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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. Ingrīda Mikiško Priekšsēdētāja; 

2. Iveta Kažoka, 

3. Ruta Šenkevica, 

4. Ženija Bērziņa, 

5. Dmitrijs Nikolajevs, 

6. Vilnis Gricaičuks – Puriņš, 

7. Vilis Āķis.  

Direktore Agnese Knabe no 28.03.2007. līdz 31.05.2008. 

Inta Šimanska no 01.06.2008. līdz 21.09.2008. 

Rasma Pīpiķe no 22.09.2008 līdz šim brīdim 

  

Finanšu gads 

 

 

 

2008. gada 1. janvāris – 2008. gada 31. decembris  
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Biedri 1. Baltijas NLP centrs  
 2. Bērnu un jaunatnes organizāciju apvienība “IMKA Latvija”  
 3. Biznesa attīstības fonds 
 4. Culturelab 
 5. DIA+LOGS  
 6. Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs  
 7. Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Dzīvnieku SOS” 
 8. Dzīvnieku pansija „Ulubele” 
 9. Eiropas Jaunatnes Cilvēktiesību sadarbības tīkls 
 10. Eiropas Kustība Latvijā  
 11. Inčukalna invalīdu biedrība 
 12. INKO centrs 
 13. Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” 
 14. Izglītības iniciatīvu centrs 
 15. Kāla ezera padome 
 16. Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” 
 17. Latvijas Dzelzceļnieku biedrība 
 18. Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība 
 19. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas “Diakonijas centrs” 
 20. Latvijas geju un lesbiešu organizācija "ILGA Latvija" 
 21. Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes 

zieds"  
 22. Latvijas Jaunatnes padome 
 23. Latvijas jauno zemnieku klubs 
 24. Latvijas Kinoloģiskās federācijas Dzīvnieku aizsardzības grupa 
 25. Latvijas Konservatīvā jaunatnes apvienība 
 26. Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija  
 27. Latvijas Lauku sieviešu apvienība 
 28. Latvijas Literatūras centrs 
 29. Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība "Dace" 
 30. Latvijas nacionālā komisija "Rietumu krievi" 
 31. Latvijas Ordeņu brālība 
 32. Latvijas Pensionāru federācija 
 33. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība  
 34. Latvijas Platforma Attīstības sadarbībai  
 35. Latvijas Sarkanais krusts 
 36. Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija 
 37. Latvijas Ukraiņu biedrība  
 38. Latvijas Valodu skolotāju asociācija 
 39. Latvijas Zaļā kustība 
 40. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 
 41. Liepājas NVO atbalsta centrs 
 42. Limbažu Diabēta biedrība 
 43. Madonas NVO atbalsta centrs  
 44. Mazākumtautību bērnu un jauniešu programma ”Zelta Kamoliņš”  
 45. Pestīšanas armija 
 46. Pilsoniskā iniciatīva 21  
 47. Poliksenija 
 48. Pro Futuro 
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 49. NVO Pūks un draugi 
 50. Rīgas Samāriešu apvienība  
 51. Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 
 52. SALUS. Par garīgo veselību 
 53. Santa Media 
 54. Saules bērni 
 55. Skalbes 
 56. Sociālā līdzatbildība 
 57. Sociālo darbinieku biedrība 
 58. Sorosa fonds – Latvija 
 59. Starptautiskās apvienības par cilvēktiesībām Latvijas nodaļa 
 60. Vecāki Jūrmalai 
 61. Velku Biedrība  
 62. Ventspils NVO atbalsta centrs  
 63. Vides aizsardzības klubs 
 64. Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "Haritas" 
 65. Vieglās valodas aģentūra 
 66. Vilzene, apmācības, kultūras un estētikas centrs 
 67. Zantes audžuģimeņu biedrība „Pīlādzītis” 
 68. Zemgales NVO atbalsta centrs 
 69. Mazsalacas attīstības projekti 
 70. Vēlēšanu reformas biedrība 

 71. Latvijas Medicīnas studentu asociācija 
 72. Mores muzejs 
 73. Vidzemes mūžizglītības atbalstam 
 74. Māmiņas bērnu labklājībai 
 75. Latvijas Diabēta Federācija 
 76. Zemnieku saeima 
 77. Ludzas rajona zinību centrs 
 78. Biedrība "Ideju Forums" 

 79. Kopienas Attīstības centrs 

 80. Biedrība "Pilsoņu un nepilsoņu savienība 

 81. Jauniešu klubs "Par&Pret" 

 82. Henriks Danusēvičs  
 83. Artis Puriņš 
 84. Ineta Ielīte  
 85. Karīna Janova  
 86. Kristīne Gaugere  
 87. Linda Pavlovska  
 88. Rasma Pīpiķe  
 89. Rasma Rozenberga 
 90. Signe Dauškane – Platace  
 91. Zinta Miezaine  
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Vadības ziņojums 

Biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (Alianse) 

Saturiskā atskaite par aktivitātēm un paveikto 2008. gadā 

 

Pārskata periodā Alianse izstrādājusi jaunu darbības stratēģiju 2008-2010 gadam, kas sevī ietver 

trīs darbības virzienus. Stratēģijā ietvertie darbības virzieni paredz īstenot alianses mērķi – 

stiprināt pilsonisko sabiedrību un veidot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai, 
kā arī nodrošina iesākto uzdevumu īstenošanas turpinājumu. Alianses, kā organizācijas ilgtspējas 

nodrošinājuma aktivitātes atspoguļots dokumentā ‘Latvijas Pilsoniskās alianses Finanšu 

piesaistes stratēģija 2007-2009.’ 

 

Atbilstoši Stratēģijai 2008-2010, 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 Alianses darbības stratēģiju 2008-2010, biedrība 2008. gadā ir īstenojusi aktivitātes 

interešu aizstāvības un līdzdalības jomās. Alianses leģitimitāte veikt augstāk minētos pasākumus 

sakņojas tās mērķī, kas minēts organizācijas statūtos, bet Alianses darbības mērķa sasniegšana 

tiek īstenota iesaistot organizācijas biedrus, to zināšanas un pieredzi noteiktās jomās.  

 

 

SABIEDRĪBAS DAĻA, UZ KURU VĒRSTA ORGANIZĀCIJAS DARBĪBA 

 Primārā mērķauditorija: esošie un potenciālie biedrības biedri.  

 Sekundārā mērķauditorija: lēmumu pieņēmēji, no kuriem atkarīga biedrības darbība.  

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

institūcijas, sociāli aktīvie Latvijas iedzīvotāji un Latvijas sabiedrība kopumā.  

 

Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (turpmāk Alianse) ir reģistrēta 2005. gada janvārī, 

apvienojoties 30 nevalstiskajām organizācijām, un tā darbojas kā NVO platforma – dažādu jomu 

organizāciju oficiāli reģistrēts sadarbības tīkls, kura galvenais darbības mērķis ir pārstāvēt un 

aizstāvēt Latvijas NVO un sabiedrības kopējās intereses nacionālajā un ES līmenī. Uz 2008. 

gada beigām Aliansē ir 91 biedrs- juridiskas un fiziskas personas. Juridiskās personas ir 

nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa biedrības un nodibinājumi. 

Alianse līdzdarbojas valsts politikas izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā; rosina organizācijas 

iesaistīties un līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālā un nacionālā 

līmenī; paaugstina organizāciju kapacitāti darboties sabiedrības interešu pārstāvībai un 

aizstāvībai Latvijas un ES līmenī. 

 

SADARBĪBA AR VALSTS PĀRVALDES INSTITŪCIJĀM 

 

VALDĪBA 

1. Alianse izzina, apkopo, formulē un iesniedz valsts pārvaldes institūcijām kopējo NVO 

viedokli un priekšlikumus sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanai. Tādā veidā tiek nodrošināta 
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politisko un tiesību aktu atbilstība, balstoties uz NVO un dažādu sabiedrības grupu interesēm un 

vajadzībām.   

 

2. Alianse kopā ar biedru organizācijām pārskata periodā iesaistījusies I.Godmaņa, valdības 

deklarācijas veidošanā un komentēšanā, kā arī I.Godmaņa valdības rīcības plāna uzdevumu 

noteikšanā.  

 

Līdzdalība konsultatīvajās padomēs un darba grupās: 

1. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanas 

uzraudzības un vadības komiteja; 

2. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Pilsoniskās sadarbības 

padome; 

3. Ministru Kabineta un NVO sadarbības memoranda padome; 

4. Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda padome; 

5. Latvijas un Šveices sadarbības programmas uzraudzības komiteja.  

Pārstāvniecība Valsts sekretāru sanāksmēs: 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir nevalstiskā sektora pārstāvis Valsts Sekretāru sanāksmēs, 

nodrošinot nepārtrauktu nevalstisko organizāciju klātbūtni augstāko valsts pārvaldes pārstāvju 

sanāksmēs, informējot nevalstiskās organizācijas par virzītajiem likumprojektiem. 

 

2008.gadā Alianse sniegusi atzinumu šādiem normatīviem aktiem un politikas dokumentiem 

(Sarakstā minēti NVO interešu aizstāvībai nozīmīgākie dokumenti):  

1. Ministru kabineta noteikumi (MKN) par biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas 

un tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas 

paraugs. 

2. MKN par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem. 

3. Eiropas Sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.5.2.2.2.apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. 

4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programma 2009.-2013.gads. 

5. Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumi Nr.22 "Nevalstisko organizāciju un 

Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums". 

6. Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likums. 

7. Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumi Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto 

informāciju internetā”. 

8. Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam. 

9. Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.41 „Noteikumi par 

iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”. 

10. MKN projekts „Kārtība, kādā sniedzama un pārbaudāma informācija par pievienotās vērtības 

nodokļa piemērošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu, grantu shēmu un individuālo 

projektu ietvaros 

11. Likumprojekts Vietējo pašvaldību referendumi.  

12. MKN projekts „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas „Pilsoniskās 

sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana. 

13. Sabiedrības Integrācijas pamatnostādnes. 

14. Noteikumi par darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma 

apakšaktivitāti "Atbalsts nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām kapacitātes 

stiprināšanai Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto pasākumu ieviešanā". 
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Valsts sekretāru sanāksme skaitļos: 

 184 organizācijas saņēmušas 48 informatīvos apkārtrakstus par VSS darba kārtību; 

 31 organizācijas kopā iesniegušas 73 atzinumus;  

 Alianse iesniegusi 23 atzinumus; 

 Alianse pārstāvji piedalījušies 10 darba grupās un padomēs ar dažādu sēžu regularitāti un 

darbības laiku. 

 

Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds: 

Pārskata periodā Alianse ir veikusi NVO viedokļu apkopošanu par administratīvajiem šķēršļiem 

un veiktas pārrunas ar LSIF darbiniekiem, lai mudinātu minētos šķēršļus novērst. 

 

 

SAEIMA 

1. 2008.gadā Alianse līdzorganizēja Forumu starp NVO un Saeimu. Forumā piedalījās gan 

nacionāla, gan vietēja mēroga biedrības. Kopumā forumā piedalījās 92 dažādu biedrību 

pārstāvji. Viena trešā daļa biedrību bija pārstāvētas arī 2007. gada Saeimas un NVO forumā. 

Saeimas un NVO foruma tēmas - Sabiedrības līdzdalība kā demokrātijas pamats (pirmā 

diskusiju tēma) un Saeimas atbalsts pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā (otrā diskusiju 

tēma) tika sagatavotas, ņemot vērā nevalstisko organizāciju pārstāvju paustos viedokļus par 

aktualitātēm, kas apspriežamas valsts augstākajā līmenī. 

 

2. Pēc Saeimas un NVO foruma Alianses un Saeimas prezidija pārstāvji tikušies divas reizes, 

lai pārrunātu sadarbību un foruma rezultātu īstenošanu. 

 

3. Alianse pārstāvējusi NVO intereses Saeimas komisiju darbā, kad komisijās tika skatīti 

grozījumi Biedrību un nodibinājumu un Sabiedriskā labuma likumos. Alianse piedalījusies 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, skaidrojot NVO viedokli saistībā ar Īpašo 

uzdevumu ministrijas sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta reorganizāciju. 

 

PAŠVALDĪBAS 

 

Rīgas domes un NVO sadarbības memorands: 

1. Sākot ar 2008. gada pavasari RRRC bijusi vadošā nevalstiskā organizācija, kas piedalījusies 

Rīgas Domes un NVO sadarbības memoranda izstrādes procesā, iesaistot Rīgā un Rīgas 

reģionā pārstāvētās organizācijas un apkopojot to viedokļus. 

2. Dokuments tika parakstīts 2008. gada decembrī un Alianse ir NVO memoranda eksemplāra 

glabātāja. 

 

Rīgas Reģiona NVO resursu centrs (RRRC): 

1. 2008.gada aprīlī tika izdots disks „Ieskaties NVO!” par tēmu brīvprātīgais darbs un 

ziedošana. DVD daļēji ietver informāciju, kas tika publicēta avīzē „Ieskaties NVO!”.  

2. resursu centrs nodrošina konsultācijas NVO par biedrību dibināšanu un vadību, projektu 

rakstīšanu u.c. tēmām. 

3. Katru piektdienu iznāk Alianses elektroniskā ziņu lapa „Nesēdi tumsā!”, kura īsi un kodolīgi 

informē par aktualitātēm NVO sektorā, ziņu lapu saņem vairāk kā 600 abonementi – NVO, 

valsts pārvaldes un privātās sfēras pārstāvji. Informācija tiek ievietota Alianses mājas lapā 

www.nvo.lv 

4. Reizi pusgadā tiek atjaunota NVO koordinatoru Rīgas reģiona pašvaldībās kontaktu liste. 

Datu bāze pieejama Alianses mājas lapā. 

5. 2008. gadā Alianse piedalījās Latvijas NVO „Ēnu” dienu pasākumos, piedāvāja iespēju 

diviem jauniešiem iepazīt Alianses darbību. 

http://www.nvo.lv/
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6. Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs (Rīgas RSIC) 

sadarbībā ar Alianse un Rīgas Reģiona Resursu centru organizēja konferenci „Eiropas 

Savienības struktūrfondu iespējas nevalstiskajām organizācijām”. Konferences galvenais 

uzdevums bija iepazīstināt klātesošos ar aktuālāko informāciju par ES struktūrfondu atbalsta 

iespējām nevalstiskajā organizācijām 2007.-2013. gada periodā, kā arī analizēt un pārrunāt 

NVO un pašvaldību sadarbības iespējas fondu ieviešanā, uzmanību pievēršot tieši atbalstošas 

tiesiskās vides veidošanai. Konferencē piedalījās 100 NVO un pašvaldību pārstāvji. 

7. RRRC ir Baltijas jūras reģiona NVO tīkla koordinējošais partneris un tā uzdevums ir 

koordinēt Latvijas NVO dalību Baltijas Jūras sadarbības tīklā. 2008. gadā veiktas darbības 

2009. gada foruma organizēšanā. 

8. Notikusi ziņu lapas „Nesēdi tumsā!” kvalitātes izvērtēšana. 2008. gada jūlijā tika izveidota 

elektroniskā aptauja, kuras rezultāti tika izmantoti ziņu lapas satura un dizaina uzlabošanai. 

No aptaujas rezultātiem izriet, ka tās saņēmēji 47% uzskata, ka informācija ziņu lapā ir 

nozīmīga un 61% novērtēja, ka ziņu lapa ir pārredzama un viegli uztverama. 

 

SADARBĪBA AR ORGANIZĀCIJĀM LATVIJAS REĢIONOS 

 

Informācijas apmaiņa: 

Alianses mājas lapā www.nvo.lv ir nodrošināta bezmaksas piekļuve informācijai par sektora un 

valsts aktualitātēm, finanšu iespējām, pētījumiem, citiem izglītojošiem un izzinošiem 

materiāliem, kas nepieciešami darbības attīstībai un ilgtspējas nodrošināšanai. 

Alianses mājas lapā ir pieejams apjomīgākais grāmatu krājuma katalogs par NVO sektoru, kā arī 

pieejama kontaktinformācija par 1950 organizācijām no visas Latvijas.  

 

Diskusijas reģionos: 

1. Alianses pārstāvji pārskata periodā piedalījušies diskusijā par pašvaldību un NVO sadarbības 

modeļiem Latvijā, kā arī snieguši informāciju par valsts finansējumu pilsoniskās sabiedrības 

aktivitātēm. Diskusiju organizēja Liepājas NVO centrs. 

2. Sadarbībā ar Liepājas NVO centru tika organizētas apmācības par sabiedrības līdzdalības 

mehānismiem pašvaldību ietvaros. 

3. Alianse sadarbībā ar biedru organizāciju Vilzene 2008. gada rudenī organizēja diskusiju 

„NVO un pagasts: 2009. gada perspektīva. 

4. 2008. gadā notika regulāras pilsoniskās sabiedrības darba grupas „Laipa” sanāksmes. Darba 

grupas mērķis bija saliedēt NVO kopēju nostāju veidošanā par NVO būtiskiem jautājumiem.  

 

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

 

Dalība starptautiskos NVO sadarbības tīklos: 

1. Alianse ir kļuvusi par biedru organizāciju ES līmeņa NVO platformā - European Civic 

Forum. ECF ir organizācija, kas izstrādā kārtību, kādā nacionāla līmeņa NVO sadarbības 

tīkli var uzlabot dialogu ar Eiropas Komisiju. 

2. Alianse joprojām ir starptautiskā NVO sadarbības tīkla CIVICUS biedru organizācija. 

 

BALTIJAS JŪRAS NVO FORUMS 2008: 

2008.gada 12. un 13.maijā Rīgā Alianse organizēja starptautisku nevalstisko organizāciju forumu 

„Pilsoņu līdzdalība Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgai attīstībai". Forums norisinājās Latvijas 

Prezidentūras Baltijas Jūras valstu padomes ietvaros. Foruma dalībnieki pieņēma VII Baltijas 

jūras reģiona Foruma Deklarāciju, kurā apkopoti dalībnieku sagatavotie uzstādījumi tematiskajās 

darba grupās. Deklarācija tika iesniegta Baltijas jūras valstu padomei un nacionālajām valdībām. 

Deklarācija pieejama Alianses mājas lapā www.nvo.lv 

http://www.nvo.lv/
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Pārstāvība Eiropas Pilsoņu dienās: 

Eiropas Savienības Francijas prezidentūras ietvaros, 2008. gada 4.-6. septembrim eLPA bija 

pārstāvēta Eiropas Pilsoņu dienās „Mobility, Dialogue, Participation: Towards an Active 

Citizenship” La Rochelle, Francijā. Alianses pārstāvji Pilsoņu dienu dalībniekus iepazīstināja ar 

sabiedrības līdzdalības iespējām Latvijā – reģionālā un nacionālā līmenī un Latvijas NVO iesaisti 

mūžizglītības ieviešanā. Forumā piedalījās NVO un valsts pārvaldes pārstāvji no ES dalībvalstīm 

(aptuveni 1000 dalībnieku), lai debatētu par veidiem, kā sekmēt ES iedzīvotāju dialogu ar ES 

institūcijām un iesaisti tajās. Forumu organizēja European Civic Forum. 

 

Konsultācijas Eiropas Padomei: 

Alianse piedalījās Eiropas Padomes (EP) organizētajā Baltijas jūras valstu apaļā galda diskusijā, 

sniedzot ieskatu Latvijas NVO iesaistē lēmumu pieņemšanas procesā reģionālajā un nacionālajā 

līmenī. Diskusijas dalībnieki sniedz komentārus EP izstrādātais dokumentam Code of Good 

Practice for Civil Participation.1 Latvijas Pilsoniskā alianse ir konsultatīvs partneris Eiropas 

Padomei arī turpmākā dokumenta izstrādēs gaitā, sniedzot atzinumus par izstrādāto dokumentu 

un rekomendācijas tā sekmīgai ieviešanai. 

 

Latvijas NVO līdzdalības veicināšana Eiropas Savienībā (ES):  

Lai sekmētu Latvijas NVO iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos ES līmenī, Alianse pārstāvji 

2008.gadā veikuši zemāk minētas aktivitātes. 

 

Pārstāvība: 

1. „Plan C for Europe”2 Briselē, Beļģijā. Diskusija par Eiropas pilsoņu līdzdalību lēmumu 

pieņemšanas procesā Eiropas Savienības līmenī; 

2. Diskusija par Lisabonas līgumu un programmas apstiprinājumu ES līmeņa forumā 

Eiropas pilsoņu dienas. Dalība European Civic Forum sanāksmē Briselē, Beļģijā. 

3. Diskusija Stokholmā, kuras laikā dalībnieki dalījās pieredzē par labo praksi pilsoniskās 

līdzdalības veicināšanas mehānismos. Semināru organizēja sociālā brīvprātīgā darba 

forums un starptautisko NVO conference un Eiropas Padome. 

 

Aktivitātes: 

1. Izveidota un izplatīta brošūra "Iedzīvotāju līdzdalība Eiropas Savienībā". Brošūrā ir 

ietverta informācija par Lisabonas līgumu, iedzīvotāju līdzdalības piemēriem un Eiropas 

Savienības līmeņa NVO nozaru tīklu organizācijām; 

2. Alianses mājas lapā www.nvo.lv izveidota sadaļa "Iesaiste ES". Sadaļā ievietota 

informācija par līdzdalības veidiem, Lisabonas līgumu, aktuālajām sabiedriskajām 

apspriedēm par politikas dokumentiem un Latvijas NVO aktivitātēm ES un sadarbības 

tīkliem ES; 

3. Organizēta konference par Lisabonas līgumu un Latvijas NVO līdzdalību Eiropas 

Savienības NVO tīklos, lai citām organizācijām nodotu pieredzi. 

 

Sadarbība ar Eiropas Savienības dalībvalstu NVO: 

Pārstāvot Latvijas NVO intereses un lai iegūtu informāciju par Eiropas Sociālā fonda un citu 

starptautisko finanšu instrumentu apguvi, kā arī pieredzi valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanā, 

Alianse veikusi konsultācijas ar līdzīga profila organizācijām ārvalstīs: 

                                                 
1 Pilsoniskās līdzdalības kodekss. 
2 C Plāns Eiropas nākotnei. 

http://www.forumciviqueeuropeen.org/index.php?lang=en
http://www.nvo.lv/
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1. Igaunijā – Igaunijas Nevalstisko organizāciju tīkls (Eesti Mittetulundusühingute ja 

Sihtasutuste Liit); 

2. Lietuvā – NVO tiesību institūts (NVO teisas institutas); 

3. Polijā – Reģionālais NVO informācijas un atbalsta centrs; 

4. Slovēnijā – (Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih 

organizacij). 

Iegūtā informācija sniedza neatsveramu ieguldījumu izpratnes papildināšanai par Eiropas 

Komisijas īstenotajām procedūrām attiecībā par Eiropas Sociālā fonda apguvi, dalībvalstu 

pieredzēm uzdevumu deleģēšanas procedūrām. 

 

Pētījumi un pārskati: 

1. A.Karlsberga un Z.Miezaine „Tiesiskais regulējums pašvaldību iespējām atbalstīt 

nevalstiskās organizācijas” Tiesību normu analīze un metodiskie ieteikumi pašvaldībām 

sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām. Pētījums tapis ar Īpašo uzdevumu Ministrijas 

sabiedrības integrācijas lietu sekretariāta atbalstu. 

2. I.Simanska „Pārskats par Nevalstisko organizāciju un pašvaldību sadarbības praksēm 

Rīgas reģionā”. Rīgas reģiona NVO resursu centrs 2008.gadā ir apkopojis pašvaldību un 

nevalstisko organizāciju sadarbības pieredzi Rīgas plānošanas reģionā. Pārskatā ir sniegta 

informācija par NVO sektoru reģionā, iespējamiem pašvaldības atbalsta veidiem 

biedrībām un nodibinājumiem, kā arī apkopojumu par esošajiem sadarbības veidiem 

Rīgas plānošanas reģionā. Pārskats tapis ar Rīgas reģiona resursa centra ietvaros. 

3. Alianse jau tradicionāli sagatavojusi ziņojumu par nevalstisko organizāciju ilgtspēju 

Latvijā. Ziņojums vēl nav publicēts. 

 

Darbs ar medijiem: 

1. A.Knabe „Līdzdalība ar segumu”, laikrakstā Diena; 

2.  R.Pīpiķe „Taupīšanas mistērija uz sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības 

rēķina.” laikrakstā Diena un Latvijas Vēstnesis 

3. R.Pīpiķe „Demokrātijas caurums” Latvijas Vēstnesis. 

4. Intervijas Latvijas Radio 1: 1. Informācijas pieejamība ministriju mājas lapās; 2. 

Informācija par principiem, kādā veidā tika no amata atbrīvots Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas biroja vadītājs A.Loskutovs un sniegts viedoklis par sabiedrības attieksmi 

šajā jautājumā. 

5. Intervija TV3 „Bez Tabu” par brīvprātīgā darba likumdošanu 

6. Alianse 2008. gada laikā sagatavojusi un izsūtījusi 10 paziņojumus presei. 

 

 

 

   

Rasma Pīpiķe   

Direktore   

Latvijas Pilsoniskā 

Alianse 

  

   

2009. gada 18.marts   

 

 

 

Gada pārskats apstiprināts dalībnieku pilnsapulcē 2009. gada 26. martā. 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
 

 

 

 Piezīme 2008 2007 

  Ls Ls 

IEŅĒMUMI    

    

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas  1 550 1 250 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  0 0 

III. Saņemtie mantojumi  0 0 

IV. Saņemtās dotācijas 2 67 359 48 835 

V.Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   7 801 8 795 

VI. Citi ieņēmumi 3 1 695 473 

VII. IEŅĒMUMI KOPĀ  78 405  59 353  

    

VIII. IZDEVUMI    

    

1.Naudas maksājumi personām    

2.Materiālu izdevumi    

3. Algas 4 24 557 27 683 

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi  5 951 5 867 

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un  

    norakstīšana  1 618 1 798 

6. Citi izdevumi 5 40 119 33 543 

IX. Nodokļi  0 0 

X. IZDEVUMI KOPĀ  72 245 68 891 

    

XI. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 6 160 

 

-9 538 

 

 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 

 

 

 

   

Rasma Pīpiķe    

Direktore   
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Bilance 
 

AKTĪVS Piezīme 31.12.2008. 31.12.2007. 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   Ls   Ls  

I. Nemateriālie ieguldījumi 6 8 23 

II. Pamatlīdzekļi    

1. Pārējie pamatlīdzekļi 7 962 2 050 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  970 2 073 
    

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

I. Debitori 8 1 064 1 040 

II. Nauda 9 10 760 7 425 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  11 824 8 465 
    

KOPĀ AKTĪVS  12 794 10 538 

    

PASĪVS    

I. Fondi    

1. Rezerves fonds 10 9 023 2 863 

II. Īstermiņa kreditori    

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 11 14 0 

2. Pārējie kreditori  12 3 757 7 675 

KOPĀ PASĪVS  12 794 10 538 

 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 

 
 

 

Rasma Pīpiķe    

Direktore   
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 
 

 

 31.12.2008. 31.12.2007. 

  Ls   Ls  

I. ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ 175 764 

   

II. PĀRSKATA GADĀ SAŅEMTO ZIEDOJUMU UN    

     DĀVINĀJUMU KOPSUMMA 0 0 

   

   

III. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMA   

       KOPSUMMA 175 589 

1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie ziedojumi) 175 589 

  1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 0 100 

    1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 0 100 

    1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem 0 0 

  1.2. Administratīvajiem izdevumiem 0 0 

  1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem 175 489 

2. Noteiktiem mērķiem (t.sk.mērķziedojumi) 0 0 

   

IV. ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS 0 175 
 

 

 

 

 

 

 
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 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. 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 un kasē un īstermiņa noguldījumi, kuru sākotnējais 

dzēšanas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus. 

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 

 

2008 

Ls 

2007 

Ls 

Baltijas-Amerikas partnerattiecības programmas 

granti 14 829 19 507 

Sorosa Fonds – Latvija piešķirtie granti 6 955 17 945 

Norvēģijas vēstniecība 3 998 0 

EKP Latvijā 5 106 0 

Ziemeļu Ministru Padomes birojs Latvijā 3 999 0 

European Public Health Alliance grants 0 3 806 

ESIA 2 489 0 

Ārlietu Ministrija 3 000 0 

ĪUMSIL dotācijas 20 990 4 728 

Citu donoru piešķirtie granti 5 993 2 849 

KOPĀ: 67 359 48 835 

3. Citi ieņēmumi 

 

2008 

Ls 

2007 

Ls 

ĪUMSIL finansētie pētniecības pakalpojumu 

ieņēmumi 1 490 0 

Ieņēmumos pārskaitītais uzkrājumu samazinājums 0    453    

Procentu ienākumi un ienākumi no valūtas kursa 

paaugstināšanās 205 20 

KOPĀ: 1 695 473 

4. Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 
2008 

Ls 

2007 

Ls 

Atlīdzība par darbu 24 557 25 143 

Sorosa Fonda- Latvija stipendijas 0 2 540 

KOPĀ: 24 557 27 683 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5 951 5 867 

KOPĀ: 5 951 5 867 

 

 

 2008  2007  

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 5   5   

 

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

 

2008  

Ls 

2007  

Ls 

Semināru organizācijas izdevumi 9 950 4 067 

Nomas un komunālie izdevumi 9 330 9 665 

Autoratlīdzību izmaksas 9 182 4 559 

Tulkošanas un informācijas pakalpojumu izmaksas 4 005 2 265 

Komandējuma un transporta izmaksas 3 324 2 996 

Sakaru izdevumi 1 544 3 323 

Kancelejas izdevumi 791 767 

Izmaksas individuālā darba veicējiem 699 3 002 

Revīzijas pakalpojumi 0 708 

Biroja izdevumi 653 659 

Bankas pakalpojumu izdevumi 213 173 

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 184 502 

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 107 375 

Reprezentācijas izdevumi 82 284 

Samaksātās biedru naudas 55 142 

Mazvērtīgais inventārs 0 56 

KOPĀ: 40 119 33 543 

 

6. Nemateriālie ieguldījumi 

2006.gadā iegādāta grāmatvedības datorprogrammas Zalktis 2006.2 versijas licence. 

7. Pamatlīdzekļi 

 

 
2008 

Ls 

2007 

Ls 

Iegādes vērtība gada sākumā 5 405 5 181 

   Iegādāts pārskata gadā 514 224 

Iegādes vērtība gada beigās 5 919 5 405 

   

Uzkrātais nolietojums gada sākumā 3 355 1 572 

   Aprēķināts par pārskata gadu 1 602 1 783 

Uzkrātais nolietojums gada beigās 4 957 3 355 

   

Atlikusī vērtība gada sākumā 2 050 3 609 

Atlikusī vērtība gada beigās 962 2 050 

 

8. Debitori 

 

2008 

Ls 

2007 

Ls 

Nākamo periodu izdevumi-preses abonēšana, telpu 

noma 904 131 

Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 160 717 

Norēķini par prasībām pret norēķinu personām 0 192 

KOPĀ: 1 064 1 040 
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9. Nauda 

 2008* 

Ls  

2007* 

Ls  

Norēķinu kontos bankā LVL 3 957 7 275 

Norēķinu kontos bankā EUR 6 750 150 

Norēķinu kontos bankā USD 53 0 

KOPĀ: 10 760 7 425 

*Naudas līdzekļu atlikumi valūtā pārrēķināti pēc 

Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa 

31.12.07. : EUR=0.702804; USD=0.484 

31.12.08.: USD=0.495; EUR=0.702804 

  

10. Rezerves fonds 

 

 

2008 

Ls 

2007 

Ls 

   

Rezerves fonds gada sākumā  2 863 12 401 

   Ieņēmumu un izdevumu starpība 6 160 -9 538 

Rezerves fonds gada beigās 9 023 2 863 

 

 

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

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

ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem apmērā. 

11. Nodokļu un sociālās apdrošināšana maksājumi  

  

Aprēķinātie un samaksātie nodokļi ir atspoguļoti šādi: 

 

Pārmaksātie/ (maksājamie)  Atlikums uz 

01.01.2008. 

Aprēķināts  Samaksāts   Atlikums uz 

31.12.2008 

     

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0 6 081        6 070 12 

 Sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 0 8 175 8 175 0 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 0 21 19 2 
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12. Citi kreditori 

 

 

2008 

Ls 

2007 

Ls 

Nākamo periodu ieņēmumi-projektu neizlietotā daļa 3 687 5 000 

Norēķini ar piegādātājiem 50 884 

Norēķini par avansiem personālam 20 0 

Uzkrājumi gada pārskata revīzijai 0 708 

Uzkrātās atvaļinājuma rezerves 0 392 

Uzkrātie izdevumi telpu īrei un sakariem 0 691 

KOPĀ 3 757 7 675 

 


