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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  Alberta iela 13 

Rīga, Latvija, LV-1010 

  

Padomes locekļi 

 

 

1. Uldis Dūmiņš 

2. Inese Vaivare 

3. Zaiga Pūce (līdz 09.12.2019), Iluta Lāce 

4. Valters Gražulis 

5. Dace Akule 

6. Līna Kārkliņa 

7. Ivars Balodis 

 

Direktore Kristīne Zonberga no 12.01.2018. līdz šim brīdim 

 

  

Finanšu gads 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31. decembris  
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Biedri 
 

2019. GADĀ BIEDRĪBĀ UZŅEMTI ŠĀDI BIEDRI 

 

 

1. Pilsēta cilvēkiem 

2. Klubs “Māja” 

3. Cita Rīga 

4. Latvijas Operetes fonds 

5. Cat Care Community 

6. Kultūrprieks 

7. Zero Waste Latvia 

8. Rīgas centra attīstības biedrība 

9. Zaļā brīvība 

10. Maija Paula Ģīle 

11. Mārtiņš Šteins 

12. Anna Audere 

13. Jānis Feldmanis 
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Vadības ziņojums 

Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” 

Saturiskā atskaite par paveikto 2019. gadā 
 

 
Pārskata periodā Latvijas Pilsoniskā alianse strādājusi atbilstoši darbības stratēģijai 2019. – 2021. gadam. 

Stratēģijā ietvertās prioritātes un vērības paredz īstenot organizācijas mērķi – stiprināt pilsonisko 

sabiedrību un veidot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai, kā arī nodrošina iesākto 

uzdevumu īstenošanas turpinājumu.  

 

Atbilstoši darbības stratēģijai 2019. - 2021. gadam, ir noteiktas trīs stratēģiskās prioritātes: 

1.   Sekmēt  pilsoniskās sabiedrības interesēm atbalstošu tiesisko un sociālo vidi, ilgtspējīgu privāto un 

publisko finanšu modeli, kā arī efektīvu, caurspīdīgu, uz skaidri noteiktiem kritērijiem balstītu publiskā 

finansējuma pārdali. 

2.   Palielināt pilsoniskās sabiedrības ietekmi politikas izstrādes procesā, nodrošinot rezultatīvu dialogu ar 

lēmumu pieņēmējiem pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī un visos lēmumu pieņemšanas posmos. 

3. Stiprināt pilsoniskās sabiedrības kapacitāti un pilsoniskajam aktīvismu, vienlaikus veicināt labu 

pārvaldību nevalstiskajā sektorā. 

 

Balstoties uz darbības stratēģiju 2019. – 2021. gadam, Latvijas Pilsoniskā alianse 2019. gadā īstenojusi 

aktivitātes interešu aizstāvības un sabiedrības līdzdalības jomās. Latvijas Pilsoniskās alianses leģitimitāte 

veikt augstāk minētos pasākumus sakņojas tās mērķī, kas minēts organizācijas statūtos, bet Latvijas 

Pilsoniskās alianses 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.  

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse reģistrēta 2005. gada janvārī, apvienojoties 39 nevalstiskajām organizācijām un 

privātpersonām. Latvijas Pilsoniskā alianse 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. 2019. gada beigās Latvijas 

Pilsoniskās alianses biedru skaits ir 131 biedrs – juridiskas un fiziskas personas. Juridiskās personas ir 

nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa biedrības un nodibinājumi, kas izvērš aktivitātes gan interešu 

aizstāvībā, gan arī dažādu jomu nevalstiskās organizācijas. Pārskata gada laikā Latvijas Pilsoniskajā 

aliansē iestājušies 13 jauni biedri.  

 

I IETEKMĒT POLITIKAS PROCESUS, IEVĒROJOT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU 

KOPĒJĀS INTERESES 

 

1. Latvijas Pilsoniskā alianse 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; 

✓ piedaloties Ministru kabineta sēdēs; 
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✓ piedaloties darba grupās, starpministriju saskaņošanas sanāksmēs, konsultatīvajās 

padomēs, formālās tikšanās ar valsts pārvaldes pārstāvjiem; 

✓ līdzdarbojoties Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes sēdēs. 2019.gadā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore darbojās kā 

Memoranda padomes vadītāja vietniece, par kuru tika ievēlēta 2018.gada septembrī. 

✓ Latvijas Pilsoniskā alianse 2019.gadā turpināja būt Memoranda padomes deleģētais 

pārstāvis Valsts sekretāru sanāksmēs. 

2. Latvijas Pilsoniskā alianse sekoja likumprojektu izstrādes gaitai, sniedza atzinumus un 

priekšlikumus. Latvijas Pilsoniskā alianse konsultējās ar biedru organizācijām un sadarbības 

partneriem par atbilstošāko regulējumu normatīvajos aktos un sniedza viedokli atbilstošajai 

institūcijai. 

3. Latvijas Pilsoniskā alianse sagatavoja un iesniedza oficiālus 50 atzinumus un nostājas vēstules 

ministrijām, Saeimas komisijām par jautājumiem, kas tiešā veidā ietekmē biedrību un 

nodibinājumu darbību. Papildus Latvijas Pilsoniskā alianse komentēja virkni nozīmīgus politikas 

plānošanas dokumentus, izmantojot track changes funkciju vai citādākos formātos.  

4. Latvijas Pilsoniskā alianse veidoja pārstāvniecību 11 konsultatīvās padomēs: 

• Lokālā līmenī: RD konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas jautājumos;  

• Nacionālā līmenī: NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome; KNAB 

Sabiedriskā konsultatīvā padome; NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komiteja; Pastāvīgais 

NVO pārstāvis Valsts sekretāru sanāksmēs; NVO dialoga platforma imigrantu integrācijas jomā; 

NIPSIPP īstenošanas uzraudzības padome; NEPLP SKP; “Dažādību veicināšana Uzraudzības 

padome”.  

• ES līmenī: Baltijas jūras NVO foruma koordinējošā komiteja; ES Stratēģijas Baltijas jūras 

reģionam nacionālais fokālais punkts. 

5. Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar Saeimu un sadarbības partneriem organizēja ikgadējo Saeimas 

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

likumdošanas komisiju formātā, sniedzot atzinumus par likumprojektiem un piedaloties ekspertu 

diskusijās. 2019. gada forumā darbs noritēja sešās darba grupās: 1) Pilsoniskās sabiedrības 

ilgtspēja; 2) Ilgtspējīgas un demokrātiskas pašvaldības; 3) Depozītsistēmas ieviešana Latvijā un 

vides aizsardzība; 4) ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu līdz 2030. gadam izpilde Latvijā un 

sadarbība ar NVO; 5) Lobēšana: regulējums un prakse; 6) Sabiedriskā medija uzdevumi un 

neatkarība. Foruma noslēgumā tika izstrādāta rezolūcija, kura tika iesniegta Saeimas 

komisijām. Rezolūcijā tika nostiprināts, ka Latvijas Pilsoniskā alianse ir pastāvīgais 

sadarbības partneris Saeimai.  

6. Latvijas Pilsoniskā alianse līdzorganizēja Memoranda padomes konferenci "Uzticēšanās solis", kā 

arī piedalījās paneļdiskusijā ar augstākajām nozares amatpersonām, lai aktualizētu izaicinājumus 

sektorā.  

7. Latvijas Pilsoniskā alianse aktīvi iesaistījās Nacionālā attīstības plāna 2021-2027 izstrādes procesā. 

8. Latvijas Pilsoniskā alianse, veidojot NVO sadarbības koalīcijas, iesaistījās un iesaistīja citas NVO 

nevalstiskā sektora interešu aizstāvēšanu tādos jautājumos kā sabiedriskā labuma organizāciju 

tiesiskais regulējums, noziedzīgi iegūto līdzekļu regulējums un prakse, kas ietekmē arī NVO u.c. 

9. Latvijas Pilsoniskās alianses darbinieki 2019. gadā apmeklēja aptuveni 250 sanāksmes, kurās 

pārstāvētas NVO kopīgas intereses. 

10. Latvijas Pilsoniskā alianse konsekventi iestājās pret vēlmi ierobežot pilsonisko sabiedrību 

Latvijā, tai skaitā ceļot trauksmi par negatīvajām tendencēm un aicināja nevalstiskās organizācijas 

un pilsoniskās sabiedrības aktīvistus iesaistīties, lai novērstu demokrātisku vērtību apdraudējumus 

Latvijā. 

11. Latvijas Pilsoniskā alianse konsekventi iestājās par nepieciešamību ieviest efektīvus, ilgtspējīgus 

un jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, nodrošinot 

mūsdienīgu, dialogu sociāli ekonomiskos jautājumos un līdzdalību visos līmeņos un lēmumu 

pieņemšanas posmos, panākot uzlabojumus ministriju darbībā, MK līmenī, kā arī informācijas 

plūsmās starp MK un Saeimu. 

12. Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām tikās ar valsts prezidentu 

Egilu Levitu, lai pārrunātu NVO sektora attīstību modernas un ilgtspējīgas valsts nākotnes 

kontekstā. 
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13. Latvijas Pilsoniskā alianse kopa ar citām nevalstiskajām organizāciju pārstāvjiem tikās ar 

premjerministru Krišjāni Kariņu, lai pārrunātu izaicinājumus pilsoniskajā sabiedrībā un 

iespējamos risinājumus.  

14. Latvijas Pilsoniskā alianse tikās ar vēstniecībām, lai pārrunātu pilsoniskās sabiedrības aktualitātes 

Latvijā, tai skaitā izaicinājumus, ar kuriem tā saskaras, tādējādi stiprinot Latvijas NVO un 

diplomātiskā korpusa sadarbību.  

15. Latvijas Pilsoniskā alianse uzņēmās virsvadību tādos jautājumos, kā pašvaldību referenduma 

likuma virzība; Sabiedrības integrācijas fonda likumprojekta virzība; Sabiedriskā labuma 

organizāciju likumprojekta; iestāšanās pret grozījumiem Publisku izklaides un svētku pasākumu 

drošības likumā, saskatot jaunajās likuma normās būtiskus ierobežojumu pilsoniskajai sabiedrībai 

u.c.  

16. LPA nodrošināja diskusiju platformu sarunu festivālā “LAMPA”, sedzot dalības maksu un aicinot 

biedrorganizācijas un citas NVO izmantot “telts vietu” savām diskusijām un aktivitātēm. 

 

VEICINĀT FINANŠU PIEEJAMĪBU BIEDRĪBĀM UN NODIBINĀJUMIEM 

 

1. Latvijas Pilsoniskā alianse veicināja finanšu resursu piesaisti NVO sektoram kopumā, piedaloties 

finansēšanas programmu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā. 

2. Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses aktivitātēm interešu aizstāvībā, panāca, ka Latvijas valsts budžeta 

veidošanas procesā 2019.gadā tiek iekļauts trīs reizes lielāks finansējums NVO fondam - 1,2 milj. 

eiro apmērā. 

3. Latvijas Pilsoniskā alianse, kā vadošais partneris, Kurzemes, Zemgales, D-Latgales NVO centri, 

Valmieras Novada fondu un Latvijas Lauku forums, kā parteri, turpināja EEZ/NOR finansētā 

"Aktīvo iedzīvotāju fonds" vadīšanu un parakstīja līgumu 8,5 milj. euro apmērā par finansējuma 

ieviešanu. 

4. Latvijas Pilsoniskā alianse turpina virzīt jautājumu par atbalstu pilsoniskajam dialogam no ES 

Struktūrfondiem, kā arī iespējamo atbalstu no ES Struktūrfondiem nevalstisko organizāciju 

kapacitātes stiprināšanai un dialoga ar pilsonisko sabiedrību nodrošināšanai. 

5. Latvijas Pilsoniskā alianse konsekventi iestājās par pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanu 

valstiskā līmenī. 

6. Latvijas Pilsoniskā alianse konsekventi iestājās par NVO un MK sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes jaunā modeļa ieviešanu, lai nodrošinātu to, ka tiek īstenots pilsoniskais 

dialogs šī instrumenta ietvaros, kā arī NVO ekspertīze tiktu apmaksāta. No 2020.gada jūnija 

modelis sāks īstenot.  

7. Latvijas Pilsoniskā alianse panāca, ka turpmāk par darbu Sabiedrības integrācijas fonda padomē 

NVO pārstāvjiem tiek maksāts atalgojums. Šāda likuma norma tika iekļauta arī Sabiedriskā 

labuma organizāciju likumprojektā. 

8. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbojās ar citām NVO ES, lai lobētu programmas “Tiesības un 

vērtības” izveidi jaunajā ES budžeta plānošanas periodā. Programma varētu atbalstīt ES pilsonisko 

sabiedrību, finansējot projektus tādās jomās kā cilvēktiesības, tiesiskums un demokrātija.  

9. Latvijas Pilsoniskā alianse turpināja pārstāvēt NVO intereses saistībā ar ziedojumu regulējumu, 

dažādos formātos, aicinot valsts pārvaldi mainīt nelabvēlīgo regulējumu, tai skaitā, sniedzot 

priekšlikumus Saeimas komisijām. Gada sākumā tika panāktu grozījumi Uzņēmumu ienākumu 

likumā, kur paaugstināja procentuālo nodokļu atlaižu slieksni uzņēmējiem par to ziedojumiem 

SLO. 

 

STIPRINĀT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU KAPACITĀTI TO PAMATDARBĪBAS 

JAUTĀJUMOS 

 

1. Latvijas Pilsoniskā alianse izveidoja četrpadsmito pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu.  

2. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kanceleju izstrādāja “Biedrību un nodibinājumu 

ētikas kodeksu”. 

3. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS organizēja regulāras 

tikšanās ar NVO līderiem par tēmām: Saeimas komisiju un NVO Sadarbība, NVO finanšu riski, SLO 
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statuss, NVO sektora publiskais tēls, ētika, laba pārvaldība, pašregulējums, klasifikācija, NAP, esošie 

un gaidāmie izaicinājumi NVO. 

4. Latvijas Pilsoniskā alianse izstrādāja pārskatu “Latvijas nevalstisko organizāciju sektora pārskats: 

skaits, aktivitāte, finanses, 2019”, kurš tika publicēts latviešu un angļu valodās. Pārskata mērķis bija 

veikt sektora finansiālo izpēti, lai identificētu riskus un iespējas. Statistikas dati iegūti no Valsts 

ieņēmumu dienests, SIA „Lursoft IT” un Valsts kases. 

5. Latvijas Pilsoniskā alianse izstrādāja pārskatu latviešu un angļu valodā “Starptautiskās prakses 

pilsoniskās sabiedrības atbalstam”, kurā tika apkopotas 17 dažādu valstu prakses. 

6. Latvijas Pilsoniskā alianse ziņojumā apkopoja informāciju par aptaujas “Sabiedrības līdzdalības 

portrets”. 

7. Latvijas Pilsoniskā alianse iepazinās ar Saeimas deputātu iesniegtajām deklarācijām, lai noskaidrotu, 

cik pilsoniski aktīvi ir 13.Saeimas deputāti nevalstisko organizāciju darbībā. “Deputāti nevalstiskajā 

sektorā” apkopojumā tika aplūkots vai deputāti ir iesaistījušies kādā organizācijā kā aktīvisti (biedri, 

brīvprātīgie), amatpersonas valdē vai  algos darbinieks. 

8. Latvijas Pilsoniskā alianse 2019.gada jūlijā veica kvalitatīvo pētījumu, lai apzinātu viedokli par 

organizāciju likvidācijas procedūru un iespējamiem uzlabojumiem tiesiskajā regulējumā un /vai 

tā piemērošanas praksē. Aptaujā tika skaidrots par informācijas pieejamību saistībā ar likvidācijas 

procedūru, likuma normu piemērošanas vērtējums, likvidācijas procedūras posmu novērtējums. 

9. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbība ar Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS īstenoja 8 

apmācības NVO kapacitātes stiprināšanai par to, kā veiksmīgi aizstāvēt intereses Saeimā un Ministru 

kabinetā, kā noorganizēt pasākumus un protesta pasākumus.  

10. Latvijas Pilsoniskā alianse sniedza 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 kā 200 bezmaksas konsultācijas. 

11. Latvijas Pilsoniskā alianse publicēja 25 e-ziņu izdevumu CALnews angļu valodā, kurā, koncentrētā 

veidā tika sniegta informācija par LPA un NVO sektora aktualitātēm Latvijā. Ziņu saņēmēju vidū bija 

starptautiskās organizācijas, diplomātiskais korpuss un citi interesenti, kopumā ap 70 saņēmēju.  

12. 2019.gadā turpināja projektu SCOPE, kurā tiek veidota e-mācību platforma nevalstiskajām 

sektoram. 

 

POPULARIZĒT UN SKAIDROT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU DARBĪBU 

SABIEDRĪBĀ 

 

1. Latvijas Pilsoniskā alianse ieviesa jaunu vizuālo identitāti – stilizēts “A” burts, kas simbolizē gan 

“Aliansi”, gan A kā pirmo burtu sarakstā jeb līderi, gan vizualizē jumta organizācijas būtību. 

Alianses jaunajai grafiskajai identitātei izvēlēti karaliski violetie un stabilitāti raksturojošie 

pelēkie toņi. Vizuālās identitātes maiņas ietvaros tika izstrādāta: 

• jauna mājaslapa; 

• jauna iknedēļas e-ziņu “Nesēdi tumsā!” identitāte; 

• “Biedru telpa” – īpaši izceļot LPA biedrus. 

2. Latvijas Pilsoniskā alianse regulāri informē organizācijas un citus sadarbības partnerus, izsūtot 

elektronisko iknedēļas ziņu lapu „Nesēdi tumsā!”, kā arī nodrošina informatīvo materiālu 

sniegšanu Latvijas Pilsoniskās alianses biedriem un plašai sabiedrībai šādos informācijas kanālos: 

portālā draugiem.lv, Latvijas Pilsoniskā alianses lapā www.nvo.lv, domubiedru grupā „Latvijas 

Pilsoniskā alianse/Civic Alliance - Latvia” portālā www.facebook.com, Latvijas Pilsoniskā alianses 

kontā Twitter.com/alianse un Instagram/civicalliance_latvia.  

3. 2019.gadā 51 ziņu lapas; 25 ziņas angļu valodā; 12 finanšu ziņas; 18 preses relīzes; 

4. Latvijas Pilsoniskā alianse - 15 gadu jubilejas gadā īpaši izceļ savus biedrus un biedru 

organizācijas e-ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”. 2019. gadā tika 

publicētas 42 Biedru telpas. 

5. Latvijas Pilsoniskās alianses sociālajiem kontiem kopumā  ir vairāk kā 4300 sekotāju 2019.gada 

beigās; 2500+ ziņu lapas abonementi (NVO, aktīvisti, valsts un pašvaldību iestādes vai konkrēti 

pārstāvji, mediju un biznesa sektora pārstāvji);  

6. Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāvji 2019.gadā sniedza intervijas laikrakstiem, TV un radio 

par dažādām aktualitātēm sektorā.  

https://nvo.lv/invquiz/
https://nvo.lv/invquiz/
http://www.facebook.com/
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7. Publicitāte bijusi Publicitātes: ziņu aģentūrā LETA, Diena. Portālos: LVportāls, lsm.lv, Tvnet.lv, 

Satori.lv. Nacionālajos medijos: LTV1 ziņu izlaidumos, LR1 un LR4 raidījumos Pēcpusdiena, 

Labrīt, Krustpunktā, Baltcom radio Radio NABA, Latvijas avīze, reģionālajā TV Re:TV, u.c. Kā 

arī reģionālajos medijos: Tukuma neatkarīgās ziņas, Rīgas Apriņķu avīze, Talsu Vēstis, Rēzeknes 

vēstis, u.c. Pašvaldība portālos: Liepaja.lv, Kandavas novada pašvaldība, Olaines novada 

pašvaldība, u.c. 

8. Tika izveidota Demokrātijas aplikācija - Līdzdalība. Padoms. Aktīvisms. (L.P.A.), kas sniedz 

pieeju noderīgiem pilsoniskā aktīvisma, sabiedrības līdzdalības un politiskā dialoga resursiem 

(resursu datu bāze), informē par aktualitātēm pilsoniskās sabiedrības jautājumos, tai skaitā 

likumdošanā, kā arī kalpo kā platforma, kurā var aicināt sabiedrības pārstāvjus uz solidāru rīcību 

un iesaistīties kādā pilsoniskā aktivitātē. 

9. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar “Ascendum” sadarbības projekta ietvaros publicēja 4 

rakstus latviešu valodā interneta žurnālā “Satori”, kas veltīti dažādā sociālpolitiski nozīmīgām 

tēmām. 

10. Latvijas Pilsoniskās alianses direktore uzstājās sabiedrības vadītāju konferencē “Celtspēja”, 

kurā piedalījās ap 1000 dažāda līmeņa organizāciju vadītāju. 

11. Latvijas Pilsoniskā alianse organizēja Baltijas jūras reģiona NVO forumu no 9.-11.maijam, kurā 

piedalījās 160 pilsoniskās sabiedrības organizāciju, valsts iestāžu, mediju, privātā sektora un 

starptautisko organizāciju pārstāvji no 11 Baltijas jūras reģiona, un 9 citām valstīm, 28 lektori, 

foruma ietvaros notika 10 darba grupas, 2 paneļdiskusijas. 

12. 2019.gadā Latvijas Pilsoniskā alianse izglītoja vairāk kā 2500 skolēnus Rīgas pilsētā un visā 

Latvijā, vairāk kā 100 skolās. 

13. 2019.gadā Latvijas Pilsoniskā alianse turpināja sadarbību ar Jaunsardzes centru, un Valsts 

aizsardzības mācības pilotprojekta ietvaros 51 Latvijas skolās nodrošināja nodarbības “Politiski 

aktīvs pilsonis”. Sadarbība un nodarbību kvalitāte tika novērtēta, tādēļ arī 2020.gadā nodarbības 

Valsts aizsardzības mācības ietvaros tiks nodrošinātas. 

14. 2019.gadā Latvijas Pilsoniskā alianse dažādos formātos veicināja biznesa un nevalstiskā sektora 

sadarbību, kā piemērus, ar kuriem izdevās veicināt savstarpēju sapratni un sadarbību, kā 

piemēram, SEB banka, Abbvie, Maxima Latvija, Merrild Baltics. 

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

izaugsmei, kuras ietvaros tiek piešķirta balva par īpašiem ieguldījumiem sabiedrības attīstībā – 

sociālā atbildība, veselība, izglītība un ieguldījums nākotnē.  

16. Latvijas Pilsoniskā alianse 2019. gadā izstrādāja 7 video materiālus par Baltijas jūras reģiona 

foruma norisi, mācību video “Pilsoniski aktīvs pilsonis”, Balvas Cilvēka izaugsmei apbalvošanas 

ceremonijas un četru laureātu video. 

17. Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotajos pasākumos piedalījās vairāk kā 700 dalībnieki (Baltijas 

jūras reģiona NVO forums, Balva Cilvēka izaugsmei; Memoranda padomes konference; Saeimas 

un NVO forums; iedzīvotāju diskusijās, u.c). 

18. 2019. gada festivālā LAMPA rīkoja diskusiju “Drosme būt aktīvistam!” uz LAMPAS festivāla 

skatuves “Dzirkstele”. Diskusijā pieredzē dalījās  Marta Lempart, Nacionālā sieviešu streika OSK 

palīdzības dienesta iniciatore, Strajk Kobiet Poland, Irina Darij, Aktīviste no Ukrainas, Gramada i 

zakon, Ukraina, Lolita Tomsone, Biedrības „Žaņa Lipkes memoriāls“ direktore, Latvija un 

Andreas Lederer, Interešu aizstāvības vadītājs Ungāru Helsinku komitejā, Ungārija. Diskusiju bija 

iespēja vērot arī LMT straume tiešraidē. 

19. Sarunu festivālā LAMPA Latvijas Pilsoniskā alianses darbojās Līdzdalības teltī, kurā ar 

diskusijām un aktivitātēm par pilsoniskais sabiedrībai nozīmīgām tēmām runāja biedrība “Papardes 

zieds”, Fonds “Libido of Life”, biedrība “Dzīvnieku brīvība”, Domnīca Profectus, Latvijas 

Operetes fonds un biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”, kā arī Valsts Kontrole. Līdzdalības 

teltī norisinājās arī LPA organizētā diskusija par NVO Ētikas kodeksu "Kam vajadzīgs NVO ētikas 

kodekss?". 

20. Gadskārtējā Saeimas un NVO forumā piedalījās aptuveni 100 Latvijas NVO pārstāvji un 

Saeimas deputāti. Saeimas un NVO forums ir iespēja Latvijas NVO iepazīt lēmumu pieņēmēju un 

pašiem iesaistīties interešu aizstāvībā savā jomā. 

21. Latvijas Pilsoniskās alianses 2019.gadā organizēja 1 publisko diskusiju Rīgā un 5 publiskās 

diskusijas reģionos (Olainē, Kandavā, Liepājā, Cēsīs).  

22. 2019.gadā LPA turpināja informatīvo partnerību ar LVportāls. 
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ATTĪSTĪT UN POPULARIZĒT LATVIJAS NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU DARBĪBU 

STARPTAUTISKĀ MĒROGĀ 

 

1. Latvijas Pilsoniskā alianse turpina būt Eiropas mēroga NVO apvienību biedrs tādos sadarbības 

tīklos kā: 

• European Civic Forum – organizācija, kas attīsta instrumentus, kādā nacionāla līmeņa 

NVO sadarbības tīkli var uzlabot dialogu ar Eiropas Komisiju (biedri 105 organizācijas no 

27 ES valstīm). LPA direktore 2019.gadā tika ievēlēta par European Civic Forum 

Padomes locekli. 

• CIVICUS jeb World Alliance for Citizen Participation, kas popularizē un attīsta 

sabiedrības līdzdalību un pilsonisko aktivitāti pasaules mērogā (biedri vairāk kā 4000 

organizācijas no 175 valstīm).  
• ALDA jeb Association of Local Democracy Agencies (vairāk kā 300 biedri (pašvaldības, 

NVO) vairāk kā 40 valstīs),  kuras mērķis ir veicināt labu pārvaldību un iedzīvotāju 

līdzdalību vietējā līmenī, kā arī veicināt vietējo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības 

sadarbību.  

• Latvijas Pilsoniskā alianse ir arī ilggadēja Baltijas jūras reģiona NVO tīkla 

dalīborganizācija (CBSS) un 2019.gadā Latvijas Pilsoniskā alianse Latvijas Prezidentūras 

Baltijas Jūras valstu padomes ietvaros rīkoja starptautisko nevalstisko organizāciju forumu 

Rīgā. Forumā piedalījās aptuveni 160 NVO, mediju, akadēmiķu un valsts pārvaldes 

pārstāvji no 11 Baltijas jūras reģiona un valstīm. 

2. Latvijas Pilsoniskā alianse 2019. gadā kļuva par AGNA jeb Affinity Group of National 

Associations biedru. AGNA tīkls apvieno valstu asociācijas un reģionālās platformas no visas 

pasaules, lai veicinātu sadarbību pāri valstu un reģionālajām robežām, tostarp jaunus veidus, kā 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām sadarboties savā starpā. 

3. Latvijas Pilsoniskā alianse veicinājusi Vispasaules NVO dienas atpazīstamību Eiropā un pasaulē, 

kas tiek atzīmēta 27. februārī. 

4. Latvijas Pilsoniskā alianse 2019. gadā piedalījās kopumā 8 pasākumos, lai popularizētu Latvijas 

NVO, tāpat uzņēma ārzemju viesus pie sevis, lai dalītos pieredzē. Latvijas Pilsoniskā alianse 

piedalījās Eiropas Komisijas pārstāvniecības partneru vizītē Briselē, Beļģijā; Starptautisko 

apmeklētāju vadības programmā (IVLP) Amerikas Savienotajās valstīs, forumā Personal 

Democracy Forum Gdaņskā, Polijā; AGNA konferencē Jordānijā; SCOPE partneru tikšanās 

Tallinā, European Civic Forum padomes un konferences apmeklējums Briselē, pilsoniskās 

izglītības konferences apmeklējumu Lielbritānijā, EEZ/NOR finanšu instrumentu tikšanās Oslo. 

 

 

 

FINANSĒJUMS DARBĪBAS UN AKTIVITĀŠU ATBALSTAM 

 
2019.gadā Latvijas Pilsoniskā alianse izstrādāja 24 projektu pieteikumus un sadarbības pieteikumus gan 

starptautiskām institūcijām, gan vietēja mēroga fondiem. Latvijas Pilsoniskā alianse piedalījās projektu 

konkursos pašvaldību, nacionāla līmeņa projektu konkursos, kurus regulāri izsludina noteiktas institūcijas. 

Latvijas Pilsoniskā alianse sagatavoja projektus arī biznesa uzņēmumiem, vēstniecībām un uzrunāja 

indivīdus ziedot organizācijas darbības atbalstam. Latvijas Pilsoniskā alianse īstenoja 10 projektus. 

Latvijas Pilsoniskā alianse veica saimniecisko darbību, piedāvājot savas zināšanas un organizatorisko 

atbalstu. Visa veida potenciālā sadarbība tiek vērtēta, vai tā atbilst organizācijas stratēģijai 2019. - 

2021.gadam.  

 

Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka pateicību visiem atbalstītājiem, kas nodrošina Latvijas 

Pilsoniskā alianse aktivitātēm nepieciešamo idejisko, saturisko un finansiālo ieguldījumu!  
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2019.gadu biedrība noslēdz ar ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem 21 986 EUR apmērā, kas nozīmē, 

ka šajā gadā Latvijas Pilsoniskā alianse par šo summu palielina rezerves fondu. Uz 2020.gada sākumu 

biedrības rezerves fonds ir 24 131 EUR. 

Gada pārskats pilnībā atspoguļo biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” darbību 2019. gadā. No pārskata 

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

gada pārskata novērtējumu. 

 

Kristīne Zonberga  

Direktore   

   

2020. gada 24.februārī  

 

Gada pārskats apstiprināts dalībnieku pilnsapulcē 2020. gada 28. februārī.  
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 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
 

 

 

 Piezīme 2019 2018 

  EUR EUR 

IEŅĒMUMI    

    

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas  4 873 3 992 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  5 080 2 387 

III. Saņemtās dotācijas 2 93 227 42 625 

IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   3 156 10 103 

V. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Ekonomikas zonas 

(EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 3 108 976 59 840 

VII. IEŅĒMUMI KOPĀ  215 312 118 947 

    

VIII. IZDEVUMI    

    

1.Naudas maksājumi personām  0 0 

2.Materiālu izdevumi  0 0 

3. Algas 5 87 676 43 021 

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 5 20 410 10 903 

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un  

    norakstīšana 7 0 0 

6. Citi izdevumi 6 85 240 53 938 

X. IZDEVUMI KOPĀ  193 326 107 862 

    

XI. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 21 986 11 085 

 

 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 

 

 

 

   

Kristīne Zonberga   

Direktore   
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Bilance 
 

AKTĪVS Piezīme 31.12.2019. 31.12.2018. 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  EUR  EUR  

II. Pamatlīdzekļi    

1. Pārējie pamatlīdzekļi 7 0 0 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  0 0 
    

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

I. Debitori 8 14 2 

II. Nauda 9 37 915 3 926 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  37 929 3 928 
    

KOPĀ AKTĪVS  37 929 3 928 

    

PASĪVS    

I. Fondi    

1. Rezerves fonds 10 24 131 2 145 

1.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds  2 145 (8 940) 

1.2. Pārskata gada rezerves fonds  21 986 11 085 

II. Īstermiņa kreditori    

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 11 3 217 650 

2. Pārējie kreditori  12 10 581 1 133 

KOPĀ PASĪVS  37 929 3 928 

 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 

 
 

 

   

Kristīne Zonberga   
Direktore   
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 
 

I Atlikums pārskata gada sākumā 0 

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu 

un dāvinājumu kopsumma 
5 080 

tai skaitā: 

Neierobežotai lietošanai 

(t.sk. vispārēji ziedojumi) 

Noteiktiem mērķiem 

(t.sk. mērķziedojumi) 

nauda manta nauda manta 

1. Fiziskās personas (rezidenti) 

1.1. Mārtiņš Šteins 30 0 0 0 

1.2. Agnija Vihrjakova 50 0 0 0 

2. Fiziskās personas (nerezidenti) 

2.1. Hamid Ladjevardi 0 0 3 000 0 

3. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskas personas  

3.1. AbbVIE SIA 0 0 1 000 0 

3.2. SEB BANKA   1 000  

Kopā 80 0 5 000 0 

III Ziedojumu un dāvinājumu 

izlietojuma kopsumma 

5 080 

tai skaitā Neierobežotai lietošanai  

(t.sk. vispārēji ziedojumi) 

Noteiktiem mērķiem  

(t.sk. mērķziedojumi) 

  nauda manta nauda manta 

1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un 

uzdevumiem: 

80 0 5 000 0 

1.1. t.sk. sabiedriskā labuma darbībai 80 0 5 000 0 

1.2. t.sk. citiem mērķiem un 

uzdevumiem 

0 0 0 0 

2. Administratīvajiem izdevumiem 0 0 0 0 

3. Pārējiem saimnieciskās darbības 

izdevumiem 

0 0 0 0 

 Kopā 80 0 5 000 0 

 

IV Atlikums pārskata gada beigās 0 
 

 

 

 

 

Kristīne Zonberga 

Direktore 
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem  
 

N

r 

p. 

k. 

Ziedoju

mu un 

dāvināj

umu 

izlietoju

ma 

aprakst

s 

Ziedoju

mu un 

dāvināj

umu 

izlietoju

ms 

(euro) 

Ziedojumu un dāvinājumu izl

ietojuma summa 

(euro) 

Ziedojumu un dāvinājumu izlie

tojuma veids 

(euro) 

Sabiedris

kā 

labuma 

darbības 

joma* 

Sabiedr

iskā 

labuma 

mērķa 

grupa*

* 

Sabiedr

iskā 

labuma 

guvēju 

skaits 

 

  Vispārē

jie 

ziedoju

mi 

(neiero

bežotai 

lietošan

ai) 

Mērķzi

edojumi  

(noteikt

iem 

mērķie

m) 

Anonīm

i 

ziedoju

mi un 

dāvināj

umi 

sabiedri

skā 

labuma 

darbība

i (SL) 

admin

istratī

vajie

m 

izdev

umie

m 

(AI) 

Pār

ējie

m 

sai

mni

ecis

kās 

dar

bība

s 

izde

vum

iem 

(SD) 

citie

m 

mēr

ķie

m 

un 

uzd

evu

mie

m 

(SC) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Balvas 

cilvēka 

izaugsm

ei 

organizē

šanas un 

ceremon

ijas 

norises 

nodrošin

āšana 

5 080 80 5 000 0 5 080 0 0 0 3 1; 

4;5;17 

23 000 

 KOPĀ 5 080 80 5 000 0 5 080 0 0 0 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kristīne Zonberga 

Direktore 
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http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=97385
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http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=97385
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=97385
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
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http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=260205
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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 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. 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. 

Darījumi ārvalstu valūtās 

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

Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa. 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. 



 “Latvijas Pilsoniskā alianse” 2019. gada pārskats 
  
 

  17 

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.  

Nauda un naudas ekvivalenti 

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā.  

Ieņēmumu atzīšana 

Ieņēmumi tiek atzīti pēc kases principa biedru naudām un ziedojumiem, kā arī projektu ieņēmumiem.  

2. Saņemtās dotācijas 

 

2019 

EUR 

2018 

EUR 

   

LR Kultūras ministrija 49 372 14 752 

LR Ārlietu ministrija 24 970 4 000 

Valsts budžets-NVO Fonds 16 994 14 976 

Nodarbinātības Valsts aģentūra 1 891 294 

Rīgas dome 0 8 603 

KOPĀ: 93 227 42 625 

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

citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 

 

2019 

EUR 

2018 

EUR 

   

Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība 46 613 5 500 

British Council 31 518 21 000 

ERASMUS + 9 623 7 218 

Management Systems International 8 981 14 098 

ASV vēstniecība 5 789 7 453 

CIVICUS 4 452 2 530 

Ziemeļu Ministru Padomes birojs 2 000 2 041 

KOPĀ: 108 976 59 840 
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4. Ieņēmumu no saimnieciskās  darbības izlietojums 

 

Izlietots 

2019 

EUR 

Izlietots 

2019 

% 

   

Izmaksas biedrības sabiedriskā labuma darbības 

nodrošināšanai , t.sk: 3 031 96% 

Nodarbības "Politiski aktīvs pilsonis" 2 709  

Balvas cilvēka izaugsmei ceremonija 322  

Administratīvie izdevumi biedrības darbības 

nodrošināšanai, t.sk.: 125 4% 

Bankas komisijas 125  

KOPĀ: 3 156 100% 

 

 

5. Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 

2019 

EUR 

2018 

EUR 

Atlīdzība par darbu 87 676 43 021 

KOPĀ: 87 676 43 021 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, riska 

nodeva 20 410 10 903 

KOPĀ: 20 410 10 903 

 

 

 2019  2018 

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 5  4   

 

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

 

2019  

EUR 

2018 

EUR 

Semināru organizācijas izdevumi 36 078 12 201 

Informatīvo materiālu sagatavošanas izdevumi 17 139 12 297 

Nomas un komunālie izdevumi 8 301 8 870 

Komandējuma un transporta izmaksas 6 385 3 555 

www izstrādes un uzturēšanas izdevumi 5 546 178 

Izmaksas individuālā darba veicējiem 5 537 4 061 

Autoratlīdzību izmaksas 2 113 10 449 

Kancelejas izdevumi un biroja preču izdevumi 1 814 1 209 

Sakaru izdevumi 168 374 

Bankas pakalpojumu izdevumi 281 315 

Revīzijas pakalpojumi 200 200 

Citi 524 229 

Inventāra iegādes izdevumi 1 154 0 

KOPĀ: 85 240 53 938 

 

7. Pamatlīdzekļi 

 

 

2019 

EUR 

2018 

EUR 

Iegādes vērtība gada sākumā 2 805 3 537 

   Iegādāts pārskata gadā 0 0 

   Izslēgts pārskata gādā 1 211 732 

Iegādes vērtība gada beigās 1 594 2 805 

   

Uzkrātais nolietojums gada sākumā 2 805 3 537 

   Aprēķināts par pārskata gadu 0 0 

   Norakstīts pārskata gadā 1 211 732 

Uzkrātais nolietojums gada beigās 1 594 2 805 

   

Atlikusī vērtība gada sākumā 0 0 

Atlikusī vērtība gada beigās 0 0 

 

8. Debitori 

 

2019 

EUR 

2018 

EUR 

Avanss norēķinu personai 0 2 

Norēķini par nodokļiem un nodevām 14 0 

KOPĀ: 14 2 

9. Nauda 

 2019 

EUR 

2018 

EUR  

Norēķinu kontos bankā  37 915 3 926 

KOPĀ: 37 915 3 926 
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10. Rezerves fonds 

 

2019 

EUR 

2018 

EUR 

   

Rezerves fonds gada sākumā  2 145 (8 940) 

   Ieņēmumu un izdevumu starpība 21 986 11 085 

Rezerves fonds gada beigās 24 131 2 145 

 

 

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 par 

ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem apmērā. 

11. Nodokļu un sociālās apdrošināšana maksājumi  

  

Aprēķinātie un samaksātie nodokļi ir atspoguļoti šādi: 

 

Pārmaksātie/ (maksājamie)  Atlikums uz 

01.01.2019. 

Aprēķināts  Samaksāts   Atlikums uz 

31.12.2019. 

     

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (497) 14 980 14 088 (1 389) 

 Sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas (149) 29 541 27 862 (1 828) 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (4) 24 42 14 

12. Parējie kreditori 

 

 

2019 

EUR 

2018 

EUR 

Norēķini ar piegādātājiem 6 883 74 

Aizdevumi projektu īstenošanai 3000 0 

Norēķini pret personālu 698 589 

Nākamo periodu projektu izmaksas 0 470 

KOPĀ 10 581 1 133 

   

 

 
 

 
 

 
 


