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Informācija par biedrību 

 
 
 
Biedrības nosaukums  „Latvijas Pilsoniskā alianse” 
  
Saīsinājums eLPA 
  
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. Andris Bērziņš 
3. Artis Puriņš 
4. Dmitrijs Nikolajevs 
5. Ruta Šenkevica 
6. Vilis Āķis 
7. Vilnis Gricaičuks – Puriņš 

 
Direktore Rasma Pīpiķe (no 22.09.2008. līdz šim brīdim) 
  
Finanšu gads 
 

2009.gada 1.janvāris – 2009.gada 31.decembris  
 

 

 
 
 

Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” mērķis ir stiprināt 

pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas 

nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot 

labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. 
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eLPA biedri 

 

Nr. Nosaukums / Vārds, uzvārds Juridiskā forma 

 
1. 

 
AB.LV Sabiedriskā labuma fonds 

 
Nodibinājums 

2. „DIA+LOGS” atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS Biedrība 
3. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” Biedrība 
4. Apmācības, kultūras un estētikas centrs „Vilzene” Biedrība 
5. Augstrozes rūķi Biedrība 
6. Bāreņu biedrība „Saules bērni” Biedrība 
7. Bērnu brīvā laika centrs „Ligzdiņa” Nodibinājums 
8. Bērnu un jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija” Biedrība 
9. Biznesa attīstības fonds Nodibinājums 

10. Culturelab Biedrība 
11. Dažādība izglītībā Biedrība 
12. Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs  Biedrība 
13. Dižvanagi Biedrība 
14. Dzīvnieku aizsardzības biedrība „Dzīvnieku SOS” Biedrība 
15. Dzīvnieku pansija „Ulubele” Biedrība 
16. Eiropas Kustība Latvijā  Biedrība 
17. Ģimenes Šūpulis Biedrība 
18. Ideju Forums Biedrība 
19. Inčukalna Invalīdu Biedrība Biedrība 
20. INKO Centrs Biedrība 
21. Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” Biedrība 
22. Izglītības iniciatīvu centrs Biedrība 
23. Jaunatne Smaidam Biedrība 
24. Jauniešu klubs „Par & Pret” Biedrība 
25. Jūrmalas Nevalstisko Organizāciju Apvienība Biedrība 
26. Kāla ezera padome Biedrība 
27. Kopienas Attīstības centrs Biedrība 
28. Biedrība „Skalbes” Biedrība 
29. Laikmetīgās kultūras NVO asociācija Biedrība 
30. Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” Nodibinājums 
31. Latvijas Audžuģimeņu biedrība Biedrība 
32. Latvijas Diabēta federācija Biedrība 
33. Latvijas Dzelzceļnieku biedrība Biedrība 
34. Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība Biedrība 
35. Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds” Biedrība 
36. Latvijas Jaunatnes padome Biedrība 
37. Latvijas Jauno zemnieku klubs Biedrība 
38. Latvijas Kinoloģiskās federācijas dzīvnieku aizsardzības grupa Biedrība 
39. Latvijas Konservatīvā jaunatnes apvienība Biedrība 
40. Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija  Biedrība 
41. Latvijas Lauku sieviešu apvienība Biedrība 
42. Latvijas Literatūras centrs Biedrība 
43. Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība „Dace” Biedrība 
44. Latvijas Medicīnas studentu asociācija Biedrība 
45. Latvijas nacionālā komisija „Rietumu krievi” Biedrība 
46. Latvijas ordeņu brālība Biedrība 
47. Latvijas Pensionāru Federācija Biedrība 
48. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība  Biedrība 
49. Latvijas Platforma attīstības sadarbībai  Biedrība 
50. Latvijas Samariešu apvienība  Biedrība 
51. Latvijas Sarkanais Krusts Biedrība 
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52. 

 
 
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija 

 
 
Biedrība 

53. Latvijas Ukraiņu biedrība  Biedrība 
54. Latvijas Zaļā kustība Biedrība 
55. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome Biedrība 
56. Liepājas Diabēta biedrība Biedrība 
57. Limbažu Diabēta biedrība Biedrība 
58. Limbažu lauvas Biedrība 
59. Ludzas rajona zinību centrs Biedrība 
60. Madonas NVO atbalsta centrs  Biedrība 
61. Māmiņas bērnu labklājībai Biedrība 
62. Mazākumtautību bērnu un jauniešu programma „Zelta Kamoliņš” Biedrība 
63. Mazsalacas Attīstības projekti Biedrība 
64. Mores Muzejs Biedrība 
65. NVO Pūks un draugi Biedrība 
66. Pestīšanas armija Reliģiska organizācija 
67. Pieaugušo attīstības projekts Biedrība 
68. Pilsoniskā iniciatīva 21  Biedrība 
69. Pilsoņu un nepilsoņu savienība Biedrība 
70. Plauksta  Biedrība 
71. Pro Futuro Biedrība 
72. Sabiedriskās politikas centrs „PROVIDUS” Biedrība 
73. SALUS. Par garīgo veselību Biedrība 
74. Santa Media Biedrība 
75. Sieviešu klubs „Poliksenija” Biedrība 
76. Sieviešu tiesību institūts Biedrība 
77. Sociālo darbinieku biedrība Biedrība 
78. Solidaritāte Biedrība 
79. Sorosa fonds – Latvija Nodibinājums 
80. Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība Biedrība 
81. Valkas attīstībai Biedrība 
82. Vecāki Jūrmalai Biedrība 
83. Vēlēšanu reformas biedrība Biedrība 
84. Velku Biedrība  Biedrība 
85. Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs  Biedrība 
86. Vides aizsardzības klubs Biedrība 
87. Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” Biedrība 
88. Vidzemes Mūžizglītības atbalstam Biedrība 
89. Vieglās valodas aģentūra Biedrība 
90. Zantes audžuģimeņu Biedrība „Pīlādzītis” Biedrība 
91. Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība Biedrība 
92. Zemgales NVO atbalsta centrs Biedrība 
93. Zemnieku saeima Biedrība 
94. Artis Puriņš Privātpersona 
95. Henriks Danusēvičs Privātpersona 
96. Inete Ielīte Privātpersona 
97. Linda Pavlovska Privātpersona 
98. Rasma Pīpiķe Privātpersona 
99. Signe Dauškane – Platace Privātpersona 

100. Zinta Miezaine Privātpersona 
101. Rasma Rozenberga Privātpersona 



 

© eLPA, 2010         6  

 

Vadības ziņojums 

 
Pārskata periodā eLPA strādājusi atbilstoši darbības stratēģijai 2008. – 2010.gadam, kas 
ietver trīs darbības virzienus. Stratēģijā ietvertie darbības virzieni paredz īstenot 
organizācijas mērķi – stiprināt pilsonisko sabiedrību un veidot labvēlīgu vidi biedrību un 
nodibinājumu darbībai, kā arī nodrošina iesākto uzdevumu īstenošanas turpinājumu. 
eLPA organizācijas ilgtspējas nodrošinājuma aktivitātes atspoguļotas dokumentā „Latvijas 
Pilsoniskās alianses Finanšu piesaistes stratēģija 2007. – 2009.”. 
 

Atbilstoši eLPA Stratēģijai 2008. – 2010.gadam, ir noteikti 3 galvenie darbības virzieni: 
1. Ietekmēt politikas procesu, ievērojot biedrību un nodibinājumu kopējās intereses. 
2. Stiprināt biedrību un nodibinājumu kapacitāti pamatdarbības jautājumos. 
3. Popularizēt biedrību un nodibinājumu darbību. 

 
Balstoties uz eLPA darbības stratēģiju 2008. – 2010., biedrība 2009.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 jomās. 
 

Sabiedrības daļa, uz kuru vērsta eLPA 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” ir reģistrēta 2005.gada janvārī, apvienojoties 30 
nevalstiskajām organizācijām, un tā darbojas kā NVO platforma – dažādu jomu organizāciju 
oficiāli reģistrēts sadarbības tīkls. 2009. gada beigās eLPA ir 101 biedrs – juridiskas un 
fiziskas personas. Juridiskās personas ir nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa biedrības un 
nodibinājumi. Pārskata periodā organizācijā ir iestājušies 23 jauni biedri. 
 
eLPA līdzdarbojas valsts rīcības politiku un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā, 
rosinot 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. 
 

Ietekmēt politikas procesu, ievērojot biedrību un nodibinājumu kopējās intereses. 

 
VALDĪBA 
 

eLPA izzina, apkopo, formulē un iesniedz valsts pārvaldes institūcijām NVO viedokli un 
priekšlikumus sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanai. Tādā veidā tiek nodrošināta tiesību 
aktu atbilstība NVO un dažādu sabiedrības grupu interesēm un vajadzībām. Pārskata periodā 
eLPA kopā ar biedru organizācijām iesaistījusies Valda Dombrovska, valdības deklarācijas 
veidošanā, sagatavojot priekšlikumus sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai un eLPA 
priekšlikums pilnā mērā ticis iekļauts valdības deklarācijā. 
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Līdzdalība konsultatīvajās padomēs un darba grupās: 
 

eLPA pārstāvji piedalās Ministru Kabineta un ministriju darba grupās, kā arī LR Saeimas un 
Saeimas komisiju sēdēs. Mērķis piedaloties padomēs un darba grupās ir nodrošināt NVO, kā 
ieinteresētās puses līdzdalību politikas un tiesību aktu izstrādē. Darba grupu darbības 
regularitāti nosaka atbildīgā valsts pārvaldes institūcija. Darba grupu skaits ir mainīgs. eLPA 
pārstāvji 2009. gadā piedalījušies šādās darba grupās un padomēs: 
 
Parlamenta līmenī 
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija; 
Saeimas Eiropas lietu komisija; 
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija, kuras uzdevums ir nodrošināt Starptautiskā 
Valūtas fonda un Eiropas Komisijas sniegtā aizdevuma izmantojuma uzraudzību –NVO 
pārstāvis; 
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija; 
U.c. komisijas, kas lemj NVO aktuālos jautājumus pēc jautājumu piekritības; 
Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbības deklarācijas īstenošanas padome 
(darbojas Saeimas un NVO Forumu starplaikos). 
 
Valdības līmenī: 
Valsts sekretāru sanāksmes; 
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome; 
Nacionālās attīstības padome; 
Valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana" uzraudzības padome; 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta vadības komiteja un uzraudzības komiteja; 
Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības komiteja; 
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" uzraudzības komiteja; 
Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes veidotā darba grupa „Patvēruma 
meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki" ekonomiski efektīvākā uzturēšanas 
modeļa izstrāde". 
 
Citas padomes: 
Sabiedrības Integrācijas fonda padome; 
Rīgas domes Sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda padome. 
 
 
2009.gadā eLPA nodrošinājusi NVO interešu aizstāvību šādos jautājumos: 
 

1. Pilsoniskās sabiedrības politikas jautājumu atbildības nodrošināšana ministrijās; 
2. Informācijas ieguve no atbilstošajām institūcijām ES un Latvijā par plānoto prioritāšu 

sadalījumu un attiecīgi tam pieejamo finansējumu Eiropas Ekonomiskās zonas un 
Norvēģijas valdības finanšu instrumentu sadalījumā 2009.-2013.gadam; 

3. Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana Sabiedrības integrācijas politikas 
pamatnostādņu 2010-2019. izstrādē; 

4. NVO iespēju nodrošināšana piedalīties kā līdzvērtīgiem partneriem Eiropas 
Savienības struktūrfondu apguves nodrošināšanā; 

5. Sabiedrības integrācijas fonda darbības un kā iestādes darbības saglabāšanas 
nodrošināšanā; 

6. NVO informēšana par Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Komisijas aizdevuma 
izlietošanu; 
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7. Biedrību un nodibinājumu likuma izmaiņas, NVO viedokļu apkopošana par biedrību 
biedru sapulču sasaukšanas kārtību atvieglošanu; 

8. Grozījumu iniciēšana likumā Par pašvaldībām nosakot, ka domes sēdes dienas 
kārtība ar pavadošajiem dokumentiem pieejama 3 dienas pirms sēdes pašvaldības 
mājas lapā; 

9. Izpratnes veidošana valsts pārvaldes institūcijām par nepieciešamību veikt pētījumu 
par biedrību un nodibinājumu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, iedzīvotāju 
labklājībā. 

   
Pārstāvniecība Valsts sekretāru sanāksmēs 
eLPA regulāri seko līdzi ministriju izstrādātajiem likumprojektiem un, atbilstoši LR tiesību 
aktos noteiktajai kārtībai, iesniedz priekšlikumus, kas vērsti uz NVO interešu aizstāvību, kā arī 
piedalās VSS, lai aizstāvētu NVO intereses un viedokli klātienē. 2009. gadā ir nodrošināta 
līdzdalība 45 sanāksmēs un sagatavoti 52 atzinumi par MK noteikumu, likumu un politikas 
dokumentu projektiem. 2009.gada eLPA sniegto atzinumu skaita pieaugums bijis par 95% 
lielāks. 
 
Vairāk kā 140 personas tiešā veidā katru nedēļu tiek informētas par valsts sekretāru 
sanāksmes dienas kārtības jautājumiem. 2009.gada laikā ir izsūtīti 50 apkārtraksti. NVO 
nozarei aktuāli plānotie grozījumi un iniciatīvas 81 reizi atspoguļotas eLPA iknedēļas e-ziņu 
lapā un NVO vortālā www.nvo.lv. Kopumā organizācijas aktīvi sniedz atzinumus par tiesību 
aktu un attīstības dokumentu grozījumiem un iniciatīvām. Kā liecina Valsts kancelejas (VK) 
apkopotā informācija par 2008.gada jūliju – 2009.gada jūlijam, organizācijas kopumā 
sniegušas 468 atzinumus. Kopš MK Kārtības ruļļa grozījumiem 2009.gada aprīlī no publiski 
pieejamās informācijas nav iespējams identificēt, cik organizācijas ir kopā pieteikušās sniegt 
atzinumus 2009.gadā. 
 
SAEIMA 
14.09.2009. notika gadskārtējais NVO un LR Saeimas forums. eLPA ieguldījums foruma 
organizēšanā notika sadarbībā ar partneriem veidojot dienas kārtību, R.Pīpiķe pauda un 
pārstāvēja NVO viedokli foruma atklāšanā par sasniegto un problēmām līdzšinējā Saeimas un 
NVO sadarbībā, kā arī eLPA organizēja informācijas izplatīšanu par forumu un dalībnieku 
saraksta veidošanā. Dalībai Saeimas un NVO trešajā forumā pieteicās vairāk kā 90 NVO 
pārstāvji no aptuveni 60 organizācijām. 
Kopumā eLPA pārstāvji ir piedalījušies 117 valsts pārvaldes organizētās sanāksmēs. eLPA 
ir veikusi NVO interešu aizstāvību katrā sanāksmē un sniegusi iebildumus un 
priekšlikumus 60% gadījumu. 
 
PAŠVALDĪBAS 
Rīgas reģionā eLPA piecus gadus ir NVO resursa centra projekta īstenotājs. Tā ietvaros 
pārskata periodā notikušas reģiona NVO pārstāvju darba grupas tikšanās Rīgā, kurās 
kopā piedalījušies 73 dalībnieki no visa reģiona. Resursu centrs nodrošinājis 
informācijas apkopošanu un izplatīšanu starp NVO reģionā organizējot pieredzes 
apmaiņu starp reģiona organizācijām. Pārskata periodā izveidots 7 reģionālo 
koordinatoru sadarbības tīkls, ar kuriem ir noslēgti savstarpēji sadarbības līgumi. 
Reģionālie koordinatori savā reģionā nodrošina informācijas apmaiņu par NVO 
aktualitātēm, izplata informatīvos materiālus, īsteno apmācības un organizē diskusijas.  
Projektā veicināta reģiona NVO starptautiskās sadarbības  attīstība – īstenojot pasākumu 
„Wake up call for cooperation”, kura laikā organizāciju pārstāvji tika iepazīstināti ar 28 
ASV un 24 citu pasaules valstu organizāciju darbību. Resursu centrs nodrošinājis 
sadarbību starp NVO reģionā un pus gada laikā, kopš dotācijas piešķiršanas sniedzis 282 
NVO bezmaksas konsultācijas un īstenojis 6 apmācības. 
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Resursa centra ietvaros eLPA aicināja sabiedrību un Latvijas NVO izteikt viedokli par „Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030”, izstrādājot atzinuma formu un organizējot NVO 
līdzdalību sabiedriskajās apspriedēs atbilstoši nozaru sadalījumam. 
 

Reģiona resursa centra ietvaros tika definētas sešas vērtības pilsoniskās sabiedrības 
stiprināšanai un labvēlīgas vides veidošanai biedrību un nodibinājumu darbībai, kas ir 
pamats darbības uzsākšanai pie Latvijas NVO ētikas kodeksa izveidošanas. 
 
 
 

Stiprināt biedrību un nodibinājumu kapacitāti pamatdarbības jautājumos. 

 
1. 2009.gadā eLPA ar Frīdriha Ēberta fonda atbalstu organizēja Vasaras akadēmiju, kas 

norisinājās no 20.08.2009. – 23.08.2009. Allažos, Rīgas rajonā. Pasākuma dalībnieki 
(skaits 30) bija NVO pārstāvji no dažādām jomām – izglītība, veselība, vide u.c. jomas. 
NVO Vasaras akadēmijas 2009 ietvaros tika piedāvātas apmācības par trīs tēmām: 
cilvēkresursu vadība, ES finansējuma piesaiste un interešu aizstāvība ES līmenī piesaistot 
vietējos un ārvalstu ekspertus. 

2. Lai stiprinātu reģionālo un nacionālo organizāciju kapacitāti interešu aizstāvībā, eLPA 
pārskata periodā uzsāka jaunu iniciatīvu - NVO vadītāju brokastis. Brokastis bija 
tematiskas un tajās tika aicināti piedalīties Latvijas lielāko NVO vadītāji. 2009. gadā 
notika trīs NVO vadītāju brokastis: 
1) EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešana; 
2) Kustības „Dari.lv” idejas izstrāde; 
3) NVO un donoru sadarbības veidošana. Brokastīs tiek aicināti runātāji, kas ir 
kompetenti konkrētajā jautājumā, sniedzot pozīciju kam seko diskusija. 
Kopējais dalībnieku skaits, kas apmeklējuši pasākumus ir 90 cilvēki. 

3. eLPA sadarbībā ar nacionālajām un vietējām organizācijām uzsāka kustību dari.lv un 
noslēdza konsorcija līgumu turpmākai sadarbībai. Šobrīd organizācija veic finanšu 
resursu piesaistes pasākumus šīs kustības darbības nodrošināšanai. 

4. Pārskata periodā eLPA ir sniegusi konsultācijas un ekspertīzi par tādiem NVO būtiskiem 
jautājumiem kā finansējuma piesaistes iespējas vietējā, nacionālā un ES līmenī; biedrību 
darbības kontekstā – organizācijas uzbūve, pārvalde un darbība; interešu aizstāvība; 
līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā u.c. tēmās. Kopumā eLPA sniegusi vairāk kā 200 
konsultācijas (telefoniskas, e-pasta un klātienes). 

5. Pārskata periodā eLPA piesaistījusi NVO juristu, kas sniedz konsultācijas par juridiskajiem 
jautājumiem NVO biedrību un nodibinājumu dibināšanas, darbības juridisko aspektu un 
organizācijas likvidācijas problēmu risināšanā. 

6. eLPA organizējusi reģionālās diskusijas par Eiropas Savienības jautājumiem – Jelgavā, 
Ventspilī, Daugavpilī, Alūksnē un Rīgā – pašvaldībām un NVO un Ārlietu ministrijā- NVO, 
politisko partiju kandidātiem un ierēdņiem tieši pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām. 
eLPA piedalījusies divās reģionālajās iedzīvotāju un politisko partiju kandidātu diskusijās 
– Alūksnē un Liepājā pirms Pašvaldību vēlēšanām. eLPA pārstāvji regulāri piedalās kā 
diskusiju moderatori vai organizatori reģionālo NVO organizētajos pasākumos. 
Piemēram, Jūrmalas domes un NVO diskusijā par sadarbības padomes izveidi u.c. 

7. Sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un nozares speciālistiem eLPA 
ir iesaistījusies konsorcijā par politikas plānošanas rīka T-21 ieviešanu Latvijā. 
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8. eLPA sagatavo un izplata NVO e-ziņu lapu, kas ietver informāciju par aktuālajiem 
interešu aizstāvības pasākumiem, izglītojošajiem un informatīvajiem pasākumiem, 
sadarbības un finanšu piesaistes iespējām. Ziņu lapa reizi nedēļā tiek nosūtīta vairāk kā 
2 000 abonentiem – neformālām interešu grupām, biedrībām, nodibinājumiem, 
pašvaldību un ministriju darbiniekiem, valsts iestādēm, uzņēmējiem, medijiem, u.c. 
Pārskata periodā tikuši sagatavoti 46 NVO e-ziņu izdevumi (kopā 328 lapas) ar vidēji 
7 lapaspusēm katrā izdevumā. 

9. eLPA interneta vietnē www.nvo.lv eLPA biedri un plašāka sabiedrība var iegūt 
informāciju par organizācijas darbību. Interneta vietne nodrošina informāciju visiem 
interesentiem par NVO aktualitātēm sektorā un nodrošina pieeju dokumentiem un 
informācijai par organizācijas īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem, aktualitātēm 
Latvijā, ES un pasaulē, iespējām iesaistīties dažādos pasākumos un piesaistīt 
finansējumu, iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos u.c. informāciju. 

10. eLPA pārskata periodā savā birojā piesaistījusi astoņus brīvprātīgos un augstskolu 
studentus praksē. Brīvprātīgie veikuši darbus tādās jomās kā informācijas tehnoloģijas, 
bibliotēkas uzturēšana, datu apkopošanas un analīzes veikšana, projektu sagatavošanas 
konsultēšana, publicitātes sagatavošana un administratīvas darbs. eLPA lepojas ar 
saviem brīvprātīgajiem! 

11. Pārskata periodā eLPA darbinieki ir izstrādājuši 14 projektu pieteikumus dažādiem 
finansējuma piešķīrējiem – neatkarīgi fondi, ES ģenerāldirektorāti un Sabiedrības 
integrācijas fons. Projektu mērķis un uzdevumi vienmēr saistīti ar biedrību un 
nodibinājumu interešu aizstāvību un/vai kapacitātes stiprināšanu, kā arī nevalstiskā 
sektora pētniecību. Tā piemēram eLPA 2009. gadā ir izstrādāja pētniecības projektu 
„NVO kapitāls Latvijā”, bet tam nav bijusi iespēja piesaistīt nepieciešamo finansējumu, 
kas būtu būtisks NVO sektora darbības uzlabošanai Latvijā. 

 
eLPA veidotie pētījumi un pārskati: 
 

1. Rīgas reģiona NVO resursu centrs sadarbībā ar reģionālajiem koordinatoriem veica 
pētījumu „Pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbība kopienai Rīgas reģionā”, 
lai gūtu vienotu ieskatu par NVO (biedrību, nodibinājumu) un pašvaldību sadarbību 
Rīgas reģionā. 

2. Pārskata periodā eLPA izstrādājusi e-materiālu „NVO interešu aizstāvja 
dienasgrāmatu”, kurā tika sniegti desmit padomi, kā veikt interešu aizstāvību. 

3. eLPA sagatavojusi NVO ilgtspējas indeksa ziņojumu, kurā atspoguļotas NVO sektora 
aktualitātes par 2008.gadu. 

4. Kā konsultants eLPA bija piesaistīta Eiropas Padomes oficiālā dokumenta izveidē 
„Kods sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā”. 

5. Pārskata periodā sagatavots ziņojums „Es piecus gadus ES” par izmaiņām līdzdalības 
politikā pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un ieteikumi situācijas uzlabošanai. 
 

 

Popularizēt biedrību un nodibinājumu darbību. 

 
Pārskata periodā ir sagatavotas publikācijas un sniegtas intervijas par eLPA darbību un NVO 
sektora aktualitātēm blogos, laikrakstos, televīzijā un radio. 
 
Laikrakstā „Diena” publicēts politikas koordinatores I. Šimanskas raksts par NVO sadarbību ar 
valsts pārvaldi. Laikrakstā Latvijas Vēstnesis tika publicēts eLPA direktores R.Pīpiķes raksts 
Partnerattiecību defoult. R.Pīpiķe piedalījās TV pārraidē „Kas notiek Latvijā?”, kurā informēja 
par NVO līdzdalību V.Dombrovska valdības deklarācijas izstrādē. 
 
 

http://www.nvo.lv/
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Tika izstrādāts un izsūtīts preses paziņojums par pilsoniskās sabiedrības politikas 
pievienošanu tieslietu ministrijai: Pilsoniskā sabiedrība zem tieslietu „ķepas”. Pārskata 
periodā sniegta intervija „Latvijas Avīzei” par NVO un LR Saeimas sadarbības aspektiem. 
Sniegta intervija Latvijas Radio 1 par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu NVO. 

 
eLPA birojs veido blogu par NVO aktuāliem jautājumiem Latvijas Vēstneša interneta 
vietnē www.lv.lv, kurā eLPA 2009. gadā publicējusi rakstus par šādām tēmām: 
 

 Sadarbības plīvurs; 

 Sabiedrības integr...baisā plaisa – Latvijā; 

 Biedrību zobi; 

 NVO ekonomiskā vērtība; 

 Inteliģences laikmeta beigas. 
 

Sadarbībā ar TV24 ir veidoti divi video sižeti – par sabiedriskā labuma organizācijām 
piemērojamām nodokļu atlaidēm ziedojumiem un sabiedrisko labumu pēc būtības, ko tas 
nozīmē un kā „lietot” šo statusu NVO darbības atbalstam. 
 

eLPA īstenojusi vairākas pilsoniskās sabiedrības un NVO popularizēšanas aktivitātes Rīgas 
reģionā: a) atklātu konkursu NVO par dalību festivālā POSITIVUS 2009, festivālā 6 
organizācijas īstenoja NVO popularizējošas aktivitātes; b) jauniešu mēneša 2009. gada 
ietvaros tika īstenota ielas akcija „Domā ārpus rāmjiem” dažādās Rīgas priekšpilsētu 
vidusskolās tika organizētas 6 interaktīvās nodarbības par jauniešu neformālo izglītību, 
brīvprātīgo darbu, iesaisti NVO. 
 
eLPA mājas lapa un Latvijas NVO vortāla www.nvo.lv saturs 2009.gadā tika atjaunots vidēji 2 
reizes nedēļā. 2009.gada beigās vortālu vidēji apmeklē ~18 000 apmeklētāju mēnesī jeb 
aptuveni 216 000 apmeklētāju gadā. 
 
Eiropas Parlamenta vēlēšanu gadā eLPA sadarbībā ar nacionāla un reģionāla NVO 
platformām no 12 ES dalībvalstīm Latvijas deputātu kandidātiem popularizēja kopīgi 
apstiprināto „NVO manifestu Eiropas Parlamenta vēlēšanām”, kura mērķis ir katrā Eiropas 
Savienības dalībvalstī piešķirt spēcīgu nozīmi pilsoniskajai sabiedrībai, kopīgi vienojoties par 
galvenajām rekomendācijām jaunajam Eiropas Parlamentam.  
Pārskata periodā eLPA sadarbībā ar citām piecām NVO veidoja baltās lentītes kampaņu, lai 
aizstāvētu vārda brīvību Latvijā. Kampaņas laikā pie Brīvības pieminekļa iedzīvotājiem tika 
dalītas baltas lentītes, par kampaņu tika informēti masu saziņas līdzekļi. Kampaņa tika 
veidota kā atbildes reakcija politiķu viedokļiem, ka pēc 13. janvāra grautiņiem Vecrīgā tiks 
aizliegta jebkāda cilvēku pulcēšanās. 
 
 eLPA 2009.gadā saņēma Ministru Kabineta atzinības rakstu par pašaizliedzību un 
panākumiem strādājot valsts un tautas labā. 
 
 

 Starptautiskā sadarbība un NVO pārstāvniecība. 

 
Dalība starptautiskos NVO sadarbības tīklos, pasākumos: 
eLPA ir piedalījusies 11 tikšanās ar ES un pasaules mēroga organizāciju un institūciju 
pārstāvjiem dažādos formātos. 
 
 
 
 
 

http://www.nvo.lv/
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eLPA pārstāvji piedalījušies: 
 

Baltijas Jūras NVO forumā Kopenhāgenā, Dānijā; 
Zviedrijas prezidentūras laikā notikušajā NVO forumā Orebro, Zviedrijā; 
Lielbritānijas NVO sadarbības tīkla National Council for Voluntary Organizations (NCVO) 
ikgadēja konferencē; 
Eiropas Padomes organizētajā Forum for the Future of Democracy „Electoral Systems”; 
Eiropas līmeņa sadarbības tīkla izveidošanā, kurā ietilpst nacionālie NVO sadarbības tīkli. 
PASSO (labas pārvaldības indikatoru sadarbības projekts) ietvaros notikušajā sagatavošanās 
sanāksmē; 
U.c. 
 
eLPA ir starptautiskās NVO sadarbības organizācijas CIVICUS un European Civic Forum biedrs. 
 
 

2009.gadu biedrība noslēdz ar izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 6 832 LVL apmērā, 
kas nozīmē, ka šajā gadā eLPA, lai turpinātu darbību un nodrošinātu projektu 
priekšfinansējumu, izmantoja iepriekšējo gadu uzkrātās rezerves. Uz 2010.gada sākumu 
biedrības rezervju atlikums ir 2 191 LVL. Gada pārskats pilnībā atspoguļo biedrības „Latvijas 
Pilsoniskā alianse” darbību 2009.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   
   
2010.gada 18.marts   

 
 
 
Gada pārskats apstiprināts eLPA biedru kopsapulcē 2010.gada 26.martā. 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
 
 
 

 Piezīme 2009 2008 

  Ls Ls 

IEŅĒMUMI    
    

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 
gadskārtējās iemaksas  2 164 1 550 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  0 0 

III. Saņemtie mantojumi  0 0 

IV. Saņemtās dotācijas 2 49 674 67 359 

V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   3 663 7 801 

VI. Citi ieņēmumi 3 221 1 695 

VII. IEŅĒMUMI KOPĀ  55 722  78 405  

    

VIII. IZDEVUMI    
    

1. Naudas maksājumi personām    

2. Materiālu izdevumi    

3.  Algas 4 27 554 24 557 

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi  6 628 5 951 

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana  662 1 618 

6. Citi izdevumi 5 27 710 40 119 

IX. Nodokļi  0 0 

X. IZDEVUMI KOPĀ  62 554 72 245 

    

XI. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA (6 832) 
 

6 160 
 

 
 
Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
   
Rasma Pīpiķe    
Direktore   
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Bilance 
 
 
 

AKTĪVS Piezīme 31.12.2009. 31.12.2008. 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   Ls   Ls  

I. Nemateriālie ieguldījumi 6 0 8 

II. Pamatlīdzekļi    

III. Pārējie pamatlīdzekļi 7 470 962 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  470 970 

    

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

I. Debitori 8 482 1 064 

II. Nauda 9 4 793 10 760 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  5 275 11 824 

    

KOPĀ AKTĪVS  5 745 12 794 

    

PASĪVS    

I. Fondi    

1. Rezerves fonds 10 2 191 9 023 

II. Īstermiņa kreditori    

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 11 37 14 

2. Pārējie kreditori  12 3 517 3 757 

KOPĀ PASĪVS  5 745 12 794 

 
 
Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
Rasma Pīpiķe    
Direktore   
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 
 
 
 

 31.12.2009. 31.12.2008. 

  Ls   Ls  

I. ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ 0 175 

   

II. PĀRSKATA GADĀ SAŅEMTO ZIEDOJUMU UN    
     DĀVINĀJUMU KOPSUMMA 0 0 

   

   

III. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMA   
       KOPSUMMA 0 175 

1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie ziedojumi) 0 175 

  1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 0 0 

    1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 0 0 

    1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem 0 0 

  1.2. Administratīvajiem izdevumiem 0 0 

  1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem 0 175 

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

   

IV. ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
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 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.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 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 

 
2009 

Ls 
2008 

Ls 

Baltijas-Amerikas partnerattiecības programmas 
granti 0 14 829 
Sorosa Fonds – Latvija piešķirtie granti 0 6 955 
Norvēģijas vēstniecība, NVO-EEZ 16 860 3 998 
EKP Latvijā 10 362 5 106 
Ziemeļu Ministru Padomes birojs Latvijā 0 3 999 
Friedrich- Ebert Foundation 2 790 0 
ESIA 0 2 489 
Ārlietu Ministrija 0 3 000 
ĪUMSIL /Bērnu Ministrijas dotācijas 15 000 20 990 
Citu donoru piešķirtie granti 4 662 5 993 

KOPĀ: 49 674 67 359 

3. Citi ieņēmumi 

 
2009 

Ls 
2008 

Ls 

ĪUMSIL finansētie pētniecības pakalpojumu 
ieņēmumi 0 1 490 
Procentu ienākumi un ienākumi no valūtas kursa 
paaugstināšanās 34 205 
Citi ieņēmumi 187 205 

KOPĀ: 221 1 695 

4. Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 
2009 

Ls 
2008 

Ls 

Atlīdzība par darbu 27 554 24 557 

KOPĀ: 27 554 24 557 

Sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, nodeva 6 628 5 951 

KOPĀ: 6 628 5 951 

 
 
 2009  2008  

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 5   5   

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

 
2009  

Ls 
2008  

Ls 

Semināru organizācijas izdevumi 1 014 9 950 
Nomas un komunālie izdevumi 8 407 9 330 
Autoratlīdzību izmaksas 6 368 9 182 
Reklāmas un informatīvie izdevumi 3 039 4 005 
Komandējuma un transporta izmaksas 2 131 3 324 
Sakaru izdevumi 1 323 1 544 
Kancelejas izdevumi 1 050 791 
Izmaksas individuālā darba veicējiem 3 415 699 
Revīzijas pakalpojumi 150 0 
Biroja izdevumi 441 653 
Bankas pakalpojumu izdevumi 158 213 
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 83 184 
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 0 107 
Reprezentācijas izdevumi 51 82 
Samaksātās biedru naudas 92 55 

KOPĀ: 27 722 40 119 

 
6. Nemateriālie ieguldījumi 
2006.gadā iegādāta grāmatvedības datorprogrammas Zalktis 2006. 2 versijas licence. 
 
7. Pamatlīdzekļi 

 
2009 

Ls 
2008 

Ls 

   Iegādes vērtība gada sākumā 5 919 5 405 
   Iegādāts pārskata gadā 163 514 
Iegādes vērtība gada beigās 6 082 5 919 
   
   Uzkrātais nolietojums gada sākumā 4 957 3 355 
   Aprēķināts par pārskata gadu 655 1 602 
Uzkrātais nolietojums gada beigās 5 612 4 957 
   

Atlikusī vērtība gada sākumā 962 2 050 

Atlikusī vērtība gada beigās 470 962 

 
8. Debitori 

 
2009 

Ls 
2008 

Ls 

Nākamo periodu izdevumi-preses abonēšana, 
telpu noma 0 904 
Norēķini ar pircējiem 460 160 
Norēķini par nodokļiem un nodevām 2 160 
Norēķini par prasībām pret norēķinu personām 20 0 

KOPĀ: 482 1 064 
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9. Nauda 
 

2009* 
Ls  

2008* 
Ls  

Norēķinu kontos bankā LVL 1 279 3 957 
Norēķinu kontos bankā EUR 3 514 6 750 
Norēķinu kontos bankā USD 0 53 

KOPĀ: 4 793 10 760 

*Naudas līdzekļu atlikumi valūtā pārrēķināti pēc 
Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa 
31.12.08.: USD=0.495; EUR=0.702804 
31.12.09.: EUR=0.702804 
 

  

10. Rezerves fonds 
 

2009 
Ls 

2008 
Ls 

   
Rezerves fonds gada sākumā  9 023 2 863 
   Ieņēmumu un izdevumu starpība (6 832) 6 160 

Rezerves fonds gada beigās 2 191 9 023 

 
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumiem 
Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” 
eLPA 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 
01.01.2009. 

Aprēķināts  Samaksāts   Atlikums uz 
31.12.2009 

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 12 5 890       5 863 39 

 Sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 0 9 078 9 079 -1 

Uzņēmējdarbības riska 
valsts nodeva 2 18 21 -1 

 
 
 
12. Citi kreditori 

 
2009 

Ls 
2008 

Ls 

Nākamo periodu ieņēmumi 
- projektu neizlietotā daļa 3 515 3 687 
Norēķini ar piegādātājiem 0 50 
Norēķini par avansiem personālam 2 20 

KOPĀ 3 517 3 757 

 


