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Saturs 

• Nevalstisko organizāciju darbību regulējošie normatīvie 
akti 

• Darba līgums un uzņēmuma līgums 

• Brīvprātīgais darbs 

• Ziedojumi, dāvinājumi, sponsorējumi  

• Nevalstisko organizāciju sadarbība ar pašvaldību 

• Biedrību un nodibinājumu statūti, to izmaiņas un 
reģistrēšanas kārtība 

• Biedrību un nodibinājumu dibināšanai nepieciešamie 
dokumenti un procedūras 

• Biedru sapulces un citu pārvaldes institūciju sapulču 
organizēšana 

 



NVO darbību regulējošie 

normatīvie akti 
Likumi ( www.likumi.lv)  

• Latvijas Republikas Satversme 

• Civillikums (4.d. Saistību tiesības) 

• Darba likums 

• Brīvprātīgā darba likums 

• Biedrību un nodibinājumu likums 

• Sabiedriskā labuma organizāciju likums 

• Likums Par grāmatvedību (līdz 31.12.2021.) / Grāmatvedības likums (no 01.01.2022.) 

• Par nodokļiem un nodevām 

• Pievienotās vērtības nodokļa likums  

• Dokumentu juridiskā spēka likums 

• Elektronisko dokumentu likums 

• Arhīvu likums   

• Fizisko personu datu apstrādes likums  

• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas 
novēršanas 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.)  

• Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumi (Nr.779, 22.12.2015.)  

• Noteikumi par sabiedriskā labuma organizāciju administratīvajiem izdevumiem 
(Nr.11, 04.01.2005.)  

• MK noteikumi, kas attiecas uz visām juridiskām personām: 

– par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību (Nr.558, 04.09.2018.)  

– par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (Nr.585, 21.10.2003.) 

– kases operāciju uzskaites noteikumi (Nr.584, 21.10.2003.)  

– par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi (Nr.969, 

12.10.2010.) 

– par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu 

tehniskajām prasībām (Nr.95, 11.02.2014.)   

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  

    nodibināšanu, 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  

– saistību izpildes termiņi (tos var norādīt pa posmiem) 

 



Līgumi  

-  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) 



Darba līgums 

Darbinieks: 

• veic noteiktu darbu  

• pakļaujas noteiktai darba kārtībai un darba devēja 
rīkojumiem 

 

Darba devējs: 

• maksā darba samaksu  

• nodrošina taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus 
darba apstākļus (Darba likuma 28. pants) 

 Galvenais – darbs pats par sevi  



Darba līgums 

• Pamatā DL slēdz uz nenoteiktu laiku, noteikts laiks 
pieļaujams tikai izņēmuma gadījumos (piem. uz 
projekta laiku) 44., 45.pants 

• Pārbaudes laiks līdz 3 mēnešiem 

• Noteikta samaksas (algas) sistēma: laika alga vai 
akordalga 

• Strikti noteikta darba organizācija (nakts darbs, 
maiņu darbs, summētais darba laiks) 

• Jāparedz apmaksāts atvaļinājums (vai 
kompensācija) 

 



Darba līgums 

• Pamatā DL slēdz uz nenoteiktu laiku, noteikts laiks 
pieļaujams tikai izņēmuma gadījumos (piem. uz 
projekta laiku) 44., 45.pants 

• Pārbaudes laiks līdz 3 mēnešiem 

• Noteikta samaksas (algas) sistēma: laika alga vai 
akordalga 

• Strikti noteikta darba organizācija (nakts darbs, 
maiņu darbs, summētais darba laiks) 

• Jāparedz apmaksāts atvaļinājums (vai 
kompensācija) 

 



Darba algas nodokļi 

1. Darba līgumā nosaka bruto algu 

2. No bruto algas darba devējs ietur un pārskaita valsts 
budžetā: 

• VSAOI 10,5 % (2021. gadā) 

• IIN 20% (2021. gadā, ja alga mēnesī nepārsniedz 
1667 EUR un ir iesniegta algas grāmatiņa) 

3. Darba devējs par darbinieku vēl samaksā: 

• VSAOI 23,59 % no bruto algas (2021. gadā) 

• Riska valsts nodevu 0,36 EUR mēnesī par katru 
darbinieku 

 



Uzņēmuma jeb pakalpojuma līgums 

Uzņēmējs: 

• Izpilda pasūtījumu (izgatavo lietu, izved pasākumu) 

• Ar ar saviem darba rīkiem un ierīcēm  

• Par zināmu atlīdzību 

(Civillikuma 2212.pants) 

Pasūtītājam: 

• Nav jānodrošina ar darba vietu un inventāru 

• Nav jānodrošina ar sociālajām garantijām 

 
Svarīgs ir rezultāts 
 Likuma par IIN 8.panta 2.2 punkts!!  



Uzņēmuma līgums 

Fiziskā persona ir reģistrēts 
saimnieciskās darbības veicējs 
(VIDā) 

Fiziskā persona nav reģistrēts 
saimnieciskās darbības veicējs 

• Līgums 
• Nodošanas-pieņemšanas akts pēc 

darbu izpildes 
• Rēķins 

• Līgums 
• Nodošanas-pieņemšanas akts 

pēc darbu izpildes 
• Atalgojuma aprēķins 

Par nodokļiem atbildīga fiziskā persona! Nodokļus ietur un valsts budžetā 
samaksā atlīdzības izmaksātājs! 



Informācija VID 

• Ziņas par darba ņēmējiem - iesniedz pieņemot un 
atbrīvojot (attiecas uz darba līgumu un uzņēmuma līgumu, ja 
cilvēks nav reģistrējies) 

• Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN) – iesniedz 
katru mēnesi (attiecas uz visiem izmaksas veidiem izņemot 

saimnieciskās darbības veicējam) līdz 17. datumam 

• Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām 
summām (kopsavilkums) – iesniedz regulāri, kad ir 
ieturēts IIN vai līdz 1. februārim, ja IIN nebija jāietur 
(attiecas uz visiem izmaksas veidiem) 

 

  

  

  
  

  
  



Brīvprātīgais darbs 

• Biedrībām un nodibinājumiem ir tiesības organizēt 
brīvprātīgo darbu. 

• Brīvprātīgā darba veicējs ir fiziskā persona, kas 
sasniegusi 13 gadu vecumu. 

• Līgumu par brīvprātīgo darbu slēdz rakstveidā, ja: 

 1) to pieprasa viena no pusēm; 

 2) ir paredzēts brīvprātīgā darba veicējam segt 
ar brīvprātīgo darbu saistītos izdevumus; 

 3) ir paredzēts veikt tādu brīvprātīgo darbu, kurā 
iesaistītas nepilngadīgas personas. 

 Brīvprātīgā darba likums 3.pants.  



Brīvprātīgo apdrošināšana 

Noteikumi par brīvprātīgā darba veicēja veselības 

un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes 

gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā 

https://likumi.lv/ta/id/278830-noteikumi-par-brivpratiga-darba-veiceja-veselibas-un-dzivibas-apdrosinasanu-pret-nelaimes-gadijumiem-brivpratiga-darba-veiksana...
https://likumi.lv/ta/id/278830-noteikumi-par-brivpratiga-darba-veiceja-veselibas-un-dzivibas-apdrosinasanu-pret-nelaimes-gadijumiem-brivpratiga-darba-veiksana...
https://likumi.lv/ta/id/278830-noteikumi-par-brivpratiga-darba-veiceja-veselibas-un-dzivibas-apdrosinasanu-pret-nelaimes-gadijumiem-brivpratiga-darba-veiksana...


NVO darbību regulējošie 

normatīvie akti 

Likums par grāmatvedību  

MK noteikumi Nr.585 «Par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju»  

 

Likums un noteikumi nosaka dažādu juridisko un fizisko personu, kas 

veic saimniecisko darbību, tai skaitā biedrības un nodibinājuma, 

grāmatvedības kārtošanas un organizācijas prasības. 
 



Kurš var būt grāmatvedis? 

Grāmatvedības kārtošanu veic grāmatvedības 

jautājumos kompetenta persona, kuras 

kompetenci apliecina izglītības dokuments vai 

pieredze.  

 

Ar grāmatvedi vai ārpakalpoju grāmatvedi ir 

jānoslēdz rakstveida līgums, kurā noteikti šīs 

personas pienākumi, tiesības un atbildība 

grāmatvedības kārtošanas jautājumos 
Par grāmatvedību 3.pants.  



Grāmatvedības darbu var organizēt: 

• uzdodot veikt grāmatvedības kārtošanu vienam vai 
vairākiem darbiniekiem (grāmatvedim) - slēdz 
darba līgumu par grāmatvedības kārtošanu; 

• uzdodot grāmatvedību kārtot kādam no biedriem - 
valde vai biedru sapulce nosaka pienākumus ar 
rīkojumu vai protokolu; 

• uzdodot to par pienākumu brīvprātīgajam, kas nav 
biedrs - slēdz brīvprātīgā līgumu; 

• izmantojot grāmatvedības kārtošanā cita uzņēmuma 
pakalpojumus - slēdz uzņēmuma/pakalpojuma 
līgumu. 

 

 



Jaunums! 

Biedrības, nodibinājuma izpildinstitūcijas vai 

pārvaldes institūcijas (valdes) loceklis var 

grāmatvedību kārtot pats arī tad, ja viņam nav 

atbilstoša kompetence 

Jaunā Grāmatvedības likuma 35. pants.  



Vienkāršā ieraksta grāmatvedība 

Organizācija var izvēlēties, ja apgrozījums (ieņēmumi) no 

saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 

40 000 EUR 

 
Par grāmatvedību. 9. panta 2. daļa 

Organizācijas apgrozījums (ieņēmumi) no 

saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā ietver visus 

organizācijas ieņēmumus, kas atspoguļoti ieņēmumu un 

izdevumu pārskatā. 
MK noteikumu Nr. 585 23. pants 



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 
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 — Uzņēmumu ienākuma nodokļa 

likums;"; 

   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; 

   8) izložu un azartspēļu nodoklis — "Par izložu un azartspēļu nodevu un 

nodokli"; 

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 8. pants.  

http://likumi.lv/doc.php?id=56880
https://likumi.lv/ta/id/292700-uznemumu-ienakuma-nodokla-likums
https://likumi.lv/ta/id/292700-uznemumu-ienakuma-nodokla-likums
http://likumi.lv/doc.php?id=43913
http://likumi.lv/doc.php?id=253451
http://likumi.lv/doc.php?id=81066
https://likumi.lv/ta/id/283024-muitas-likums
https://likumi.lv/ta/id/124707-dabas-resursu-nodokla-likums
https://likumi.lv/ta/id/124707-dabas-resursu-nodokla-likums
http://likumi.lv/doc.php?id=57415
http://likumi.lv/doc.php?id=57415


NVO darbību regulējošie 

normatīvie akti 
    9) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas — "Par valsts 

sociālo apdrošināšanu"; 

   10) izslēgts 

   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. 

16) solidaritātes nodoklis — Solidaritātes nodokļa likums. 

 

 
Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 8. pants.  

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
https://likumi.lv/ta/id/278636-solidaritates-nodokla-likums


Pievienotās vērtības nodoklis 

12 mēnešu periodā 

 

slieksnis ir 40 000 EUR 

 

no ienākumiem, kas būtu apliekami ar PVN  

(ne biedru naudas, ne projektu/dotāciju ienākumi, 

ne saņemtie ziedojumi) 



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. 

 
 
 

 
•   



NVO darbību regulējošie 

normatīvie akti 
Arhīvu likums 
Privāto tiesību juridiskā vai fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību vai uz 
darba, uzņēmuma vai autora līguma pamata nodarbina citas fiziskās personas, kā 
arī personu apvienība nodrošina savas darbības rezultātā radīto un saņemto 
personas darba gaitu apliecinošu dokumentu, kā arī izglītojamās personas, tai 
skaitā studējošā, lietā esošo dokumentu ar arhīvisku vērtību glabāšanu; 

 

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā privātie dokumenti ar 
arhīvisko vērtību nododami Latvijas Nacionālajā arhīvā juridiskās 
personas likvidācijas gadījumā. 
 

 
•   

Arhīvu likuma 5.pants.  



NVO darbību regulējošie 

normatīvie akti 

Fizisko personu datu apstrādes likums  

Datu apstrāde un datu subjekta tiesības - VIII nodaļa 

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 

proliferācijas finansēšanas novēršanas likums  

Iekšējā kontrole - II nodaļa 

Klienta izpēte - III nodaļa 

Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem - IV nodaļa 



NVO darbību regulējošie 

normatīvie akti 
Iesniegumu likums 

• Likuma mērķis ir veicināt privātpersonas līdzdalību valsts pārvaldē. 

• 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 izmantot. 

 



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 sadarbība 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 sadarbība 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.  

 





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 (2. -6. 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), 

• 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);  

• Prasības attiecībā uz Gada pārskatu sagatavošanu (52. un 102. 

pants) 

• Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija (VI nodaļa), 

reorganizācija (VII nodaļa); 

• Nodibinājuma darbības izbeigšanās, likvidācija un reorganizācija 

(XII nodaļa). 

 



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 «Uzņēmumu ienākuma 

nodokļa likums» 2.p. 2. d. 7.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 

 

https://likumi.lv/ta/id/292700-uznemumu-ienakuma-nodokla-likums
https://likumi.lv/ta/id/292700-uznemumu-ienakuma-nodokla-likums
https://likumi.lv/ta/id/292700-uznemumu-ienakuma-nodokla-likums


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) 

 



Gada pārskata sagatavošanas 

process 

1. solis: Valde sagatavo un apstiprina gada 

pārskatu (papīra vai e-dokumenta formā) 

2. solis: Revidents pārbauda un sniedz atzinumu 

par gada pārskatu 

3. solis: Biedru sapulce apstiprina gada pārskatu 

4. solis: Valde iesniedz gada pārskata norakstu 

VID EDS sistēmā (vai papīra formā) 



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  

 



Ziedojums un dāvinājums 

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. 

 
 

Dāvinājums ir tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības 

piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību. 

Dāvināt var katra rīcības spējīga persona. Dāvanu iegūt 

var katrs, kam vispār ir spēja iegūt. 

 

Sabiedriskā labuma organizāciju likums 9.pants.  

Civillikuma 1912. un 1913. panti 



Ziedojumi un dāvinājumi 

• Organizācijām, piesaistot ziedojumus, svarīgi ir nodalīt 

ziedošanu no sponsorēšanas. 

• 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.   

• Personas, kuras ziedo nodibinājumam, var jebkurā laikā 

pārliecināties par nodibinājuma darbību, kā arī iepazīties ar 

visiem dokumentiem, izņemot grāmatvedības dokumentus un 

ziņas par citām personām, kuras ir ziedojušas nodibinājumam 



Ziedojumu veidi 

Mērķziedojums: 

- ar noteiktu mērķi 

- izlietojams tikai līgumā paredzētajiem mērķiem 

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. 



UZŅĒMUMU REĢISTRĀ  

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 



Dokumentu sagatavošana  

Vadlīnijas un  dokumentu paraugi 

• Uzņēmuma Reģistra mājas lapā 

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/dibinasana/r

egistracija-uznemumu-registra/ 

 

Dokumentu noformēšana (tiesībspēja, dokumentu 

atvasinājumi,u.c.) 

•  Dokumentu juridiskā spēka likums   

•  MK noteikumus Nr.558 «Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība»   

 

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/


Kā reģistrēt biedrību  

Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie dibināšanas dokumenti 

• Aizpildīta B2  veidlapa – pieteikums 

• Dibināšanas lēmums 

• Valdes locekļu piekrišana būt par valdes locekli   

• Statūti  

• Valsts nodeva: 11,38 euro (kvīts vai internetbakas izdruka par 

maksājumu)  

 

 

* 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. 

 



1. Pirms katras biedru sapulces veikt statūtu revīziju (vismaz reizi gadā): 

 - vai visi statūtu noteikumi strādā 

 - vai pārvaldes sistēma nodrošina biedru iesaisti biedrības darbā 

 - vai statūtu noteikumu pildīšana neuzliek lieku slogu biedrībai 

2. mainīt noteikumus, kas nestrādā  vai traucē biedrības darbam 

3. sekot BNL izmaiņām un statūtus piemērot  jauno noteikumus  

(piem. Kvoruma apjoms biedru sapulcēs) 

 

Biedru sapulce 



Biedru sapulce 

Biedru sapulci sasauc Valde 

 

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.  

 

 

 



1. Biedru sapulci atklāj Biedrības valdes priekšsēdētājs vai 
viņa vietnieks. 

2. Ievēl sapulces vadītāju, balsu skaitīšanas komisiju, 
sekretāru (protokolētāju). 

3. Biedru sapulces vadītājs iepazīstina biedrus ar izziņoto 
Biedru sapulces darba kāŗtību, ienākušajiem priekšlikumiem 
par papildu izskatāmajiem jautājumiem, piedāvā biedriem 
apstiprināt galīgo Biedru sapulces darba kārtību, jautājumu 
izskatīšanas secību, noteikt jautājumu uzdošanai paredzēto 
laiku, kā arī noteikt vienas personas uzstāšanās maksimālo 
laika limitu. 

Biedru sapulces darba kārtība 



Biedru sapulces protokols 

Saskaņā ar BNL grozījumiem, biedru sapulces protokolā (arī protokola 
izrakstā) norāda: 
1) biedrības nosaukumu; 
2) institūciju (persona), kura sasauc biedru sapulci; 
3) biedru sapulces norises vietu un laiku; 
4) laiku, kad biedriem paziņots par biedru sapulces sasaukšanu, un 
paziņošanas veidu; 
5) kopējo biedrības biedru skaitu; 
6) sapulcē klātesošo biedru (biedru pārstāvju) skaitu; 
7) darba kārtības jautājumus; 
8) darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu; 
9) balsošanas rezultātus, norādot balsu skaitu „par” vai „pret” par katru 
lēmumu; 
10) pieņemtos lēmumus. 
 
Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.  



Izmaiņu reģistrēšanas kārtība  

Izmaiņas statūtos: 

       B3 veidlapa 

       Biedru sapulces /valdes sēdes protokols ( izraksts) 

       Statūti jaunā redakcijā 2 eksemplāros 

       Valsts nodeva: 8,54 euro  

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               

Juridiskās adreses maiņa  

         Veidlapa: B3  

         Valsts nodeva: 5,69 euro 

 Kvīts, vai internetbankas maksājuma izdruka par Valsts odevas samaksu        

 Dokumentu izskatīšanas termiņš: 6 darba dienas  

 



Likvidācija 

Biedrības darbība izbeidzas: 

1) ar biedru sapulces lēmumu; 

2) uzsākot biedrības bankrota procedūru; 

3) biedru skaitam samazinoties līdz vienam 
biedram vai citam statūtos noteiktajam skaitam; 

4) izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja 
biedrība dibināta uz noteiktu laiku); 

5) ar tiesas nolēmumu; 

6) uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata. 

 



Likvidācija 

1. Posms – darbības izbeigšana 

• Pieteikuma veidlapa B7 

• Biedru sapulces protokols vai tā izraksts (ja 
biedrības darbība izbeigusies ar biedru sapulces 
lēmumu) 

• Izpildinstitūcijas lēmums  (ja biedru skaits samazinās 
līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam 
skaitam, vai ja beidzas statūtos noteiktais termiņš, 
uz kādu biedrība bija dibināta) 

• Valsts nodeva: 5,69 euro (kvīts vai internetbakas 
izdruka par maksājumu)  

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/likvidacija/likvidacija-1-posms/aizpildi-registracijas-veidlapu/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/likvidacija/likvidacija-1-posms/biedru-sapulces-protokols/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/likvidacija/likvidacija-1-posms/biedru-sapulces-protokols/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/likvidacija/likvidacija-1-posms/biedru-sapulces-protokols/


Likvidācija 

2. Publikācija laikrakstā „Latvijas vēstnesis” 

Publikācija laikrakstā „Latvijas vēstnesis” par 

biedrības darbības izbeigšanu, likvidāciju un 

kreditoru pieteikšanos.  

Valsts nodeva: 17,07 euro (kvīts vai internetbakas 

izdruka par maksājumu)  



Likvidācija 

3. Posms – Izslēgšana no reģistra 

• Pieteikuma veidlapa B9 

• Slēguma finanšu pārskats 

• Valsts nodeva: 5,69 euro (kvīts vai internetbakas 

izdruka par maksājumu)  

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/likvidacija/likvidacija-2-posms/aizpildi-registracijas-veidlapu/


Kurzemes NVO centra izveidotie 
dokumentu paraugi 

www.kurzemesnvo.lv  

http://www.kurzemesnvo.lv/


Paldies par uzmanību! 
 

 

 

Elīna Futraka 

elina@kurzemesnvo.lv 

birojs@kurzemesnvo.lv 

27111252 

Apmācību cikls norisinās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava 
iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas 

piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
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