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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. Āris Adlers 

2. Daiga Zaķe 

3. Eva Birzniece 

4. Ieva Zeiferte 

5. Ligita Azovska 

6. Marija Ābeltiņa 

7. Uldis Dūmiņš 

 

Direktore Rasma Pīpiķe no 01.01.2005.gada līdz šim brīdim 

  

Finanšu gads 2011. gada 1. janvāris – 2011. gada 31. decembris  
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Biedri 

 

2011. GADĀ BIEDRĪBĀ UZŅEMTI ŠĀDI BIEDRI 

 

1. Asociācija Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 

2. "Izglītības apvienība "I Fortum"" 

3. Latvijas Dabas fonds 

4. Latvijas Invalīdu atbalsta asociācija 

5. Latvijas Invalīdu biedrība 

6. Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds 

7. Latvijas Pašvaldību mācību centrs 

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

9. Nevalstisko organizāciju apvienība "Jēkabpils NVO atbalsta centrs" 

10. NVO "OZOLS" 

11. Publisko attiecību institūts 

12. "Sabiedrība par atklātību - Delna" 

13. Veselības projekti Latvijai 
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Vadības ziņojums 

 

VADĪBAS ZIŅOJUMS 

Biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) 

Saturiskā atskaite par paveikto 2011. 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 2011. 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.  
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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” 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. 2011. gada beigās 

eLPA biedru skaits sasniedza 125 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 13 

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. 

 

 

I Ietekmēt politikas procesu, ievērojot biedrību un nodibinājumu kopējās intereses 

 

1. 2011. gadā eLPA iniciēja un izveidoja Līdzdalības konsorciju. Tas izveidots, 

lai nodrošinātu kvalitatīvu sadarbību līdzdalības īstenošanā nacionālās 

attīstības plānošanas procesā. Līdzdalības konsorcijs paredz vienotu un 

koordinētu pieeju sešu, dažādu nozaru nevalstisko organizāciju sadarbību, 

līdzdarbojoties Latvijas NAP 2014. – 2020. izstrādē un ES struktūrfondu 

plānošanas procesā, un tiesību aktu izstrādē par periodu no 2014.gada līdz 

2020.gadam. Konsorcija līguma slēdzēja puses ir: biedrība Latvijas 

Pilsoniskā alianse; biedrība Latvijas Lauku forums; biedrība Latvijas 

Radošo savienību padome; onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 

„Dzīvības koks”; biedrība Pro Futuro; biedrība Latvijas zaļā kustība. 

2. 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; 

 atspoguļojot NVO viedokli Valsts prezidenta Stratēģiskās attīstības 

komisijā; 

 piedaloties Valsts sekretāru sanāksmēs; 

 līdzdarbojoties Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda padomes sēdēs un 2011. Gadā pildot 

Padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu; 

 piedaloties tikšanās reizēs ar ārlietu ministru par jautājumiem, kas 

saistīti ar ES jautājumiem; 

 strādājot darba grupās Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā; 

 piedaloties diskusijās starpinstitūciju sanāksmēs par izmaiņām 

normatīvajos aktos; 

 darbojoties Rīgas domes konsultatīvajā padomē par sabiedrības 

integrāciju. 

 

Pārskata periodā eLPA sniegusi 54 atzinumus ministrijām un Saeimas 

likumdošanas komisijām ar mērķi iebilst vai atbalstīt noteiktas 

likumdošanas iniciatīvas. Galvenos iebildumus, kas vērsti uz biedrību un 

nodibinājumu neatkarības mazināšanu un NVO attīstības mazināšanu, 

eLPA pauda par: 1)Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā 

skatītajiem grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā; 2)Aizsardzības 

ministrijas veidoto NVO finansēšanas kārtību; 3) Kultūras ministrijas 

normatīvo aktu projektiem: Nacionālās identitātes, pilsoniskās 

sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes; 

nacionālās pozīcijas projekts Par Eiropas Savienības atbalsta programmas 

„Eiropa pilsoņiem” darbību pēc 2013.gada. 4) Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas biroja izstrādātais informatīvais ziņojums “Par valsts vai 

pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu 

pilnveidošanu”; 5) administratīvajiem šķēršļiem Eiropas Sociālā fonda 

aktivitāšu ieviešanā, ar ko sastopas NVO; 6) Ekonomikas ministrijas 

izstrādāto koncepciju par valsts pārvaldes un pašvaldību kapitālsabiedrību 

pārvaldi un ziedošanas kārtību; 7) Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas priekšlikumiem mainīt esošo un veidot jaunu kārtību 

ES teritoriālās kohēzijas politikas kontekstā un Latvijas vietējo 

referendumu kontekstā; 8) Labklājības ministrijas izstrādāto nacionālo 

pozīciju Eiropas Komisijas paziņojumam „Sociālās uzņēmējdarbības 

iniciatīva. Veidojot labvēlīgu vidi sociālajiem uzņēmumiem, galvenajām 

sociālajā ekonomikā un inovācijās iesaistītajām pusēm”. 

3. Pateicoties eLPA ierosinājumam, NVO  un MK sadarbības memoranda 

padomē 2011. gadā tika uzsākta iniciatīva ministriju un NVO sadarbības 

izvērtēšanai. eLPA izstrādāja un piedāvāja Valsts kancelejai izvērtēšanas 

kritērijus, kas daļēji tiek izmantoti ministriju un NVO sadarbības 

izvērtēšanas procesā. Sadarbības izvērtēšana, veicot to konkrētā jomā ļauj 

detalizēti analizēt konkrētās ministrijas sadarbības praksi ar NVO. eLPA 

priekšlikums ir vērtēt NVO un valdības sadarbības pieredzi atbilstoši 

Eiropas padomes Labās prakses kodam par pilsoniskās sabiedrības 

līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā. 

4. 2011. gadā organizēts Saeimas un NVO sadarbības forums, kurā tika 

analizētas trīs jomas – Nacionālā attīstības plāna izstrāde, izglītība un 
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sociālā joma. eLPA ir pārstāvēta Saeimas un NVO sadarbības grupā. 

Īstenojot sadarbību, 2011. gadā eLPA un iniciatīva manabalss.lv organizēja 

Saeimā diskusiju „Iedzīvotāju elektroniski pausto iniciatīvu izskatīšana 

Saeimā”, kurā tika spriests par iespējām paplašināt iedzīvotāju līdzdalību 

likumdošanas procesā, kolektīvi iesniedzot likumdošanas iniciatīvas 

elektroniski. Tas ļautu katrai idejai, kas spēj savākt noteiktu parakstu 

skaitu (piemēram, 10 000 parakstus), nonākt Saeimas darba kārtībā.  

5. 2011. gadā eLPA uzturējusi prasību par NVO finansēšanas sistēmas 

sakārtošanu no valsts budžeta līdzekļiem. Finanšu ministrijā izveidota 

darba grupa, kuras uzdevums ir sakārtot minēto jautājumu.  

6. Lai stiprinātu NVO neatkarību, eLPA ir sniegusi iebildumus Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas birojam par iniciatīvu noteikt, NVO 

amatpersonas par valsts amatpersonām. Par šo tēmu ir rīkota diskusija, 

kurā piedalījās plašs pulks NVO no dažādām jomām, kā arī bijusī kultūras 

ministre Sarmīte Ēlerte, KNAB  un Finanšu ministrijas pārstāvji.  
 

 

VEICINĀT FINANŠU PIEEJAMĪBU BIEDRĪBĀM UN NODIBINĀJUMIEM 

1. eLPA veic interešu aizstāvību, popularizējot un skaidrojot, NVO fonda 

izveides nepieciešamību Latvijā. Pēc sešu gadu nepārtrauktas skaidrošanas, 

NVO fonds, kā darbības aktivitāte, tikusi iekļauta gan Nacionālās identitātes, 

pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas pamatnostādnēs līdz 2018. 

gadam, gan Valda Dombrovska valdības rīcības plānā. Ir panākta izpratne 

gan politikas veidotājos, gan institūcijās, kuras veic finanšu līdzekļu 

administrēšanu, ka šāds fonds ir nepieciešams. 

2. eLPA 2011. gadā turpinājusi pārstāvēt visos esošajos formātos NVO 

intereses starptautisko finanšu instrumentu ieviešanas ietvaros, sniedzot 

informāciju par NVO sektoru un tā redzējumu donoru valstīm, piemēram, 

2011. gadā Norvēģijas Karalistes vēstniecībai saistībā ar EEZ un Norvēģijas 

finanšu instrumentiem.  eLPA veikusi interešu aizstāvību valdības un 

Finanšu ministrijas līmenī.  

3. 2011. gadā būtiska uzmanība pievērsta administratīvā sloga 

samazināšanai struktūrfondu ietvarā, konkrēti, NVO pieejamās kapacitātes 

stiprināšanas programmas 1.5.2.2.2. ietvaros.  

4. Iesniegts redzējums par valsts un pašvaldības kapitālsabiedrību līdzekļu 

apsaimniekošanu Ekonomikas ministrijā un Finanšu ministrijā, kā arī vairāk 

kārt jautājums aktualizēts NVO un MK sadarbības memoranda padomes 

sēdēs. 

5. Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, aktualizēts jautājums par 

NVO līdzfinansējuma programmu no Latvijas valsts budžeta.  

 

 

STIPRINĀT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU KAPACITĀTI TO 

PAMATDARBĪBAS JAUTĀJUMOS 

1. 2011. gadā Rīgā izveidots nevalstisko organizāciju inkubators, kurā bija trīs dalībnieki: 

biedrība SPARS, biedrība RASA un biedrība Labas Domas. Inkubatoru dalībnieku atlase 

notika, balstoties uz iepriekš izstrādātiem kritērijiem un inkubatora konkursa nolikumu. 

NVO inkubatora izveide ir unikāla aktivitāte Latvijas kontekstā, jo citās pašvaldībās nav 
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izveidota sistēma, kas nodrošina organizācijām institucionālu atbalstu to darbībai un 

pasākumiem. Inkubatora dalībnieki piedalījās dažādās apmācībās par organizācijas 

darbību un attīstību un veiksmīgi īstenoja savus projektus. 

2. Pārskata periodā izstrādāti vairāki NVO vajadzībām atbilstoši metodiskie 

materiāli un publikācijas par biedrību un nodibinājumu attīstības 

jautājumiem un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā. 

 Rokasgrāmatas izveide par NVO interešu aizstāvību lēmumu 

pieņemšanas procesos – metodes, stratēģijas un interešu aizstāvības 

„Līdzdalības liecības”; 

 Izveidotas informatīvas vizuālās grafikas „NVO līdzdalība Eiropas 

Savienībā”; „Finansējums NVO sektorā”; „NVO iesaiste Eiropas 

Savienības struktūrfondu plānošanā laikā no 2014. - 2020.gadam”. 

Informatīvās grafikas ievietotas eLPA interneta vietnē un citos 

informatīvajos kanālos, piemēra žurnāla „Ir.lv” portālā. 

3. Pārskata periodā sagatavoti tematiski raksti par NVO aktuālām tēmām. Raksti 

tikuši pārpublicēti un izplatīti plašai auditorijai. Pārskata periodā sagatavoti šādi 

raksti: 

 „Izmanto citu līdzdalību savu interešu aizstāvībai”; 

 „Līdzdalības izvērtēšanas divas puses”; 

 „Publiski atklāta + Caurspīdīga = Atklāta NVO”; 

 „Ceļā uz veiksmīgu Saeimas un NVO sadarbību”; 

 „Dzirdēt NVO - vairāk un skaļāk”; 

 „Sadarbības veidošana kā neizmantotais resurss NVO sektorā Latvijā”; 

 „IKT – mūsdienu ierocis arī NVO darbā”; 

 „Kas ir efektīva līdzdalība?”; 

 „Efektīva līdzdalība – informēšana”; 

 „Efektīva līdzdalība – konsultācijas”; 

 „Efektīva līdzdalība – dialogs”; 

 „Efektīva līdzdalība – partnerība”; 

 „Vai Latvijā ir sociālā uzņēmējdarbība?”; 

 „NVO ieguldījums Latvijā”; 

 „NVO – platforma tavām idejām”. 

 

3. eLPA ir sniegusi apmācības vairāk kā 300 biedrību un nodibinājumu 

pārstāvjiem par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanas 

procesā. Apmācību organizēšanas laikā eLPA stiprinājusi sadarbību ar 

Zemgales NVO centru, Ziemeļkurzemes NVO centru, Ventspils reģionālo 

NVO centru, Preiļu NVO centru un Alūksnes NVO atbalsta centru. 

4. eLPA pastāvīgi sniedz bezmaksas konsultācijas par organizāciju 

dibināšanu, darbību, attīstību, interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu 

pieņemšanas procesā.  

5. Augusta vidū eLPA aicināja NVO vadītājus uz tradicionālo NVO vasaras 

akadēmiju. 2011. gada vasaras akadēmijas tēma bija „Izcilība NVO darbā. 

Mūsu bizness ir sabiedriskais labums”. Akadēmijā uz trīs dienām pulcējās 

27 dalībnieki, lai papildinātu zināšanas par: līderību, sociālo 

uzņēmējdarbību un sadarbības stiprināšanu. 

 

 

POPULARIZĒT UN SKAIDROT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU DARBĪBU 

SABIEDRĪBĀ 
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1. eLPA panākusi, ka Latvijā tiek veikts pētījums par NVO sektoru. 2011. gadā tika 

izdots „Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2011”  pieejams www.nvo.lv un www.sif.lv 

Pētījums nodrošināja vērienīga apjoma datu apkopojumu par Latvijas NVO sektoru. 

2. eLPA izstrādājusi un iesniegusi NVO sektora pētniecības un datu apkopošanas 

projektu, kuram piešķirts īpašs projekta statuss Latvijas piedāvājumā un, kurš ticis 

iekļauts Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu grantu shēmā. 

3. eLPA pārstāvji, izmantojot visus līdzdalības instrumentus, informē 

publisko pārvaldi par NVO sektoru un tā vajadzībām.  

4. 2011. gadā eLPA sadarbībā ar PRVIDUS un Sorosa fonda-Latvija atbalstu 

uzsāka īstenot pētniecības projektu par sociālo uzņēmējdarbību un šī 

koncepta ieviešanas iespējām Latvijā.  

5. Ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu 

atbalstu izstrādāta brošūra „Iedzīvotāju ābece”. Tajā sniegta informācija 

par līdzdalības iespējām Rīgas pašvaldībā, iegūstot informāciju un aktīvi 

iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesā. Brošūras uzdevums ir informēt 

Rīgas iedzīvotājus par iestādēm un līdzdalības veidiem, sniedzot 

kontaktinformāciju. Kontaktinformācija ir dota, lai nodrošinātu iedzīvotāju 

plašāku saziņu ar izpilddirekcijām, pašvaldības departamentiem un domes 

deputātiem komitejās un komisijās. Elektroniskā brošūra ir pieejama eLPA 

interneta vietnes www.nvo.lv sadaļā Līdzdalība, Sadarbība ar Rīgas domi, 

tā ir nosūtīta Rīgas organizācijām un institūcijām ar lūgumu ievietot 

informāciju tās interneta vietnē. 

6. Notikušas apmācības „Kā lietot e-portfeli”. Uz apmācībām īpaši bija 

aicinātas NVO, kuras ir parakstījušas sadarbības memorandu ar Rīgas 

domi. Apmācību mērķis bija dalībniekus iepazīstināt ar rīkiem, kas būtiski 

atvieglo NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā. Šie rīki ir Rīgas 

domes e-portfelis un pieejamā informācija Rīgas domes interneta vietnē. 

7. Notikušas trīs „Ideju brokastis”: „Nauda ripo bērnam”; „Rīga – kultūras 

galvaspilsēta”; „Vai Rīga ir drošības meka?”. Konkrētais pasākumu formāts 

ļāvis problēmu risināšanā iesaistīt NVO, Rīgas iedzīvotājus un institūcijas. 

8. eLPA uztur un atjauno biedrībām un nodibinājumiem aktuālu informāciju 

eLPA vortālā www.nvo.lv. 2011. gadā izveidoti divi e-rīki. Elektroniskie 

rīki nodrošinās, ka vienā tiks organizēta NVO viedokļu apkopošana par 

dažādiem normatīviem dokumentiem. Otrs rīks domāts plašāku iedzīvotāju 

grupu viedokļa apkopošanai par būtiskiem jautājumiem, kuros 

nepieciešams sabiedrības viedoklis.  

9. Rudenī eLPA rīkoja Rīgas reģionā akciju „Mazais Pilsonis”. Akcijā 

iesaistījās vairāk kā 700 skolēnu un aptuveni 10 organizācijas, lai 

interaktīvā veidā uzzinātu viedokļus par nacionālo identitāti, 

pilsonisko sabiedrību un sabiedrības integrāciju.  

10. 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 2011.gadā ievietoja sociālajos tīklos: 

Domubiedru grupa „Nevalstiskās organizācijas” portālā draugiem.lv, 

domubiedru grupa „Civic Alliance - Latvia” portālā www.facebook.com, 

eLPA darbinieku viedokļi eLPA blogā portālā www.lv.lv, eLPA konts 

Twitter.com/alianse. 

 

 

http://www.nvo.lv/
http://www.sif.lv/
http://www.nvo.lv/
http://www.nvo.lv/
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/elpa.php?lang=lv&id=8
http://www.lv.lv/
http://twitter.com/alianse


 

© eLPA, 2012         11  

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 NVO sadarbības tīklā 

CIVICUS. 

2. Nodrošina aktivitātes, kas attīsta Apvienoto Nāciju Organizācijas 

atbalstītu Vispasaules NVO dienas izveidošanu. Baltijas jūras NVO 

sadarbības tīkla koordinējošā komiteja ir pieņēmusi lēmumu, ka atbildīga 

par projekta īstenošanu Baltijas reģionā ir biedrība „Latvijas Pilsoniskā 

alianse”. Vispasaules NVO dienas iniciatori un atbalstītāji pieņēmuši 

lēmumu, ka vispasaules NVO diena tiks atzīmēta 18. Novembrī, kas 

vienlaikus ir arī Latvijas neatkarības proklamēšanas gadadiena. 

3. eLPA sniedz informāciju Latvijas Ārlietu ministrijai par eLPA 

kompetencēm, lai iesaistītu organizāciju sadarbības projektos ar 

sadarbības valstīm. Papildus eLPA informē ārvalstu sadarbības tīklus par 

Latvijas organizācijām, kad tiek meklēti sadarbības partneri Latvijā. 

4. Pārskata periodā eLPA turpinājusi īstenot projektu NVO ilgtspējas 

indekss, kura laikā tiek veidots ziņojums par NVO sektora attīstību 

Latvijā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar USAID.  

 

 

FINANSĒJUMS DARBĪBAS UN AKTIVITĀŠU ATBALSTAM 

2011.gadā eLPA iesniegusi piecpadsmit projektu pieteikumus gan starptautiskām 

institūcijām, gan vietēja mēroga fondiem, gan piedalījusies iepirkumu konkursos 

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!  

 

2011.gadu biedrība noslēdz ar izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem  3 048 

LVL apmērā, kas nozīmē, ka šajā gadā eLPA, lai turpinātu darbību un 

nodrošinātu projektu priekš finansējumu, izmantoja gan saimnieciskā darbībā 

gūtos ieņēmumus gan iepriekšējo gadu uzkrātās rezerves, kā arī īstermiņa 

aizdevumus no privātpersonām. Uz 2012.gada sākumu biedrības rezervju 

atlikums ir negatīvs – 1787 LVL. 
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Gada pārskats pilnībā atspoguļo biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” darbību 

2011. 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 

  

   

2012. gada 27.marts   

 

 

 

Gada pārskats apstiprināts dalībnieku pilnsapulcē 2012. gada 27. martā. 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
 

 Piezīme 2011 2010 

  Ls Ls 

IEŅĒMUMI    

    

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās 

iemaksas  1 125 2 088 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  0 5 000 

III. Saņemtās dotācijas 2 56 127 47 450 

IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   853 3 317 

V. Citi ieņēmumi 3 1 071 920 

VII. IEŅĒMUMI KOPĀ  59 176 58 775 

    

VIII. IZDEVUMI    

    

1.Naudas maksājumi personām    

2.Materiālu izdevumi    

3. Algas 4 17 536 19 275 

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi  4 478 4 666 

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 

un  

    norakstīšana  470 352 

6. Citi izdevumi 5 39 740 35 412  

X. IZDEVUMI KOPĀ  62 224 59 705 

    

XI. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA (3 048) 

 

(930) 
 

 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 

 

 

 

   

Rasma Pīpiķe    

Direktore   
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Bilance 
 

AKTĪVS Piezīme 31.12.2011. 31.12.2010. 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   Ls   Ls  

II. Pamatlīdzekļi    

1. Pārējie pamatlīdzekļi 6 940 1 410 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  940 1 410 
    

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

I. Debitori 7 91 163 

II. Nauda 8 93 297 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  184 460 
    

KOPĀ AKTĪVS  1 124 1 870 

    

PASĪVS    

I. Fondi    

1. Rezerves fonds 9 (1 787) 1 261 

II. Īstermiņa kreditori    

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 10 74 4 

2. Pārējie kreditori  11 2 837 605 

KOPĀ PASĪVS  1 124 1 870 

 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 

 
 

 

Rasma Pīpiķe    

Direktore   
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 
Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

 

I Atlikums pārskata gada sākumā 0 

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu 

un dāvinājumu kopsumma 
0 

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.  0 0 0 0 

Kopā 0 0 0 0 

 
III Ziedojumu un dāvinājumu 

izlietojuma kopsumma 

0 

tai skaitā Neierobežotai lietošanai  

(t.sk. vispārēji ziedojumi) 

Noteiktiem mērķiem  

(t.sk. 

mērķziedojumi) 

  nauda manta nauda manta 

1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un 

uzdevumiem: 

0    

1.1. t.sk. sabiedriskā labuma darbībai 0    

1.2. t.sk. citiem mērķiem un 

uzdevumiem 

0 0 0 0 

2. Administratīvajiem izdevumiem 0 0 0 0 

3. Pārējiem saimnieciskās darbības 

izdevumiem 

0 0 0 0 

 Kopā 0 0 0 0 

 

IV Atlikums pārskata gada beigās 0 

 

 
 

 

 

Rasma Pīpiķe  

  

Direktore   
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Finanšu pārskata pielikumi 
 

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 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. 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 

 

2011 

Ls 

2010 

Ls 

Eiropas Sociālais Fonds 15 875 0 

Sabiedrības integrācijas fonds 7 820 14 022 

Rīgas Dome 7 698 6 110 

Norvēģijas valdība, EEZ 7 458 14 896 

POUR LA SOLIDARITE ASBL 3 710 4 217 

Management Systems International 3 516 742 

PROVIDUS 2 811 0 

US DPARTMENT OF STATE 2 470 0 

EK direktoriāts 2 108 1 363 

Microsoft  2 035 0 

Frīdriha Ēberta fonds 626 1 845 

Sorosa Fonds – Latvija piešķirtie granti 0 3 305 

AB.lv Fonds 0 950 

KOPĀ: 56 127 47 450 

3. Citi ieņēmumi 

 

2011 

Ls 

2010 

Ls 

Citi ieņēmumi-dalības maksas 1040 860 

Procentu ienākumi un ienākumi no valūtas kursa 

paaugstināšanās 31 60 

KOPĀ: 1 071 920 

4. Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 
2011 

Ls 

2010 

Ls 

Atlīdzība par darbu 17 536 19 275 

KOPĀ: 17 536 19 275 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, riska 

nodeva 4 478 4 666 

KOPĀ: 4 478 4 666 

 

 

 2011  2010  

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 5   5   

 

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

 

2011  

Ls 

2010  

Ls 

Autoratlīdzību izmaksas 16 217 13 110 

Semināru organizācijas izdevumi 6 645 6 336 

Nomas un komunālie izdevumi 5 255 6 745 

Projektu administratīvās izmaksas 3 007 0 

Kancelejas izdevumi 2 074 1 576 

Reklāmas un informatīvie izdevumi 1 468 0 

Izmaksas individuālā darba veicējiem 1 363 4 909 

Komandējuma un transporta izmaksas 1 089 540 

www izstrādes un uzturēšanas izdevumi 1 046 0 

Sakaru izdevumi 379 1 450 

Tulkošanas un informācijas pakalp.izmaksas 367 0 

Bankas pakalpojumu izdevumi 163 145 

Revīzijas pakalpojumi 150 150 

Samaksātās biedru naudas 144 0 

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 140 10 

Biroja izdevumi 137 161 

Mazvērtīgais inventārs 94 0 

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 2 25 

Reprezentācijas izdevumi  0 255 

KOPĀ: 39 740 35 412 

 

6. Pamatlīdzekļi 

 

 
2011 

Ls 

2010 

Ls 

Iegādes vērtība gada sākumā 7 375 6 082 

   Iegādāts pārskata gadā 0 1 293 

Iegādes vērtība gada beigās 7 375         7 375 

   

Uzkrātais nolietojums gada sākumā 5 965 5 612 

   Aprēķināts par pārskata gadu 470 353 

Uzkrātais nolietojums gada beigās 6 435 5 965 

   

Atlikusī vērtība gada sākumā 1 410 470 

Atlikusī vērtība gada beigās 940 1 410 

 

7. Debitori 

 

2011 

Ls 

2010 

Ls 

Norēķini par nodokļiem un nodevām 91 163 

KOPĀ: 91 163 

 

8. Nauda 
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 2011 

Ls  

2010 

Ls  

Norēķinu kontos bankā LVL 93 297 

KOPĀ: 93 297 

9. Rezerves fonds 

 

 

2011 

Ls 

2010 

Ls 

   

Rezerves fonds gada sākumā  1 261 2 191 

   Ieņēmumu un izdevumu starpība (3 048) (930) 

Rezerves fonds gada beigās (1 787) 1 261 

 

 

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. 

10. Nodokļu un sociālās apdrošināšana maksājumi  

  

Aprēķinātie un samaksātie nodokļi ir atspoguļoti šādi: 

 

Pārmaksātie/ (maksājamie)  Atlikums uz 

01.01.2011. 

Aprēķināts  Samaksāts   Atlikums uz 

31.12.2011 

     

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -57 7075 6944 74 

 Sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas -106 6498 6483 -91 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 4 17 21 0 

11. Citi kreditori 

 

 

2011 

Ls 

2010 

Ls 

Aizdevumi projektu īstenošanai 2 576 0 

Norēķini ar piegādātājiem 157 55 

Norēķini par autoratlīdzības līgumiem 96 0 

Norēķini par avansiem personālam 8 4 

Uzkrātās saistības pret komunālajiem maksājumiem 0 546 

KOPĀ 2 837 605 

 

 
 


