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NVO darbību regulējošie normatīvie akti 

Likumi ( www.likumi.lv)  

• Satversme 

•  Civillikums (4.d. Saistību tiesības) 

• Biedrību un nodibinājumu likums 

• Sabiedriskā labuma organizāciju likums 

• Likums  Par grāmatvedību  

• Dokumentu juridiskā spēka likums 

• Arhīvu likums   

• Darba likums 

• Par nodokļiem un nodevām 

• Pievienotās vērtības nodokļa likums  

• Personas datu aizsardzības likums u.c. 

 

 

http://www.likumi.lv/


NVO darbību regulējošie normatīvie akti 

MK noteikumi  

• Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada 

pārskatiem (Nr.808, 03.10.2006.)  

• Noteikumi par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību 

• Noteikumi par sabiedriskā labuma organizāciju 

administratīvajiem izdevumiem (Nr.11, 04.01.2005.)  

• MK noteikumi, kas attiecas uz visām juridiskām personām: 

- par grāmatvedības kārtošanu (Nr.585, 21.10.2003.) 

- par komandējumiem (Nr.219, 28.05.2002.)  

       -  par kases aparātiem un kvītīm (Nr.282, 02.05.2007.)  u.c.  

 



NVO darbību regulējošie normatīvie akti 

Satversme 
 

 102. Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās 
sabiedriskās organizācijās 

 

Civillikums (4.d. Saistību tiesības) 

1403. Tiesisks darījums ir atļautā kārtā izdarīta darbība tiesisku attiecību 
nodibināšanai, pārgrozīšanai vai izbeigšanai. 
 
1404. Katrā tiesiskā darījumā jāņem vērā dalībnieki, priekšmets, gribas 
izteikums, sastāvdaļas un forma. 
 
1405. Lai darījumam būtu tiesīgs spēks, ir vajadzīgs, lai tā dalībniekiem būtu 
tiesībspēja un rīcībspēja šā darījuma taisīšanai; pretējā gadījumā darījums nav 
spēkā. 
 
1406. Tiesību spējīgas tiesiskos darījumos ir nevien fiziskas, bet arī juridiskas 
personas, ja likums nenosaka citādi. 

 



Līgumi  

• Līgumi Vienošanās par tiesisku attiecību no- 
 dibināšanu, grozīšanu, izbeigšanu. 
• Ar līgumu palīdzību personas uz savstarpējas vienošanās 

pamata atrisina dažādus jautājumus: 

– rīcību ar lietām ( pirkuma, dāvinājuma un īres līgums); 

– sniedz un saņem dažādus pakalpojumus (glabājums, 
patapinājums)  

– saņem darba rezultātus ( darba, uzņēmuma, 
pārvadājuma) 

– organizē savu lietu pārziņu un kārtošanu (pilnvarojuma, 
komisijas)  

– organizē saskaņotu darbību kopīga mērķa sasniegšanai 
(sabiedrības līgums).  

 



Līgumi  

• Lai līgumam būtu juridiskais spēks, ir noteikti rekvizīti, 
kuriem obligāti ir jābūt: 

– līguma priekšmets ( darījuma veids ) 

– noslēgšanas vieta 

– datums 

– līdzēji (puses) 

 

Līgumslēdzēju pušu tiesībspēja un rīcībspēja  

     Vienlīdzīgs abu pušu  tiesību un pienākumu sadalījums  



Līgumi  

- saistību izpildes termiņi ( tos var norādīt pa posmiem) 

-  savstarpējo saistību izpildes novērtēšanas, pieņemšanas 

un nodošanas noteikumi  

- norēķinu kārtība  

- līgumslēdzēju pušu atbildība un iespējamās sankcijas 

par saistību nepildīšanu 

        - līguma laušanas vai pagarināšanas noteikumi 

        - līgumu eksemplāru skaits un to glabāšanas vieta  

        - norādes par līguma pielikumiem 

        - līgumslēdzēju pušu amati( rīcībspēja, tiesībspēja) , 
adreses un banku rekvizīti; 

        - līguma slēdzēju pušu paraksti 

 

 



Darba līgums  un uzņēmuma līgums  

Ar darba līgumu darbinieks 

apņemas veikt noteiktu darbu, 

pakļaujoties darba devēja 

noteiktai darba kārtībai un 

rīkojumiem, bet darba devējs 

— maksāt nolīgto darba 

samaksu un nodrošināt 

taisnīgus, drošus un 

veselībai nekaitīgus darba 

apstākļus 

 

Ar uzņēmuma līgumu viena 

puse uzņemas otrai 

 par zināmu atlīdzību ar 

saviem darba rīkiem un 

instrumentiem,materiāliem, 

noteiktā laika periodā  

izpildīt  kādu pasūtījumu, 

izgatavot kādu lietu vai izvest 

galā kādu pasākumu.   

  



Darba līgums un uzņēmuma līgums  

Darba līgumu raksturojošie kritēriji: 

- darba rezultāts vispārīgs (piemēram: 

veikt sekretāres pienākumus); 

- darba devējs darbiniekam apmaksā 

atvaļinājumus, komandējumus, 

slimības lapu u.c. 

- darbinieks, veicot darba pienākumus, 

izmanto darba devēja resursus  

- darbinieki ievēro  darba devēja 

norādījumus attiecībā uz darba 

laiku, darba kārtības noteikumiem 

u.tml. 

- algas aprēķinu un nodokļu nomaksu 

veic darba devējs 

- darba līgumu noslēgšanu regulē Darba 

likums. 

  

  

 

Uzņēmuma līgumu raksturojošie 

kritēriji: 

- darba rezultāts noteikts konkrēti 

(izstrādāt apmācību programmu); 

- līguma rezultāts parasti tiek nodots 

pasūtītājam ar pieņemšanas – 

nodošanas aktu; 

- fiziska persona, izmanto savus 

resursus (telpas, iekārtas utml. 

- atlīdzības aprēķinu un nodokļu 

nomaksu veic pats darbinieks  

- Uzņēmuma līguma noslēgšanu regulē 

Civillikums (4.d) 



NVO darbību regulējošie normatīvie akti 

Likums par grāmatvedību  

• 9.Biedrības un nodibinājuma grāmatvedības uzskaties kārtība (līdz 
40 000EUR  – tiesības veikt grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta 
sistēmā) 

 

MK noteikumi Nr.585 «Par grāmatvedības kārtošanu un 
organizāciju»Noteikumi nosaka dažādu juridisko un fizisko personu, kas 
veic saimniecisko darbību, tai skaitā biedrības un nodibinājuma, 
grāmatvedības kārtošanas un organizācijas prasības. 
Noteikumu 67.2 punkts nosaka, ka ar grāmatvedi vai grāmatvedības 
pakalpojumu sniedzēju ir jāslēdz rakstveida līgums.  

 



NVO darbību regulējošie normatīvie akti 

Par nodokļiem un nodevām  

1)nodoklis — ar likumu noteikts obligāts periodisks vai 
vienreizējs maksājums valsts vai pašvaldību budžetu 
ieņēmumu nodrošināšanai un valsts funkciju un 
pašvaldību funkciju finansēšanai.  
2)valsts nodeva — obligāts maksājums valsts vai 
pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas 
veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām.; 
3) pašvaldības nodeva — pašvaldības noteikts obligāts 
maksājums likumā paredzētajos gadījumos. Pašvaldības 
nodevas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar pašvaldības vai 
tās iestādes veiktās darbības izmaksu segšanu; 

 
 



NVO darbību regulējošie normatīvie akti 

8. Latvijas Republikā ir šādi valsts nodokļi un tiem atbilstošie 
likumi par nodokļu uzlikšanu: 
   1) iedzīvotāju ienākuma nodoklis — "Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli"; 
   2) uzņēmumu ienākuma nodoklis — "Par uzņēmumu ienākuma 
nodokli"; 
   3) nekustamā īpašuma nodoklis — "Par nekustamā īpašuma 
nodokli"; 
   4) pievienotās vērtības nodoklis — Pievienotās vērtības 
nodokļa likums; 
   5) akcīzes nodoklis — "Par akcīzes nodokli"; 
   6) muitas nodoklis — Muitas likums un citi muitas lietās 
noteikto kārtību reglamentējoši normatīvie akti; 

   7) dabas resursu nodoklis — Dabas resursu nodokļa likums; 

http://likumi.lv/doc.php?id=56880
http://likumi.lv/doc.php?id=56880
http://likumi.lv/doc.php?id=34094
http://likumi.lv/doc.php?id=34094
http://likumi.lv/doc.php?id=43913
http://likumi.lv/doc.php?id=43913
http://likumi.lv/doc.php?id=253451
http://likumi.lv/doc.php?id=253451
http://likumi.lv/doc.php?id=81066


NVO darbību regulējošie normatīvie akti 

   8) izložu un azartspēļu nodoklis — "Par izložu un azartspēļu nodevu un 
nodokli"; 
   9) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas — "Par valsts 
sociālo apdrošināšanu"; 
   10) vieglo automobiļu un motociklu nodoklis — "Par vieglo automobiļu 
un motociklu nodokli"; 
   11) elektroenerģijas nodoklis — Elektroenerģijas nodokļa likums; 
   12) mikrouzņēmumu nodoklis — Mikrouzņēmumu nodokļa likums; 
   13) transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis — Transportlīdzekļa 
ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa 
likums; 
   14) uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis — Transportlīdzekļa 
ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa 
likums; 
   15) subsidētās elektroenerģijas nodoklis — Subsidētās elektroenerģijas 
nodokļa likums. 

 
 

http://likumi.lv/doc.php?id=57415
http://likumi.lv/doc.php?id=57415
http://likumi.lv/doc.php?id=45466
http://likumi.lv/doc.php?id=45466
http://likumi.lv/doc.php?id=262304
http://likumi.lv/doc.php?id=262304


NVO darbību regulējošie normatīvie akti 

Dokumentu juridiskā spēka likums un Elektronisko 
dokumentu likums 
• Likums nosaka prasības dokumenta oriģināla, 

atvasinājuma (noraksts, izraksts vai kopija) un dublikāta 
izstrādāšanai vai noformēšanai, lai tas iegūtu juridisku 
spēku. 

•  Lai dokuments vai tā atvasinājums iegūtu juridisku spēku, 
fiziskā persona, izstrādājot un noformējot attiecīgo 
dokumentu, ievēro tiesībspējas un rīcībspējas 
noteikumus. 

• Lai dokuments vai tā atvasinājums iegūtu juridisku spēku, 
organizācija, izstrādājot un noformējot attiecīgo 
dokumentu, ievēro normatīvajos aktos, savos statūtos, 
nolikumā vai dibināšanas līgumā un citos organizācijas 
darbību reglamentējošos tiesību aktos noteiktās pilnvaras. 
 

MK noteikumi Nr.916. «Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība » 
 

 
•   



NVO darbību regulējošie normatīvie akti 

Iesniegumu likums 
• Nosaka kārtību kādā valsts pārvaldē tiek pieņemti 

iesniegumi  no privātpersonām, izskatīšanas kārtību, atbilžu 
sniegšanas termiņus. 

• Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai 
izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja 
nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā 
un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.  

 
Informācijas atklātības likums 
• Nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija, kura 

ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei atbilstoši tās kompetencei 
ir pienākums radīt. Šis likums nosaka vienotu kārtību, kādā 
privātpersonas ir tiesīgas iegūt informāciju iestādē un to 
 



Biedrību un nodibinājumu likums 

 

• Regulē biedrību un nodibinājumu darbības pamatprincipus, 
organizatorisko struktūru, likvidāciju un reorganizāciju. 

• Būtiskākie likuma nosacījumi: 

• Biedrības un nodibinājuma jēdziens, juridiskā adrese, 
nosaukuma izveides nosacījumi (1. -5. pants); 

• Saimnieciskās darbības ierobežojumi (7.pants);  

• Brīvprātīgo nodarbināšanas nosacījumi (8.pants); 

• Uzņēmumu reģistrā (UR) ierakstāmās ziņas (II nodaļa); 

• Biedrības biedru iestāšanās un izstāšanās noteikumi (IV 
nodaļa), kā arī biedru tiesību ierobežošanas nosacījumi 
(38.p. 2., 3. daļa); 

• Biedru sapulces kompetence un norise (34. - 41.pants); 

 



Biedrību un nodibinājumu likums 

• Biedrības un nodibinājuma valdes kompetence, lēmumu 
pieņemšana, pārstāvības tiesības un atlīdzības nosacījumi 
(42.-49.pants, 94. – 97.pants) ;  

• Biedrības un nodibinājuma grāmatvedības uzskaties kārtība 
(līdz 40 000EUR  – tiesības veikt grāmatvedības uzskaiti 
vienkāršā ieraksta sistēmā). Likums par grāmatvedību 9p.   

• Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija (VI nodaļa), 
reorganizācija (VII nodaļa); 

• Nodibinājuma darbības izbeigšanās, likvidācija un 
reorganizācija (XII nodaļa). 

 
MKnoteikumi Nr.808 «Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un 
arodbiedrību gada pārskatiem» 

 



NVO sadarbība ar pašvaldību  

Valsts pārvaldes iekārtas likums 

•  „Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšana” nosaka, ka publiska 

persona, tai skaitā pašvaldība var deleģēt privātpersonai, arī 

nevalstiskai organizācijai, pārvaldes uzdevumu, ja tā attiecīgo 

uzdevumu var veikt efektīvāk. 

• „Sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldē” uzliek par pienākumu 

publiskām personām, tai skaitā pašvaldībām, savā darbībā iesaistīt 

sabiedrības pārstāvjus (nevalstisko organizāciju un citu organizētu 

grupu pārstāvjus, ekspertus), iekļaujot viņus darba grupās, 

konsultatīvajās padomēs vai lūdzot sniegt atzinumus.  

• Sabiedrībai svarīgos jautājumos pašvaldībai ir pienākums rīkot 

publisku apspriešanu. Ja pašvaldība pieņem lēmumu, kas neatbilst 

ievērojamas sabiedrības daļas viedoklim, tai šo lēmumu īpaši 

jāpamato. 
 



NVO sadarbība ar pašvaldību  

Likums par pašvaldībām 

• Pašvaldības uzdevums ir vietējās pārvaldes īstenošana konkrētajā 
administratīvajā teritorijā, ievērojot valsts un pašvaldības iedzīvotāju 
intereses. 

• Nosaka tiesības uz brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu - ģernerālklauzula 
(12.pants) 

• Pašvaldība var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi 
(43.pants) 

• Paredz pašvaldībām tiesības dibināt biedrības un nodibinājumus, pildot 
savas funkcijas (14.pants) 

• No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu 
pašvaldība var deleģēt privātpersonai, arī nevalstiskai 
organizācijai(15.pants) t.i. iedzīvotāju veselība un sociālā aprūpe, 
izglītība, kultūra un sports u.c. 

 

•   

 



NVO sadrabība ar pašvaldību  

Publiskas parsonas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likums 

• 5.p. 2.d. 41) p. nosaka kārtību, kādā pašvaldības manta var tikt nodota 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 

• 5.p. 2.d. 5) p. valsts mantu valsts iestāde vai pašvaldības mantu 

pašvaldība nodod privātpersonai (arī Nevalstiskai organizācijai) tai 

deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai vai valsts vai 

pašvaldības pakalpojumu sniegšanai. 

• 5.p. 3.1.d. nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta 

bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī 

sedz ar to saistītos izdevumus. 

  

 



NVO sadrabība ar pašvaldību  

MK noteikumi Nr.515 «Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 
līguma tipveida nosacījumiem”»  

Noteikumi paredz izdevīgākus iznomāšanas nosacījumus arī tām 
organizācijām, kurām nav piešķirts sabiedriskā labuma statuss - būtiska šai 
gadījumā ir organizācijas darbība sabiedriskā labuma jomā.  

 



NVO tiesības 

 Papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava 

īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī citu saimniecisko darbību, 

lai sasniegtu NVO mērķus (ienākumus drīkst izlietot tikai statūtos 

noteiktajiem mērķiem; peļņu nedrīkst sadalīt starp  biedriem vai  

dibinātājiem) Veicot saimniecisko darbību, biedrības un nodibinājumi ir atbrīvoti 

no uzņēmumu ienākumu nodokļa maksāšanas (likums «Par uzņēmuma ienākumu 

nodokli» 2.p. 2. d. 6.p)  

 Piesaistīt brīvprātīgos (bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana 

bez maksas) 

 Veikt publisko darbību (izplatīt informāciju, veidot savus preses 

izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus, organizēt sapulces, 

gājienus un piketus, kā arī veikt citu publisko darbību, aizstāvēt savas 

un savu biedru intereses tiesā) 

 Piesaistīt finanšu un citus līdzekļus savu mērķu sasniegšanai 

 



NVO pienākumi 

• Ievērot organizācijas statūtus, kā arī  likumus u.c. 
normatīvo aktu noteikumus  

• Iesniegt Uzņēmumu reģistram izmaiņas statūtos, 
izpildinstitūcijas (valdes) sastāvā, juridiskajā adresē  (14 
dienu laikā no to pieņemšanas) 

• Līdz 31.martam VID iesniegt gada pārskatu (par 
iepriekšējo gadu) 

 



Biedrības un nodibinājuma atšķirības 

Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, 
lai kopīgi darbotos statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.  

Nodibinājums ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja 
noteiktā mērķa sasniegšanai    

Biedrība 

• Biedru kopsapulce 

• Izpildinstitūcija (nav ierobežojumu skaita ziņā) 

• Var būt vēl citas pārvaldes institūcijas 

Nodibinājums 

• Valde (min. 3 cilvēki, ja nav cita valdi uzraugoša institūcija, 
kurā vismaz 3 cilvēki) 

• Var būt vēl citas pārvaldes institūcijas 

 

 



Biedrības un nodibinājuma atšķirības 

Biedrību var dibināt vismaz divas fiziskas vai juridiskas 
personas, vai tiesībspējīgas personālsabiedrības  

• dibinātāji pēc biedrības reģistrēšanas iegūst biedrības 
biedru statusu 

•  grozījumus statūtos var veikt tikai biedru sapulce   

Nodibinājumu var dibināt viena vai  vairākas personas 

• dibinātāji savu statusu saglabā „uz mūžu” 

•  grozījumus statūtos var veikt tikai valde (var noteikt, ka 
nepieciešamaa citas pārvaldes institūcijas piekrišana 



Nodibinājumu (fondu) veidi 

Publiskie fondi (katram fondam savs likums) 

– Publiskais fonds ir ar likumu vai citu publisko tiesību 

aktu nodibināta juridiskā persona kādam mantas 

kopumam ar vispārēju sabiedriski noderīgu mērķi.  

(piem.Kultūrkapitāla fonds, Sabiedrības integrācijas fonds)  

Privātie fondi (darbību reglamentē Biedrību un nodibinājumu 
likums) 

– dzīves laikā nodibinātie nodibinājumi (fondi)  

– testamentārie nodibinājumi jeb nodibinājumi, kas ir 

izveidoti uz testamenta pamata  

 



Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) 

 
Sabiedriskā labuma organizāciju likums  
Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) ir biedrības un nodibinājumi, kuru 

statūtos norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība. Sabiedriskā labuma 

organizācijas ir arī reliģiskās organizācijas un to iestādes, kuras vei sabiedriskā 

labuma darbību. 

Sabiedriskā labuma darbība ir tāda darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu 

sabiedrībai vai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz: 

• labdarību; 

• cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību; 

• pilsoniskas sabiedrības attīstību; 

• izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu; 

• slimību profilaksi; 

• sporta atbalstīšanu; 

• vides aizsardzību; 

• palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās; 

• sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās 

labklājības celšanu.  



Sabiedriskā labuma organizācijas statusa 

iegūšana 

• Valsts ieņēmumu dienests ( VID) pieņem lēmumu par sabiedriskā 
labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai, nodibinājumam vai 
reliģiskajai organizācijai, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: 

• biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas statūtos, satversmē 
vai nolikumā norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība un 
biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija veic sabiedriskā 
labuma darbību; 

• biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai nav nodokļu 
parādu. 

• Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt 
sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz Valsts ieņēmumu 
dienestam:  

• iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu; 

• iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu 
atbilstoši veidlapai, kuru apstiprina ministru kabinets. 

• VID lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu 
pieņem mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. 

 



Sabiedriskā labuma organizācijas 

 
 

• Ministru kabineta noteikumi Nr.11  «Noteikumi par 
sabiedriskā labuma organizāciju administratīvajiem 
izdevumiem». 

• MK noteikumi Nr.566 «Noteikumi par kārtību, kādā 
nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas 
mantu, un kritērijiem, pēc kādiem nosaka sabiedriskā 
labuma organizāciju, kurai nodod likvidējamās 
sabiedriskā labuma organizācijas mantu» 

  

 

www.vid.gov.lv 

 

 

 



Sabiedriskā labuma organizācijas priekšrocības  

•  ziedojot SLO, ziedotājs iegūst nodokļu atlaides; 

• -SLO statuss dažkārt ir nepieciešams, lai saņemtu 
finansējumu no ES fondiem; 

•  SLO īpašumā esošās ēkas un būves var tikt atbrīvotas 
no NĪN, ja tās: 

- pieder SLO  

- reģistrētas Zemesgrāmatā 

 - tiek izmantotas SLO sabiedriskā labuma darbībai. 

 

 

 



SLO pienākumi 

• - pienākums izlietot savu mantu un finanšu līdzekļus 
statūtos norādītajiem mērķiem  

• - ja saņemto ziedojumu kopsumma taksācijas periodā 
pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, šai 
organizācijai ir pienākums ne mazāk kā 75 procentus no 
šīs kopsummas, ko veido attiecīgajā taksācijas periodā 
izlietotie ziedojumi un ieņēmumi no tās saimnieciskās 
darbības, kurai piemēro nodokļu atvieglojumus, izlietot 
tikai tām sabiedriskā labuma darbībām, kuras minētas 
lēmumā par SLO statusa piešķiršanu. 

 



SLO administratīvie izdevumi 

• Sabiedriskā labuma organizāciju likuma izpratnē par SLO 
administratīvajiem izdevumiem uzskatāmi: 

• organizācijas vadīšanas, uzturēšanas, reklāmas un ar 
organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai 
nepieciešamo ieņēmumu ieguvi saistītie izdevumi, kā arī ar 
šiem izdevumiem saistītie nodokļi 

• “Administratīvos izdevumus var samazināt par tiem 
izdevumiem vai izdevumu daļu, kurus var tieši attiecināt uz 
noteiktu uzdevumu, kas veikts, lai sasniegtu konkrētu 
organizācijas mērķi.” 

 

 



SLO nedrīkst nodot ziedoto mantu un finanšu 

līdzekļus 

 

 

•  Komercdarbības veikšanai 

• Tādu darbību veikšanai, kas saistītas ar politisko 
organizāciju (partiju) darbības vai to vēlēšanu kampaņu 
atbalstīšanu 

•  Lai segtu zaudējumus no saimnieciskās darbības 

 



Ierobežojumi  

• Organizācijām, piesaistot ziedojumus, svarīgi ir nodalīt 
ziedošanu no sponsorēšanas. 

•  Lai ziedotājs saņemtu nodokļu atlaides, būtiski ievērot 
principu, ka organizācijai pret ziedotāju nav 
pretpienākuma piemēram, reklamēt ziedotāja zīmolu vai 
pakalpojumus.  

• Ja tomēr reklāma vai cits pretpakalpojums ir ziedošanas 
nosacījums, ar atbalstītāju var slēgt divus līgumus gan 
sponsorēšanas, gan ziedojuma līgumu, tādējādi atrisinot 
pretrunu. 

• Ziedojuma mērķī nevar būt tieša vai netieša norāde uz 
konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju 
saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja 
darbinieks, vai šī darbinieka ģimenes loceklis.   



Ziedojumu izlietojums 

 

• Jāievēro ierobežojumi finanšu un ziedojumu izlietojumā ne 
vairāk kā 25 procentus no attiecīgajā kalendārajā gadā 
izlietotajiem vispārējiem ziedojumiem. 

• Aizliegts sadalīt mantu un finanšu līdzekļus starp 
dibinātājiem, valdes un citu pārvaldes institūciju locekļiem 
(arī laulātajiem,radiniekiem līdz 2.pak. un svaiņiem līdz 
1.pak.). 

 



Ziedojums 

Ziedojums ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona 
(ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju 
vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās 
statūtos norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var 
piemērot nodokļu atvieglojumus. 

- Ja ziedojums pārsniedz 10 minimālās mēneša darba 
algas ,lai saņemtu nodokļu atlaides, ziedotājs ar attiecīgo 
SLO slēdz rakstveida ziedojuma līgumu.  

- Par mazākiem ziedojumiem rakstveida līgums nav 
obligāts, pietiek ar maksājuma apliecinošu dokumentu – 
pārskaitījuma gadījumā – maksājuma uzdevumu, bet 
ziedojot skaidru naudu – organizācijas izsniegtu stingrās 
uzskaites kvīti (ziedojumu noformēšana). 

 

 

 

 



Ziedojumu veidi 

Mērķziedojums: 

- ar noteiktu mērķi 

- izlietojams tikai līgumā paredzētajiem mērķiem 

- jāatbilst SLO sabiedriskā labuma darbībai 

Vispārējs  ziedojums: 

- izlietojuma mērķis līgumā nav noteikts 

- izlietojams statūtos norādītajiem mērķiem 

 

 



Sponsorēšana  

  

 

Savstarpēji izdevīgs darījums starp organizāciju, kas saņem 
finansējumu, un uzņēmumu, kas sniedz atbalstu konkrētai 
organizācijai no mārketinga vai reklāmas izdevumu budžeta. 
Sponsorēšanas rezultātā uzņēmums (sponsors) iegūst 
reklāmu vai citus labumus. 



Aktivitāte notiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju 
darbības atbalsta programma" projekta Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015 ietvaros. Projektu finansē Lihtenšteina, Šveice un Norvēģija. Projektu līdzfinansē Latvijas 

valsts un Talsu novada pašvaldība. 

Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie 

dokumenti 

 
21.03.2014.  



Dokumentu sagatavošana  

Vadlīnijas un  dokumentu paraugi 

• Uzņēmuma Reģistra mājas lapā  
http://www.ur.gov.lv/biedribas.html 

   

Dokumentu noformēšana (tiesībspēja, dokumentu 
atvasinājumi,u.c.) 

•  Dokumentu juridiskā spēka likums   

•  MK noteikumus Nr.916 «Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība»   

 



Kā reģistrēt biedrību  

Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie dibināšanas dokumenti 

      Veidlapa: B2  
      Valsts nodeva: 11,38 euro (8 Ls) ( kvīts vai internetbakas 
izdruka par maksājumu)  

       Dibināšanas lēmums 
      Valdes locekļu piekrišaa būt par valdes locekli   

       Biedrības statūti 2 eksemplāros 

 

 
* Pieteikumu paraksta visi dibinātāji vai vismaz divi dibinātāji, kas dibināšanas lēmumā ir 

pilnvaroti parakstīt pieteikumu. 

**Dibināšanas lēmumu paraksta visi dibinātāji. Dibinātāja vārdā lēmumu var parakstīt viņa 
pilnvarota persona, kas piedalījusies lēmuma pieņemšanā. Rakstveida pilnvara pievienojama 
lēmumam. 

  

 



Dibināšanas lēmums  

 
 Jānorāda: 

• Biedrības nosaukums. 

• Biedrības mērķi 

• Dibinātāju fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja 
tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta 
numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas 
dokumentu izdevusi), bet juridiskai personai (tiesībspējīgai 
personālsabiedrībai) nosaukums, reģ.nr. un juridiskā adrese. 

• Dibinātāju tiesības un pienākumi, ja dibinātāji par šo ir 
vienojušies. 

• Pilnvarojumu (ja tāds ir dots) atsevišķiem dibinātājiem parakstīt 
statūtus un pieteikumu biedrību un nodibinājumu reģistra 
iestādei. 

• Citas ziņas, kuras dibinātāji uzskata par nepieciešamām. 

• Lēmuma pieņemšanas datums un vieta. 

 



Izmaiņu veikšana statūtos/ valdē  

Izziņošana  
Ja biedru sapulces darba kārtībā ir paredzēti jautājumi par 
grozījumu izdarīšanu statūtos, valdes vai revīzijas 
institūciju locekļu ievēlēšanu/atcelšanu, vai arī jautājums 
par biedrības likvidāciju vai reorganizāciju, tad sapulci 
izziņo vismaz 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas.  

 

Kvorums  

 

 
Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā 

puse no biedriem, ja statūtos nav lielāks kvorums.  



Izmaiņu reģistrēšanas kārtība  

Izmaiņas statūtos: 

       B3 veidlapa 

       Biedru sapulces /valdes sēdes protokols ( izraksts) 

       Statūti jaunā redakcijā 2 eksemplāros 

       Valsts nodeva: 8,54 euro (6 Ls)) 

Izmaiņas izpildinstitūcijas sastāvā: 

       B3 veidlapa (jānorāda arī iepriekšējā valde) 

       Biedru sapulces protokols /dibinātāju lēmums ( izraksts) 

       Katra valdes locekļa piekrišana (iesnieguma formā) 

       Valsts nodeva: 5,69 euro (4 Ls)              

Juridiskās adreses maiņa  

         Veidlapa: B3  
         Valsts nodeva: 5,69 euro (4 Ls)  
  Kvīts, vai internetbankas maksājuma izdruka par Valsts odevas samaksu        

 Dokumentu izskatīšanas termiņš: 6 darba dienas  
 



 

 

Paldies par uzmanību ! 
 

 

Inguna Pekmane 

  inguna@kurzemesnvo.lv 

info@kurzemesnvo.lv 

29377016 
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