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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. Uldis Dūmiņš 

2. Daina Kazāka 

3. Santa Krastiņa 

4. Sandra Zalcmane 

5. Andris Bērziņš 

6. Eva Birzniece 

7. Jana Simanovska 

 

Direktore Rasma Pīpiķe no 01.01.2005.gada 

 

  

Finanšu gads 2015. gada 1. janvāris – 2015. gada 31. decembris  
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Biedri 
 

2015. GADĀ BIEDRĪBĀ UZŅEMTI ŠĀDI BIEDRI 

 

 
1. Biedrība “Berģinieki” 

2. Biedrība “YFU Latvija” 

3. Daugavas Vanagi Latvijas Limbažu nodaļa 

4. Dzintara lapsas fonds   

5. Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs 

6. Fonds “Mākslai vajag telpu” 

7. Izglītības inovāciju pārneses centrs  

8. Komturia-Riga 

9. Latvijas Bērnu labklājības tīkls 

10. Latvijas Labdaru asociācija “Labdaris.lv” 

11. Nedzirdīgo invalīdu atbalsta fonds “Klusums”  

12. Nekustamo īpašumu speciālistu apvienību (NĪSA) 

13. Sociālās inovācijas centrs  

14. Socintegra 

15. 1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība 
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Vadības ziņojums 

Biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) 

Saturiskā atskaite par paveikto 2015. 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 2015. gadā īstenojusi aktivitātes 

interešu aizstāvības un līdzdalības jomās. eLPA leģitimitāte veikt augstāk minētos pasākumus sakņojas 

tās mērķī, kas minēts organizācijas statūtos, bet eLPA darbības mērķa sasniegšana tiek īstenota, iesaistot 

organizācijas biedrus, kā arī citus partnerus un to zināšanas, un pieredzi noteiktās darbības jomās.  

 

SABIEDRĪBAS DAĻA, UZ KURU VĒRSTA ORGANIZĀCIJAS DARBĪBA 

 Primārā mērķauditorija: esošie un potenciālie biedrības biedri.  

 Sekundārā mērķauditorija: lēmumu pieņēmēji, kas veic izmaiņas likumdošanas un politikas attīstības 

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

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

aktīvie Latvijas iedzīvotāji un Latvijas sabiedrība kopumā.  

 

Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” reģistrēta 2005. gada janvārī, apvienojoties 30 nevalstiskajām 

organizācijām. eLPA ir biedrību un nodibinājumu platforma – dažādu jomu organizāciju oficiāli 

reģistrēts sadarbības tīkls – un tās galvenais darbības mērķis ir pārstāvēt un aizstāvēt Latvijas NVO un 

sabiedrības kopējās intereses nacionālajā un ES līmenī. 2014. gada beigās eLPA biedru skaits sasniedza 

136 biedrus – juridiskas un fiziskas personas. Juridiskās personas ir nacionāla, reģionāla un vietēja 

līmeņa biedrības un nodibinājumi, kas izvērš aktivitātes gan interešu aizstāvībā, gan pakalpojumu 

sniegšanā, gan labdarības organizēšanā. Pārskata gada laikā eLPA iestājušies 15 jauni biedri.  

 

 

I IETEKMĒT POLITIKAS PROCESU, IEVĒROJOT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU 

KOPĒJĀS INTERESES 

 

1. Organizācija aktīvi piedalījusies biedrību un nodibinājumu darbību ietekmējošo politikas 

iniciatīvu izstrādē, regulāri sekojot līdzi aktualitātēm publiskajā pārvaldē: 

 piedaloties Saeimas likumdošanas komisiju sēdēs; 

 piedaloties Valsts sekretāru sanāksmēs; 

 līdzdarbojoties Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

padomes sēdēs un pārstāvot NVO sektoru sarunās ar Ministru prezidentu; 

 piedaloties tikšanās reizēs ar ārlietu ministru par jautājumiem, kas saistīti ar ES 

jautājumiem; 

 strādājot darba grupās Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā, veicot darbu pie Valdības 

un NVO memoranda un ar to saistīto dokumentu pārstrādes. 

2. eLPA ir sagatavojusi un iesniegusi  40 atzinumus un vēstules ministrijām, Saeimas komisijām un 

Rīgas domei par jautājumiem, kas tiešā veidā ietekmē biedrību un nodibinājumu darbību. 
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Atzinumu un priekšlikumu gatavošanā un kopīga viedokļa konsolidācijā, eLPA atkārtoti 

iesaistījusi vairākas dažādu darbības jomu NVO sadarbības tīklus. Sarunās ar Kultūras ministriju 

un citām iesaistītajām pusēm, eLPA izveidoja Latvijas NVO fonda koncepciju.  

3. 2015. gadā organizēts Saeimas un NVO sadarbības forums, kurā tika diskutētas trīs jomas: 

pilsoniskās sabiedrības loma drošības stiprināšanā; sociālā uzņēmējdarbība sociālās 

nevienlīdzības mazināšanai; sabiedrības līdzdalība izglītības kvalitātes nodrošināšanā. 

4. 2015. gadā eLPA turpināja aktīvi līdzdarboties Memoranda padomē, veidojot Valdības un NVO 

sadarbības memoranda darba plānu, kas ir pamats dialogam starp abām iesaistītajām pusēm. 

eLPA pārstāvis šobrīd ir Memoranda padomes priekšsēdētāja vietnieks. 

5. 2015. gadā, pamatojoties uz eLPA iniciatīvu LR Saeimā tika pieņemts brīvprātīgā darba likums.  

6. 2015. gada otrajā pusē eLPA piedalījās Tieslietu ministrijas darba grupā, kas izstrādāja izmaiņas 

Biedrību un nodibinājumu likumā, kas saistīti ar drošības aspektiem biedrību darbā. 

7. eLPA 2015. gadā panāca tādu likuma grozījumu izmaiņu atcelšanu, kas ierobežotu NVO 

saimniecisko darbību. 

8. eLPA kopā ar Saeimu un sadarbības partneriem organizē ikgadējo Saeimas un NVO sadarbības 

forumu, kura galvenais uzdevums ir iedrošināt abas puses kopīgai sadarbībai Saeimas 

likumdošanas komisiju formātā, sniedzot atzinumus par likumprojektiem un piedaloties ekspertu 

diskusijās 2016. gada foruma tēma būs saistīta ar drošības aspektiem; 

9. eLPA seko likumprojektu izstrādes gaitai, sniedz atzinumus un priekšlikumus, piedalās Valsts 

sekretāru sanāksmēs, nozaru ministriju iniciētajās darba grupās un konsultatīvajās padomēs. 

eLPA konsultējas ar biedru organizācijām un sadarbības partneriem par atbilstošāko regulējumu 

normatīvajos aktos un sniedz viedokli atbilstošajai institūcijai. 

10. 2015. gadā organizācija izveidoja NVO konsorciju, lai koordinētu NVO atbalstu bēgļu 

uzņemšanai Latvijā. 

11. eLPA konsekventi seko līdzi sociālās uzņēmējdarbības likuma izstrādei LR Saeimā. 

12. eLPA darbinieki 2015. gadā apmeklējuši 187 sanāksmes, kurās pārstāvētas NVO kopīgas 

intereses. 

 

VEICINĀT FINANŠU PIEEJAMĪBU BIEDRĪBĀM UN NODIBINĀJUMIEM 

 

1. eLPA veicina finanšu resursu piesaisti NVO sektoram kopumā, piedaloties finansēšanas 

programmu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā. 

2. 2015. gadā eLPA panāca, ka tiek piešķirti 400 000 eiro Nacionālā NVO fonda izveidošanai. 

eLPA piedalījās fonda prioritāšu un fonda nolikuma izstrādē. 

3. eLPA eksperti piedalījās NVO fonda koncepcijas izstrādē, kas ir pamats Nacionālā NVO fonda 

darbībai un attīstībai nākotnē. 

4. eLPA ir Rīgas reģiona resursu centrs, kurš 2015. gadā Rīgas reģionā piešķīra 24 000 eiro 

projektiem pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, mazākumtautību sadarbības jomā un 

mazākumtautību organizāciju, tajā skaita romu organizāciju atbalstam.  

 

 

STIPRINĀT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU KAPACITĀTI TO PAMATDARBĪBAS 

JAUTĀJUMOS 

 

1. Konsultācijas NVO par darbības nodrošināšanai būtisko informāciju, sniedzot konsultācijas par 

interešu aizstāvību, organizāciju darbību un attīstību, finansējuma piesaisti un lietvedības vešanu. 

Pārskata periodā tikušas sniegtas vairāk 313 bezmaksas konsultācijas. 

2. Notika gadskārtējais Saeimas un NVO forums, kurā piedalījās vairāk kā 80 Latvijas NVO 

pārstāvji un vairāki Saeimas deputāti. Saeimas un NVO forums ir iespēja Latvijas NVO iepazīt 

lēmumu pieņēmēju un pašiem iesaistīties interešu aizstāvībā savā jomā. 

3. eLPA īsteno apmācības un nodrošina konsultācijas NVO ilgtspējīgas darbības attīstībai, par 

sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā. 2015. gadā eLPA ir licencējusi īpašu 

programmu – “Interešu aizstāvības organizāciju vadība un darbība" licences nr. DIKS-15-175-ail  

2015. gadā noticis viens apmācību cikls. 
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4. 2015. gadā jau piekto reizi sadarbībā ar Microsoft –Latvia, tika rīkots forums „NVO tehnoloģiju 

laikmets”, kurā varēja uzzināt par aktuālajiem e-rīkiem, kurus var izmantot NVO savā darbībā, 

pasākums notika ari Kuldīgā un Jelgava, kas kopā ar Rīgas pasākumu izglītoja aptuveni 70 

cilvēkus. 

5. Rīgas reģiona NVO resursa centra ietvaros veikti šādi pasākumi: 

6.1. Doma laukums-sadarbībā ar Latvijas Radio 4 “Domskajaplošadj” 16 raidījumi krievu valodā. 

6.2. eLPA un Manabalss.lv kopā organizēta ekspertu diskusija krievu valodā par pilsoniskās 

sabiedrības un līdzdalības jautājumiem un notikusi informācijas izvietošana portālā manabalss.lv 

6.3. Organizēts Rīgas reģiona NVO samits Ķekavā, 09.09.2015. ar 100 NVO, pašvaldību un 

valsts pārvaldes pārstāvju dalību. 

6.4. Veidots saturisko materiālu kopums par pilsonisko sabiedrību sadarbībā ar LSM portāla 

www.lsm.lv krievu valodas redakciju publicēti 10 saturiski materiāli krievu valodā par pilsonisko 

sabiedrību. 

6.5. e-padoms NVO- sniegtas 200 konsultācijas un 72 marķēti e-padomi par NVO attīstību 

sociālajos tīklos. 

6. 2015. gadā eLPA īsteno trīs apjomīgus un nozīmīgus uzdevumus: pētījuma veidošana Pētījums 

par NVO sektoru 2015, otrkārt, sabiedrības līdzdalības indeksa izstrāde pētījuma veikšanu par 

sabiedrības līdzdalības intensitāti – aptaujā 2015. gadā piedalījās 400 Latvijas iedzīvotāji un 

treškārt, nevalstisko organizāciju monitoringa sistēmas izstrāde. 2015. gadā izstrādāts NVO 

sektora monitorings – kritēriju kopas un elektroniskās sistēmas mets. 

7. eLPA darbinieki regulāri dodas izbraucienos uz reģioniem, lai sniegtu lekcijas par darbu NVO 

sektorā un par jaunumiem NVO sektorā. 

 

 

POPULARIZĒT UN SKAIDROT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU DARBĪBU 

SABIEDRĪBĀ 

 

1. 2015. gada 2. decembrī eLPA sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamentu organizēja Rīgas iedzīvotāju forumu „Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!”, 

kurā tikās aktīvie Rīgas iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju un pašvaldības pārstāvji, lai kopīgi 

risinātu Rīgas iedzīvotājiem aktuālos izaicinājumus un izglītotos dažādos jautājumos. Forums 

pulcēja aptuveni 200 cilvēku. 

2. eLPA regulāri informē organizācijas un citus sadarbības partnerus, izsūtot elektronisko iknedēļas 

ziņu lapu „Nesēdi tumsā!”, kā arī nodrošina informatīvo materiālu sniegšanu eLPA biedriem un 

plašai sabiedrībai šādos informācijas kanālos: eLPA informāciju par NVO aktivitātēm 2015.gadā 

ievietoja sociālajos tīklos: portālā draugiem.lv eLPA lapā NVO, domubiedru grupā „Civic 

Alliance - Latvia” portālā www.facebook.com, eLPA konts Twitter.com/alianse. eLPA 2014. 

gadā sociālajiem kontiem kopumā ir jau gandrīz 2500 sekotāju. 

3. Sadarbībā ar AmCham Latvija  un ASV vēstniecību Latvijā tika turpināts pasniegt balvu – 

cilvēku izaugsmei, kuras ietvaros tiek piešķirta balva par īpašiem ieguldījumiem sabiedrības 

attīstībā – sociālā atbildība, veselība, izglītība un ieguldījums nākotnē. Balvas laureāti 2015. gadā 

bija arī biedrības Latvijas Pilsoniskā Alianse biedri. 

4. 2015. gadā eLPA ir publiskojusi vairākus saturiskus rakstus medijos un interneta platformās 

www.satori.lv  un citos.  

 

 

ATTĪSTĪT UN POPULARIZĒT LATVIJAS NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU 

DARBĪBU STARPTAUTISKĀ MĒROGĀ 

1. eLPA turpina būt Eiropas mēroga NVO apvienību biedrs tādos sadarbības tīklos kā European 

Civic Forum, ENNA un pasaules pilsoniskās sabiedrības grupu sadarbības tīklā CIVICUS. 

2. eLPA 2015. gadā viesojās pie sadarbības partneriem Turcijā - organizācijā KACED Association, 

lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības organizāciju savstarpējo sadarbību un Turcijas 

demokratizāciju un uzņēma Turcijas un Vācijas delegāciju Latvijā, kā arī nosūtīja Latvijas 

delegāciju uz Vāciju. 

3. eLPA piedalījās Latvijas prezidentūras pasākumos. 

http://www.lsm.lv/
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
http://www.satori.lv/
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4. eLPA veicinājusi Vispasaules NVO dienas atpazīstamību Eiropā un Pasaulē, kas tiek atzīmēta 27. 

Februārī. 

5. eLPA organizējusi Latvijas pārstāvniecību dalībai Baltijas Jūras NVO forumā Igaunijā, kurā 

piedalījās 5 Latvijas pārstāvji. 

6. eLPA uzņēma Latvijā 17 Eiropas NVO un pašvaldību institūciju un akadēmiskos pārstāvjus 

Jūrmalā, Baltijas jūras reģiona foruma ietvaros. Sanāksme tika īstenota sadarbība ar Ārlietu 

ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu. 

 

 

FINANSĒJUMS DARBĪBAS UN AKTIVITĀŠU ATBALSTAM 
2015.gadā eLPA izstrādājusi 10 projektu pieteikumus un sadarbības pieteikumus gan starptautiskām 

institūcijām, gan vietēja mēroga fondiem, gan piedalījusies iepirkumu konkursos, piemēram, Ārlietu 

ministrijā. eLPA piedalījusies projektu konkursos gan Rīgas pašvaldībā, gan nacionāla līmeņa projektu 

konkursos, kurus regulāri izsludina noteiktas institūcijas. eLPA sagatavojusi projektus arī biznesa 

uzņēmumiem, vēstniecībām un uzrunājusi indivīdus ziedot organizācijas darbības atbalstam. eLPA veic 

saimniecisko darbību piedāvājot savas zināšanas un organizatorisko atbalstu. Visa veida potenciālā 

sadarbība tiek vērtēta, vai tā atbilst organizācijas stratēģijai 2011-2015.  

 

eLPA izsaka pateicību visiem atbalstītājiem, kas nodrošina eLPA aktivitātēm nepieciešamo 

idejisko, saturisko un finansiālo ieguldījumu!  

 

2015.gadu biedrība noslēdz ar izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 14 217 EUR apmērā, kas nozīmē, 

ka šajā gadā eLPA par šo summu samazina rezerves fondu. Uz 2016.gada sākumu biedrības rezervju 

fonds sastāda 1 099 EUR. 

Gada pārskats pilnībā atspoguļo biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” darbību 2015. gadā. No pārskata 

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

ietekmēt gada pārskata novērtējumu. 

Rasma Pīpiķe  

Direktore   

Latvijas Pilsoniskā alianse   

   

2016. gada 15.marts   

 

Gada pārskats apstiprināts dalībnieku pilnsapulcē 2016. gada 23. martā.  
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 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
 

 

 

 Piezīme 2015 2014 

  EUR EUR 

IEŅĒMUMI    

    

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas  4 492 3 565 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  0 185 

III. Saņemtās dotācijas 2 22 625 16 951 

IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   9 562 8 988 

V. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Ekonomikas zonas 

(EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 3 54 667 70 327 

V. Citi ieņēmumi 4 0 2 398 

VII. IEŅĒMUMI KOPĀ  91 346 102 414 

    

VIII. IZDEVUMI    

    

1.Naudas maksājumi personām  0 0 

2.Materiālu izdevumi  0 0 

3. Algas 5 39 000 36 728 

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 5 9 226 8 694 

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un  

    norakstīšana 7 460 613 

6. Citi izdevumi 6 56 877 44 449 

X. IZDEVUMI KOPĀ  105 563 90 484 

    

XI. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA (14 217) 11 930 

 

 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 

 

 

 

   

Rasma Pīpiķe    

Direktore    
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Bilance 
 

AKTĪVS Piezīme 31.12.2015. 31.12.2014. 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  EUR  EUR  

II. Pamatlīdzekļi    

1. Pārējie pamatlīdzekļi 7 20 480 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  20 480 
    

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

I. Debitori 8; 11 1 887 1 887 

II. Nauda 9 5 541 13 067 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  7 428 14 954 
    

KOPĀ AKTĪVS  7 448 15 434 

    

PASĪVS    

I. Fondi    

1. Rezerves fonds 10 1 099 15 316 

1.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds  15 316 3 386 

1.2. Pārskata gada rezerves fonds  (14 217) 11 930 

II. Īstermiņa kreditori    

1. Pārējie kreditori  12 6 349 118 

KOPĀ PASĪVS  7 448 15 434 

 

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 
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. „Talantu pilsēta” biedrība, 

40008170666 

0 0 0 0 

1.2. Izglītības Iniciatīvu centrs, biedrība, 

45403009498 

0 0 0 0 

1.3. Veselības projekti Latvijai, 

40008138050 

0 0 0 0 

1.4. Zaiga Pūce, 

11058312052 

0 0 0 0 

1.5. Latvijas Neredzīgo biedrība, 

40008004000 

0 0 0 0 

1.6. Pilsoņu un nepilsoņu savienība, 

40008036114 

0 0 0 0 

1.7. Latvijas mazturīgo atbalsta biedrība 

DACE, 

50008017261 

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: 

    

1.1. t.sk. sabiedriskā labuma darbībai     

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 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 tiek lietota Latvijas Republikas oficiālā naudas vienība euro (EUR). 

Finanšu pārskati aptver laika periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. 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 

Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti euro pēc darījuma dienas sākumā spēkā esošā Eiropas 

Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa. Ja Eiropas Centrālā banka nav publicējusi konkrētas 

ārvalstu valūtas euro atsauces kursu, tad šīs valūtas pārrēķināšanai euro tiek izmantots pasaules finanšu 

tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja Financial Times (www.ft.com) interneta resursā publicētais 

valūtas kurss attiecībā pret euro. Peļņa vai zaudējumi, kas radušies monetāros aktīvus un saistības ārvalstu 

valūtās pārrēķinot euro, 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. 

http://www.ft.com/
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Pamatlīdzekļi  

Pamatlīdzekļi ir materiāli ilgtermiņa ieguldījumi, kuru iegādes vērtība nav mazāka par 430.00 EUR  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. Pārskata gada ieņēmumos tiek atspoguļota tikai tā projekta 

ieņēmumu daļa, kas attiecas uz biedrību, projekta partneru ieņēmumu daļa biedrības ieņēmumos netiek 

atspoguļota. 

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 

 

2015 

EUR 

2014 

EUR 

Latvijas valsts budžets (Prezidentūras projekts)  14 433 0 

LR Kultūras ministrija 8 192 4 542 

Rīgas dome 0 8 379 

LR Ārlietu ministrija 0 4 030 

KOPĀ: 22 625 16 951 

3. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un                      

citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 

 

2015 

EUR 

2014 

EUR 

EEZ Finanšu instruments 39 179 61 125 

Projekts ar Turcijas partneriem 8 215 237 

Management Systems International 7 273 5 993 

Somijas NVO finansējums Baltijas jūras reģiona NVO 

forumam 0 1 870 

ASV vēstniecība 0 1 102 

KOPĀ: 54 667 70 327 

4. Citi ieņēmumi 

 

2015 

EUR 

2014 

EUR 

Dalības maksas 0 2 040 

Uzkrājumu samazinājums 0 358 

KOPĀ: 0 2 398 

5. Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 
2015 

EUR 

2014 

EUR 

Atlīdzība par darbu 39 000 36 728 

KOPĀ: 39 000 36 728 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, riska 

nodeva 9 226 8 694 

KOPĀ: 9 226 8 694 

 

 

 2015  2014 

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 6   7   

 

Padomes locekļi par savu pienākumu pildīšanu pārskata gadā atlīdzību nesaņēma. 

 



 “Latvijas Pilsoniskā alianse” 2015. gada pārskats 
  
 

  15 

6. Citi izdevumi 

 

2015  

EUR 

2014 

EUR 

Reklāmas un informatīvie izdevumi 13 288 1 055 

Semināru organizācijas izdevumi 12 539 17 755 

Nomas un komunālie izdevumi 10 256 10 451 

Autoratlīdzību izmaksas 9 741 4 401 

Komandējuma un transporta izmaksas 6 352 5 204 

Kancelejas izdevumi un biroja preču izdevumi 2 483 1 911 

Sakaru izdevumi 605 750 

Izmaksas individuālā darba veicējiem 400 1 485 

Mazvērtīgais inventārs 393 0 

Bankas pakalpojumu izdevumi 355 327 

Revīzijas pakalpojumi 175 115 

www izstrādes un uzturēšanas izdevumi 171 844 

Informācijas pakalpojumu un tulkošanas izmaksas  119 105 

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām  0 26 

Samaksātās biedru naudas  0 20 

KOPĀ: 56 877 44 449 

 

7. Pamatlīdzekļi 

 

 
2015 

EUR 

2014 

EUR 

Iegādes vērtība gada sākumā 7 904 7 904 

   Iegādāts pārskata gadā 0 0 

   Izslēgts pārskata gādā 0 0 

Iegādes vērtība gada beigās 7 904 7 904 

   

Uzkrātais nolietojums gada sākumā 7 424 6 811 

   Aprēķināts par pārskata gadu 460 613 

   Norakstīts pārskata gadā 0 0 

Uzkrātais nolietojums gada beigās 7 884 7 424 

   

Atlikusī vērtība gada sākumā 480 1 093 

Atlikusī vērtība gada beigās 20 480 

 

8. Debitori 

 

2015 

EUR 

2014 

EUR 

Norēķini par nodokļiem un nodevām 1 887 

 

1 887 

KOPĀ: 1 887 1 887 
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9. Nauda 

 2015 

EUR 

2014 

EUR  

Norēķinu kontos bankā  5 541 13 067 

KOPĀ: 5 541 13 067 

10. Rezerves fonds 

 

 

2015 

EUR 

2014 

EUR 

   

Rezerves fonds gada sākumā  15 316 3 386 

   Ieņēmumu un izdevumu starpība (14 217) 11 930 

Rezerves fonds gada beigās 1 099 15 316 

 

 

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 par 

izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem apmērā. 

11. Nodokļu un sociālās apdrošināšana maksājumi  

  

Aprēķinātie un samaksātie nodokļi ir atspoguļoti šādi: 

 

Pārmaksātie/ (maksājamie)  Atlikums uz 

01.01.2015. 

Aprēķināts  Samaksāts   Atlikums uz 

31.12.2015. 

     

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 335 9 553 9 553 1 335 

 Sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 552 13 295 13 295 552 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 0 26 26 0 

12. Citi kreditori 

 

 

2015 

EUR 

2014 

EUR 

Nākamo periodu projektu ieņēmumi 2 794 0 

Aizdevumi projektu īstenošanai 2 000 0 

Norēķini ar piegādātājiem 1 468 118 

Norēķini pret personālu 87 0 

KOPĀ 6 349 118 

 

 
 


