

82. Palīdzēsim.lv, nodibinājums 

83. Pestīšanas armija 

84. Pieaugušo attīstības projekts 

85. Pilsoniskā iniciatīva 21  

86. Pilsoņu un nepilsoņu savienība 

87. Plauksta  

88. Pro Futuro 

89. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Invalīdu biedrība 

90. Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS" 

91. SALUS. Par garīgo veselību 

92. Santa Media 

93. Sieviešu tiesību institūts 

94. Sociālo darbinieku biedrība 

95. Solidaritāte 

96. Sorosa fonds – Latvija 

97. Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība 
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98. Valkas attīstībai 

99. Vecāki Jūrmalai 

100. Vēlēšanu reformas biedrība 

101. Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs  

102. Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "Haritas" 

103. Vidzemes Mūžizglītības atbalstam 

104. Vieglās valodas aģentūra 

105. Konsultāciju centrs „Viktorija” 

106. „Zaļais virziens” 

107. Zantes audžuģimeņu Biedrība ''Pīlādzītis'' 

108. Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība 

109. Zemgales NVO atbalsta centrs 

110. Zemnieku saeima 

111. Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs 

112. Evaņģēlisko Kristiešu draudze „Zilais Krusts” 

113. 21.gadsimta skola  

114. Artis Puriņš  

115. Edgars Skuja 

116. Henriks Danusēvičs  

117. Inete Ielīte  

118. Linda Pavlovska  

119. Rasma Pīpiķe  

120. Signe Dauškane – Platace  

121. Ilze Vītola 

122. Mārcis Liors Skadmanis 

123. Rasma Rozenberga 

 

Vadības ziņojums 

Biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) 

Saturiskā atskaite par paveikto 2010. gadā 

 
Pārskata periodā eLPA strādājusi atbilstoši darbības stratēģijai 2008. – 2010. gadam, kas ietver trīs 

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 2008. – 2010.gadam, ir noteikti 3 galvenie darbības virzieni: 

1. ietekmēt politikas procesu, ievērojot biedrību un nodibinājumu kopējās intereses; 

2. stiprināt biedrību un nodibinājumu kapacitāti pamatdarbības jautājumos; 

3. popularizēt biedrību un nodibinājumu darbību.  

 

Balstoties uz eLPA darbības stratēģiju 2008. – 2010.gadam, biedrība 2010. gadā ir 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.  
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 Sekundārā mērķauditorija: lēmumu pieņēmēji, kas veic izmaiņas likumdošanas un politikas attīstības 

dokumentos, kuriem ir ietekme uz biedrību un nodibinājumu darbību un attīstību. 

 Esošie un potenciālie sadarbības partneri: biedrības un nodibinājumi Latvijā, valsts institūcijas, sociāli 

aktīvie Latvijas iedzīvotāji un Latvijas sabiedrība kopumā.  

 

Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” ir 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. 2010. gada beigās eLPA biedru skaits sasniedza 

123 personas – 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 aktivitāšu organizēšanā. Pārskata gada laikā eLPA iestājušies 27 jauni biedri.  

 

Pārskata periodā eLPA aktīvi izvērsa darbības, lai vairotu organizāciju kapacitāti darboties sabiedrības 

interešu pārstāvībai un aizstāvībai Latvijas un ES līmenī. Vienlaikus, lai aizstāvētu NVO intereses, eLPA  

līdzdarbojās valsts rīcības politiku un tiesību aktu izstrādē un uzraudzībā, sniedzot gan atzinumus, gan 

tiekoties ar valsts amatpersonām, gan piedaloties dažāda līmeņa apspriedēs. 

 
2010. gadā eLPA saņēma prestižo Ministru Kabineta balvu par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu 

un līdzdalības veicināšanu politikas procesu īstenošanā un par iesaistīšanos 2010. gadā darba 

grupās valsts funkciju izvērtēšanai. 

 

 

I Darbības virziens  

IETEKMĒT POLITIKAS PROCESU, IEVĒROJOT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU 

KOPĒJĀS INTERESES 

 
 

Biedrību un nodibinājumu kopīgās intereses mērķtiecīgi tiek noteiktas konsultējoties ar eLPA biedriem, 

NVO apvienībām un organizāciju sadarbības tīkliem, vietēja mēroga organizācijām, kā arī aicinot 

biedrības un nodibinājumus piedalīties aptaujās par NVO darbības jautājumiem.  

 

 

I VALDĪBA 

eLPA izzina, apkopo, formulē un iesniedz valsts pārvaldes institūcijām NVO viedokli un priekšlikumus 

trešajam sektoram aktuālu jautājumu risināšanai. Tādā veidā tiek nodrošināta tiesību aktu atbilstība NVO 

un dažādu šo organizāciju sabiedrības grupu interesēm un vajadzībām.  Pārskata periodā eLPA kopā ar 

biedru organizācijām iesaistījusies V. Dombrovska valdības deklarācijas un rīcības plāna veidošanā, 

sagatavojot priekšlikumus sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai un eLPA priekšlikums pilnā mērā ticis 

iekļauts. 

 

 

II LĪDZDALĪBA KONSULTATĪVAJĀS PADOMĒS UN DARBA GRUPĀS 

eLPA pārstāvji piedalās Ministru Kabineta un ministriju darba grupās, iknedēļas valsts sekretāru 

sanāksmēs, kā arī LR Saeimas komisiju sēdēs. Mērķis, piedaloties padomēs un darba grupās, un citās 

sanāksmēs, ir nodrošināt NVO kā ieinteresētās puses līdzdalību politikas dokumentu un tiesību aktu 

izstrādē un izmaiņu ieviešanā. Darba grupu darbības regularitāti nosaka atbildīgā valsts pārvaldes 

institūcija. Darba grupu skaits ir mainīgs.  

 

2.1. Iesaiste parlamenta līmenī 
1. Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. 

2. Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija, kuras uzdevums ir nodrošināt Starptautiskā 

Valūtas fonda un Eiropas Komisijas sniegtā aizdevuma izmantojuma uzraudzību. 

3. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. 
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4. Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbības deklarācijas īstenošanas padome (darbojas 

Saeimas un NVO Forumu starplaikos). 

eLPA nodrošina NVO viedokli arī Saeimas komisijās, kurās lemj NVO aktuālos jautājumus pēc 

jautājumu piekritības. 

 

2.2. Iesaiste valdības līmenī 
1. Valsts sekretāru sanāksmes, eLPA pārstāvis piedalījies konkursā uz pārstāvja vietu, dalība ar 

padomdevējtiesībām. 

2. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome. 2010. 

gadā eLPA pārstāvis kļuvis par memoranda padomes priekšsēdētāja vietnieku. 

3. Nacionālās attīstības padome, dalība ar balsstiesībām. 

4. Valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana" uzraudzības padome, dalība ar 

balsstiesībām. 

5. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta vadības komiteja un uzraudzības komiteja. 

6. Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības komiteja, dalība ar padomdevējtiesībām. 

7. Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 

1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" uzraudzības komiteja, dalība ar 

padomdevējtiesībām. 

8. Valsts funkciju vērtēšanas darba grupa, dalība ar padomdevējtiesībām. 

9. Eiropas Savienības gada cīņai pret nabadzību vadības komitejā Labklājības ministrijā. 

 

2.3. Citas padomes 

1. Sabiedrības Integrācijas fonda padome. 

2. Sabiedrisko mediju konsultatīvā padome. 

3. Rīgas domes Konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas jautājumos. 

 

 

III INTEREŠU AIZSTĀVĪBAS REZULTĀTI 

2010.gadā eLPA sniegusi atzinumus gan Saeimas komisijām, gan ministrijām ar mērķi veikt grozījumus 

likumos un Ministru kabineta noteikumos, kas ietekmē NVO darbību. Biedrība ir sniegusi atzinumus gan 

par tiesību aktiem, kas ietekmē NVO darbību – Biedrību un nodibinājumu likums, Sabiedriskā labuma 

organizāciju likums, likums Par pašvaldībām, likums Par grāmatvedību un citiem likumdošanas aktu 

projektiem. 

 

 

3.1. Saeima 

eLPA ir panākusi vairāku grozījumu iekļaušanu un izslēgšanu Biedrību un nodibinājumu likumā, likumā 

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā un virzījusi grozījumus likumā Par 

pašvaldībām, kas būtiski ietekmē biedrību un nodibinājumu darbību. Pirmkārt, eLPA sadarbībā ar 

PROVIDUS panāca, ka no likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā tiek 

izņemta norma, kas amatpersonas statusu attiecina uz biedrību un nodibinājumu vadītājiem noteiktos 

gadījumos. Otrkārt, eLPA panāca, ka tiek noraidīts Saeimas deputātu ierosinājums liegt biedrībām un 

nodibinājumiem nodarboties ar saimniecisko darbību. Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse virzīja kopīgus 

NVO priekšlikumus par izmaiņām Biedrību un nodibinājumu likumā, lai iestrādātu pantā priekšlikumu 

par biedrības pārstāvju skaitu biedru sapulces noteikšanu. 

 

Atbilstoši dokumentam „Deklarācija par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar 

nevalstiskajām organizācijām” reizi gadā tiek organizēts forums starp NVO un Saeimu. Foruma laikā tiek 

izvērtēta līdzšinējā sadarbība un meklēti risinājumi sadarbības uzlabošanai. 2010.gadā Saeimas un NVO 

forums notika 17.maijā. eLPA bija viens no foruma organizatoriem un biedrība ar saviem resursiem 

nodrošināja: 

1. foruma dienas kārtības izveidi; 

2. dalībnieku aicinājumu izstrādi un pieteikšanās rīkošanu un koordinēšanu; 

3. NVO līdzmoderatoru atrašanu un deleģēšanu dalībai foruma laikā notiekošajām Saeimas komisiju 

sēdēm; 
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4. eLPA direktore līdzvadīja Budžeta un finanšu komisijas sēdi un politikas koordinatore līdzvadīja 

Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdi. 

eLPA vadītāja sniedza ievadrunu foruma atklāšanā. Pēc foruma eLPA tikās ar Saeimas pārstāvjiem un 

izvērtēja foruma norisi, kā arī iezīmēja nākamos darbības soļus - izveidot foruma kopsavilkumu un darba 

plānu darba grupai, kura sadarbosies ar Saeimu pēc oktobrī notiekošajām Saeimas vēlēšanām. NVO 

ieguldījums līdzdalības kontekstā ir nodrošināt līdzdalības nepārtrauktību. Pēc Saiemas un NVO foruma 

eLPA aicināja NVO līdzvadītājus sniegt informāciju par komisijās notiekošo diskusiju rezultātiem, lai 

būtu iespējams veidot kopsavilkumu. 

2010.gadā eLPA tikusies ar vairākām partijām un to pārstāvjiem, kas kandidēja 10. Saeimas vēlēšanās. 

Tikšanās notikušas ar partijām: Vienotība un  Saskaņas centrs, kā arī eLPA pārstāvji R.Pīpiķe un 

I.Šimanska piedalījās Meierovica biedrības organizētā debatē par pilsonisko sabiedrību.  

 

Lai uzlabotu NVO darbības vidi, 2010.gada vasarā eLPA ar sadarbības partneriem izstrādāja „Biedrību un 

nodibinājumu manifestu 10. Saeimas deputātiem”. Manifestā pausts NVO viedoklis par to, ko 

nepieciešams īstenot NVO sektora darbības nodrošināšanai Latvijā. Manifesta galvenais uzdevums ir 

sniegt 10. Saeimas deputātiem ieskatu nevalstisko organizāciju problēmjautājumos un piedāvāt tiem 

risinājumus, minot konkrētas nepieciešamās iniciatīvas un darbus. Manifestu ir parakstījušas 151 

biedrības un nodibinājumi, un tā parakstīšana turpināsies līdz 2011. gada Saeimas un NVO forumam 

maijā. 

 

 

3.2. Valdība 

2010. gadā eLPA vairakkārt piedalījusies Ministru kabineta (MK)  sēdēs, lai sniegtu informāciju par 

jautājumiem, kas skar NVO darbību. Ministru Kabineta sēdes notiek reizi nedēļā, tomēr jautājumi, kas 

skar NVO darbību, finanšu u.c. jautājumos tiek lemti vidēji reizi mēnesī, tāpēc tas prasa konstantu 

sekošanu līdzi MK dienas kārtībai un jautājumu aktualizācijai. 

 

Pārskata periodā eLPA piedalījusies sešās MK sēdēs, kurās tika nolemts par Latvijas pārstāvju 

deleģēšanas kārtību Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu Komitejā. eLPA sadarbībā ar Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kameru panāca, ka NVO pārstāvjiem uz Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejas (Briselē) trešo grupu tiek atvēlētas trīs vietas, iepriekšējo divu vietā un to, ka NVO 

pārstāvjus atlasa konkursa kārtībā un atlases komisijā nav sociālie partneri, jo sociāliem partneriem 

nevarēja tikt piešķirtas priviliģētas tiesības šajā NVO atlasē. 

 

eLPA diskusijās par EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu par NVO fonda finansējuma 

apmēru 2009. – 2014. gada periodam panāca, ka pilsoniskās sabiedrības prioritātei tiek novirzīts aptuveni 

divpadsmit miljonu eiro. eLPA piedalījās arī MK sēdē par sabiedrības integrācijas un pilsoniskās 

sabiedrības programmu nodošanu Kultūras ministrijai.  

 

Pārskata periodā saistībā ar Ministru Kabineta kārtības ruļļa izmaiņām, eLPA kandidēja uz NVO 

pārstāvja amatu dalībai Valsts sekretāru sanāksmēs, kurās dalību eLPA nodrošina jau kopš 2005. gada. 

eLPA pieteicās par NVO pārstāvi VSS sēdēs un tika apstiprināta, lai nodrošinātu nepārtrauktu NVO 

interešu pārstāvniecību. 

 

 

3.3. Pārstāvniecība Valsts sekretāru sanāksmēs 

Pārskata periodā saistībā ar Ministru Kabineta kārtības ruļļa izmaiņām, eLPA kandidēja uz NVO 

pārstāvja amatu dalībai Valsts sekretāru sanāksmēs, kurās dalību eLPA nodrošina jau kopš 2005. gada. 

eLPA pieteicās par NVO pārstāvi VSS sēdēs un tika apstiprināta, lai nodrošinātu nepārtrauktu NVO 

interešu pārstāvniecību. 

 

eLPA regulāri seko līdzi ministriju izstrādātajiem likumprojektiem un, atbilstoši LR tiesību aktos 

noteiktajai kārtībai, iesniedz priekšlikumus, kas vērsti uz NVO interešu aizstāvību, kā arī piedalās VSS, 

lai aizstāvētu NVO intereses un viedokli klātienē. eLPA pārstāvja uzdevums ir informēt nevalstiskās 

organizācijas par VSS pieteiktajiem tiesību aktu un attīstības dokumentu projektiem, kā arī 

nepieciešamības gadījumā sanāksmes laikā informēt Valsts kanceleju par biedrībām un nodibinājumiem, 
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kas pieteikušies sniegt atzinumu par konkrēto projektu. 2010. gadā ir nodrošināta līdzdalība 49 sanāksmēs 

un sagatavoti vairāk kā 40 atzinumi par MK noteikumu, likumu un politikas dokumentu projektiem. 

Vairāk kā 150 personas tiešā veidā katru nedēļu tiek informētas par valsts sekretāru sanāksmes dienas 

kārtības jautājumiem. 2010.gada laikā ir izsūtīti 50 apkārtraksti. 

 

Vienlaikus eLPA sniedz atzinumus par tiesību aktu un attīstības dokumentu projektiem, kas ietekmē NVO 

darbību un labvēlīgu vidi Latvijā. Lai pilnvērtīgi iepazītos ar ministriju ierosinātām izmaiņām, kas 

attiecas uz visu NVO kopumu vai kādas noteiktas jomas NVO, eLPA gada laikā iepazīstas ar vairāk kā 

1500 grozījumiem likumos, Ministru kabineta noteikumos un attīstības dokumentos. 

  

3.4. NVO intererešu aizstāvība vietējā līmenī 

Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” programma „Rīgas reģiona NVO resursu centrs” (RRRC), 

balstoties uz līdzšinējo darbības pieredzi, 2010. gadā īstenoja projektu „MĒS ♥ NVO”. Projekta 

īstenošanas laikā tika sniegtas konsultācijas Rīgas plānošanas reģionā esošajām organizācijām un 

pašvaldībām, kā arī iedzīvotājiem par: 

 biedrību un nodibinājumu dibināšanu un darbību; 

 NVO darbības juridiskajiem, interešu aizstāvības un sabiedrības līdzdalības, grāmatvedības un 

lietvedības, NVO pārvaldes un vadības, kā arī finanšu piesaistes jautājumiem.  

Konsultācijas tika sniegtas gan klātienē, gan elektroniski, gan pa telefonu. Kopumā tika sniegtas 286 

konsultācijas. 

 

Projekta ietvaros notika koordinatoru (projekta sadarbības partneru) apmācības „NVO interešu aizstāvība 

lēmumu pieņemšanas procesā”, apmācības grāmatvedības jautājumos NVO un motivācijas semināri. 

 

Sadarbībā ar biedrību „Zinis” tika īstenota Britu padomes Nākotnes spēle, kurā piedalījās dāždu 

sabiedrības grupu pārstāvji (pašvaldības, uzņēmēji, izglītība, radošās industrijas, NVO) no Rīgas reģiona. 

Galvenie spēles rezultāti: 

 formulētas radošas un konkurētspējīgas idejas reģiona identitātes attīstībai;  

 dažādu sabiedrības grupu iesaistīšana pilsētvides jautājumu risināšanā un dialogā ar vietējiem 

politikas veidotājiem, tādejādi rosinot pozitīvas pārmaiņas novados; 

 pilsētvides plānošanā iesaistīto/ ieinteresēto aktīvistu prasmju pilnveidošana radošu ideju izstrādē, 

formulēšanā, testēšanā un pasniegšanā. 

 

Projektā kopumā tika iesaistītas 459 organizācijas un 18 Rīgas reģiona pašvaldību un to iestāžu 

darbinieki. Projekta laikā eLPA ziņu lapas „Nesēdi tumsā!” saņēmēju skaits pieaudzis par 15,6%. eLPA 

iegādājās vienu portatīvo datoru un projektoru, kas tiek izmantots apmācību, konferenču un ikdienas 

darba veikšanai. 

 

Projekta ietvaros tika izveidots „NVO portfelis”, kas ļauj NVO pārstāvjiem iegūt dokumentu paraugus 

ikdienas darbam nevalstiskā organizācijā. Izveidota arī NVO vadītāja rokasgrāmata ar padomiem 

organizācijas attīstības nodrošināšanai. Izveidotie materiāli ievietoti eLPA interneta vietnes sadaļā NVO 

resursi un pieejami bezmaksas neierobežotā lietošanā. 

 

 

 

II Darbības virziens 

STIPRINĀT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU KAPACITĀTI PAMATDARBĪBAS 

JAUTĀJUMOS 

 

 

Savas darbības rezultātā eLPA ir uzkrājusi zināšanas un kompetenci visos, ar NVO darbību saistītos 

jautājumos un pārzinot NVO sektora vajadzības, spējusi piesaistīt speciālistus, kas zināšanas un prasmes 

nodod citu biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem. eLPA ir rīkojusi seminārus un apmācības par plašu 

NVO darbības spektru – interešu aizstāvība, sabiedrības līdzdalība, lietvedības un grāmatvedības 
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kārtošana organizācijā, finanšu piesaistes nodrošinājums un projektu rakstība, organizāciju stratēģijas 

veidošana un pārliecinoša saziņa.  

 

 

1. Vasaras akadēmijas 2010. organizēšana, kuras tematika tika izvēlēta atbilstoši NVO aktualitātēm. 

Tradicionālā pasākuma tēma bija „Izdzīvošanas skola”. Vasaras akadēmija norisinājās no 03.08.2010. 

- 23.08.2010. Allažos, Rīgas rajonā, viesu namā „Mauriņi”. 2010.gada vasaras akadēmijas tēma bija 

veltīta NVO izdzīvošanas prasmju pilnveidošanai un NVO lomas stiprināšanai Latvijā, ņemot vērā tā 

brīža aktualitātes – politisko, ekonomisko un sociālo situāciju. 

 

Pasākumā piedalījās 25 nevalstisko organizāciju pārstāvji no dažādām jomām – izglītība, veselība, 

vide u.c. Vasaras akadēmijas ietvaros tika nodrošinātas apmācības četrās tēmās: NVO sektora 

manifesta veidošana, NVO saimnieciskā darbība un uzkrājumu veidošana, komunikācijas prasmju 

stiprināšana un izmantošana, kā arī NVO sektora tīklojums Latvijā – mērķi un uzdevumi īstermiņā un 

ilgtermiņā. Apmācības nodrošināja augsti kvalificēti praktiķi ar vairāku gadu pieredzi katrā jomā. 

 

2. 2010. gadā izdots elektroniskais NVO jurista padoms, kas iznāca reizi mēnesī. Tajā sniegts 

padziļināts skaidrojums par NVO darbības juridiskajiem aspektiem, tajā skaitā, par biedrības vai 

nodibinājuma dibināšanas, darbības nodrošināšanas, līgumu izstrādes un citiem aspektiem. Pārskata 

periodā sagatavoti 12 elektroniskie jurista padomi, kas izsūtīti eLPA ziņu saņēmējiem un publicēti 

www.nvo.lv sadaļā NVO resursi. NVO jurista publikācijas: 

1. NVO „populārāko” jautājumu TOP 5; 

2. Skaidrojums 24.02.2010. grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā; 

3. Marts – biedrību sapulču mēnesis; 

4. Biedrības un nodibinājuma reorganizācija; 

5. Saimnieciskā darbība – glābšanas riņķis NVO; 

6. Ko dibināt – biedrību vai nodibinājumu?; 

7. Valdes pilnvaras pirms tās ierakstīšanas Biedrību un nodibinājumu reģistrā; 

8. Nevalstiko organizāciju struktūrvienības; 

9. Sabiedriskā labuma darbībasa praktiskie aspekti; 

10. Valdes locekļa atalgojuma juridiskie aspekti; 

11. Pašvaldību un nevalstiko organizāciju sabiedrības tiesiskais pamats; 

12. Saimnieciskās darbības grāmatošana. 

 

3. 2010. gadā eLPA īstenojusi apmācības valsts pārvaldes pārstāvjiem: eLPA sadarbībā ar Valsts 

kanceleju vadīja semināru par NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kurā piedalījās visu 

ministriju pārstāvji. eLPA pārstāvji piedalījušies un prezentējuši sabiedrības līdzdalības konceptu 

biedrības ELJA 50 sanāksmē un domubiedru grupas „KOPĀ” pasākumā. 

  

4. eLPA sadarbībā ar Ārlietu ministriju un PROVIDUS organizēja NVO apmācības par NVO iesaisti 

Latvijas nacionālo pozīciju gatavošanā un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā ES līmenī. Pasākumu 

apmeklēja aptuveni 30 dalībnieku. 

 

5. 04.06.2010. eLPA organizēja „Pilsoniskās sabiedrības iespējas un izaicinājumi Latvijā” domātāju un 

darītāju simpoziju, kurā piedalījās 73 cilvēki tiešā līdzdalībā un aptuveni 75 cilvēki noskatījās 

simpozija video tiešraidi internetā http://live.nvo.lv, un portālā delfi.lv. Simpozija mērķis bija 

nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un valsts pārvaldei kopīgi diskutēt par 

sadarbību, kas efektīvi tiecas sasniegt vienu no Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas jeb „Latvija 

2030” mērķi:  „Izveidot publisko pārvaldību, kas ir efektīva, spēj ne tikai ātri reaģēt uz pārmaiņām, 

bet arī paredzēt un virzīt tās, radot sabiedrībai nozīmīgus un nākotnē nepieciešamus pakalpojumus, 

un kurā aktīvi līdzdarbojas lielākā daļa Latvijas sabiedrības” .  Pasākuma laikā iegūtie rezultāti un 

ieteikumi bija par pamatu NVO līdzdalības modeļa izstrādes uzsākšanai un virknei līdzīgu pasākumu, 

lai diskutētu par šo jautājumu. eLPA nodrošināja informācijas izplatīšanu par NVO līdzdalības 

modeli, kā arī apkopoja NVO sektora viedokļus. Modeļa ideja guvusi atbalstu un tā izveide kā 

uzdevums iekļauts V.Dombrvska valdības rīcības plānā. 

 

http://www.nvo.lv/
http://live.nvo.lv/
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6. eLPA sadarbībā ar Rīgas domi organizēja Rīgas iedzīvotāju forumu „Rīga dimd – iedzīvotāji runā!” 

Pasākumu apmeklēja aptuveni 250 nevalstiskās organizācijas un Rīgas iedzīvotāji. 

 

7. Sniegta prezentācija Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētajā konferencē 

„Lobēšana starp mītiem un patiesību”, pasākumā piedalījās aptuveni 60 dalībnieki. 

 

8. eLPA sadarbībā ar Norvēģijas karalistes vēstniecību un Latvijas Sabiedrības integrācijas foondu 

organizējusi EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanas Latvijā izvērtēšanas konferenci, kurā 

peidalījās vairāk kā 100 organizācijas. 

 

9. eLPA nodrošināja NVO līdzdalību valsts funkciju vērtēšanā 2010.gada vasarā pirmkārt, koordinējot 

NVO iesaisti katras nozares funkciju izskatīšanā un vērtēšanā un otrkārt, apmācot iesaistītās biedrības 

par funkciju vērtēšanas procedūrām. 

 

10. eLPA 2010. gadā stiprināja sadarbību ar biedrību Latvijas Lauku forums, veicot informācijas apmaiņu 

par NVO svarīgo jautājumu izskatīšanu valsts sekretāru sanāksmēs un Ministru kabineta komitejas 

sanāksmēs, kur LLF ir memoranda padomes izvirzīts NVO pārstāvis. 

 

11. Informētas izglītības jomas NVO par Izglītības un zinātnes ministrijas iniciētajām izmaiņām 

likumdošanā par standartiem profesionālajā vidējā izglītībā, arodizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā. 

 

12. Informētas citas NVO un notikusi konsultāciju procesa koordinēšana par ES 2020 stratēģijas Latvijas 

nacionālo pozīciju. 

 

13. Veiktas tikšanās ar sabiedriski aktīviem cilvēkiem par NVO un brīvprātīgā darba popularizēšanu. 

 

14. Notikušas vairākkārtīgas tikšanās ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Arodbiedrību 

savienību, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Eiropas kustību Latvijā un Latvijas Sieviešu 

organizāciju tīklu par jauno sabiedrības līdzdalības modeli. 

 

15. Organizētas tikšanās ar biedrību LCĪVSO Sustento par interešu aizstāvības jautājumiem Latvijā un 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. 

 

16. eLPA piedalījusies iecietības NVO sadarbības tīkla dibināšanā un procesa vadīšanā. 

 

17. eLPA darbinieki izstrādāja pamtdokumentu un kopā ar citām organizācijām veidoja NVO manifestu 

10.Saeimas deputātiem un ar citu organizāciju starpniecību apkopoja parakstus manifesta atbalstam. 

Manifestā ir atklātas septiņas prasības deputātu likumdošanas iniciatīvai līdz 2014.gadam, kas 

labvēlīgi ietekmēs nevalstisko organizāciju darbības vidi Latvijā. eLPA koordinēja NVO manifesta 

iesniegšanu 10. Saeimas deputātiem pirmājā sasaukuma sēdē, kur katra deputāta portfelī NVO 

manifests tika ievietots kopā ar Latvijas Satversmi. 

 

18. eLPA informējusi NVO par Valdības deklarācijas un valdības rīcības plāna izstrādes gaitu un 

veicinājusi nozaru NVO priekšlikumu iesniegšanu. eLPA sagatavojusi priekšlikumus gan valdības 

deklarācijai, gan rīcības plānam. 

 

19. eLPA pārstāvji piedalījušies LDDK un Valsts kancelejas kopīgi organizētajā ikgadējā Efektīvas 

pārvaldības Gada balvas žūrijā un konferencē. 

 

20. eLPA sniegusi konsultācijas par Latvijas Radio un TV nacionālās padomes sabiedriskās padomes 

izveides un NVO atlases procesu. Kā arī pieteikusi eLPA kandidātu darbībai šajā padomē. 

 

21. eLPA ikdienā nodrošinājusi 243 konsultācijas par interešu aizstāvības jautājumiem. 

 

22. eLPA izstrādājusi pētījumu un priekšlikumu materiālu ar Rīgas domes atbalstu par NVO līdzdalību 

Rīgas pilsētā„NVO kapitāls Rīgā” un „Ceļa karte” Rīgas pašvaldības un NVO sadarbībai. 
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23. Ir izstrādāta NVO vadītāja rokasgrāmata ar padomiem organizācijas attīstības nodrošināšanai. 

 

24. eLPA līdzdarbojas apjomīga un republikas mēroga NVO sektora pētījuma veikšanā, izstrādājot 

pētījuma ietvaru, sniedzot konsultācijas par dažādiem pētījuma aspektiem, lai nodrošinātu, ka tiek 

izmērtīts Latvijas NVO sektora kapitāls un ietekme gan sociālā, gan politikas, gan finanšu jomā. 

 

 

FINANSĒJUMS DARBĪBAS UN AKTIVITĀŠU ATBALSTAM 

2010.gadā eLPA iesniegusi deviņus projektu pieteikumus. 

1. Izstrādāts projekta pieteikums Ziemeļu ministru padomei. Projekta aktivitātes aptver NVO 

atbildību novērst sociālās spriedzes un nabadzības sekas krīzes situācijā Latvijā, veidojot 

sadarbības platformu dari.lv. Netika atbalstīts. 

2. Izstrādāts un iesniegts projekta pieteikums Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātei. 

Projekta mērķis ir veidot izpratni par līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, atspoguļot 

līdzdalības instrumentus pašvaldību līmenī, lai tādējādi motivētu organizācijas iesaistīties 

lēmumu pieņemšanas procesos Latvijas un Eiropas Savienības līmenī. Sākotnēji projekts netika 

atbalstīts, bet eLPA veica lēmuma pārsūdzību un panāca eLPA labvēlīgu lēmumu. 

3. Pārskata periodā iesniegts projekts Frīdriha Ēberta fondam. Projekts atbalstīts. 

4. Rīgas domes izglītības un sporta departamentam sniegts projekta „NVO kapitāls Rīgā” 

pieteikums. Projekts atbalstīts. 

5. atbalsts domātāju un darītāju simpozija organizēšanai, atbalsts iegūts no AB sabiedriskā labuma 

fonda, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Sorosa fonda –Latvija, Eberta fonda. Projekts 

atbalstīts. 

6. projekta „Es mīlu NVO” pieteikuma iesniegšana Sabiedrības integrācijas fondā, lai veiktu 

aktivitātes Rīgas plānošanas reģionā. Projekts atbalstīts. 

7. Īstenota sadarbība ar Sorosa fondu Latvija saistībā ar priekšvēlēšanu kartes izvietošanu 

www.nvo.lv, kas parāda nepolitiskas aktivitātes Latvijā. Projekts atbalstīts. 

8. Veikta dažādu avotu finanšu piesaiste Vasaras akadēmijas rīkošanai. 

9. Iesniegts projekts par Vispasaules NVO dienas ieviešanu Britu tirdzniecības kamerai Latvijā. 

Netika atbalstīts. 

 

eLPA izsaka pateicību visiem atbalstītājiem, kas nodrošina eLPA aktivitātēm nepeiciešamo 

idejisko, saturisko un finansiālo ieguldījumu!  

 

 

III Darbības virziens  

POPULARIZĒT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU DARBĪBU 

 

 

Pārskata periodā ir sagatavotas publikācijas un sniegtas intervijas par eLPA darbību un NVO sektora 

aktualitātēm blogos, laikrakstos, televīzijā un radio. Tā kā eLPA ir NVO interešu aizstāvis, publiski 

paustā pozīcija vienmēr bijusi attiecināma uz NVO sektoru kopumā un NVO tēla veidošanu, kas ir 

saskaņā ar organizācijas misiju. 

 

 

eLPA interneta vietnes www.nvo.lv saturs 2010. gadā tika atjaunots vidēji divas reizes nedēļā. 2010.gada 

beigās vortālu vidēji apmeklēja ~21 000 apmeklētāju mēnesī jeb aptuveni 252 000 apmeklētāju gadā. 

Vortālam tika attīstīta eLPA biedru piekļuves sistēma (biedru profili, forums, ziņas un pasākumi, u.c.). 

Pārskata periodā mājas lapa tika regulāri papildināta ar nepieciešamajiem metodiskajiem materiāliem par 

NVO vadību. 2010. gadā eLPA veikusi vairākus mājas lapas projektus, piemēram, priekšvēlēšanu kartes 

izveide, NVO portfeļa izveide un NVO manifesta parakstīšanas iespējas ieviešana un veikusi citas 

aktivitātes mājas lapas attīstības nodrošināšanai. 

 

2010.gadā sagatavoti un izsūtīti reģionāliem, nacionāliem medijiem 8 paziņojumi (preses relīzes): 

1. „Inovatīvās tehnoloģijas NVO līderiem” – konkurss sadarbībā ar LIKTA; 

http://www.nvo.lv/
http://www.nvo.lv/
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2. „Izsludināti grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā”; 

3. „NVO interešu aizstāvja paveiktais 2009.gadā”; 

4. „NVO jurista konsultācijas”; 

5. „Ārvalstu finansējums Latvijā”; 

6. „Atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai Latvijā”; 

7. „Konkurss NVO par dalību Positivus festivālā 2010”; 

8. „Domātāju un darītāju simpozijs”. 

 

Pārskata periodā laikrakstā Diena publicēts R.Pīpiķes raksts „Demokrātijas demonopolizācija”, kā arī 

raksts angļu valodā „Symposium of Thinkers and Doers in Latvia”. eLPA direktore piedalījusies 

raidījumā „Krustpunkti” - pensionāru organizāciju darbība Latvijā. eLPA politikas koordinatore sniegusi 

interviju TV3 ziņām par V.Dombrovska valdību. eLPA sniegusi interviju Latvijas Avīzei, kā arī atbildes 

uz Latvijas Vēstneša iesniegtiem jautājumiem, izvērtējot 2010. gadā sasniegto pilsoniskās sabiedrības 

jomā. 

 

Pārskata periodā publicēts R.Pīpiķes raksts Nabadzības apkarošanas sētas puse, kas publicēts portālā 

www.lv.lv un rakstu laikrakstā Diena par funkciju vērtēšanā gūtajām atziņām: 

http://diena.lv/lat/politics/hot/neiespejami-haosa-ieviest-kartibu-ja-to-gadiem-nav-spejusi-nozaru-

atbildigie. eLPA pārstāvji pārskata periodā piedalījušies trijos TV raidījumos Kas notiek Latvijā? -  

Latvijas Valsts budžets 2011.gadam, Funkciju vērtēšanas process un Valdības rīcības plāna veidošana. 

eLPA informē sabiedrību par aktualitātēm arī savā twitter kontā. 2010. gadā izmantojusi iespēju 

pasākumus, kurus organizē translēt internetā, tādejādi paplašinot aktuālo dalībnieku skaitu, kam ir iespēja 

piedalīties pasākumos netieši. 

 

eLPA informāciju par NVO aktivitātēm 2010.gadā ievietoja sociālajos tīklos: 

• Domubiedru grupa „Nevalstiskās organizācijas” portālā draugiem.lv 

• Domubiedru grupa „Civic Alliance - Latvia” portālā www.facebook.com 

• Latvijas NVO vortāla www.NVO.lv lapa Draugiem.lv 

• eLPA darbinieku viedokļi eLPA blogā portālā www.lv.lv 

• eLPA konts Twitter.com/alianse 

 

2010. gadā katru mēnesi nodrošināta NVO finanšu ziņu sagatavošana un nosūtīšana Alianses biedriem un 

abonentiem. 

 

Ievērojot NVO pieprasījumu pēc informācijas par Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātos aktuālajām 

konsultācijām par dažādu politikas jautājumu virzību, eLPA atjaunojusi iniciatīvu papildināt mājas lapu 

ar aktuālajām apspriedēm ES līmenī. 

 

 

IV Darbības virziens  

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA UN NVO PĀRSTĀVNIECĪBA 

 

eLPA ir piedalījusies  tikšanās ar ES un pasaules mēroga organizāciju un institūciju pārstāvjiem dažādos 

formātos. 

 

 
DALĪBA STARPTAUTISKOS NVO SADARBĪBAS TĪKLOS, PASĀKUMOS 

1. Baltijas jūras NVO forumā Viļņā, Lietuvā, kurā eLPA direktore 120 foruma dalībniekus iepazīstināja 

ar Vispasaules NVO dienas konceptu. Foruma deklarācijā tika pieņemts virzīt tālāk šīs dienas 

izveidošanu. eLPA sadarbībā ar Mārci-Lioru Sakdmani izveidoja starptautisko memorandu, kuru 

plānots parakstīt 11 Baltijas jūras valstu NVO pārstāvjiem, kas būs par pamatu šīs dienas 

izveidošanas tālākai attīstībai. eLPA veidoja Latvijas NVO delegāciju un Baltijas jūras NVO foruma 

dienas kārtību un iesaistījās foruma deklarācijas izstrādē, kā arī sniedza lasījumus darba grupās. 

 

http://www.lv.lv/
http://diena.lv/lat/politics/hot/neiespejami-haosa-ieviest-kartibu-ja-to-gadiem-nav-spejusi-nozaru-atbildigie
http://diena.lv/lat/politics/hot/neiespejami-haosa-ieviest-kartibu-ja-to-gadiem-nav-spejusi-nozaru-atbildigie
http://www.draugiem.lv/group/4131/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/group.php?gid=86038001744
http://www.facebook.com/
http://www.nvo.lv/
http://www.draugiem.lv/nvo
http://www.nvo.lv/elpa.php?lang=lv&id=8
http://www.lv.lv/
http://twitter.com/alianse


 “Latvijas Pilsoniskā alianse” 2010. gada pārskats 
  
 

  15 

2. Alianse ir starptautiskās NVO sadarbības organizācijas CIVICUS biedrs un 2010. gadā kandidēja uz 

šīs organizācijas padomi un iekļuva kandidātu sarakstā, tomēr netika ievēlēta 13 cilvēku veidotajā 

organizācijas padomē. 

 

3. eLPA bija partneris starptautiskam speciālistu tīklam, kas veido priekšlikumus Eurostat labas 

pārvaldības mērījumiem. 2010.gadā notika darbs pie labas pārvaldības koncepta pilnveides. Darbā 

tika iesaistītas Latvijā nozīmīgākās organizācijas, kas nodarbojas ar labas pārvaldības jautājumiem 

un strādā interešu aizstāvības jomā. 

 

4. Gada laikā eLPA vairākkārt tikusi uzrunāta, lai sniegtu apmācības vai ieskatu par NVO darbību 

Latvijā dažādu valstu NVO, žurnālistu un valsts institūciju pārstāvjiem, piemēram, no Kosovas, 

Armēnijas un Baltkrievijas.  

 

5. eLPA pārstāvji piedalījās Sanktpēterburgas organizācijas NORDEN rīkotā divu dienu konferencē par 

pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu vārda brīvības pupularizēšanā un valdības darba atklātības 

veicināšanā. 

 

6. ASV valsts departamenta organizētā programmā „NVO vadība ASV”. 

 

2010.gadu biedrība noslēdz ar izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 930 LVL apmērā, kas nozīmē, ka 

šajā gadā eLPA, lai turpinātu darbību un nodrošinātu projektu priekšfinansējumu, izmantoja gan 

saimnieciskā darbībā gūtos ieņēmumus gan iepriekšējo gadu uzkrātās rezerves. Uz 2011.gada sākumu 

biedrības rezervju atlikums ir 1261 LVL. 

Gada pārskats pilnībā atspoguļo biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” darbību 2010. gadā. No pārskata 

gada beigām līdz pārskata apstiprināšanai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski 

ietekmēt gada pārskata novērtējumu. 

 

   

Rasma Pīpiķe   

Direktore   

Latvijas Pilsoniskā Alianse   

   

2011. gada 25.marts   

 

 

 

Gada pārskats apstiprināts dalībnieku pilnsapulcē 2010. gada 29. martā. 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
 

 

 

 Piezīme 2010 2009 

  Ls Ls 

IEŅĒMUMI    

    

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas  2 948 2 164 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  5 000 0 

III. Saņemtie mantojumi  0 0 

IV. Saņemtās dotācijas 2 47 450 49 674 

V.Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   3 317 3 663 

VI. Citi ieņēmumi 3 60 221 

VII. IEŅĒMUMI KOPĀ  58 775 55 722  

    

VIII. IZDEVUMI    

    

1.Naudas maksājumi personām    

2.Materiālu izdevumi    

3. Algas 4 19 275 27 554 

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi  4 666 6 628 

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un  

    norakstīšana  352 662 

6. Citi izdevumi 5 35 412  27 710 

IX. Nodokļi  0 0 

X. IZDEVUMI KOPĀ  59 705 62 554 

    

XI. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA (930) 

 

(6 832) 

 

 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 

 

 

 

   

Rasma Pīpiķe    

Direktore   
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Bilance 
 

AKTĪVS Piezīme 31.12.2010. 31.12.2009. 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   Ls   Ls  

I. Nemateriālie ieguldījumi 6 0 0 

II. Pamatlīdzekļi    

1. Pārējie pamatlīdzekļi 7 1 410 470 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  1 410 470 
    

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

I. Debitori 8 163 482 

II. Nauda 9 297 4 793 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  460 5 275 
    

KOPĀ AKTĪVS  1 870 5 745 

    

PASĪVS    

I. Fondi    

1. Rezerves fonds 10 1 261 2 191 

II. Īstermiņa kreditori    

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 11 4 37 

2. Pārējie kreditori  12 605 3 517 

KOPĀ PASĪVS  1 870 5 745 

 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 

 
 

 

Rasma Pīpiķe    

Direktore   
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 
 

I Atlikums pārskata gada sākumā 0 

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu 

un dāvinājumu kopsumma 
5 000 

tai skaitā: 

 

Neierobežotai lietošanai 

(t.sk. vispārēji ziedojumi) 

 

Noteiktiem mērķiem 

(t.sk. mērķziedojumi) 

nauda manta nauda manta 

1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas  

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs) 

1.1. VALSTS KANCELEJA 

reģ.Nr.90000055313 

5 000 0 0 0 

Kopā 5 000 0 0 0 

 
III Ziedojumu un dāvinājumu 

izlietojuma kopsumma 

5 000 

tai skaitā Neierobežotai lietošanai  

(t.sk. vispārēji ziedojumi) 

Noteiktiem mērķiem  

(t.sk. mērķziedojumi) 

  nauda manta nauda manta 

1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un 

uzdevumiem: 

4 550    

1.1. t.sk. sabiedriskā labuma darbībai 4 550    

1.2. t.sk. citiem mērķiem un 

uzdevumiem 

0 0 0 0 

2. Administratīvajiem izdevumiem 450 0 0 0 

3. Pārējiem saimnieciskās darbības 

izdevumiem 

0 0 0 0 

 Kopā 5 000 0 0 0 

 

IV Atlikums pārskata gada beigās 0 

 

 
 

 

 

 

Rasma Pīpiķe  

  

Direktore   
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Finanšu pārskatu pielikums 

1. 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 2010. gada 1. janvāra līdz 2010. 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. 
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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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2. Saņemtās dotācijas 

 

2010 

Ls 

2009 

Ls 

Norvēģijas valdība, EEZ 14 896 16 860 

ĪUMSIL /Bērnu Ministrijas dotācijas 0 15 000 

EKP Latvijā 0 10 362 

Management Systems International 742 3 962 

Frīdriha Ēberta fonds 1 845 2 790 

Rīgas Dome 6 110 700 

EK direktoriāts 1 363 0 

Sorosa Fonds – Latvija piešķirtie granti 3 305 0 

POUR LA SOLIDARITE ASBL 4 217 0 

Sabiedrības integrācijas fonds 14 022 0 

AB.lv Fonds 950 0 

KOPĀ: 47 450 49 674 

3. Citi ieņēmumi 

 

2010 

Ls 

2009 

Ls 

Citi ieņēmumi 0 187 

Procentu ienākumi un ienākumi no valūtas kursa 

paaugstināšanās 60 34 

KOPĀ: 60 221 

4. Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 
2010 

Ls 

2009 

Ls 

Atlīdzība par darbu 19 275 27 554 

KOPĀ: 19 275 27 554 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nodeva 4 666 6 628 

KOPĀ: 4 666 6 628 

 

 

 2010  2009  

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 5   5   

 

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

 

2010  

Ls 

2009  

Ls 

Nomas un komunālie izdevumi 6 745 8 407 

Autoratlīdzību izmaksas 13 110 6 356 

Izmaksas individuālā darba veicējiem 4 909 3 415 

Reklāmas un informatīvie izdevumi 0 3 039 

Komandējuma un transporta izmaksas 540 2 131 

Sakaru izdevumi 1 450 1 323 

Kancelejas izdevumi 1 576 1 050 

Semināru organizācijas izdevumi 6 336 1 014 

Biroja izdevumi 161 441 

Bankas pakalpojumu izdevumi 145 158 

Revīzijas pakalpojumi 150 150 

Samaksātās biedru naudas 0 92 

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 10 83 

Reprezentācijas izdevumi 255 51 

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 25 0 

KOPĀ: 35 412 27 710 

 

6. Nemateriālie ieguldījumi 

2006.gadā iegādāta grāmatvedības datorprogrammas Zalktis 2006.2 versijas licence. 

7. Pamatlīdzekļi 

 

 
2010 

Ls 

2009 

Ls 

Iegādes vērtība gada sākumā 6 082 5 919 

   Iegādāts pārskata gadā 1 293 163 

Iegādes vērtība gada beigās         7 375 6 082 

   

Uzkrātais nolietojums gada sākumā 5 612 4 957 

   Aprēķināts par pārskata gadu 353 655 

Uzkrātais nolietojums gada beigās 5 965 5 612 

   

Atlikusī vērtība gada sākumā 470 962 

Atlikusī vērtība gada beigās 1 410 470 

 

8. Debitori 

 

2010 

Ls 

2009 

Ls 

Norēķini ar pircējiem 0 460 

Norēķini par prasībām pret norēķinu personām 0 20 

Norēķini par nodokļiem un nodevām 163 2 

KOPĀ: 163 482 
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9. Nauda 

 2010* 

Ls  

2009* 

Ls  

Norēķinu kontos bankā LVL 297 1 279 

Norēķinu kontos bankā EUR 0 3 514 

KOPĀ: 297 4 793 

*Naudas līdzekļu atlikumi valūtā pārrēķināti pēc 

Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa 

31.12.09.: EUR=0.702804 

31.12.10.: EUR=0.702804 

  

10. Rezerves fonds 

 

 

2010 

Ls 

2009 

Ls 

   

Rezerves fonds gada sākumā  2 191 9 023 

   Ieņēmumu un izdevumu starpība (930) (6 832) 

Rezerves fonds gada beigās 1 261 2 191 

 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi 

par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” biedrība samazina tās rezerves fondu 

izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem apmērā. 

11. Nodokļu un sociālās apdrošināšana maksājumi  

  

Aprēķinātie un samaksātie nodokļi ir atspoguļoti šādi: 

 

Pārmaksātie/ (maksājamie)  Atlikums uz 

01.01.2010. 

Aprēķināts  Samaksāts   Atlikums uz 

31.12.2010 

     

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 37 6 986       7 080 -57 

 Sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas -1 6 378 6 483 -106 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva -1 22 17 4 

12. Citi kreditori 

 

 

2010 

Ls 

2009 

Ls 

Nākamo periodu ieņēmumi-projektu neizlietotā daļa 0 3 515 

Norēķini par avansiem personālam 4 2 

Norēķini ar piegādātājiem 55 0 

Uzkrātās saistības pret komunālajiem maksājumiem 546 0 

KOPĀ 605 3 517 

 


