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 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
 

 

 

 Piezīme 2020 2019 

  EUR EUR 

IEŅĒMUMI    

    

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas  4 150 4 873 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  5 383 5 080 

III. Saņemtās dotācijas 2 47 049 93 227 

IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   11 943 3 156 

V. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Ekonomikas zonas 

(EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 3 397 537 108 976 

VI. Citi ieņēmumi  438 0 

VII. IEŅĒMUMI KOPĀ  466 500 215 312 

    

VIII. IZDEVUMI    

    

1. Algas 5 138 248 87 676 

2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 5 33 697 20 410 

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un  

    norakstīšana 7 935 0 

4. Citi izdevumi 6 208 598 85 240 

X. IZDEVUMI KOPĀ  381 478 193 326 

    

XI. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 85 022 

 

21 986 
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Bilance 
 

AKTĪVS Piezīme 31.12.2020. 31.12.2019. 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  EUR  EUR  

II. Pamatlīdzekļi    

1. Pārējie pamatlīdzekļi 7 2 148 0 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  2 148 0 
    

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

I. Debitori 8 18 894 14 

II. Nauda 9 89 677 37 915 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  108 571 37 929 
    

KOPĀ AKTĪVS  110 719 37 929 

    

PASĪVS    

I. Fondi    

1. Rezerves fonds 10 109 153 24 131 

1.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds  24 131 2 145 

1.2. Pārskata gada rezerves fonds  85 022 21 986 

II. Īstermiņa kreditori    

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 11 4 3 217 

2. Pārējie kreditori  12 1 562 10 581 

KOPĀ PASĪVS  110 719 37 929 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 
 

I Atlikums pārskata gada sākumā 0 

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu 

un dāvinājumu kopsumma 
5 383 

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 246 0 0 0 

1.2. Agnija Vihrjakova 100 0 0 0 

1.3. Dina Ivanova 15 0 0 0 

2. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji 22 0 0 0 

3. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskas personas  

3.1. AbbVIE SIA 0 0 1 000 0 

3.2. SEB BANKA 0 0 500 0 

3.3. SWEDBANKA 0 0 2 500 0 

3.4. LATVIJAS FINIERIS 0 0 1 000 0 

Kopā 383 0 5 000 0 

III Ziedojumu un dāvinājumu 

izlietojuma kopsumma 

5 383 

tai skaitā Neierobežotai lietošanai  

(t.sk. vispārēji ziedojumi) 

Noteiktiem mērķiem  

(t.sk. mērķziedojumi) 

  nauda manta nauda manta 

1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un 

uzdevumiem: 

383 0 5 000 0 

1.1. t.sk. sabiedriskā labuma darbībai 383 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 383 0 5 000 0 

 

IV Atlikums pārskata gada beigās 0 
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem  
 

N

r 

p. 

k. 

Ziedojum

u un 

dāvināju

mu 

izlietojum

a 

apraksts 

Ziedo

jumu 

un 

dāvin

ājum

u 

izlieto

jums 

(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 

izaugsmei 

organizēša

nas un 

apbalvoša

nas 

nodrošinā

šana 

5 195 195 5 000 0 5 195 0 0 0 3 1; 

4;5;17 

23 000 

2. 

e-ziņu 

izdevumu 

sagatavoš

ana 

188 166 0 22 188 0 0 0 3 1; 

4;5;17 

2 500 

 KOPĀ 5 383 361 5 000 22 5 3 0 0 0 - - - 

 

 

   

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=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=90166
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=97385
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=97385
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=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
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=90166
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=97385
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=260205
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=260205
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=260205
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=260205
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=260205
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=260205
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=260205
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ZIŅOJUMS 

 

1.  Informācija 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. Inese Vaivare 
2. Vadims Koroļovs 
3. Daiga Eiduka 
4. Mārtiņš Šteins 
5. Māris Jonovs 
6. Valters Gražulis (līdz 11.06.2020.), Sandra Zalcmane 
7. Maija Kāle (līdz 11.06.2020.), Selīna Vancāne 
 

Direktore Kristīne Zonberga no 12.01.2018. līdz šim brīdim 
 

  
Finanšu gads 2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris  

 
 

 

Revidente SIA Gaidas Kalniņas audits, reģ. Nr.43603020790, Licence, Nr. 113 
zvērināta revidente Gaida Kalniņa, Serifikāts Nr.83. 
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2. 2020. GADĀ BIEDRĪBĀ UZŅEMTI E BIEDRI 

 
 

1. Audiovizuālo mediju piedāvājumu kritikas biedrības “Ētikas tilts Latvijā” 
2. Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari” 
3. Nodibinājums “Fonds Plecs” 
4. Biedrība “Latvijas Mednieku savienība” 
5. Sabiedrības Līdzdalības Fonds  
6. Project Net  
7. Digitālās Veselības biedrība 
8. Biedrība “Piekrastes Konvents” 
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3.  “Latvijas Pilsoniskā alianse” 

                 Saturiskā atskaite par paveikto 2020. 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, Latvijas Pilsoniskās alianses 
Misija ir: 
Pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas 
balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. 
Vīzija ir: 
Latvijas Pilsoniskā alianse ir vadošā organizācija, kas īsteno kvalitatīvu dialogu ar publisko 
pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, veido labvēlīgu vidi stiprai, aktīvai un zinošai 
pilsoniskajai sabiedrībai pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī. 
Vērtības ir: 
1. Sadarbība - konstruktīvs dialogs ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un dažādu sektoru kopdarbs un pieredzes apmaiņa. 
2. Kompetence - pierādījumos balstīta ekspertīze pilsoniskās sabiedrības jautājumos 
pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī.  
3. Līderība – īsteno vadošo lomu spēcīgas, aktīvas un zinošas pilsoniskās sabiedrības interešu 
aizstāvēšanā 
 

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 pilsonisko aktīvismu, vienlaikus veicināt labu 
pārvaldību nevalstiskajā sektorā. 

 
Balstoties uz darbības stratēģiju 2019. – 2021. gadam, Latvijas Pilsoniskā alianse 2020. gadā 
izvērsusi aktivitātes šādos virzienos: 

(1) Interešu pārstāvība –sniedza vairāk kā 50 oficiālus rakstiskus viedokļus un piedalījās 

vairāk kā 300 sanāksmēs; 

(2) Informācijas pieejamība – aktīvi informēja NVO un sabiedrību par aktualitātēm 

pilsoniskajā sabiedrībā (ziņu lapa, informācija sociālajos tīklos, publiskie pasākumi, 

preses relīzes, raksti, intervijas medijos);  

(3) Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī - LPA mudināja 

pilsonisko sabiedrību būt aktīviem līdzdalībā un iestājās par atvērtu pārvaldību, lai 

panāktu, ka pilsoniskā sabiedrība ir informēta par izmaiņām tiesību aktos un būtu 

iesaistīta kā līdzvērtīgi partneri lēmumu pieņemšanas procesā; 

(4) Kapacitātes stiprināšana – interešu pārstāvībā piesaistīja finansējumu sektoram, 

regulāri rīkoja seminārus, sniedza konsultācijas, mājas lapā pieejama NVO portfelis un 

Jurista padomi; 

(5) NVO darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā - pārstāvēja un prezentēja 

ārvalstīs Latvijas pilsoniskās sabiedrības darbu, organizēja balvu konkursu “Cilvēka 

izaugsmei”, popularizēja Vispasaules NVO dienu, veidoja informatīvi izglītojošus 

materiālus; 
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(6) Sadarbība – iniciēja un īstenoja pasākumus, kas veicina sadarbības attīstību starp NVO 

un valsts pārvaldi (diskusijas, forumi u.c. publiski pasākumi), kā arī regulāri organizēja 

NVO neoficiālās tikšanās, veidoja koalīcijas kopēju jautājumu risināšanā; 

(7) Pilsoniskās aktivitātes veicināšana sabiedrībā – pilsoniskās izglītības programmas 

ietvaros LPA izglītojusi vairāk nekā 18 000 jauniešus, kas iesaista pilsoniskās aktivitātēs 

arī vietējo kopienu (2020.gadā 2400+ skolēni, 100+ skolas, 170+ klases, 20+ iniciatīvas). 

 
Latvijas Pilsoniskā alianse ieviesusi savā darbībā pašregulācijas procedūras. To vidū ir Biedrību 
un nodibinājumu ētikas kodekss, ko apstiprināja LPA kopsapulcē 2019.gadā, savukārt 
2020.gadā tika izstrādāta Biedru politika , kas vienkopus apkopo visas līdz šim praksē 
īstenotās procedūras, ar virkni pavadošo dokumentu: Biedrību un nodibinājumu ētikas kodekss, 
LPA interešu konfliktu novēršanas vadlīnijas, LPA biedru darba un interešu grupu nolikums, 
LPA deleģēto pārstāvju izvirzīšanas un pārstāvniecības kārtība. Tāpat izstrādātas LPA ētiskā 
finansējuma vadlīnijas. Visi dokumenti pieejami šeit 
 
LPA Birojs aktivitātes izvērš, lai sasniegtu LPA mērķi, stratēģiskās prioritātes un vīziju, darbībā 
stingri ievērojot LPA vērtības un Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksu, LPA interešu 
konfliktu novēršanas vadlīnijas, kā arī LPA darbinieki ievēro LPA darbinieku kvalitātes standartu.   
 
Papildus augstākminētajam, LPA darbībā tiek ievērots atklātības princips, tādēļ LPA 
nodrošina, ka LPA nostāja tiek veidota, balstoties uz iesaistīto pušu viedokļu apkopojuma un 
tiem tiek dota atgriezeniskā saite, kā arī nostāju vēstules un atzinumi tiek publicēti LPA tīmekļa 
vietnē, un par to tiek ziņots LPA ziņu lapā “Nesēdi tumsā”, kā arī LPA sociālajos kontos. 
Līdzvērtīga procedūra tiek ievērota par visām LPA aktivitātēm. Gadījumos, ja LPA darbinieku 
ekspertīze tiek segta no piesaistīta projekta finansējuma, tas tiek norādīts. 
 
 

SABIEDRĪBAS DAĻA, UZ KURU VĒRSTA ORGANIZĀCIJAS DARBĪBA 

▪ Primārā mērķauditorija: esošie un potenciālie biedrības biedri.  
▪ Sekundārā mērķauditorija: lēmumu pieņēmēji, kas veic izmaiņas tiesiskā regulējuma 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 un 
pašvaldību institūcijas, pilsoniski aktīvie Latvijas iedzīvotāji un Latvijas sabiedrība kopumā.  

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse reģistrēta 2005. gada janvārī, apvienojoties 39 nevalstiskajām 
organizācijām un privātpersonām. Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga bezpeļņas 
nevalstiskā organizācija (NVO), kura darbojas kā platforma ar mērķi pārstāvēt un aizstāvēt 
Latvijas NVO un pilsoniskās sabiedrības kopējās intereses reģionālā, nacionālā un Eiropas 
Savienības līmenī, līdzdarboties valsts politikas izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā, kā arī rosinot 
citas organizācijas iesaistīties un sadarboties lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālā 
un nacionālā līmenī. 
2020. gada beigās Latvijas Pilsoniskās alianses biedru skaits ir 133 biedrs – juridiskas un 
fiziskas personas. Juridiskās personas ir nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa biedrības un 
nodibinājumi, kas izvērš aktivitātes gan interešu pārstāvībā, gan arī dažādu jomu nevalstiskās 
organizācijas. Pārskata gada laikā Latvijas Pilsoniskajā aliansē iestājušies 8 jauni biedri.  
 

 

NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI 2020.GADĀ 

 
Interešu pārstāvniecībā: Nacionālajā attīstības plānā nostiprināts vienlīdzīgs statuss 
pilsoniskajam dialogam, kāds tas ir sociālajam dialogam, kas ES līmenī atzīts kā viens no 

https://nvo.lv/uploads/etikas_kodekss.pdf
https://nvo.lv/uploads/etikas_kodekss.pdf
https://nvo.lv/uploads/lpa_biedru_politika283.pdf
https://nvo.lv/lv/content/darbibas_parskats
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veiksmīgākajiem interešu pārstāvības rezultātiem; atbalsts NVO Covid-19 - Latvijas Pilsoniskās 
alianses direktore Kristīne Zonberga pārstāvēja nevalstiskā sektora intereses Ministru 
prezidenta K. Kariņa uzdevumā izveidotajā vadības grupā uzņēmējdarbības un nodarbināto 
atbalstam finanšu ministra Jāņa Reira vadībā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 radīto 
ekonomisko seku operatīvai novēršanai un Ministru prezidenta K. Kariņa uzdevumā izveidotajā 
attīstības grupā tautsaimniecības stimulēšanai ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga vadībā. 
Rezultātā panākti vairāki atbalsta mehānismi (plašāk sadaļā “Interešu aizstāvība un “Finanšu 
pieejamība”). 
 
Nozīmīgākie pasākumi: LPA kopā ar brīvprātīgo kustību #vieglipalīdzēt, jaunatnes 
organizācijas “Protests” un brīvprātīgo atbalstu, sarīkoja Baltijas ceļa 31. gada dienai veltītu 
pasākumu "Baltijas ceļš. Brīvību Baltkrievijai". Šīs akcijas ietvarā tika sarīkoti divi nozīmīgi 
pasākumi – Nakts gājiens no Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas robežpunkta līdz Piedrujai, un 
Rīgā cilvēku ķēde no Brīvības pieminekļa līdz Tautas Frontes muzejam. Sarīkotās akcijas 
atsevišķi simboli ir uzņemti Tautas Frontes muzeja krājumos. Līdzorganizēta pirmā 
Demokrātijas nedēļa. 
 
Finansējums: NVO fondam 1,2 milj. euro, ar pakāpenisku pieaugumu turpmākajos gados jeb 
1,6 milj.euro 2021.gadā un 1,8 milj. euro 2022.gadā; krīzes programma “Atbalsts biedrībām un 
nodibinājumiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” 600 000 euro apmērā; 8,5 
milj. eur Aktīvo iedzīvotāju fonds ar pieejamo finansējumu 2020.gadā – ap 3 milj.euro; 
sadarbībā ar citām biedrībām un nodibinājumiem panākts, ka jaunajā ES budžeta plānošanas 
periodā Eiropas vērtību instrumentam tiek piešķirts 1,6 miljards euro. 
 
Pašregulācijas mehānismu ieviešana: LPA izstrādāja vairākus organizācijas stratēģiskos 
dokumentus - LPA Biedru politiku, LPA biedru darba un interešu grupu nolikumu, LPA interešu 
konfliktu novēršanas vadlīnijas, LPA deleģēto pārstāvju izvirzīšanas un pārstāvniecības kārtību, 
LPA Privātuma politiku, LPA ētiskā finansējuma vadlīnijas. 
 
 

IETEKMĒT POLITIKAS PROCESUS, PĀRSTĀVOT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU 

KOPĒJĀS INTERESES 

Atzinumi par normatīvo aktu projektiem: 50+ 
Rakstiski viedokļi, t.sk nostājas vēstules: 67 
Sanāksmes 360+ 
Pārstāvniecība konsultatīvajās padomēs: 11 
Pārstāvniecība starptautiskos tīklos: 8 
Sadarbības līgumi: 4 
2020.gada būtiskākie interešu pārstāvības jautājumi: 
(1) LPA ņēma virsvadību pilsoniskajam sektoram svarīgu jautājumu risināšanā, piemēram, 
atbalsta mehānismi biedrībām un nodibinājumiem krīzē; jautājumos, kas saistīti ar finanšu risku 
novēršanu; līdzdalība Nacionālā attīstības plāna, Saliedētības politikas pamatnostādņu, jaunā 
Pašvaldību likuma uc projektu izstrādes procesā. LPA konsekventi strādāja pie finanšu 
pieejamības biedrībām un nodibinājumiem. 
(2) Covid-19 krīzē LPA pārmainīja aktivitāšu prioritātes un fokusējās uz to, lai krīze nerada tādu 
situāciju, lai proporcionāli NVO būtu spiestas samazināt savu sniegto pakalpojumu apjomu, lai 
gan sabiedrības vajadzības, piemēram, nepieciešamība pēc sociālajiem pakalpojumiem, 
medikamentiem un citiem sniegtajiem pakalpojumiem nesamazināsies, tieši pretēji – tā pieaugs, 
un lai nerastos situācija, kad organizācijas nespēj sniegt palīdzību sociālajām grupām, kam 
nepieciešams atbalsts Covid-19 krīzes apstākļos.  
(3) LPA nodrošināja, ka lemjot par atbalsta pasākumiem Covid-19 krīzes skartajiem 
uzņēmumiem un nozarēm, sniegt atbalstu arī NVO. 
(4) Aktīvi pārstāvēja NVO viedokli un skaidroja NVO specifiku finanšu uzraugiem, lai mazinātu 
negatīvās sekas un uzlabotu NVO sadarbību ar banku sektoru un finanšu uzraugošām 
iestādēm. Panākts, ka jaunākajos ziņojumos par nelegāli iegūto finanšu līdzekļu legalizēšanu 
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NVO netiek uzskatītas kā riska klienti, taču tiek apzināti iespējamo riski un tie tek vadīti; 
uzlabotas banku iekšējās procedūras, izvērtējot NVO; problemātika ir iekļauta Saeimas 
komisijas darba kārtībā, kur regulāri iesaistītajām pusēm jāatskaitās par uzlabojumiem. 
(5) Finanšu ministrija uzsvēra, ka attiecībā uz NVO piemērojams Valsts komercdarbības 
atbalsts. LPA skaidroja, kā tas var negatīvi ietekmēt NVO iespējas piesaistīt finansējumu. Darbs 
pie šī jautājuma turpinās.  
(6) LPA 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. 
(7) LPA konsekventi iestājās par atklātības un brīvas konkurences principiem, tai skaitā publiskā 
finansējuma piešķiršanas procedūrās, procedūrās, kā tiek izvēlēti NVO pārstāvji dažādos 
konsultatīvos mehānismos, kā arī pašvaldību darbībā, kas līdz šim nav pietiekami caurskatāmas 
un atvērtas sabiedrībai.  
 
Atzinumi un rakstiskie viedokļi: 
(1) Latvijas Pilsoniskā alianse aktīvi piedalījās biedrību un nodibinājumu darbību ietekmējošo 

politikas iniciatīvu izstrādē, regulāri sekojot līdzi aktualitātēm publiskajā pārvaldē. 

(2) Latvijas Pilsoniskā alianse sagatavoja un iesniedza oficiālus 50 atzinumus 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. 

Atzinumu jomas bija dažādas – Pašvaldību regulējums, interešu konflikti, grāmatvedība, 

integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumi, AML, Covid-19 radītās krīzes 

negatīvo seku mazināšana u.c. Tāpat LPA sniedza atzinumu Ekonomikas ministrijai par 

“Stratēģija Latvijai”, Atveseļošanās un noturības plānu un citiem dokumentiem, kas skar 

krīzes seku pārvarēšanu ilgtermiņā, aicinot atbalstāmo lokā iekļaut arī pilsonisko 

sabiedrību.  

(3) LPA 2020.gadā bija izteikti daudz publiskie rakstiskie viedokļi, t.sk nostājas vēstules, 

kopumā sastādot 67. Nostājas bija vairums saistītas ar NVO interešu pārstāvību Covid-19 

krīzē, lai tās spēj turpināt darboties.  

(4) LPA sekoja likumprojektu izstrādes gaitai, sniedza atzinumus un priekšlikumus. LPA 

konsultējās ar biedru organizācijām un sadarbības partneriem par atbilstošāko regulējumu 

normatīvajos aktos un sniedza viedokli atbilstošajai institūcijai. 

 
Sanāksmes: 
(1) Latvijas Pilsoniskās alianses darbinieki 2020. gadā apmeklēja 360 sanāksmes, kurās 

pārstāvētas NVO kopīgas intereses. Sanāksmju apmeklējums pieaudzis vairāk par 100, 

salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, kas skaidrojams ar krīzes laika intensīvo darbu, kā 

arī personāla pieaugumu, kas darbojas interešu pārstāvībā.  

(2) LPA pārstāvēja biedrību un nodibinājumu intereses 11 konsultatīvās padomēs - lokālā 
līmenī: RD konsultatīvā padome sabiedrības integrācijas jautājumos (līdz augustam); 
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: European Civic Forum padome, Baltijas 
jūras NVO foruma koordinējošā komiteja; ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam 
nacionālais fokālais punkts. 

(3) Piedalījās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 
īstenošanas padomes sēdēs – padomē LPA pārstāvēja LPA pilnvarotā persona Uldis 
Dūmiņš 
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(4) LPA 2020.gadā turpināja būt Memoranda padomes deleģētais pārstāvis Valsts sekretāru 
sanāksmēs, kā arī tika pārvēlēts uz turpmāko 1,5 gadu. 

(5) LPA piedalījās Saeimas deputātu dibinātajā darba grupā, kuras mērķis ir veicināt 
brīvprātīgā darba veikšanu Latvijā un veikt uzlabojumus Brīvprātīgā darba likumā.  

(6) LPA piedalījās sanāksmē Ārlietu ministrijā, lai pārrunātu Latvijas pozīcijas projektu saistībā 
ar Konferenci par Eiropas nākotni, kurā plānots iesaistīt iedzīvotājus, lai iedzīvotāji būtu 
plašu diskusiju centrā par to, kā risināt Eiropas iekšējās un ārējās problēmas. 

(7) 2020.gadā notika regulārās tematiskās tikšanās: Saeimas komisiju un NVO Sadarbība, 
NVO finanšu riski, SLO statuss, NVO sektora publiskais tēls, ētika, laba pārvaldība, 
pašregulējums, klasifikācija, NAP, esošie un gaidāmie izaicinājumi NVO. 

(8) LPA turpināja piedalīties finanšu ministra iniciētajā Domnīcā par sabiedriskā labuma 
organizāciju (SLO) attīstību un pilnveidi. 

(9) LPA piedalījās vairākās Aizsardzības ministrijas sanāksmēs par Visaptverošo valsts 
aizsardzību, kuras mērķis bija stiprināt AiM sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām 
visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanā. AiM LPA iekļāvusi starp “72 
stundas” vēstnešiem.  

(10) LPA piedalījās dažādās sanāksmēs, kas saistās ar ES fondiem, tai skaitā Finanšu 

ministrijas  organizētajā augsta līmeņa tikšanās par Kohēzijas politikas plānošanas 

dokumenta sagatavošanu. 

(11) LPA piedalījās Valsts kancelejas organizētajās sanāksmēs par Latvijas Ceturto 

nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2020. – 2021. gadam, kas Latvijā turpinās 

iedzīvināt atklātību, atbildību un pilnveidot sabiedrības līdzdalības iespējas lēmumu 

pieņemšanā. LPA iesaistīta vairāku apņemšanos ieviešanā: Interešu pārstāvniecības un 

lobēšanas atklātība, Atvērtā pārvaldība pašvaldībās, Kvalitatīva sabiedrības iesaiste 

reformu procesos un sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā 

(12) LPA nodrošināja dalību starptautiskos tīklos, lai pārstāvētu NVO intereses: ALDA, 
CIVICUS, AGNA, European Civic Forum, Baltijas jūras reģiona NVO tīkls; OECD 
Inovatīvais pilsoņu līdzdalības tīkls; Eiropas Pilsoņu iniciatīvu vēstnieku tīkls, ES 
Pamattiesību aģentūras Pamattiesību platforma. 

 
Sadarbības veicināšana: 
LPA noslēgusi sadarbības līgumus ar LTRK, Manabalss.lv, Eiropas Komisijas Team Europe, 
advokātu biroju Sorainen par pro-bono juridisko atbalstu.  
 
Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī: 
Publiskās diskusijas: 11 
Tematiskās e-tikšanās: 10 
Publiskie pasākumi – 4 
 
Nozīmīgākie publiskie pasākumi:  
 
(1) 7. maijā Demokrātijas nedēļas ietvaros Latvijas Pilsoniskā alianse, sadarbībā ar brīvprātīgo 

kustību #paliecmājās un Eiropas Kustību Latvijā organizēja Miķeļa Valtera dienu, kurā 

norisinājās aktīvas diskusijas par demokrātijas nākotni Latvijā. Diskusijas atklāja Valsts 

prezidents Egils Levits un vēsturisko ieskatu Miķeļa Valtera politiskajā dzīvē sniedza Toms 

Ķikuts, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā. 

Kopumā norisinājās trīs diskusijas: 
7. maijā Demokrātijas nedēļas ietvaros Latvijas Pilsoniskā alianse, sadarbībā ar 
brīvprātīgo kustību #paliecmājās un Eiropas Kustību Latvijā organizēja Miķeļa Valtera 
dienu, kurā norisinājās aktīvas diskusijas par demokrātijas nākotni Latvijā. Diskusijas 
atklāja Valsts prezidents Egils Levits un vēsturisko ieskatu Miķeļa Valtera politiskajā dzīvē 
sniedza Toms Ķikuts, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā 
darbā. 
Kopumā norisinājās trīs diskusijas: 
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- Diskusijā “Kādā sabiedrībā vēlamies dzīvot?” Piedalījās Dainis Īvāns, žurnālists un 

publicists, Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs (1988-1990); Andris Bērziņš, Latvijas 

Samariešu apvienības direktors; Agnese Alksne, Latvijas Korporatīvās sociālās 

atbildības platformas dibinātāja un Iveta Kažoka, Domnīcas PROVIDUS direktore un 

vadošā pētniece. Diskusijas vadīja Andris Gobiņš, Eiropas Kustība Latvijā prezidents. 

Diskusijas video iespējams apskatīt šeit. 

- Diskusijā “Kāda loma ir pilsoniskajai sabiedrībai demokrātijā?” piedalījās Līga 

Stafecka, biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” pētniece; Elīna Pinto, 

Eiropas Latviešu apvienības vadītāja; Gunta Veismane, bijusī Valsts kancelejas 

direktore un Rasma Pīpiķe, līdzdalības praktiķe. Diskusijas vadīja Kristīne Zonberga, 

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore. Diskusijas video iespējams apskatīt šeit.  

- Diskusijā “Kas un kā veido cilvēku drošumspēju?” piedalījās Māra Sīmane, 

Pārresoru koordinācijas centra konsultante; Ieva Bērziņa, Nacionālās aizsardzības 

akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra vadošā pētniece; Mārtiņš 

Āboliņš, Citadele bankas economist un  Ivars Austers, Latvijas Universitātes profesors. 

Diskusijas vadīja Inese Vaivare, biedrības LAPAS direktore un viena no brīvprātīgo 

kustības #paliecmājās veidotājiem. Diskusijas video iespējams apskatīt šeit.  

(2) Organizēja solidaritātes akciju “Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai”. 23. augustā notikušā 

solidaritātes akcija “Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai” pulcēja ap 400 iedzīvotāju – baltās 

drēbēs, ar karogiem, plakātiem un ziediem rokās Latvijas iedzīvotāji kopīgi veidoja cilvēku 

ķēdi no Brīvības pieminekļa līdz Tautas frontes muzejam, lai atzīmētu Baltijas ceļa 

31.gadadienu un solidarizētos ar Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri, gluži tāpat kā mēs pirms 

31 gada, vēlas dzīvot brīvā, demokrātiskā un tiesiskā valstī, ko uzsvēra gan vairāki akcijas 

dalībnieki, gan arī Valsts prezidents. Paralēli akcijai Rīgā, arī citās Latvijas vietās 

norisinājās solidarizēšanās akcijas, tai skaitā Piedrujā, kur noslēdzās 70 km un 17 stundu 

garais gājiens “Brīvību Baltkrievijai”, un tajā piedalījās 130 cilvēki. Pēc akcijas Rīgā un 

cilvēku ķēdēm arī citviet Latvijā, daudzi devās uz Lietuvu, kur 50 tūkstoši cilvēku no visām 

Baltijas valstīm, stāvot solidaritātes ķēdē no Viļņas līdz Baltkrievijas robežai, kopīgi 

apliecināja savu atbalstu Baltkrievijas cīņai par demokrātiju 

(3) Diskusija tiešsaistē - Cik atvērta ir sabiedrība dažādām atbalsta formām, lai stiprinātu 

pilsonisko sabiedrību?, ar mērķi kopīgi meklēt ilgtspējīgus risinājumus, kā mudināt 

sabiedrību iesaistīties pilsoniskās sabiedrības iniciatīvās un kā motivēt individuālos un 

korporatīvos ziedotājus (brīvprātīgais darbs, pakalpojumu, preču un finanšu ziedojumi) 

atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Diskusijā Latvijas Pilsoniskas alianses, 

“Network of Estonian Nonprofit Organizations” (Igaunija) un “Giva Sverige” (Zviedrija) 

pārstāves iepazīstināja ar pārskatu par pilsonisko sabiedrību katrā no valstīm un veiktās 

aptaujas galvenajiem secinājumiem, par atbalsta veidiem pilsoniskajai sabiedrībai - kas 

ietekmē izvēles atbalstīt vai neatbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tai skaitā, kā 

un vai atbalstu ietekmē Covid - 19 krīze. 

(4) Valsts prezidenta rīkotā diskusijā par Latvijas pienesumu Apvienoto Nāciju Organizācijā 

(ANO) un iespēju kandidēt nepastāvīgās dalībvalsts statusā ANO Drošības padomē 2025. 

gada vēlēšanās nevalstisko sektoru pārstāvēja arī LPA direktore K. Zonberga. Diskusija ir 

solis, lai izstrādātu stratēģiju Latvijai kandidēt uz dalībvalsts statusu ANO Drošības padomē. 

 
Publiskās diskusijas:  
 
(1) Februārī klātienē notika diskusijas “Iedzīvotāju diskusijas par saliedētu sabiedrību”– 

Aizkrauklē, Daugavpilī, Valmierā, Liepājā un Rīgā. Diskusijas organizēja Latvijas Pilsoniskā 

alianse, sadarbībā ar reģionālajiem NVO resursu centriem: Kurzemes NVO centru, Zemgales 

NVO centru, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Valmieras novada fondu. Diskusiju 

mērķis bija apkopot iedzīvotāju viedokļus par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības 

https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia/videos/2522313558081104/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia/videos/2607618719556877/
https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia/videos/1951178298347702/
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pamatnostādnēm, kas pamatā noteiks, kāda saliedētības politika tiks ieviesta Latvijā 

turpmākajos 7 gados. 

(2) Oktobrī - novembrī tiešsaistē notika 5 diskusijas ar Vidzemes, Latgales, Kurzemes, 

Zemgales un Rīgas reģiona nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un aktīvajiem iedzīvotājiem. 

Ar kopsavilkumu var iepazīties šeit.  

(3) Sadarbībā ar Latvijas Banku diskusija  “Mans viedoklis rītdienas ekonomikai”. 

Diskusijas mērķis bija sadzirdēt sabiedrības domas, cerības un bažas par ikvienu no jomām, 

tai skaitā monetāro politiku, kas tieši vai netieši ietekmē ikviena sabiedrības locekļa dzīvi, 

neatkarīgi no, sociālās grupas, nodarbošanās vai izglītības, gūstot atbildes uz jautājumiem kā 

veiksmīgi sasniegt cenu un finanšu stabilitāti valstī un eiro zonā kopumā. Diskusijas rezultāti, 

paustās atziņas un priekšlikumi par nākotnes tautsaimniecību būs ieguldījums ECB un 

Eirosistēmas monetārās politikas stratēģijā, ko eiro zonas valstu centrālo banku vadītāji 

pārskatīs šoruden un 2021. gada pirmajā pusē. 

 
Datos balstīta interešu pārstāvība: 
Paralēli citām aktivitātēm, LPA veic pētniecisko darbu par nevalstisko sektoru, kas ļauj ar 
papildus darbībām izmantot pētniecībā iegūto datu nodošanu un izmantošanu pilsoniskās 
sabiedrības attīstībai Latvijā.  
 
2020.gadā LPA veica: 
Pārskatus: 4 
Tematiskās izpētes: 10 
Iedzīvotāju viedokļu apkopojumus: 3 
BN pārstāvju tematiskie viedokļu apkopojumus: 10 
 
2020.gadā tika izstrādāti vairāki pārskati:  
(1) Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indekss. USAID (United states agency for 
international development_ 2020.gadā veidoja  23. Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas 
attīstības indeksu, un LPA bija atbildīga (jau 15.gadu) par Latvijas ziņojuma izstrādi. Indeksā 
tiek vērtēta pilsoniskā sabiedrībā 7 jomās (tiesiskā vide, organizāciju kapacitāte, finansiālā 
ilgtspēja, interešu aizstāvība, pakalpojumu nodrošinājums, infrastruktūra, publiskais tēls). 
Indekss pieejams šeit.  
(2) Pārskats par sabiedrības līdzdalības informācijas atainošanu pašvaldību tīmekļa 
vietnēs- LPA izvērtēja pašvaldību tīmekļu vietnes, pievēršot uzmanību, vai tajās tiek norādīta 
informācija par sabiedrības līdzdalību, pašvaldību teritorijās darbojošām nevalstiskajām 
organizācijām, sabiedrības pārstāvju iesaisti starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvajās 
padomēs un informācija par attīstības plānošanas dokumentu projektiem, kā to nosaka 
Ministru kabineta noteikumi. Izpētes rezultāti pieejami šeit.  
(3) Latvijas biedrības un nodibinājumi skaitļos – izpēte par aktuālo situāciju Latvijā - VID 
sniegtie dati apliecina, ka sabiedriskā labuma skaits salīdzinājumā ar 2019.gadu ir 

samazinājies.  Ar izpēti var iepazīties šeit. 
(4) Izpēte par ziedojumu apjomu biedrībām un nodibinājumiem - dati liecina, ka arī 2019. gadā 
ziedojumu apjoms nevalstiskajam sektoram turpina kristies. Ar izpēti var iepazīsties šeit. 
 
LPA regulāri veica tematiskās izpētes – biedrību un nodibinājumu un sabiedrības viedokļa 
izzināšana un apkopošana, kas nepieciešamas interešu pārstāvības aktivitātēm, paužot 
pilsoniskās sabiedrības kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un 
cilvēktiesībām. Tāpat LPA veica regulārus viedokļu apkopojumus un kopējas nostājas, 
balstoties uz vienošanām, kas panāktas tematiskajās tikšanās.  
 
Ņemot vērā, ka 2020.gadā tika veidoti turpmākās septiņgades politiku plānošanas dokumenti, 
jaunais Pašvaldību likums, Saliedētības politikas pamatnostādnes un to īstenošanas plāns, 
LPA veica iedzīvotāju viedokļu apkopojumus par saliedētu un pilsoniski aktīvu sabiedrību, 
sabiedrības līdzdalības pamatnosacījumiem un makroekonomikas jautājumiem. 

https://nvo.lv/uploads/zinojums_sabiedribas_lidzdalibafin.pdf
https://nvo.lv/uploads/latvia.pdf
https://nvo.lv/uploads/sabiedribas_lidzdaliba_pasavaldibu_apkopojums_final.pdf
https://nvo.lv/lv/blog_post/_latvijas_biedribas_un_nodibinajumi_skaitlos
https://nvo.lv/lv/blog_post/ziedojumu_apjoms_biedribam_un_nodibinajumiem_turpina_kristies
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VEICINĀT FINANŠU PIEEJAMĪBU BIEDRĪBĀM UN NODIBINĀJUMIEM 

(1) LPA konsekventi iestājas par vispārējiem uzstādījumiem nevalstiskā sektora finanšu 

ilgtspējai: 

1) Valsts budžeta finanšu līdzekļi tiek pārdalīti saskaņā ar politikas plānošanas 
dokumentiem; 
2) Finanšu pārdale notiek ar iepriekš noteiktiem, skaidriem kritērijiem, pārraudzības 
mehānismiem un nospraustiem rezultatīvajiem rādītājiem; 
3) Lai veicinātu to, ka publiskais finansējums tiek pārdalīts, ievērojot vienlīdzības, 
caurskatāmības un tiesiskās paļāvības principus, nepieciešams monitorēt ieviešanas 
rezultātus, piemēram, gada ietvaros nosakot finansējuma saņemšanas mērķi, finansējuma 
pārdales mehānismu un tiesisko pamatojumu; 
4) Nodrošināt nevalstiskajām organizācijām iespējas sniegt priekšlikumus budžeta 
veidošanas procesā un it īpaši tādus, ko nozaru ministrijas nevirza kā to prioritātes, un 
nevalstiskā sektora horizontālo jautājumu un pārnozarisko jautājumu prioritāšu virzīšana 
notiek centralizēti; 
5) Atteikties no prakses likumos un Ministru kabineta noteikumos ierakstīt konkrētas 
biedrības vai nodibinājumus valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu deleģēšanai, kas nav 
vērtējama kā laba prakse un ir pretrunā ar brīvas konkurences un labas pārvaldības 
principiem; 
6) Novērst tādu valsts budžeta finanšu pārdali, kas pēc būtības neatbilst iepriekš 
minētajiem principiem un/vai procedūrai. 

(2) LPA iestājās par struktūrfondu programmu pieejamību NVO. Tāpat LPA konsekventi virza 

jautājumu par atbalstu pilsoniskajam dialogam no ES Struktūrfondiem par nevalstisko 

organizāciju iesaisti šajā procesā un uzraudzības komitejās. LPA iestājas par atbalstu no ES 

Struktūrfondiem nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai un dialoga ar pilsonisko 

sabiedrību nodrošināšanai. 

(3) Sadarbībā ar citām biedrībām un nodibinājumiem panākts, ka jaunajā ES budžeta 

plānošanas periodā Eiropas vērtību instrumentam tiek piešķirts 1,6 miljards euro. Latvijas 

nevalstiskās organizācijas vērsās pie Ministru prezidenta, Ārlietu ministra un Saeimas ar 

aicinājumu atbalstīt Eiropas Parlamenta rezolūciju par nepieciešamību ieviest Eiropas vērtību 

instrumentu, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina 

demokrātiju un tiesiskumu Eiropas Savienībā vietējā un valsts līmenī. Saeimas komisija pauda 

atbalstu NVO aicinājumam par Eiropas vērtību instrumenta izveidi un tika uzlabota Latvijas 

oficiālā nostāja, lai atbalstītu NVO. 

(4) Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses aktivitātēm interešu aizstāvībā, panāca, ka Latvijas valsts 

budžeta veidošanas procesā NVO fondam 1,2 milj. euro, ar pakāpenisku pieaugumu 

turpmākajos gados jeb 1,6 milj.euro 2021.gadā un 1,8 milj. euro 2022.gadā.  

(5) LPA panāca, ka tiek izstrādāta krīzes programma “Atbalsts biedrībām un nodibinājumiem 

Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” 600 000 euro apmērā. 

(6) 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, 2020.gadā bija pieejami aptuveni 3 milj.eur.  

(7) 2020.gadā LPA īpašu uzmanību pievērsa atbalsta mehānismiem NVO Covid-10 negatīvo 

seku mazināšanai. Panākts, ka ir ieviests: 

- Valsts un pašvaldību finansēšanas līgumu elastīgums – atbalsts NVO krīzes situācijā 

- Dīkstāves atbalsts un subsīdijas darba devējiem, darbiniekiem, pašnodarbinātām 

personām un patentmaksātājiem 

- Attālinātās sēdes un pagarināts gada pārskatu termiņš 

- Valsts un pašvaldību iestādes var atbrīvot NVO no telpu nomas vai lemt par maksas 

samazinājumu 
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- Krīzes skarto NVO nodokļu samaksas termiņa pagarinājums 

- Labvēlīgāks ziedojumu regulējums 

 

STIPRINĀT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU KAPACITĀTI TO PAMATDARBĪBAS 

JAUTĀJUMOS 

Konsultācijas: 400+   
Apmācības: 10 klātienes , 15 tiešsaistes; 1 e-apmācību kurss 
 
Konsultācijas:  
LPA sniedza vairāk kā 200 konsultācijas par tādām tēmām kā – organizācijas vadība, juridiskie 
jautājumi, dokumentu pārvaldība, grāmatvedība, finansējuma piesaiste uc; Aktīvo iedzīvotāju 
fonda Rīgas reģiona koordinators – konsultants sniedza 185 konsultācijas.  
 
Apmācības: 
(1) LPA nodrošināja apmācības NVO kapacitātes stiprināšanai par to, kas ir interešu aizstāvība 

un kā veiksmīgi aizstāvēt intereses pašvaldības un valsts līmenī. Gada sākumā notika 
klātienes apmācības par NVO grāmatvedības un lietvedības organizēšanu, kā arī par 
auditorijas piesaisti pasākumiem. Tiešsaistes formāta apmācībās interesenti tika informēti 
par interešu konflikta riskiem NVO, radošās domāšanas un komunikācijas etiķeti e-vidē, kā 
arī Microsoft Excel un Linkedin iespējām. LPA arī organizēja apmācības par starpkultūru 
dialoga jautājumiem. 

(2) Vebināri sadarbībā ar Microsoft Latvija “Digitālā recepte NVO izaugsmei” un “Pārvaldības rīki 
Word, Excel un mākoņprogrammās”. 

(3) LPA sadarbībā ar Google Latvijā organizēja vebināru par Latvijas NVO iespēju izmantot bez 
maksas dažādus Google rīkus.  

(4) AIF: par Stratēģisko projektu un Rīcības projektu konkursiem, projektu finanšu nosacījumiem 
un grāmatvedības pamatprincipiem, Stratēģisko projektu darbnīca Rīgā, AIF projektu dienas 
Rīgā, Olainē, Lielvārdē, Jūrmalā.  

(5) Sadarbībā ar partneriem no Īrijas, Skotijas, Igaunijas un Somijas radīja e-mācību platformu 
SCOPE, kurā nevalstisko organizāciju pārstāvju un citi interesenti var apgūt piecus moduļus 
par organizācijas pārvaldību, riska menedžmenu, finanšu menedžmentu, komunikāciju, 
ziedojumu piesaisti. 

(6) 2020.gadā Latvijas Pilsoniskā alianse dažādos formātos veicināja biznesa un nevalstiskā 
sektora sadarbību, kā piemērus, ar kuriem izdevās veicināt savstarpēju sapratni un 
sadarbību, kā piemēram, Swedbank, Latvijas Finieris, SEB banka, Abbvie, Maxima Latvija, 
Google, Microsoft Latvia. 

 

POPULARIZĒT UN SKAIDROT BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU DARBĪBU 

SABIEDRĪBĀ 

LPA veica pilsoniskās sabiedrības darbības skaidrošanu un popularizēšanu sabiedrībā: 
Ziņu lapas “Nesēdi tumsā!”: 49 
Finanšu ziņas: 12 
CAL news  - 38 
Preses relīzes - 14 
Ziņu abonementi: 2500+ 
Sekotāji sociālajos tīklos: 4900+ 
Video: 9 
Apbalvojumi NVO: 5 
Ziņu lapas (Nesēdi Tumsā!, Finanšu ziņas, CAL news): 
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 
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„Latvijas Pilsoniskā alianse/Civic Alliance - Latvia” portālā www.facebook.com, Latvijas 
Pilsoniskā alianses kontā Twitter.com/alianse un Instagram/civicalliance_latvia. 
 
Ziņu lapas saņēmēju portrets: organizētās pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, aktīvisti, valsts, 
pašvaldību, biznesa un mediju pārstāvji, ārvalstu diplomāti u.c. 
 
CAL news saņēmēji: ik nedēļas ziņas angļu valodā, ko saņem starptautiskās organizācijas, 
diplomātiskie korpusi Latvijā, ārvalstu tirdzniecības kameras un investori. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse - 15 gadu jubilejas gadā īpaši izceļ savus biedrus un biedru 
organizācijas e-ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”. 2020. gadā tika 
publicētas 49 Biedru telpas. 
 
2020.gadā Ziņu lapā un citos komunikācijas tīklos īpaša uzmanība tika veltīta informācijas 
nodošanai par krīzes atbalsta mehānismiem, un ierobežojumiem un drošības pasākumiem 
“Covid-19” ierobežošanai ārkārtējās situācijas laikā. 
 
Turpināja darboties LPA izveidotā 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. 
 
Veidoti 9 video: Sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā tika turpināts pasniegt balvu – Cilvēku 
izaugsmei, kuras ietvaros tiek piešķirta balva par īpašiem ieguldījumiem sabiedrības attīstībā 
– sociālā atbildība, veselība, izglītība un ieguldījums nākotnē, kā arī specbalva par 
pašaizliedzīgu darbu Covid-19 negatīvo seku novēršanā. Tika izveidots Balvas Cilvēka 
izaugsmei apbalvošanas ceremonijas un piecu laureātu video.  
 
Tāpat tika izveidoti video “Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai”, “LPA 15. gadu svinību video”, 
Diskusijas video ieraksts “Cik atvērta ir sabiedrība dažādām atbalsta formām, lai stiprinātu 
pilsonisko sabiedrību?”. 
 
Informatīvā sadarbība: 2020.gadā turpināja sadarbību ar LV portāls. 
 
Publicitātes: ziņu aģentūrā LETA, LVportāls, lsm.lv, Tvnet.lv, diena.lv, Satori.lv., delfi.lv 
Nacionālajos medijos: LTV1 ziņu izlaidumos, Radio LR1 un LR4 , reģionālajā TV Re:TV, TV 
Kurzeme u.c. Kā arī reģionālajos medijos: Viduskurzemes laikraksts Kurzemnieks, Rīgas 
Apriņķu avīze, Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksts "Auseklis" u.c. 
Pašvaldība portālos: Liepaja.lv, Ķeguma novads , Olaines novada pašvaldība, u.c. 
 
Apbalvojumi: Cilvēka izaugsmei 5 kategorijās  “Par sociālo atbildību”, “Par izcilu ieguldījumu 
izglītībā”, “Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā” un “Par ieguldījumu Latvijas nākotnē” 
un viena specbalva – par pašaizliedzīgu darbu Covid-19 negatīvo seku novēršanā. 
 
Pilsoniskā izglītība: 
(1) 2020.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 tika  nodrošinātas. 

(2) 2020.gadā īstenoja izglītības programmu “Rīgas Jaunais Pilsonis” un “Jaunais Pilsonis”. 
10 gados pilsoniskās izglītības programmas “Jaunais pilsonis” ietvaros izglītoti: 18 000+ 
jaunieši 
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Kopumā 2020.gadā izglītoti: vairāk kā 2400 skolēnus, apmeklējot vairāk kā 100 skolas, vairāk 
kā 170 klases, īstenotas vairāk kā 20 pilsoniskās iniciatīvas. 
Tai skaitā, Valsts aizsardzības mācības ietvaros par pilsonisko līdzdalību 2020: vairāk kā 800 
skolēni, 60 skolas, 101 klases 

 

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). 

• 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. 

• OECD Inovatīvais pilsoņu līdzdalības tīkls - darbojas arī atvērtā pārvaldības 

jautājumos, tai skaitā radot risinājumus, kā publiskajai pārvaldei efektīvi iesaistīt 

visas ieinteresētās puses un ieviest inovatīvas iedzīvotāju līdzdalības 

mehānismus. Kopš 2020.gada nogales tīklā iesaistījusies arī Latvijas 

Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, kā pārstāvis no Latvijas 

pilsoniskās sabiedrības. 

• Eiropas Pilsoņu iniciatīvu vēstnieku tīkls -  Eiropas pilsoņu iniciatīvas 

vēstnieki veicina informācijas izplatīšanu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, debašu 

veicināšanu un pilsoņu pārstāvēt intereses. 

• ES Pamattiesību aģentūras Pamattiesību platforma - ES Pamattiesību 

aģentūra (FRA) Eiropas Savienības un valsts līmeņa lēmumu pieņēmējiem 

sniedz neatkarīgus, ar faktiem pamatotus ieteikumus un tādējādi palīdz 

sagatavot lietišķākas diskusijas, stratēģijas un tiesību aktus pamattiesību jomā. 

Pamattiesību platforma ir FRA pilsoniskās sabiedrības sadarbības kanāls, kurā 

darbojas pilsoniskās sabiedrības organizācijas no visas Eiropas Savienības un 

valstīs, kurām ir novērotāja statuss. Platforma kalpo: Informācijas apmaiņai; 

sniedz FRA tematisku ieguldījumu un stratēģiskas konsultācijas; tīklojas; pieeja 

FRA rīkiem un resursiem.  

(2) Latvijas Pilsoniskā alianse veicinājusi Vispasaules NVO dienas atpazīstamību Eiropā 
un pasaulē, kas tiek atzīmēta 27. februārī. 

(3) LPA piedalījās Eiropas Komisijas organizētajā diskusijā “Eiropa un Latvija ceļā uz 
demokrātijas stiprināšanu”, kuras mērķis ir stiprināt saikni ar sabiedrību un apzinātu 
viedokli par Eiropas nākotni un aktuāliem jautājumiem Eiropas Savienības 
dienaskārtībā. Īpašie diskusijas dalībnieki ir Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece 
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demokrātijas  un demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica un Saeimas Eiropas lietu 
komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda. 

(4) LPA piedalījās Eiropas Komisijas pārstāvniecības, sadarbībā ar Eiropas Komisijas 
apmeklētāju centra (Visitors centre), organizētajā partneru vizītē Briselē, kurā 
iepazīstināja un diskutēja par aktuālajiem Eiropas Savienības un Eiropas Komisijas 
dienaskārtības jautājumiem, tai skaitā ES fondi un Kohēzijas politika, Zaļais kurss 
Eiropai, ES stratēģiskā komunikācija un Dezinformācija. Diskusijās piedalījās  arī Valdis 
Dombrovskis - Eiropas Komisijas izpildviceprezidents finanšu pakalpojumu un 
ekonomikas jomā, Ilze Juhansone - Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, Pēteris Ustubs 
- Eiropas Komisijas prezidentes Urzulas fon der Leienas diplomātiskais padomnieks un 
citi izcili runātāji. 

(5) 4-7.februārī piedalījās starptautiskā pasākumā Prāgā, kur notiks ekspertu sesijas par 
pilsonisko sabiedrību Eiropā: pašreizējās tendences, izaicinājumi un turpmākās izpētes 
iespējas. K.Zonberga piedalījās publiskajā diskusijā par Latvijas pilsoniskās sabiedrības 
attīstību un izaicinājumiem. 

(6) LPA regulāri piedalījās European Civic Forum nacionālo platformu darba grupas 
sanāksmēs, pārstāvot Latvijas pilsonisko sabiedrību. Kā arī AGNA sanāksmēs.  

 

FINANSĒJUMS DARBĪBAS UN AKTIVITĀŠU ATBALSTAM 
 
2020.gadā Latvijas Pilsoniskā alianse izstrādāja 17 projektu un 8 partnerības pieteikumus 
pašvaldību, valsts un starptautiskā finansējuma projektu konkursos. Latvijas Pilsoniskā alianse 
īstenoja 10 projektus. 
Latvijas Pilsoniskā alianse uzrunāja indivīdus un uzņēmumus ziedot organizācijas darbības 
atbalstam, kā arī aktivizēja profilu Mobilly un novembrī piedalījās Mobilly īstenotajā ziedošanas 
akcijā #WhiteFriday. 
Latvijas Pilsoniskā alianse veica saimniecisko darbību, piedāvājot ekspertīzi un organizatorisko 
atbalstu.  
Biedru nauda tiek novirzīta LPA mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei saskaņā ar LPA 
Stratēģiju - virzot likumdošanas iniciatīvas un informējot sabiedrību par pilsoniskās sabiedrības 
aktualitātēm. 
 
Finanšu piesaistes pamatprincipi: 

1. Finanšu līdzekļu piesaiste tiek veikta, lai sasniegtu LPA mērķi, stratēģiskās prioritātes 
un vīziju. 

2. Finanšu līdzekļu izlietošanas prioritātēm jāsaskan ar LPA stratēģiskajām prioritātēm, 
vienlaikus nodrošinot stabilu un ilgtspējīgu finanšu plūsmu, kā arī tiecoties veidot 
uzkrājumus. 

3. Finanšu līdzekļu piesaistē un izlietošanā stingri tiek ievērotas LPA vērtības, labas 
pārvaldības principi, Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksu, kā arī LPA darbinieki 
ievēro LPA darbinieku kvalitātes standartu, interešu konflikta novēršanas vadlīnijas un 
Ētiskā finansējuma vadlīnijas.   

4. Lai nodrošinātu LPA nevainojamu reputāciju, ir izstrādātas LPA ētiskā finansējuma 
vadlīnijas, kur detalizēti ir atrunāta finansējuma pieņemšanas procedūra un kritēriji, pēc 
kuriem izvērtēt finansējuma pieņemšanas iespējamību un riskus. 

5. Pirms potenciālā finansējuma pieņemšanas vai pretendēšanas uz finansējuma 
saņemšanas, LPA Direktors un darbinieki uzdod kontroljautājumus: 

 
1) Vai projekts/paredzētās aktivitātes ir saskaņā ar LPA mērķi?    
2) Vai projekts/ paredzētās aktivitātes atbilst LPA stratēģiskajām prioritātē?  
3) Vai projekts/ paredzētās aktivitātes palīdzēs izpildīt kaut vienu Stratēģijas 

ieviešanas plāna uzdevumu?  
4) Vai projektam/paredzētajām aktivitātēm ir ilgtermiņa ietekme?   
5) Vai finansētāja vērtības sakrīt ar LPA vērtībām?   
6) Vai LPA ir droša par finansētāja labo reputāciju?   
7) Vai projekta/paredzēto aktivitāšu īstenošana ir atbilstoša LPA kapacitātei? 
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8) Vai projekta/finanšu līguma nosacījumi, tai skaitā finansējums, ir adekvāts 
attiecībā pret prasībām?   

 
Pārskata periodā LPA strādāja 11 darbinieki – 7 darbinieki veic ikdienas darbus, lai sasniegtu 
LPA Stratēģijā noteiktos mērķus un uzdevumus; 4 darbinieki ievieš programmu “Aktīvo 
iedzīvotāju fonds”. 
 
LPA darbībai palīdz arī brīvprātīgie, kas palīdz birojam īstenot dažādus uzdevumus un 
aktivitātes, lai efektīvāk sasniegtu LPA mērķus, vienlaikus veicinot brīvprātīgo kustību Latvijā. 
2020.gadā LPA birojam palīdzēja 9 brīvprātīgās.  

 
Mēs ļoti novērtējam ikvienu, kas iestājas par LPA vērtībām un ir daļa no mūsu draugu 
saimes kā LPA biedrs, brīvprātīgais, aktivitāšu atbalstītājs vai ziedotāju. Augsti 
novērtējam katru iniciatīvu, kas palīdz mums kopīgi veidot pilsonisku, atvērtu un zinošu 
sabiedrību! Lai mums kopā izdodas! 
 

2020.gadu biedrība noslēdz ar ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem 85 022 EUR apmērā, 
kas nozīmē, ka šajā gadā Latvijas Pilsoniskā alianse par šo summu palielina rezerves fondu. 
Uz 2021.gada sākumu biedrības rezerves fonds ir 109 153 EUR. 

Gada pārskats pilnībā atspoguļo biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” darbību 2020. gadā. No 
pārskata gada beigām līdz pārskata apstiprināšanai nav notikuši nekādi būtiski notikumi, kas 
varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu. 
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4. Bilances un ieņēmumu un izdevumu posteņu skaidrojums 
 
Gada pārskata  sagatavošanas pamatnostādnes 

Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” Gada pārskats sagatavots 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 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.  

Gada pārskats sagatavots izmantojot licencētu grāmatvedības programmu „Zalktis”. 

 

Gada pārskata  posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

 

a) pieņemts, ka Biedrība darbosies pārredzamā nākotnē; 

b)  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 un projektu 

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) gada pārskats  sagatavots 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. 

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 iespējamos aktīvu zaudējumus. 
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Nauda un naudas ekvivalenti 

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā.  

Saņemtās dotācijas 

 

2020 

EUR 

2019 

EUR 

   

Valsts budžets-NVO Fonds 39 998 16 994 

Rīgas dome 3 500 0 

Valsts Kanceleja 2 449 0 

Nodarbinātības Valsts aģentūra 1 102 1 891 

LR Kultūras ministrija 0 49 372 

LR Ārlietu ministrija 0 24 970 

KOPĀ: 47 049 93 227 

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

citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 

 

2020 

EUR 

2019 

EUR 

   

EEZ/NOR grantu programma AIF 347 072 0 

British Council 21 537 31 518 

Management Systems International 14 698 8 981 

Ziemeļu Ministru Padomes birojs 5 312 2 000 

CIVICUS 4 578 4 452 

ASV vēstniecība 3 618 5 789 

ERASMUS + 364 9 623 

Friedrich-Ebert-Stiftung 358 0 

Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība 0 46 613 

KOPĀ: 397 537 108 976 

 

 

Ieņēmumu no saimnieciskās  darbības izlietojums 

 

Izlietots 

2020 

EUR 

Izlietots 

2020 

% 

   

Izmaksas biedrības sabiedriskā labuma darbības 

nodrošināšanai , t.sk: 11 698 98% 

Nodarbības "Politiski aktīvs pilsonis" 5 998  

NVO pārstāvju diskusijas 2 500  

E-ziņu un finansu ziņu sagatavošana,vebināri 2 450  

Apmācības interešu aizstāvībā 750  

Administratīvie izdevumi biedrības darbības 

nodrošināšanai, t.sk.: 245 2% 

Bankas komisijas 245  

KOPĀ: 11 943 100% 
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Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 

2020 

EUR 

2019 

EUR 

Atlīdzība par darbu 138 248 87 676 

KOPĀ: 138 248 87 676 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, riska 

nodeva 33 697 20 410 

KOPĀ: 33 697 20 410 

 

 2020  2019 

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 11  5   

 

Padomes locekļi par savu pienākumu pildīšanu pārskata gadā atlīdzību nesaņēma. 

Citi izdevumi 

 

2020  

EUR 

2019 

EUR 

Finansējums AIF partneriem  98 412 0 

Izmaksas individuālā darba veicējiem 24 830 5 537 

IT platformu izstrādes un lietošanas izdevumi 21 949 5 546 

Informatīvo materiālu, reklāmas izdevumi 15 755 17 139 

Nomas un komunālie izdevumi 13 029 8 301 

Semināru organizācijas izdevumi 12 851 36 078 

Revīzijas pakalpojumi 8 228 200 

Autoratlīdzību, NVA stipendiju izmaksas 7 521 2 113 

Kancelejas izdevumi un biroja preču izdevumi 2 236 1 814 

Komandējuma un transporta izmaksas 1 347 6 385 

Zaudējumi no valūtas maiņas 1 189 221 

Samaksātās biedru naudas 400 0 

Bankas pakalpojumu izdevumi 316 281 

Sakaru izdevumi 233 168 

Inventāra iegādes izdevumi 163 1 154 

Citi 139 303 

KOPĀ: 208 598 85 240 

Pamatlīdzekļi 

 

 

2020 

EUR 

2019 

EUR 

Iegādes vērtība gada sākumā 1 594 2 805 

   Iegādāts pārskata gadā 3 083 0 

   Izslēgts pārskata gādā 0 1 211 

Iegādes vērtība gada beigās 4 677 1 594 

   

Uzkrātais nolietojums gada sākumā 1 594 2 805 

   Aprēķināts par pārskata gadu 935 0 

   Norakstīts pārskata gadā 0 1 211 

Uzkrātais nolietojums gada beigās 2 529 1 594 

   

Atlikusī vērtība gada sākumā 0 0 

Atlikusī vērtība gada beigās 2 148 0 
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Debitori 

 

2020 

EUR 

2019 

EUR 

Norēķini ar AIF programmas 

īstenošanas partneriem 18 851 0 

Norēķini par nodokļiem un nodevām 43 14 

KOPĀ: 18 894 14 

Nauda 

 2020 

EUR 

2019 

EUR  

Norēķinu kontā Valsts Kasē  203 37 352 

Norēķinu kontos SWEDBANKĀ 89 474 563 

KOPĀ: 89 677 37 915 

Rezerves fonds 

 

2020 

EUR 

2019 

EUR 

   

Rezerves fonds gada sākumā  24 131 2 145 

   Ieņēmumu un izdevumu starpība 85 022 21 986 

Rezerves fonds gada beigās 109 153 24 131 

 

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. 

Nodokļu un sociālās apdrošināšana maksājumi  

  

Aprēķinātie un samaksātie nodokļi un nodeva ir atspoguļoti šādi: 

 

Pārmaksātie/ 

(maksājamie) 

 Atlikums 

uz 

01.01.2020 

Aprēķināts  Nokavējuma 

nauda 

Samaksāts   Atlikums 

uz 

31.12.2020 

      

 Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis (1 389) 24606 

 

17 26 055 43 

 Sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas (1 828) 48 855 

 

12 50 693 (2) 

Uzņēmējdarbības riska 

valsts nodeva 14 50 

 

0 34 (2) 
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Parējie kreditori 

 

 

2020 

EUR 

2019 

EUR 

Norēķini ar piegādātājiem 1 490 6 883 

Aizdevumi projektu īstenošanai 0 3000 

Norēķini pret personālu 72 698 

KOPĀ 1 562 10 581 

 
 
Gada pārskats apstiprināts dalībnieku pilnsapulcē 2021. gada 23. februārī. 
 

Gada pārskatu ar drošu elektronisko  parakstu parakstījusi direktore 

Kristīne Zonberga. Gada pārskats satur laika zīmogu, skat. sertifikātu. 
 


