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Normatīvie akti 

• Sabiedriskā labuma organizāciju likums 

• MK 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» 

• MK noteikumi Nr.32 «Noteikumi par sociāli 

mazaizsargāto personu grupām» 

 



Sabiedriskā labuma darbība 

Sabiedriskā labuma darbība sniedz nozīmīgu 

labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai,  
it sevišķi, ja tā vērsta uz 

Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 2.pants.  

• labdarību 

• cilvēktiesību un indivīda tiesību 

aizsardzību 

• pilsoniskas sabiedrības attīstību 

• izglītības 

• zinātnes 

• Kultūras 

• 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 

• vai citu darbību 



Sabiedriskā labuma jomu skaidrojums 

1. Labdarība - mantas, finanšu līdzekļu, laika, zināšanu u.c. resursu 
ziedošana sociāli mazaizsargāto personu grupām un trūcīgajiem, 
nesaņemot par to atlīdzību un bez pretpienākuma.  

2. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība - valsts atzīstas un 
aizsargātas cilvēka pamattiesības, nodrošinot personu vai personu 
grupu cilvēktiesību un indivīda tiesību aizstāvību.  

3. Pilsoniskas sabiedrības attīstība - darbības, kas paaugstina 
iedzīvotāju līdzdalību demokrātiskā procesā, sekmē pilsonisko izglītību, 
attīstot iedzīvotāju pilsonisko zināšanu, prasmju un attieksmju 
pilnveidošanu, veicināšanu.  

4. Izglītības veicināšana – sistematizēts zināšanu un prasmju apguves 
process, kas tiek veikts papildus valstī noteiktajai izglītības sistēmai, un 
mūžizglītība. 

5. Zinātnes veicināšana - intelektuālās darbības sfēra, kas tiek veikta 
papildus valstī noteiktajai izglītības sistēmai, kad ar teorētiskām vai 
eksperimentālām metodēm tiek iegūtas un apkopotas zināšanas 
dažādās zinātnes nozarēs 

 



Sabiedriskā labuma jomu skaidrojums 

6. Kultūras veicināšana - nemateriālā kultūras mantojuma un kultūras vērtību 
radīšana, saglabāšana, apzināšana, popularizēšana, kā arī kultūrvēsturisko 
pieminekļu saglabāšana, kā arī radošo procesu attīstība, nodrošinot kultūras 
pieejamību ikvienam. 

7. Veselības veicināšana – sabiedrības fiziska, garīga un sociāla labklājība, lai 
nodrošinātu valsts, tautas pastāvēšanas un izdzīvošanas dabisku pamatu.  

8. Slimību profilakse - iedzīvotāju informēšana par veselības jautājumiem, 
tādējādi palielinot indivīda spējas aktīvi piedalīties savas un ģimenes locekļu 
veselības saglabāšanā, uzlabošanā un veicināšanā.  

9. Sporta atbalstīšana – fiziskās kultūras attīstīšana, visu veidu individuālas vai 
organizētas aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un 
uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās.  

10. Vides aizsardzība - pasākumu kopumus vides kvalitātes saglabāšanai un 
dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai 

 



Sabiedriskā labuma jomu skaidrojums 

11. Palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un 
ārkārtas situācijās - palīdzības sniegšana situācijās, 
kas apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, izraisa cilvēku 
upurus, nodara materiālos zaudējumus vai kaitējumu 
videi u.c. 

12. Trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu 
sociālās labklājības celšana - palīdzības sniegšana 
personām, kuru ienākumi un materiālā stāvokļa līmenis 
atbilst Ministru kabineta noteiktajam trūcīgas personas 
vai sociāli mazaizsargātu personu grupu statusam vai 
attiecīgās pašvaldības noteiktajam maznodrošinātās 
personas statusam. 



Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) 

Juridiski: 

• biedrības 

• nodibinājumi 

• reliģiskas organizācijas (un to iestādes) 

 

Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 3.pants.  

Mērķis statūtos/satversmē – sabiedriskā labuma darbība 

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss – piešķirts 

Faktiski – veic sabiedriskā labuma darbību 

Ienākumu izlietojums – tādām darbībām, kurām nav komerciāla 

rakstura un kuras vērstas uz sabiedriskā labuma darbības 

nodrošināšanu 



Par sabiedriskā labuma darbību nav uzskatāma: 

1) darbība, kas vērsta uz politisko organizāciju 
(partiju) vai to vēlēšanu kampaņu atbalstīšanu; 

2) darbība tādā apjomā, kādā tā vērsta uz biedrības un 
nodibinājuma biedru vai dibinātāju un ar tiem saistītu 
personu privāto interešu un vajadzību 
apmierināšanu, izņemot darbību, ko veic biedrība vai 
nodibinājums, kas dibināts un darbojas, lai aizstāvētu 
sociāli mazaizsargāto personu grupu un trūcīgo 
personu un ģimeņu tiesības un intereses; 

3) darbība, kas vērsta uz ziedojumu vākšanu 
trešajām personām, par to ieturot samaksu, kas 
pārsniedz administrēšanas izdevumus. 

 Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 2.pants.  
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SLO statusa iegūšana 

SLO statusu var iegūt gan jaundibinātas 

organizācijas, kuras tikko uzsākušas savu 

darbību, gan organizācijas, kuras darbojas 

ilgstoši. 

Organizācijai nedrīkst būt nodokļu parādu 

Lēmumu par SLO statusu pieņem  Valsts ieņēmumu 

dienests (VID) – mēneša laikā kopš iesnieguma 

iesniegšanas 



SLO statusa iegūšana 

VIDam iesniedz:  

• iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas 

statusa piešķiršanu 

• iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās 

darbības plānu atbilstoši veidlapai, kuru apstiprina 

ministru kabinets.  
05.05.2010.Ministru kabineta noteikumi Nr.407 «Noteikumi par biedrības, 

nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada 

darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu» 

 
Veidlapas: https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-7  

https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-7
https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-7
https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-7
https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-7
https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-7
https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-7
https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-7
https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-7


SLO darbības izvērtēšana 

Atzinumus par biedrības, nodibinājuma vai 

reliģiskās organizācijas darbības atbilstību 

sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai, 

kā arī par tās mantas un finanšu līdzekļu izlietojuma 

atbilstību Sabiedriskā labuma organizāciju likumā 

noteiktajam saņem no Sabiedriskā labuma 

komisijas, kas ir koleģiāla konsultatīva institūcija 



Biežākie atteikuma iemesli: 

• Darbība un/vai statūti neatbilst sabiedriskā 

labuma darbības būtībai 

• 90 dienās nav iesniegti prasītie dokumenti un/vai 

to precizējumi 



Reģistrs 

https://www6.vid.gov.lv/SLO  

https://www6.vid.gov.lv/SLO
https://www6.vid.gov.lv/SLO


Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) 

Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 3.pants.  

 

 

Mērķis statūtos/satversmē – sabiedriskā labuma darbība 

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss – piešķirts 

Faktiski – veic sabiedriskā labuma darbību 

Ienākumu izlietojums – tādām darbībām, kurām nav komerciāla 

rakstura un kuras vērstas uz sabiedriskā labuma darbības 

nodrošināšanu 



SLO 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 ienākumus no preču piegādes un pakalpojumu sniegšanu 

bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības mērķiem neapliek ar PVN 

 

 

 

 

 

 



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.   



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). 

 

 

 

 

Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 9.pants.  



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. 

 

Uz sponsorēšanas darījumiem nodokļu atlaides neattiecas. Tātad 

sponsorējums nav attiecināms tiešā veidā uz sabiedriskā labuma 

darbību 



Ziedotāja (uzņēmuma) ieguvums 

Nodokļa maksātājs ir tiesīgs pārskata gadā izvēlēties vienu no 
šādiem atvieglojumiem: 

1) neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto 
summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada 
peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem; 

2) neiekļaut taksācijas perioda UIN apliekamajā bāzē ziedoto 
summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās 
darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras 
samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi; 

3) samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām 
dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 75% no 
ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% s no aprēķinātās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām 
dividendēm.  

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12.pants 



Ziedotāja (fiziskas personas) ieguvums 

Ziedojumi = attaisnotie izdevumi 

 

Tiek norādīti Gada ienākumu deklarācijā 

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 10. panta 1. daļas 3 punkts 

Bet kopā ar medicīnas/ārstniecības un izglītības izdevumiem 

nedrīkst pārsniegt 50 procentus no apliekamā ienākuma lieluma,  

un ne vairāk kā 600 euro 



Ziedotāja norādīšana 

Ziedotāja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) 

iekļaušana ziedotāju sarakstā, ja katra atsevišķa 

ziedotāja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) 

izvietojums nepārsniedz vienu divdesmito (1/20) 

daļu no teksta laukuma, neliedz ziedotājam 

piemērot nodokļa atvieglojumu. 

 

Tātad ziedotājus drīkst norādīt sarakstā. 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12.panta 6. daļas 4. punkts 



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 

 

 

 

Izlietojot vispārējos ziedojumus ne vairāk kā 25% drīkst aiziet 

administratīvos izdevumos!  



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.” 

 

 



Administratīvajos izdevumos iekļauj 

1. organizācijas pašu vajadzībām patērētos pārskata gadā pirktos, ziedojumā 
vai dāvinājumā saņemtos materiālus, preces un citus krājumus; 

2. pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumus, kā arī 
datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, 
akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumus; 

3. organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķināto darba algu, atlīdzību 
vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas un ar to saistītās 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 

4. organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzētos 
maksājumus darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto summās), naudas 
iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo 
apdrošināšanu saistītus naudas maksājumus; 

5. pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā 
īpašuma nodokļa summas; 

6. izdevumus par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, 
apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus, 
komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī organizācijas īpašuma 
apdrošināšanas maksājumus. 

 MK not. Nr. 11 3. punkts 



SLO pienākumi 

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. 

 
Sabiedriskā labuma organizāciju  likuma 11.panta 2.daļa 



SLO nedrīkst bez atlīdzības 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 

 



SLO statusa uzraudzība 

VIDam jāiesniedz: 

• Ikgadējais gada pārskats 

• Pārskats “Iepriekšējā gada darbības pārskats un 

turpmākās darbības plāns” (aizpilda pārskata I un II 

daļu) 



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.). 

 



Grāmatvedība 

• Likums «Par grāmatvedību» 

• Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi 

Nr.584 «Kases  operāciju uzskaites noteikumi»  

• Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi 

Nr.585 «Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju» 

 



Kvīts  

• par biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju 

saņemtajiem ziedojumiem skaidrā naudā tiek 

izsniegtas VID reģistrētās kvītis 

 

 (MK 11.02.2014. noteikumu Nr.96 «un citu maksājumu reģistrēšanas 

elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība» 82.1.10. apakšpunkts) 



Kases ieņēmumu orderis 

• Par anonīmiem ziedojumiem 

• Par saņemtajām biedru naudām 

 



Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

• Atlikums pārskata gada sākumā 

• Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 

• Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 

• Atlikums pārskata gada beigās 

 



Pieļautās kļūdas gada pārskatā 

Bilance 

Aktīvs  

Postenis «Apgrozāmie līdzekļi» (jābūt lielākam vai 
vienādam ar Ziedojumu un dāvinājumu pārskata 
postenī «Atlikumi pārskata gada beigās» norādīto 
skaitli)  

Pasīvs  

Postenis «Fondi» (fondu kopsummai uz gada sākumu, 
pieskaita vai atņem Ieņēmumu un izdevumu pārskata 
posteņa summu «Ieņēmumu izdevumu starpība» 
pārskata gada beigās) 





Pieļautās kļūdas gada pārskatā 

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

• Tiek iekļauti citu nevalstisko organizāciju naudas 
piešķīrumi, kuri jāatspoguļo Ieņēmumu un izdevumu 
pārskata postenī «citi ieņēmumi»; 

• Tiek iekļautas valsts vai pašvaldību piešķirtās 
dotācijas, kuras jāatspoguļo Ieņēmumu un izdevumu 
pārskata postenī «saņemtās dotācijas»; 

• Sabiedriskā labuma organizācijām, ziedojumu 
izlietojumu, kas izlietots sabiedriskā labuma 
darbībai, jānorāda postenī «Sabiedriskā labuma 
darbība» nevis postenī «Citiem mērķiem un 
uzdevumiem».  



Pieļautās kļūdas aizpildot pārskatu «Iepriekšējā gada 

darbības pārskats un turpmākās darbības plāns» 

• pārskata 1.punktā netiek norādīti organizācijas 

mērķi, kas minēti statūtos; 

• pārskata 2.punktā nekorekti tiek norādītas 

piešķirtās sabiedriskā labuma jomas; 

• pārskata 3.punktā nekorekti tiek norādītas mērķu 

grupas uz kurām konkrētajā gadā organizācija 

vērsusi sabiedriskā labuma darbību; 



Pieļautās kļūdas aizpildot pārskatu «Iepriekšējā gada 

darbības pārskats un turpmākās darbības plāns» 

• pārskata 4. punktā, norāda tālruņa numuru, kurš 
neeksistē vai ilgstoši ir izslēgts vai pieder 
kontaktpersonai, kura vairs nestrādā 
organizācijā; 

• pārskata 4.punkts nav norādīta epasta adrese, 
kura ir aktuāla; 

• pārskata 5.punktā ir norādīta nepilnīga 
informācija par organizācijas iepriekšējā gadā 
notikušajiem pasākumiem/projektiem vai 
nokopēta iepriekšējo gadu informācija; 



Pieļautās kļūdas aizpildot pārskatu «Iepriekšējā gada 

darbības pārskats un turpmākās darbības plāns» 

• pārskata 7.punktā pozīcija «sabiedriskā labuma 
guvēji» nesakrīt ar pārskatā «Detalizēta informācija 
par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem» 
norādīto guvēju skaitu (norāda reālo guvēju skaitu. 
Var nesakrist ar kopējo SLO guvēju skaitu 4. 
pielikums). 

• pārskata 8.punktā norādītā informācija nesakrīt ar 
gada pārskata sastāvdaļu «Ziedojumu un 
dāvinājumu pārskats» un 4.pielikumu «Detalizēta 
informācija par izlietotajiem ziedojumiem un 
dāvinājumiem».  



Biežāk pieļautās kļūdas pārskata «Detalizēta informācija 

par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem» 

aizpildīšanā (Biedrībām un nodibinājumiem)  

• nav detalizēti aprakstīta pārskata pozīcija «Ziedojumu un 
dāvinājumu izlietojuma apraksts», kā arī izlietojums netiek 
veidots apakšpunktos. 

• pārskata sadaļa «ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma 
veids» nesakrīt ar: 1.gada pārskata sastāvdaļā 
«Ziedojumu un dāvinājumu pārskats» norādīto izlietojumu; 
2.pārskatā «Iepriekšējā gada darbības pārskats un 
turpmākās darbības plāns» norādīto izlietojumu. 

• ja Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids izvēlēts 
«Sabiedriskā labuma darbībai» obligāti jāaizpilda: 
1.Sabiedriskā labuma darbības joma; 2.Sabiedriskā 
labuma mērķa grupa; 3.Sabiedriskā labuma guvēju skaits.  



Ja negatavo ziņojumu, tad jāiesniedz: 

Informāciju par brīvprātīgo darbu, norādot: 

 a) brīvprātīgā darba vietu, 

 b) brīvprātīgā darba veicēju kopskaitu 
konkrētā brīvprātīgā darba vietā, 

 c) brīvprātīgā darba veicēju nostrādāto 
stundu kopskaitu, 

 d) pēc brīvprātīgā darba organizatora 
ieskatiem, nozīmīgākos pasākumus, projektus, 
aktivitātes un citu informāciju. 

 
Brīvprātīgā darba likuma 7. panta otrās daļas 9.punkts 



Ja negatavo ziņojumu, tad jāiesniedz: 

Saimnieciskās darbības ieņēmumu izlietojumu 

brīvā formā  

 
Ja sabiedriskā labuma organizācijas saņemto ziedojumu kopsumma kalendārajā 

gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, šai organizācijai ir pienākums 

ne mazāk kā 75 procentus no šīs kopsummas, ko veido attiecīgajā kalendārajā 

gadā izlietotie ziedojumi un ieņēmumi no tās saimnieciskās darbības, kurai 

piemēro nodokļu atvieglojumus, izlietot tikai tai sabiedriskā labuma darbības jomai, 

kura minēta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu 

attiecīgajai organizācijai 

Sabiedriskā labuma organizāciju  likuma 11.panta 2.daļa 



Zvērināts revidents 

Ja biedrībai vai nodibinājumam, kam piešķirts 

sabiedriskā labuma statuss, apgrozījums 

(ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem 

pārskata gadā ir lielāks par 800 000 EUR, tā gada 

pārskats ir pakļauts obligātai zvērināta revidenta 

pārbaudei. 



SLO statusa atņemšana: 

• par normatīvo aktu neievērošanu pēc SLO 

ierosinājuma 

• pēc SLO pašu vēlēšanās 

• par nodokļu parādu 

• par atskaišu neiesniegšanu 



SLO statusa zaudēšana  

VID lēmumu par SLO statusa atņemšanu var pieņemt,ja 

• Organizācija savu mantu vai fionanšu līdzekļus nav 

izlietojusi tai sabiedriskā labuma darbības jomai , kura 

minēta lēmumā par SLO piešķiršanu vai neatbilst 

statūtos norādītajiem mērķiem vai nav ievērojusi likumā 

noteiktos ierobežojumus; 

• Neveic noteiktos nodokļu maksājumus; 

• Pārkāpj likumu, u.c. 

 



Raksturīgākie atņemšanas iemesli: 

• Nav iesniegti dokumenti 

• Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi nav izlietoti 

atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likumā 

noteiktajam un/vai neievērojot izlietojuma 

proporciju. 



Atkārtota SLO statusa piešķiršana  

Organizācijas iesniegumu par atkārtotu SLO statusa 

piešķiršanu izskata ne ātrāk kā gadu pēc dienas, kad 

stājies spēkā lēmums par SLO atņemšanu  



Reorganizācija 

• Biedrības vai nodibinājuma reorganizācijas gadījumā 
sabiedriskā labuma organizācijas statuss 
iegūstošajai biedrībai vai nodibinājumam nepāriet, 
izņemot gadījumu, kad biedrības vai nodibinājuma 
reorganizācija tiek veikta pievienošanas ceļā un 
pievienojamā biedrība vai nodibinājums ir 
sabiedriskā labuma organizācija reorganizācijas 
spēkā stāšanās brīdī. 

• Biedrības vai nodibinājuma nodalīšanas gadījumā 
sadalāmajai biedrībai vai nodibinājumam sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss saglabājas. 

 Sabiedriskā labuma organizāciju  likuma 16. pants 



Likvidācija 

• Ir vai nav manta (kustamā manta, nekustamā 

manta un finanšu līdzekļi)? 

• Organizācijas likvidācija – apmēra 7 mēneši 

• Ja Ir SLO un ir manta + 2-3 mēneši (kopā ap 9-

10 mēneši) 



Likvidācija 

• Likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas likvidators 
informē VID par likvidācijas procesa uzsākšanu un pirms tās 
atlikušās mantas sadales, kas palikusi pēc kreditoru prasījumu 
apmierināšanas un likvidācijas izdevumu segšanas, iesniedz 
Valsts ieņēmumu dienestam likvidējamās sabiedriskā labuma 
organizācijas slēguma finanšu pārskatu. 

• Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz komisijas motivētu 
atzinumu, pieņem lēmumu par likvidējamās sabiedriskā labuma 
organizācijas atlikušās mantas nodošanu sabiedriskā labuma 
organizācijai, kurai ir līdzīgs darbības mērķis.  

     Vairāk – MK noteikumos Nr. 566 

• Ja likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu nevar 
nodot citai SLO, tā piekrīt valstij un valsts to iespēju robežās 
izmanto sabiedriskā labuma organizācijas statūtos norādītajiem 
mērķiem. 

 



SLO skaits 



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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