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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. Ansis Bērziņš 

2. Daina Kazāka 

3. Gatis Litvins 

4. Ivars Balodis 

5. Jeļena Matjakubova 

6. Ligita Azovska 

7. Marija Ābeltiņa 

 

Direktore Rasma Pīpiķe no 01.01.2005.gada līdz šim brīdim 

  

Finanšu gads 2012. gada 1. janvāris – 2012. gada 31. decembris  
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Biedri 
2012. GADĀ BIEDRĪBĀ UZŅEMTI ŠĀDI BIEDRI 

1. Apdāvinātības sistēma nācijas izaugsmei 

2. Atbalsta un sociālās iekļaušanās centrs „ TICEM” 

3. Āris Adlers 

4. Biedrība „Zinis” 

5. Dzīvnieku draugu fonds 

6. Eiropas Latviešu apvienība 

7. florbola klubs „Rīgas Bigfoots” 

8. Fonds Sabiedrībai, 

9. Labdarības faktors 

10. Latvijas apvienotā frizieru arodbiedrība 

11. Latvijas Kvalitātes biedrība 

12. Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācija 

13. Pacientu Ombuds 

14. Publicētava 

15. Sabiedrības integrācijas biedrība 

16. Save the future 

17. Sociālās uzņēmējdarbības attīstības fonds 

18. Vides attīstības biedrība 
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Vadības ziņojums 

 
Biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) 

Saturiskā atskaite par paveikto 2012. 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.  

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. 2012. gada beigās eLPA biedru skaits 
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sasniedza 114 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 18 jauni biedri.  

 

I IETEKMĒT POLITIKAS PROCESU, IEVĒROJOT BIEDRĪBU UN 

NODIBINĀJUMU KOPĒJĀS INTERESES 

 

1. 2012. gadā eLPA turpināja Līdzdalības konsorcija koordinēšanu un aktīvu 

tā darbības nodrošināšanu un iesaistīšanu dažādos procesos. Konsorcijs 

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. 

Konsorcijs 2012. gadā sniedzis vairākus atzinumus par Nacionālo 

attīstības plānu. Konsorcija pārstāvji, tajā skaitā eLPA vadītāja iesaistījās 

Nacionālā attīstības plāna izstrādes darba grupās. eLPA NAP kontekstā 

iestājās par diviem jautājumiem: 1. pilsoniskās sabiedrības lomas 

palielināšana prioritāšu un uzdevumu kontekstā un sociālās 

uzņēmējdarbības kā koncepta ietveršanu dokumenta kontekstā. 

Apstiprinot NAP pēdējā redakcijā sociālās uzņēmējdarbības koncepts tika 

izņemts no dokumenta prioritāšu saraksta. eLPA sagatavoja vēstuli un 

nosūtīja to visiem 100 Saeimas deputātiem, kur balstoties uz šo vēstuli 

sociālās uzņēmējdarbības koncepts tika atgriezts dokumentā un tam 

paredzēts finansiāls atbalsts nākamajā plānošanas periodā. 

2. eLPA Konsorcija ietvaros organizēja diskusiju ar plašu NVO loku saistībā 

ar Nacionālā attīstības plāna izstrādi un procesu, kādā veidā nodrošināt 

NVO dalību šajā procesā.   

3. Organizācija aktīvi piedalījusies biedrību un nodibinājumu darbību 

ietekmējošo politikas iniciatīvu izstrādē, regulāri sekojot līdzi aktualitātēm 

publiskajā pārvaldē: 

 piedaloties Saeimas likumdošanas komisiju sēdēs; 

 atspoguļojot NVO viedokli Valsts prezidenta Stratēģiskās attīstības 

komisijā; 

 piedaloties Valsts sekretāru sanāksmēs; 
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 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; 

 strādājot darba grupās Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā 

veicot darbu pie Valdības un NVO memoranda un ar to saistīto 

dokumentu pārstrādes; 

 regulāri nodrošina informācijas sniegšanu Valsts Kancelejai par 

NVO aktuāliem jautājumiem.  

4. eLPA ir sagatavojusi un iesniegusi 28 atzinumus un vēstules ministrijām, 

Saeimas komisijām un Pārresoru koordinācijas centrā. Atzinuma 

gatavošanā un kopīga viedokļa konsolidācijā eLPA atkārtoti iesaistījusi 

vairākas dažādu darbības jomu NVO platformas. 

5. 2012. gadā organizēts Saeimas un NVO sadarbības forums, kurā tika 

diskutētas trīs jomas – ES jautājumi, Ekonomiskais izrāviens un 

sabiedrības integrācija. eLPA koordinēja un līdzvadīja Ekonomiskā 

izrāviena sesiju. eLPA ir pārstāvēta Saeimas un NVO sadarbības grupā. 

2012. gada atklāšanas runu Saeimā teica eLPA padomes locekle Jeļena 

Matjakubova. 

6. 2012. gadā eLPA panāca būtisku progresu brīvprātīgā darba likumdošanas 

sakārtošanas virzienā, uzsākot atklātu diskusiju ar Saeimas deputātiem 

par šīs jomas sakārtošanu un panākot, ka likums ir iesniegts Sociālo un 

darba lietu komisijai izstrādāšanai. 

 

II VEICINĀT FINANŠU PIEEJAMĪBU BIEDRĪBĀM UN 

NODIBINĀJUMIEM 

1. Sadarbībā ar eLPA biedru organizācijām un Sabiedrības integrācijas 

fondu, aktualizēts jautājums par NVO līdzfinansējuma programmu no 

Latvijas valsts budžeta Saeimas finanšu un budžeta komisijā, panākot, ka 

2013. gadā sākot ar februāri  šajā programmā pieejami aptuveni 72 

tūkstoši latu. 

2. 2012. gadā eLPA aktīvi iesaistījusies Eiropas Ekonomiskās zonas un 

Norvēģijas finanšu instrumentu normatīvā regulējuma izstrādē un 

komentēšanā. 

3. 2012. gadā eLPA uzturējusi prasību par NVO finansēšanas sistēmas 

sakārtošanu no valsts budžeta līdzekļiem. Finanšu ministrijā izveidota 

darba grupa, kuras uzdevums ir sakārtot minēto jautājumu. 
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4. eLPA 2012. gadā piedalījusies darba grupas sēdēs Finanšu Ministrijā, 

sniedzot informāciju un NVO viedokli. 

5. eLPA iestājas par finansējuma pieejamību nākamā plānošanas periodā 

struktūrfondu ietvarā. Organizācija iesaistījusies pagaidu uzraudzības 

komitejas darbā. 

 

III STIPRINĀT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU KAPACITĀTI TO 

PAMATDARBĪBAS JAUTĀJUMOS 

1. 2012. gadā Rīgā tika turpināta nevalstisko organizāciju inkubatora 

darbība, kurā bija trīs dalībnieki: Rīgas neredzīgo biedrība, iniciatīva 

„Iepriecini mazuli” un iniciatīva „Bolderājas jauniešu centrs” Inkubatoru 

dalībnieku atlase notika, balstoties uz iepriekš izstrādātiem kritērijiem un 

inkubatora konkursa nolikumu. Visās aktivitātēs kopā tika iesaistīti 

aptuveni 300 cilvēki - gan kā aktivitāšu dalībnieki, gan kā pakalpojumu 

saņēmēji. 

2. eLPA ir sniegusi apmācības biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem par 

interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, finanšu 

grāmatvedības, finanšu vadības un komunikāciju jautājumiem – Kurzemē, 

sadarbībā ar Talsu NVO centru un Tukuma NVO apvienību. eLPA 

nodrošinājusi ilgstošu apmācību kursu biedrībai „Rūpju bērns”. Tāpat 

sniegtas apmācības Latvijas dabas fondam Apmācībās kopā piedalījušies 

aptuveni 70 NVO pārstāvji. 

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

akadēmiju. 2012. gada vasaras akadēmijas tēma bija „Ienirsti modernas 

NVO vadībā”. Akadēmijā uz trīs dienām pulcējās 30 dalībnieki, lai 

papildinātu zināšanas par: ciešu sadarbību starp partneriem, aktualitātēm 

valstī un ES, kas attiecas uz NVO sektoru, IKT rīkiem, ko viegli var 

izmantot NVO darbā. 

4. eLPA NVO Rīgas reģiona resursu centra ietvaros nāca klajā ar iniciatīvu - 

brīvprātīgo stažieru programma. Alianse identificēja sešas organizācijas, 

sadarbības partnerus, kuri bija gatavi savā organizācijā uzņemt 

brīvprātīgos, kuri iepriekš nekad nav bijuši brīvprātīgie. Ar organizācijām 

tika koordinēta informācija un izveidoti darba apraksti konkrētam 

brīvprātīgā darbam. Darba apraksti, kā atsevišķi uzsaukumi tika izplatīti 

visos populārākajos portālos, kuros iespējams ievietot šāda rakstura 

informāciju – www.brīvprātīgais.lv; www.prakse.lv un www.nvo.lv. Vienu 

no brīvprātīgajiem eLPA uzņēma pie sevis, uzticot dažādus, ar biroja darbu 

saistītus pienākumus, bet tajā pašā laikā nodrošinot maksimālu 

izglītošanu par līdzdalības jautājumiem - nosūtot brīvprātīgo uz 

apmācībām. Projekta laikā brīvprātīgie kopā nostrādāja 384 stundas. Pēc 

programmas, programmas dalībnieki izstrādāja padomu rokasgrāmatu kā 

uzņemt brīvprātīgos. 

5. Konsultācijas NVO par darbības nodrošināšanai būtisko informāciju, 

sniedzot konsultācijas par interešu aizstāvību un projektu sagatavošanu. 

http://www.brīvprātīgais.lv/
http://www.prakse.lv/
http://www.nvo.lv/
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Pārskata periodā tikušas sniegtas 125 konsultācija par organizāciju 

vadību, 20 konsultācijas par līdzdalību un 20 konsultācijas par projektu 

sagatavošanu. 

6. Notikuši divi semināri viens par NVO grāmatvedību 19.10.2012, kurā divi 

eksperti nodrošināja informāciju par aktualitātēm NVO grāmatvedībā un 

otrs par projektu rakstību 01.11.2012.. Aktivitāšu īstenošanai tika 

piesaistīti kompetenti un pieredzējuši eksperti. Jadviga Neilande un Kārlis 

Urbāns grāmatvedības semināra nodrošināšanai, Inga Skrastiņa, par 

projektu izstrādi Sandra Rieksta, SIF (par EEZ un Norvēģijas finanšu 

instrumentiem) un Rasma Pīpiķe par projektu vietu NVO darbībā. 

Seminārā par projektu rakstību piedalījās 24 cilvēki un seminārā par 

grāmatvedību 32 cilvēki. 

7. Rīgas reģiona NVO resursa centra ietvaros izstrādātas 24 Rīgas reģiona 

grāmatzīmes ar 143 unikālām ziņām Rīgas reģionā. Rīgas reģiona 

grāmatzīme bija kā atsevišķs pielikums NVO finanšu ziņām un 

koncentrējās uz informācijas apkopošanu un sniegšanu tieši Rīgas reģiona 

NVO. 

8. eLPA izdevusi materiālu „Parunāsim par naudu”, kurā atspoguļota 

informācija, kas būtiska NVO grāmatvedības jomā. Pasākuma ietvaros arī 

tika organizēti divi semināri, kurus kopā apmeklēja 60 cilvēki. Viens no 

būtiskiem aspektiem bija tieši vienkāršā ieraksta grāmatvedība 

skaidrošana NVO pārstāvjiem. 

9. 2012. gadā notika jau otrais „NVO tehnoloģiju laikmets”, konference 

sadarbībā ar Microsoft Latvija. Tajā piedalījās aptuveni 60 cilvēki un tika 

izglītoti par radošumu un publicitāti, cilvēkresursu vadību, darbu ar 

klientiem un dažādām iespējām, ko piedāvā tehnoloģijas – 

mākoņskaitļošana  u.c. jautājumiem. 

 

IV POPULARIZĒT UN SKAIDROT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU 

DARBĪBU SABIEDRĪBĀ 

1. 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. 

2. eLPA pārstāvji, izmantojot visus līdzdalības instrumentus, informē 

publisko pārvaldi par NVO sektoru un tā vajadzībām. 

3. Projekta „Zoom 100% ES” notika otrā kampaņa „Mazais pilsonis ES” 

08.10.2012.-12.10.2012. Septembrī tika uzrunātas Rīgas skolas, kurām tika 

nosūtīta informācija par kampaņas laiku un norises kārtību. Pasākumam 

pieteicās 20 skolas, tomēr organizatori, neskatoties uz to, ka projektā bija 

plānots apmeklēt tikai 5 skolas, nolēma kampaņu izvērst 12 skolās Rīgas 

reģionā, jo to pieļāva projekta īstenotāja kapacitāte. Kampaņas „Mazais 

Pilsonis ES” laikā par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību, 
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pilsonisko sabiedrību un NVO darbību Latvijā vienas nedēļas laikā kopā 

izglītoja 503 skolnieki 12 Rīgas reģiona skolās. 

4. Projekta „Zoom 100% ES” ietvaros notikušas arī reģionālās diskusijas 

18.09.2012. Daugavpils universitātē;  Liepājas domē 04.04.2012 un 

Jelgavas domē16.05.2012. Pasākumu mērķis bija izglītot un informēt 

Latvijas iedzīvotājus par ES stratēģijas 2020 mērķiem. Pasākumos 

kopumā piedalījās aptuveni 100 cilvēki – studenti, vietējās NVO, 

pašvaldību darbinieki. 

5. Pasākumu ietvaros izveidots un izplatīts informatīvs materiāls jeb brošūra 

300 eksemplāros par ES politiku klimatu pārmaiņu jomā, ES teritoriālo 

kohēziju un ES stratēģiju Eiropa 2020. Zoom 100% ES projekts tika 

atbalstīts Eiropas Komisijas un Latvijas valsts vadības partnerības 

ietvaros. 

6. 2012. gadā eLPA sadarbībā ar PROVIDUS un Sorosa fonda-Latvija 

atbalstu pabeidza īstenot pētniecības projektu par sociālo uzņēmējdarbību 

un šī koncepta ieviešanas iespējām Latvijā. 

7. AR ASV vēstniecības atbalstu eLPA izveidojusi video materiālu „Kā 

orientēties likumu džungļos”. Ar RD izglītības, kultūras un sporta 

departamenta atbalstu izstrādāts video „Iedzīvotāju ABC”. Visi materiāli 

pieejami youtube.com  

8. 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 

2012.gadā ievietoja sociālajos tīklos: domubiedru grupa „Nevalstiskās 

organizācijas” portālā draugiem.lv, domubiedru grupa „Civic Alliance - 

Latvia” portālā www.facebook.com, eLPA konts Twitter.com/alianse. eLPA 

2012. gadā jau ir vairāk kā 1200 sekotāju. 

 

V ATTĪSTĪT UN POPULARIZĒT LATVIJAS NEVALSTISKO 

ORGANIZĀCIJU DARBĪBU STARPTAUTISKĀ MĒROGĀ 

1. Civic Forum, ENNA un pasaules pilsoniskās sabiedrības grupu sadarbības 

tīklā CIVICUS. eLPA direktore 2012. gadā kļuvusi par šīs organizācijas 

direktoru padomes locekli. 

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”. 

http://www.draugiem.lv/group/4131/
http://www.draugiem.lv/group/4131/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/group.php?gid=86038001744
http://www.facebook.com/group.php?gid=86038001744
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/alianse
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3. 2012. gadā eLPA organizēja Latvijas NVO delegācijas dalību Baltijas Jūras 

forumā Berlīnē. Pasākumā piedalījās 11 Latvijas NVO pārstāvji. 

Pasākuma laikā vienu no foruma daļām organizēja eLPA. Pasākuma laikā 

tika nodrošināta vispasaules NVO dienas progresa prezentācija un 

nodrošināta iespēja sniegt prezentāciju Latvijas vienam no 

veiksmīgākajiem projektiem mana balss pārstāvjiem. Šīs ir divas 

iniciatīvas, kuras eLPA aktīvi virza starptautiskā arēnā. 

4. 2012. gadā eLPA direktore Rasma Pīpiķe tika iecelta par CIVICUS 

padomes locekli. 2012. gadā notikusi viena CIVICUS Padomes sēde, kurā 

diskutēts par organizācijas attīstību. Sēde notika vispasaules NVO forumā 

Kanādā, Monreālā, kurā eLPA direktore pārstāvēja Latviju.  

5. 2012. gadā eLPA nodrošināja 25 Gruzijas NVO pārstāvju izglītošanu par 

līdzdalības īstenošanu, izstrādājot un nodrošinot apmācību kursu Gruzijā, 

Tbilisi. Apmācības īstenoja eLPA politikas koordinatore Inta Šimanska un 

eLPA direktore Rasma Pīpiķe. 

6. 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. 

7. 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. Ziņojuma prezentācijā 

piedalījās ASV vēstniecības pārstāvji. 

 

FINANSĒJUMS DARBĪBAS UN AKTIVITĀŠU ATBALSTAM 

2012.gadā eLPA izstrādājusi 16 pieteikumus un projektus 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!  

2012.gadu biedrība noslēdz ar izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem  1 219 

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 
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aizdevumus no privātpersonām. Uz 2013.gada sākumu biedrības rezervju 

atlikums ir negatīvs – 3 006 LVL. 

Gada pārskats pilnībā atspoguļo biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” darbību 

2012. 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 

 

Rīgā, 

2013. gada 20. martā 

 

Gada pārskats apstiprināts eLPA biedru pilnsapulcē 2013. gada 22. martā. 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
 

 

 Piezīme 2012 2011 

  Ls Ls 

IEŅĒMUMI    

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās 

iemaksas  2 075 1 125 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  83 0 

III. Saņemtās dotācijas 2 31 664 56 127 

IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   7 901 853 

V. Citi ieņēmumi 3 1 335 1 071 

VII. IEŅĒMUMI KOPĀ  43 058 59 176 

VIII. IZDEVUMI    

1.Naudas maksājumi personām    

2.Materiālu izdevumi    

3. Algas 4 9 685 17 536 

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi  2 353 4 478 

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 

un norakstīšana  272 470 

6. Citi izdevumi 5 31 967 39 740 

X. IZDEVUMI KOPĀ  44 277 62 224 

XI. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA (1 219) 

 

(3 048) 

 

 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Rasma Pīpiķe, 

Direktore 
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Bilance 
 

AKTĪVS Piezīme 31.12.2012. 31.12.2011. 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   Ls   Ls  

II. Pamatlīdzekļi    

1. Pārējie pamatlīdzekļi 6 668 940 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  668 940 

    

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

I. Debitori 7 35 91 

II. Nauda 8 14 331 93 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  14 366 184 

    

KOPĀ AKTĪVS  15 034 1 124 

    

PASĪVS    

I. Fondi    

1. Rezerves fonds 9 (3 006) (1 787) 

II. Īstermiņa kreditori    

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 10 78 74 

2. Pārējie kreditori  11 17 962 2 837 

KOPĀ PASĪVS  15 034 1 124 

 

 

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 

83 

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. Anonīmi ziedotāji 83 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: 

83    

1.1. t.sk. sabiedriskā labuma 

darbībai 

83    

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 83 0 0 0 

 

IV Atlikums pārskata gada 

beigās 

0 

 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Rasma Pīpiķe, 

Direktore 
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Finanšu pārskata pielikumi 
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 2012. gada 1. janvāra līdz 

2012. 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. 
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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. 

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 
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ienākuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par 

uzņēmumu ienākuma nodokli”.  

 

2. Saņemtās dotācijas 

 

2012 

Ls 

2011 

Ls 

Rīgas Dome 5 647 7 698 

Management Systems International 5 129 3 516 

Sabiedrības integrācijas fonds 3 764 7 820 

Nīderlandes fonds vasaras akadēmijai 3 514 0 

Eiropas Sociālais Fonds 3 184 15 875 

LR Ārlietu Ministrija 3 096 0 

Eurasian Partnership Foundation 1 770 0 

Frīdriha Ēberta fonds 1 687 626 

PROVIDUS, sociālā uzņēmējdarbība pētījums 1 638 2 811 

ASV vēstniecība 1 635 2 470 

Dānijas –Latvijas sadarbības biedrība 500 0 

EK direktoriāts 100 2 108 

Norvēģijas valdība, EEZ 0 7 458 

POUR LA SOLIDARITE ASBL 0 3 710 

Microsoft  0 2 035 

KOPĀ: 31 664 56 127 

3. Citi ieņēmumi 

 

2012 

Ls 

2011 

Ls 

Citi ieņēmumi-dalības maksas 1 322 1040 

Procentu ienākumi un ienākumi no valūtas 

kursa paaugstināšanās 13 31 

KOPĀ: 1 335 1 071 

4. Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 

2012 

Ls 

2011 

Ls 

Atlīdzība par darbu 9 685 17 536 

KOPĀ: 9 685 17 536 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

riska nodeva 2 353 4 478 

KOPĀ: 2 353 4 478 

 

 

 2012  2011  

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 5   5   

 

Padomes locekļi par savu pienākumu pildīšanu pārskata gadā atlīdzību 

nesaņēma. 
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5. Citi izdevumi 

 

2012  

Ls 

2011 

Ls 

Autoratlīdzību izmaksas 11 555 16 217 

Nomas un komunālie izdevumi 7 518 5 255 

Semināru organizācijas izdevumi 4 439 6 645 

Komandējuma un transporta izmaksas 2 103 1 089 

Izmaksas individuālā darba veicējiem 1 971 1 363 

Reklāmas un informatīvie izdevumi 1 416 1 468 

Sakaru izdevumi 842 379 

Tulkošanas un informācijas pakalp.izmaksas 667 367 

Kancelejas izdevumi 490 2 074 

Biroja izdevumi 318 137 

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 203 140 

Bankas pakalpojumu izdevumi 177 163 

www izstrādes un uzturēšanas izdevumi 160 1 046 

Revīzijas pakalpojumi 80 150 

Samaksātās biedru naudas 28 144 

Projektu administratīvās izmaksas 0 3 007 

Mazvērtīgais inventārs 0 94 

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 0 2 

KOPĀ: 31 967 39 740 

 

6. Pamatlīdzekļi 

 

 

2012 

Ls 

2011 

Ls 

Iegādes vērtība gada sākumā 7 375 7 375 

   Iegādāts pārskata gadā 0 0 

Iegādes vērtība gada beigās 7 375 7 375 

   

Uzkrātais nolietojums gada sākumā 6 435 5 965 

   Aprēķināts par pārskata gadu 272 470 

Uzkrātais nolietojums gada beigās 6 707 6 435 

   

Atlikusī vērtība gada sākumā 940 1 410 

Atlikusī vērtība gada beigās 668 940 

 

7. Debitori 

 

2012 

Ls 

2011 

Ls 

Norēķini par nodokļiem un nodevām 35 91 

KOPĀ: 35 91 

 

8. Nauda 

 2012 

Ls  

2011 

Ls  

Norēķinu kontos bankā LVL 14 331 93 

KOPĀ: 14 331 93 

9. Rezerves fonds 

 

 

2012 

Ls 

2011 

Ls 
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Rezerves fonds gada sākumā  (1 787) 1 261 

   Ieņēmumu un izdevumu starpība (1 219) (3 048) 

Rezerves fonds gada beigās (3 006) (1 787) 

 

 

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 

01.01.2012. 

Aprēķināts  Samaksāts   Atlikums 

uz 

31.12.2012 

     

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 74 4 187 4 296 (35) 

 Sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas (91) 3 399 3 232 76 

Uzņēmējdarbības riska valsts 

nodeva 0 14 12 2 

11. Citi kreditori 

 

 

2012 

Ls 

2011 

Ls 

Nākamo periodu projektu ieņēmumi 12 874 0 

Aizdevumi projektu īstenošanai 2 456 2 576 

Norēķini ar piegādātājiem 2 203 157 

Norēķini par algu un autoratlīdzības līgumiem 429 96 

Norēķini par avansiem personālam 0 8 

KOPĀ 17 962 2 837 

 

 


