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Pārskata ietvars 

 

Pārskata galvenā uzmanība veltīta biedrību un nodibinājumu finanšu datiem laika 
posmā no 2015. – 2018.gads, lai salīdzinātu un konstatētu kvantitatīvās un kvalitatīvās 
izmaiņas sektorā. Raksturojot kvantitatīvās izmaiņas, tika izmantoti arī 2019. gada dati, 
kaut gan pārskata izstrādes brīdī pieeja tiem bija ierobežota. Pārskats tika veidots 
iegūstot un analizējot datus no vairākiem avotiem, izmantojot sekundāros datus – 
valsts un nevalstisko organizāciju (NVO) uzkrātos. Statistikas dati iegūti no šādiem 
reģistriem: Valsts ieņēmumu dienests, SIA „Lursoft IT” un Valsts kase. 

Pārskatā iekļautie dati norāda uz NVO sektora attīstības virzību un iespējamām 
tendencēm. Ar NVO sektoru tiek saprasta biedrību un nodibinājumu darbība. Pārskatā 
nav apskatītas un analizētas citas organizētās pilsoniskās sabiedrības formas: 
politiskās partijas, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas. 

Pārskata mērķis: veikt sektora finansiālo izpēti, lai identificētu riskus un iespējas. 

Pārskata sagaidāmais rezultāts: iegūtie secinājumi un izstrādātie materiāli kalpos 
par pamatu sarunās ar publisko pārvaldi, piedāvājot konstruktīvu, uz datiem un faktiem 
balstītu dialogu.  

Pārskata aktualitāte: pētījuma ietvaros tika pētīta nevalstiskā sektora finanšu plūsma, 
tās apmēru un avotu, kā arī aspekti, kas saistās ar to efektīvu piesaisti un pārvaldību.  

 

Par „Latvijas nevalstisko organizāciju sektora pārskats: skaits, aktivitāte, finanses. 
2019” saturu atbild biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”. 

Finansiāli atbalsta: 
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Biedrību un nodibinājumu darbības vispārējais raksturojums 

 

NVO skaits kopumā 

Pēc Lursoft datiem, 2019. gada 1. janvārī Latvijā bija reģistrētas un aktīvas 
(nelikvidētas) 23 838 sabiedriskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi (iekļaujot 
reģistrā plašāku subjektu loku nekā biedrības un nodibinājumi). Taču, pēc VID 
sniegtajiem datiem, 2018.gadā biedrību un nodibinājumu skaits ir 22 869, no tām 2897 
jeb 12,7% no visām NVO ir organizācijas ar sabiedriskā labuma statusu.  

Attēls Nr.1 

 

 

 

 

Attēls Nr.2 

 

Tomēr, skatot NVO skaitu, jāņem vērā, ka ne visas organizācijas ir faktiski aktīvas. 
Viens no veidiem, kā pārbaudīt šo, ir skatīt, cik daudz organizācijas iesniedz gada 
pārskatus. Kā dati liecina, 2018.gadā 25,4% no reģistrētajām organizācijām nav 
iesniegušas gada pārskatus. Turklāt Uzņēmumu reģistrs NVO un Ministru kabineta 



3 

sadarbības memoranda īstenošanas padomes izveidotajā darba grupā par NVO 
finanšu ilgtspēju un sabiedriskā labuma organizāciju (SLO) tiesisko regulējumu 
sniedza informāciju, ka skatot neiesniegtos gada pārskatus 3 gadu griezumā, 
secināms, ka pēdējos 3 gados nav iesniegušas 4342 NVO (18-19%), kas ir pamats 
uzskatīt, ka praktiski no 22 286 organizācijām, reāli darbojošās ir 17 944 NVO. 

Attēls Nr.3 

 

 

NVO skaits reģionā griezumā 

Vislielākais organizāciju skaits ir Latvijas galvaspilsētā Rīgā (9676 jeb 42% no visām 
Latvijas nelikvidētajām organizācijām). Savukārt reģionu griezumā - Rīgas reģionā 
ir vislielākais organizāciju skaits, kur aktīvas ir 4300 organizācijas. Rīgas reģionā arī 
vērojama tendence ar vislielāko organizāciju skaitu pieaugumu – 2018.gadā 
organizāciju skaits Rīgas reģionā pieauga par 20,7%. Ja skata  nevalstisko 
organizāciju blīvumu Rīgā un Rīgas reģionā, kopumā šeit par aktīvām var uzskatīt 13 
976 organizācijas jeb 61% no visām Latvijas organizācijām.  

Kurzemē ir 2986 nevalstiskās organizācijas jeb 13% no visām Latvijas nelikvidētajām 
organizācijām. Vidzemē reģistrētas un nav likvidētas 2007 organizācijas jeb 8,8%, 
Zemgalē - 1917 aktīvas organizācijas jeb 8,4% no visām Latvijas organizācijām, 
savukārt Latgalē - 1983 aktīvas biedrības un nodibinājumi jeb 8,6% no visām Latvijas 
aktīvajām organizācijām. Turklāt statistika liecina, ka lai gan ir novērojama tendence 
organizāciju skaita pakāpeniskam pieaugumam Latgalē un Zemgalē, līdz ar straujāku 
pieaugumu citviet Latvijā, šajos reģionos iepriekšējās LPA sektora izpētes 2015.gadā 
procentuālais īpatsvars attiecībā pret citiem reģioniem ir mazinājies. 
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Attēls Nr.4 

 

Līdzīga aina atklājas SLO skaita reģionos, tas ir, lielākais SLO īpatsvars ir Rīgas 
pilsētā un Pierīgā, kas sastāda 1739 organizācijas jeb 60% no visām Latvijas SLO, 
Kurzemē – 345 jeb 11,9%, Vidzemē – 333 jeb 11,5%, Zemgalē – 245 jeb 8,5%, Latgalē 
– 235 jeb 8,1% no visām SLO (Skatīt Attēls Nr.5). 

 

NVO blīvums 

Būtiski ir vērtēt nevalstisko organizāciju skaita blīvumu uz 1000 iedzīvotājiem, jo tas 
norāda uz iespējamām tendencēm, kas notiek sabiedriskajos procesos noteiktās 
kopienās, tas ir rādītājs atspoguļo, cik plaši sabiedrība iesaistās organizētās 
pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Tomēr galvenokārt tas norāda uz sabiedrības 
pašorganizācijas izpausmēm. NVO blīvumu aprēķina kā attiecību starp pašvaldībā 
reģistrēto organizāciju skaitu un tajā pastāvīgi dzīvojošo iedzīvotāju skaitu.  

NVO blīvums palielinās. Uz 1000 iedzīvotājiem 2013. gadā vidēji bija 8,5 BN, un 
2016. gada sākumā to ir 9,4, savukārt 2019.gada sākumā blīvums sasniedz 12,4.    

Vislielākais biedrību un nodibinājumu blīvums ir Saldū (2013.gadā – Pāvilostā). 
Saldus novadā uz 1000 iedzīvotājiem ir nodibinātas 19,3 NVO. Otrais lielākais NVO 
blīvums uz 1000 iedzīvotājiem ir Ozolnieku novadā, kam seko Salacgrīvas novads. 
Rīga NVO blīvumā ierindojas 8.vietā.  

Jāmin arī tie novadi, kurās NVO blīvums Latvijā ir vismazākais: 1) Zilupes novads – 
2,6 (2013.gadā: 1,49) organizācijas uz 1000 iedzīvotājiem; Vaiņodes novads – 5,3 
organizācijas Viļānu, Auces un Varakļānu novados reģistrētas 6,2 organizācijas uz 
1000 iedzīvotājiem (skatīt Attēls Nr.6, Nr.7, Nr.8). 
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Nodarbinātība biedrībās un nodibinājumos 

NVO darbības noteicošais faktors galvenokārt ir tas, ka NVO ir bezpeļņas 
organizācijas. Tām reti kad ir regulāri ienākumi, līdz ar to Latvijas NVO sektorā nav 
daudz tādu biedrību un nodibinājumu, kas var nodrošināt pilna vai pat daļēja laika 
algotu darbu uz ilgāku laiku, jo pārsvarā NVO finansējumu iegūst uz noteiktu laiku 
projektu aktivitāšu ietvaros. VID sniegtā statistika no biedrību un nodibinājumu gada 
pārskatiem apliecina, ka organizācijā vidēji strādā viens algots darbinieks (skatīt 
Attēls Nr.9).  

Tā kā VID rīcībā nav informācijas par biedrību un nodibinājumu darbinieku darba laika 
noslodzi (pilna, nepilna, pusslodze), kā arī VID nav pieejamu datu, uz kāda līguma 
pamata tiek nodarbināti darba ņēmēji, nav zināms, kādā apjomā šie darbinieki tiek 
nodarbināti. Tomēr dati atklāj interesantu tendenci 2018.gadā, kur vērojams straujš 
nodarbināto skaita pieaugums. Ja pēdējos gados nodarbināto skaits turējies 17 – 19 
tūkstošu robežās, tad gada laikā noticis straujš lēciens, nodarbināto skaitam pieaugot 
līdz nepilniem 30 tūkstošiem. Būtiski pieminēt, ka nodarbināto skaits nenozīmē 
nodarbinātību uz darba līguma pamata, nodarbinātība var būt arī uz citu līgumu formu 
pamata, tai skaitā autoratlīdzības un uzņēmumu līguma, kas ir nepilna laika vai 
gabaldarba rakstura nodarbinātība.  

Attēls Nr.10 

 

 

Likumsakarīgi, ka līdz ar nodarbināto skaita pieaugumu, arī kopējie darbinieku 
ienākumi ir pieauguši -  no 74,1 milj. EUR 2017.gadā līdz 92,3 milj. EUR 2018.gadā 
(skatīt Attēls Nr.11). Tai pat laikā, skatoties uz darbinieku ienākumiem, vidēji uz 1 
personu gada ietvaros, 2018.gadā samaksa ir mazinājusies, kas skaidrojams ar to, ka 
visticamāk nodarbinātība organizācijās nav kā pamatdarbs uz darba līguma pamata, 
un nevalstiskajā sektorā dominē darbinieku piesaiste konkrētu darbu izpildei. 
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Attēls Nr.12 

 

 

Biedrību un nodibinājumu darbības veidi/nozares 

Biedrību un nodibinājumu darbības jomas var skatīt pēc sekojošiem sadalījumiem: 

1) biedrību un nodibinājumu klasificēšana atbilstoši to darbības jomai saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 779 “Biedrību un nodibinājumu 
klasificēšanas noteikumi”; 

2) Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE). 

Tā kā tiesiskais regulējums paredz, ka obligāti biedrības darbības jomas ierakstīšana 
reģistrā jāpiesaka darba devēju organizācijām, darba devēju organizāciju apvienībām 
un arodbiedrībām, un, ka uz jau reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem šī nav 
obligāta prasība, kā arī reģistrā ļauts norādīt, ja nepieciešams, biedrības un 
nodibinājumi vairākas darbības jomas vai “Citur neklasificēta biedrība vai 
nodibinājums”, šobrīd pieejamā statistika nav pilnīga. Kopumā ir veikti tikai 3617 
ierakstu, pie tam nav norādīts organizāciju skaits, bet norādīts darbības jomu 
kopskaits. Reģistrā ir atrodamas organizācijas, kuras norādījušas daudz darbību jomu, 
piemēram, pat 11 darbības jomas, līdz ar to šajos datos organizācija uzrādās 11 reizes. 
Ja katru organizāciju atlasa tikai vienreiz, tad tādas NVO, kas ir norādījušas darbības 
veidu, Uzņēmumu reģistra datos ir tikai 1869. 31.12.2018. 94% UR reģistrēto NVO nav 
norādījušas konkrētu nodarbošanās veidu un 89 NVO, kā darbības veidu norādījušas 
"Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums".1 

Arī NACE kodu reģistrā liela daļa NVO ir izvēlējušās norādīt, ka darbojas sabiedrisko 
organizāciju darbības jomā (41%), nevis norāda specifisku darbības jomu/nozari. 
Tomēr pēdējo 4 gadu dati rāda, ka to organizāciju skaits, kas nav norādījušas nozari, 
ir samazinājies no 11% līdz 7%. 

Taču tās organizācijas, kuras norādījušas darbības jomu, kā visizplatītākās ir 1) sporta 
nodarbības, izklaides un atpūtas darbība; 2) operācijas ar nekustamo īpašumu; 
3) izglītība.  

                                                
1 Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

riski 
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Attēls Nr.13 

 

 

Arī SLO galvenokārt izvēlas norādīt “Citur neklasificētu organizāciju darbība” (1371 
SLO jeb 49,3%), savukārt jomas, kurās visbiežāk darbojas SLO ir 1) sports (743 SLO 
jeb 26,7%), 2) izglītība (189 SLO jeb 6,8%), 3) kultūra (186 SLO jeb 6,7%). 

Attēls Nr.14 

 

Savukārt, pēc VID sniegtajiem datiem par 2017.gadu, izplatītākās darbības jomas pēc  
piešķirtās SLO jomas ir 1) sports (981), 2) labdarība (907), 3) pilsoniskās sabiedrības 
attīstība (847), 4) kultūras veicināšana (619) un 5) sociālā palīdzība (489). Svarīgi piebilst, ka 
vienai organizācijai SLO statusu var piešķirt vairākās darbības jomās, tāpēc pēc to 
uzskaitījuma nevar spriest, vai konkrētais skaitlis raksturo organizācijas, kuru darbība sniedz 
sabiedrisko labumu tikai un vienīgi nosauktajā jomā. 
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Biedrību un nodibinājumu finanses 

 

VID sniegtie dati liecina, ka tikai 11 526 NVO ir norādījušas savos gada pārskatos 
finansiālu aktivitāti, līdz ar to secināms, ka no 22 869 reģistrētajām un aktīvajām 
(nelikvidētajām) NVO, tikai 50,4% NVO ir finansiāli aktīvas.   

Attēls Nr.15 

 

 

NVO ieņēmumu un izdevumu struktūra 

Skatot NVO sektora kopējos ieņēmumus un izdevumus, vērojams, ka 2018.gadā bijis 
neliels ieņēmumu kritums un izdevumu pieaugums. Kopējie biedrību un nodibinājumu 
ieņēmumi sastādīja 434 milj. EUR, savukārt izdevumi sastādīja 427,6 milj. EUR.  

Attēls Nr.16 

 

Tomēr interesanta aina parādās, ja no sektora kopējiem ieņēmumiem izdala SLO 
ieņēmumus. Kā liecina statistikas dati, 49% no visām sektora finansēm apgroza 
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SLO jeb 2897 organizācijas. Vienlaikus dati liecina, ka 2018.gads SLO bijis 
vēsturiski pirmais gads, kas noslēgts ar negatīvu bilanci, sarūkot ieņēmumiem un 
izdevumiem pārsniedzot ieņēmumus (skatīt Attēls Nr.17). 

Skatot biedrību un nodibinājumu ieņēmumu struktūru pēc finanšu avotiem, redzams, 
ka nemainīgi pēdējos gados būtiskākie trīs finanšu avoti ir 1) saimnieciskā darbība; 2) 
dotācijas; 3) ziedojumi. Tai pat laikā 2018.gadā, pēc nodokļu politikas reformas 
ieviešanas, strauji krities ziedojumu apjoms – kritums sasniedzis 23,5 milj. EUR. 
Tādēļ likumsakarīgi pieauguši citu ieņēmumi apjomi, NVO mainot savus finansēšanas 
modeļus.  

Attēls Nr.18 

 

Savukārt SLO ieņēmumu struktūrā, lai gan būtiskākie finanšu avoti ir tie paši, kas NVO, 
kā svarīgākais/apjomīgākais avots līdz 2018.gadam izteikti bijuši ziedojumi. 

Attēls Nr.19 
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Attēls Nr.20 

 

 

Detalizētāk skatot ieņēmumu kategorijas dažādās NVO darbības jomās, atklājas 
vairākas nianses, kuras nepieciešams pētīt detalizētāk: 

1) Izglītības jomā ir izteikts lielāks biedru naudas finansējums; 
2) Sociālās aprūpes un nekustamo īpašumu jomās izteikta ir saimnieciskā 

darbība. Sociālās aprūpes jomā tas ir skaidrojams ar pašvaldību un valsts 
deleģējumiem par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu; 

3) Interesantas nianses ir tādās jomās kā: 
1. Mantojumu ieņēmumi izteikti lielā apjomā ir organizācijās, kuras 

norādījušas, ka to pamatdarbība ir kreditēšanas pakalpojumu 
sniegšana; 

2. Dotācijām izteikti liels īpatsvars parādās organizācijām, kuras darbojas 
kā starpnieki reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos. 
 

Attēls Nr.21
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* Dzelteni iekrāsotas ir TOP5 lielākās ieņēmumu kategorijas pēc ieņēmumu veida; ar sarkanu 
apvilktas tās NACE nozares, kuras konkrēto ieņēmumu veidu aspektā “izlec” no kopējās 
tendences.  

Šeit gan jāņem vērā, ka saskaņā ar publiski pieejamo informāciju2, piemēram, 
izglītības jomā - Latvijas Starptautiskā skola 2018.gadā ar biedru naudām iekasējusi 
5,74 milj. eiro, Rīgas Starptautiskā skola 3,88 milj. EUR, kas liek secināt, ka statistiku 
un tendenci var radīt mazskaitliskas organizācijas.  

 

Izdevumu posteņu datu analīze 

Analīze liek secināt, ka vislielāko īpatsvaru izdevumu struktūrā ieņem citi 
izdevumi, tad seko algas (NVO darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķināto darba 
samaksu pirms nodokļu atskaitīšanas (bruto summas), un pēc tam – materiālu 
izdevumi (izlietotie pirktie, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtie materiāli, preces un citi 
krājumi). Biedrību un nodibinājumu izdevumu struktūrā 2018.gadā “citi izdevumi” 
sastāda 51% (pārsvarā tie ir izdevumi, kas saistās ar biroja uzturēšanu), algas – 20%, 
materiālu izdevumi – 12% (skatīt Attēls Nr.22).  SLO izdevumu struktūra ir atšķirīga, 
un lielākie izdevumu posteņi ir: citi izdevumi (47%), naudas maksājumi personām 
(24,9%) (naudas maksājumus personām, lai veicinātu sabiedriskā labuma darbību), 
algas (22%) (skatīt Attēls Nr.23). 

Attēls Nr.24 

 

 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 

NVO finanšu statistika ļauj secināt, ka ieņēmumus no saimnieciskās darbības gūst 
4133 organizācijas jeb 24,2% organizāciju, kas iesniegušas gada pārskatus, un 35,9% 
organizāciju, kas uzrādījušas finansiālu aktivitāti, turklāt ieņēmumi no saimnieciskās 
darbības sastāda 1/4 no visiem sektora ieņēmumiem.  

 

                                                
2https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/top-10-nvo-kas-sanemusas-vislielakos-ziedojumus-un-

dotacijas.d?id=51482883 
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Attēls Nr.25 

 

 

Turklāt vērojama tendence, ka reģionos pieaug saimnieciskās darbības veikšana 
organizācijās, kas skaidrojams ar nepietiekamu valsts un pašvaldību finansējumu 
organizācijām. 2018.gadā straujākais pieaugums organizāciju skaitam, kas 
nodarbojas ar saimniecisko darbību, vērojams Vidzemes reģionā (+22,5%) un 
Zemgales reģions (+20,9%).  

Attēls Nr.26 

 

Esošā Biedrību un nodibinājumu likuma redakcija nosaka biedrību un nodibinājumu 
tiesības veikt saimniecisko darbību to mērķu sasniegšanai, vienlaikus nosakot 
ierobežojumu saimniecisko darbību veikt papilddarbības veidā, ja tā saistīta ar 
organizācijas nekustamā īpašuma uzturēšanu. Tomēr pastāv šīs normas dažāda 
interpretācija un diskusijas par to, cik lielā mērā NVO var nodarboties ar saimniecisko 
darbību. 

Atlasot NVO, kuru ieņēmumu īpatsvars no saimnieciskās darbības, 2018.gadā bijis 
virs 50%, robežās no 100-75% (skatīt Attēls Nr.27 un Nr.28): 
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1) 100% ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2018.gadā bijuši organizācijās, 
kuru pamatdarbība pēc NACE koda ir televīzijas programmu izstrāde un 
apraide, grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, mājsaimniecību 
kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām, citu 
plastmasas izstrādājumu ražošanu, citu tehnisko keramikas izstrādājumu 
ražošanu, transportlīdzekļu vadītāju apmācību un sava nekustamā īpašuma 
pirkšana un pārdošana, kopumā sastādot 204 149 euro.  

2) 95 – 99% ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2018.gadā bijuši 
organizācijās, kuru pamatdarbība pēc NACE koda ir citur nekvalificēta jaunu 
preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, mazumtirdzniecība 
nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdot pārtika preces, tūrisma 
operatoru pakalpojumi, kopumā sastādot 126 653 euro. 

3) 90 – 94% ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2018.gadā bijuši 
organizācijās, kuru pamatdarbība pēc NACE koda ir ugunsdzēsības dienestu 
darbība, mazumtirdzniecība pa pastu un vai Interneta veikalos, atrakciju un 
atpūtas parku darbība, grīdas un sienu apdaru,  kopumā sastādot 1 158 247 
euro. 

4) 85 – 89% ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2018.gadā bijuši 
organizācijās, kuru pamatdarbība pēc NACE koda ir juridiskie pakalpojumi, 
kopumā sastādot 515 023 euro. 

5) 80– 84% ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2018.gadā bijuši 
organizācijās, kuru pamatdarbība pēc NACE koda ir lietotu preču 
mazumtirdzniecība veikalos, citas būvdarbu pabeigšanas operācijas, skaņu 
ierakstu producēšana un slimnīcu darbība, kopumā sastādot 3 952 372 euro 
(no kuriem 3 922 563 euro - slimnīcu darbība). 

6) 75% ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2018.gadā bijuši organizācijās, 
kuru pamatdarbība pēc NACE koda ir automobiļu apkope un remonts, kopumā 
sastādot 10 490 euro.  

Nav izslēgts, ka problēma meklējama apstāklī, ka NVO sektors nevar segt savas 
administrācijas izmaksas, lai sasniegtu statūtos paredzētos mērķus. Tām nepietiek ar 
biedru naudām un ziedojumiem, turklāt valsts vai pašvaldības finansējums ir 
ierobežots.  

 

Saņemtās dotācijas  

Saņemto dotāciju sastāvā norāda pārskata gadā NVO kontā no valsts vai pašvaldības 
iestādes saņemto valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu. No kopējiem 
ieņēmumiem, 85,6 milj. EUR, saņemtās dotācijas veido 20%. Savukārt Valsts kases 
sniegtie dati liecina, ka Valsts konsolidētā budžeta izpilde NVO atbilstoši izdevumu 
klasifikācijas kodiem 3231; 3232; 3263; 3264; 3291; 3294 2018.gadā bijusi vairāk kā 
75 milj. euro. Visapjomīgākais finansējums 2018.gadā bijis no Izglītības un zinātnes 
ministrijas, kopumā sastādot vairāk kā 22 milj. euro, kam seko Zemkopības 
ministrija ar 16 milj. euro un Kultūras ministrija ar 13,6 milj. euro. 

Skatot dotāciju piešķiršanu valdības funkciju sadalījumā, vislielākais finansējuma 
piešķīrums bijis funkcijai “atpūta, kultūra un reliģija”, piešķirot 26,8 milj. euro, 
“ekonomiskā darbība” ar finansējumu 20,2 milj. euro un “izglītība” ar 8,5 milj. euro 
dotāciju apjomu.   
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Attēls Nr.29 

 

 

Vienlaikus analizējot organizāciju budžetu finanšu avotu diversifikāciju, tika atlasītas 
organizācijas, kurām dotācijas veido vairāk nekā 50% no ieņēmumiem, no kā tika 
secināts, ka lielāks dotāciju īpatsvars budžetos ir NVO, kuras darbojas ar starpniecību 
reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (97%), starpniecību darbībā ar 
nekustamo īpašumu (95%), zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšanu (92%), ar 
lopkopības papilddarbību (89%), aitu un kazu audzēšanu (88%), augkopības 
papilddarbību (73%), uzņēmējdarbības koordinēšanu un efektivitātes veicināšanu 
(70%), pirmskolas izglītību (65%), cita veida sociālās aprūpes pakalpojumiem ar 
izmitināšanu (64%), žurnālu un periodisko izdevumu izdošanu (58%). (skatīt Attēls 
Nr.30) 

 

Ziedojumi un dāvinājumi  

NVO saņemtie ziedojumi un dāvinājumi neveido NVO sektora pamatieņēmumus. Ja 
līdz 2017.gadam, pirms nodokļu politikas reformas, ziedojumi sastādīja aptuveni 29% 
no ieņēmumu struktūras, tad pēc reformas, īpatsvars krities līdz nepilniem 15% 
(skatīt Attēls Nr.31). Sabiedriskā labuma organizācijām ziedojumi sastādījuši un 
turpina sastādīt lielāku procentuālo daļu, un pēc nodokļu politikas reformas vērojams 
kritums no nepilniem 30% uz 18% no ieņēmumu struktūras (skatīt Attēls Nr.32) 

No kopējiem ieņēmumiem, 434 milj. euro, saņemtie ziedojumi un dāvinājumi veido 
64.milj.eur.  

Pēc biedrību un nodibinājumu sniegtajiem datiem gada pārskatos, var secināt, ka 
visdāsnāk atbalstītās jomas ar ziedojumiem ir: 1) sports; 2) labdarība; 3) kultūra; 4) 
izglītība; 5) sociālās labklājības celšana.  

Tāpat statistika liecina, ka 2018.gadā vislielāko ziedojumu kritumu izjutušas tādas 
jomas: 1) labdarība (-31%); 2) kultūra (-30%); 3) sports (-29%). 
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Attēls Nr.33 

 

 

 

Tradicionāli tiek minēts, ka lielākie ziedojumi tiek veikti organizācijām, kas darbojas 
sporta un kultūras jomās, tomēr, skatot nevalstisko organizāciju darbības jomas pēc 
NACE koda, atklājas, ka organizācijas, kurās ziedojumi veido vairāk kā 50% no 
ieņēmumiem, ir citās jomās: 100% ieņēmumi no ziedojumiem ir citur neklasificēts 
pasažieru sauszemes transports, kopumā sastādot 20 000 EUR; 72%-75% 
ieņēmumi no ziedojumiem ir radio programmu apraidei, sanāksmju un 
tirdzniecības iestāžu organizatoru pakalpojumi un specializētās ārstu prakses, 
kopumā sastādot 309 168 euro.  

Attēls.Nr.34 
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Būtiski skatīt ne tikai ziedojumu apjomus, bet arī personu skaitu, kas veic ziedojumus. 
Skatot informāciju, ko iesniegušas biedrības un nodibinājumi, kā arī uzņēmumi gada 
pārskatos, secināmas vairākas lietas: 

1) Līdz 2018.gadam ziedotāju skaits, ko norāda NVO, bijis par 50% vairāk nekā to 
norādījuši uzņēmēji savās deklarācijās, kas liecina par to, ka 50% gadījumu 
visticamāk netika prasītas nodokļu atlaides par ziedojumiem; 

2) 2018.gadā dinamika mainījās, un UIN deklarācijās dāvinājumi/ziedojumi 
neparādās 62% gadījumu; 

3) Juridisko personu skaits, kas veica ziedojumus NVO, saruka par 56% jeb 1563 
ziedotājiem. 

Attēls Nr.35 

 

Turklāt ziedojumu un dāvinājumu saņēmēju skaits ir ļoti mazs – no aktīvajām 
17 055 organizācijām, tikai 2114 saņēmušas dāvinājumu (1323 ziedojumu), kas ir 12% 
kā dāvinājuma saņēmēji vai 8% kā ziedojumu saņēmēji.  

Šobrīd nav pieejami dati no UIN deklarācijām par 2018.gadu, taču no biedrību un 
nodibinājumu gada pārskatiem secināms, ka ziedojumu un dāvinājumu saņēmēju loks 
ir sarucis no 2114 uz 1868 organizācijām jeb kritums ir par 11%.  

Attēls Nr.36 
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Finansiālā izteiksmē ziedojumu apjoma kritums ir no 59,2 milj. euro uz 36,9 milj. euro 
(rezidentu ziedojumi un dāvinājumi), taču papildus bijuši 19 milj. euro nerezidentu 
dāvinājumi, un 8,1 milj. euro anonīmie ziedojumi un dāvinājumi, kopumā veidojot 64 
milj. euro.  

Attēls Nr.37 

 

Nodokļu politikas reformas laikā tika mainīts ziedošanas regulējums, un Uzņēmuma 
ienākumu likumā nodokļu maksātājiem paredzēts izvēlēties izmantot 1 no 3 iespējām, 
kā ziedot SLO: 

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

2) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no 
iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba 
samaksas, no kuras veiktas VSAOI; 

3) samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet 
nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu - ziedojumu 
summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm. 

Pēc VID sniegtajiem datiem, 2018.gadā visbiežāk izmantotais modelis bijis 5% no 
peļņas, izņemot Vidzemes un Zemgales reģionos, kur tomēr, neskatoties uz to, ka 
mazāk uzņēmēji izvēlējušies šo modeli, ziedojuma summa bijusi lielāka nekā no citiem 
modeļiem.  

Attēls Nr.38 

Apskatāmā kopa  Modelis 
Nodokļu 

maksātāju  
skaits  

Rindas vērtība 
tūkst.EUR 

Rīga 

20% no UIN dividendēm 19 206,40 

5% no pelņas 334 46 634,79 

2% no kopējās darba samaksas 270 9 980,07 

Rīgas reģions 

20% no UIN dividendēm 1 1,50 

5% no pelņas 123 7 249,63 

2% no kopējās darba samaksas 101 1 106,44 

Kurzemes reģions 
20% no UIN dividendēm - - 

5% no pelņas 52 2 381,64 
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2% no kopējās darba samaksas 50 1 169,35 

Latgales  reģions 
5% no pelņas 29 1 103,25 

2% no kopējās darba samaksas 28 158,90 

Vidzemes reģions 
5% no pelņas 51 413,04 

2% no kopējās darba samaksas 59 935,08 

Zemgales reģions 

20% no UIN dividendēm 2 2,36 

5% no pelņas 51 1 381,33 

2% no kopējās darba samaksas 56 563,70 
Datu avots: Valsts ieņēmumu dienests. *Informācijas avots: Informācija par uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidēm 
ziedojumiem 2018.gadā, tūkst. EUR 

Attiecībā uz fizisko personu skaitu ziedojumiem un dāvinājumiem biedrībām un 
nodibinājumiem, secināms, ka: 

1) Līdz 2018.gadam fizisko ziedotāju skaits, kas uzrādījuši ziedojumus 
savās iedzīvotāju ienākumu nodokļos, ir tikai 15% no ziedotāju 
kopskaita, kas vienlaikus liecina par zemu ziedotāju vēlmi atgūt nodokļus; 
2018.gadā procentuālais skaits ir audzis līdz 17%. 

2) Tai pat laikā ziedotāju skaits kopš 2016.gadā krītas, un 2018.gadā kritums 
bijis izteikts – par 8285 ziedotājiem mazāk jeb kritums par 20% 

Attēls Nr.38 

 

 

Naudas izteiksmē fizisko personu ziedojumi ir 9 milj. euro, no kuriem tikai par 2,2 milj. 
euro tikusi iesniegta informācija gada ienākumu deklarācijās, līdz ar to prasīta nodokļu 
procentuālā atmaksa, ko var skaidrot arī ne īpaši labvēlīgu vai motivējošu tiesisko 
regulējumu. Latvijā gada attaisnoto izdevumu slieksnis, lai gan kopš 2018.gada ir 
palielināts līdz 600 EUR, vēl joprojām ir neadekvāti zems salīdzinājumā ar citām 
valstīm, ko vēl vairāk pasliktina fakts, ka tie salikti kopā ar dažiem citiem attaisnotajiem 
izdevumiem (medicīnai un izglītībai). 

Tai pat laikā, ņemot vērā faktu, ka kopējais ziedojumu un dāvinājumu apjoms ir krities 
minimāli, bet ziedotāju skaits sarucis par 20%, secināms, ka ziedojumu summa 
vienai privātpersonai 2018.gadā vidēji ir pieaugusi. Tas pats attiecināms uz to 
ziedojumu daļu, par kuriem prasītas nodokļu atlaides. 
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Kopsavilkums 

Statistiskie rādītāji 

Statistika liecina, ka biedrību un nodibinājumu skaits pakāpeniski pieaug, ik gadu 
skaitam pieaugot par aptuveni 1000 jaunām organizācijām, līdz ar to var vērot NVO 
sektora izaugsmes un attīstības stabilu tendenci. Tomēr pastāv problemātika attiecībā 
uz organizāciju likvidēšanu - kā dati liecina, 2018.gadā 25,4% no reģistrētajām 
organizācijām nav iesniegušas gada pārskatus, un pēdējos 3 gados nav iesniegušas 
18-19%, kas ir pamats uzskatīt, ka praktiski no 22 286 organizācijām, reāli darbojošās 
ir 17 944 NVO. 

Organizāciju īpatsvara dinamika praktiski paliek nemainīga. Vislielākais organizāciju 
skaits ir Latvijas galvaspilsētā Rīgā (9676 jeb 42% no visām Latvijas nelikvidētajām 
organizācijām). Savukārt reģionu griezumā - Rīgas reģionā ir vislielākais organizāciju 
skaits, kur aktīvas ir 4300 organizācijas.  

Visos reģionos NVO skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir palielinājies, tātad arī NVO blīvums 
palielinās. Uz 1000 iedzīvotājiem 2013. gadā vidēji bija 8,5 biedrības un nodibinājumi, 
un 2016. gada sākumā to ir 9,4, savukārt 2019.gada sākumā blīvums sasniedz 12,4. 
Vislielākais biedrību un nodibinājumu blīvums ir Saldū (2013.gadā – Pāvilostā), kur uz 
1000 iedzīvotājiem ir nodibinātas 19,3 NVO. Tas varētu būt skaidrojams ar iedzīvotāju 
skaita izmaiņām. Kopš 2013. gada visos Latvijas reģionos iedzīvotāju skaits ir 
samazinājies, taču NVO skaits ir pieaudzis, tādēļ arī NVO blīvums uz 1000 
iedzīvotājiem palielinās. 

Pēc NACE kodiem, biedrību un nodibinājumu darbības jomas, kuras ir visizplatītākās 
1) sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība; 2) operācijas ar nekustamo 
īpašumu; 3) izglītība. SLO jomas, kurās visbiežāk darbojas ir 1) sports; 2) izglītība; 3) 
kultūra. Tomēr pastāv problemātika attiecībā uz NVO klasifikāciju, jo 1) Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 779 “Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumi” jomas 
klasifikāciju nenosaka kā obligātu prasību; 2) ir atļauts atzīmēt neierobežotu skaitu 
darbības jomas, tādēļ reģistrā šobrīd atrodamas arī organizācijas ar 11 darbības 
jomām vienlaikus, līdz ar to šos datus arī nevar izmantot nozaru dalījumam; 3) 
Uzņēmumu reģistrā var atzīmēt “Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums” un 
NACE var atzīmēt “Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība”, ko izvēlas 
lielākā daļa organizāciju, nevis atzīmējot jomu pēc būtības, tādēļ ar datiem, kas iegūti 
no abu klasifikatoru reģistriem, ir problemātiski veikt analītikas darbu.  

 

NVO finanses 

NVO ieņēmumu posteņu analīze liecina, ka ieņēmumu struktūrā vislielākais īpatsvars 
ir ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, pēc tam seko citi ieņēmumi un ziedojumi 
un dāvinājumi. No kopējiem ieņēmumiem ieņēmumi no saimnieciskās darbības veido 
25%. Kopumā no saimnieciskās darbības un citiem ieņēmumiem veidojas lielākais 
ieņēmumu īpatsvars. Savukārt biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās 
iemaksas kopā ar ziedojumiem un dāvinājumiem veido 37%. Tomēr ziedojumi un 
dāvinājumi, kā arī dotācijas, kas veido ap 35% īpatsvaru, nav prognozējami ieņēmumi. 
Līdz ar to NVO jāveic saimnieciskā darbība, lai tās pašas varētu sevi uzturēt – maksāt 
par telpām un komunālos maksājumus, iegādāties biroja inventāru un tehniku, 
iegādāties materiālus, kas nepieciešami statūtos paredzēto mērķu īstenošanai utt. 

NVO gada pārskatu analīze liek secināt, ka vislielāko īpatsvaru izdevumu struktūrā 
ieņem citi izdevumi, pēc tam seko algas, un tad – materiālu izdevumi. Līdz šim 
ieņēmumu un izdevumu starpība bija pozitīva, un NVO ienākumi bija lielāki nekā 
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izdevumi, tomēr 2018.gads SLO bijis vēsturiski pirmais gads, kas pabeigts ar negatīvu 
bilanci, noslēdzot gadu ar 500 000 euro zaudējumiem.  

Analizējot datus, var izdarīt secinājumus par ienākumu un izdevumu dinamiku: 

1) kopējie ieņēmumi ir palielinājušies par 9,6%, turpretī izdevumi palielinājušies par 
11,6%; 
2) nav vērojamas būtiskas izmaiņas finansēs, izņemot ziedojumi un dāvinājumi krasi 
samazinājās 2018.gadā jeb dāvinājumu kritums sektorā ir par 26,8%, SLO ziedojumu 
kritums ir 36,9%; 
3) tāpat būtisks secinājums, ka 69,9% no visiem NVO ieņēmumiem koncentrējas 
nosacīti šaurā NVO lokā (skatīt Attēls Nr.20) 
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Priekšlikumi 

Sektora pārskats 

1. Nepieciešams veikt padziļinātu nevalstiskā sektora izpēti un analīzi, īpašu 
uzmanību pievēršot niansēm un problemātikām, kas identificētas šajā pārskatā. 

2. Lai būtu iespējams veikt kvalitatīvu un regulāru sektora tendenču monitoringu, 
nepieciešams novērst nepilnības esošajos klasifikatoros, tai skaitā grozot 
Ministru kabineta noteikumus Nr. 779 “Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas 
noteikumi”. 

3. Pārskatīt un veikt nepieciešamos papildinājumus Uzņēmumu reģistrā 
iesniedzamajās veidlapās informācijas sniegšanai un Valsts ieņēmumu 
dienestā – gada pārskata veidlapās-, lai tajās iekļautu tādu datu pieprasījumu,  
kas nepieciešama statistikas veidošanai par nevalstisko sektoru. Piemēram, 
šobrīd iztrūkst informācija par biedru skaitu organizācijās.  

4. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Uzņēmumu reģistru, Valsts ieņēmumu 
dienestu, nevalstiskajām organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm būtu 
nepieciešams izstrādāt un ieviest praksē automātisku nevalstisko organizāciju 
likvidācijas procesu, ja tās noteiktā laika posmā nefunkcionē un neiesniedz 
gada pārskatus, bet nav likvidētas no nevalstiskās organizācijas pārvaldes 
puses. Kā arī nepieciešams izstrādāt likumprojektu “Biedrību un nodibinājumu 
likums”, grozot likuma normas, ar mērķi atvieglot biedrību un nodibinājumu 
likvidācijas procesu. 

 

Nevalstiskā sektora finanšu ilgtspēja 

1. Izstrādāt mehānismu, kurā nevalstiskajam sektoram ir 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. 

2. Nodrošināt finanšu avotu diversifikāciju, tai skaitā: 

Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi. Nepieciešams sakārtot ziedojumu 
piešķiršanas sistēmu valsts uzņēmumos, izstrādājot jaunas ziedojumu 
piešķiršanas koncepciju un vienlaikus novēršot situāciju, kad valsts 
kapitālsabiedrības nevar ziedot pilsoniskās sabiedrības attīstībai, kas nostāda 
interešu aizstāvības organizācijas sliktākā stāvoklī attiecībā pret citām 
organizācijām, kas darbojas likumā „Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” minētās jomās, kam var tikt veikti 
ziedojumi (kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības 
aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai), papildinot likuma 
„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likums” 10.panta otrās daļas 1.punktu ar iespēju valsts kapitālsabiedrībām 
ziedot arī pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšanai, un izteikt to šādā 
redakcijā: 

„(2) Kapitālsabiedrība šā likuma 11. un 12.pantā noteiktajā kārtībā finanšu 
līdzekļus vai mantu drīkst dāvināt (ziedot), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi: 
dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, 
sporta, vides vai veselības aizsardzības, pilsoniskās sabiedrības attīstības, kā 
arī sociālās palīdzības veicināšanai”. 



22 

NVO fonds. Saskaņā ar NVO fonda koncepciju, veicināt finanšu avotu 
diversifikāciju, un nodrošināt, ka NVO fonds var piesaistīt ziedojumus no 
uzņēmumiem un privātpersonām, un šiem ziedojumiem attiecas tās pašas 
nodokļu atlaides ziedotājiem kā sabiedriskā labuma organizācijām. Tāpat NVO 
fonda regulējošā normatīvajā aktā nepieciešams paredzēt, ka valsts budžeta 
līdzekļu piešķīrums kārtējam gadam ir lielāks nekā iepriekšējā budžeta gadā, 
tāpat kā tas ir noteikts Valsts Kultūrkapitāla fonda likumā. 

Nostiprināt nevalstisko organizāciju tiesības veikt saimniecisko darbību. 
Esošā Biedrību un nodibinājumu likuma redakcija nosaka biedrību un 
nodibinājumu tiesības veikt saimniecisko darbību to mērķu sasniegšanai, 
vienlaikus nosakot ierobežojumu saimniecisko darbību veikt papilddarbības 
veidā, ja tā saistīta ar organizācijas nekustamā īpašuma uzturēšanu, tomēr 
praksē Biedrību un nodibinājumu likuma 7.pants tiek interpretēts atšķirīgi, tādēļ 
nepieciešams Biedrību un nodibinājumu likuma 7. panta pirmo daļu izteikt šādā 
redakcijā: 

“(1) Biedrībai un nodibinājumam ir tiesības papilddarbības veidā veikt 
saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai 
izmantošanu. Biedrībai un nodibinājumam ir tiesības veikt arī citu saimniecisko 
darbību, lai sasniegtu biedrības un nodibinājuma mērķus.” 

Ziedojumi. Nodrošināt labvēlīgu tiesisko vidi ziedošanas tradīcijas 
veicināšanai, un privātpersonu un juridisko personu motivēšanai ziedot, tai 
skaitā, izstrādājot ekonomiskos stimulus.  

Ņemot vērā, ka līdz ar nodokļu politikas reformu ir mazināta juridisko personu 
motivācija ziedot, nepieciešams veicināt ziedošanas kultūru sabiedrībā, 
vienlaikus arī izstrādājot motivējošu un ērti sistēmu privātpersonu ziedojumiem. 
Tai skaitā, privātpersonu ziedošanas sistēmu sabiedriskā labuma 
organizācijām nelikt kopā ar citiem attaisnotajiem izdevumiem (medicīnai un 
izglītībai), kura slieksnis šobrīd ir zems (kopumā 600EUR gadā), salīdzinājumā 
ar citām valstīm, tādēļ būtu nepieciešams to palielināt no EUR 600 uz  EUR 
1200 taksācijas gadā   

Iespējamie risinājumi - jauni pilsoniskās sabiedrības finansēšanas modeļi 

1. Ieviest nemonetārus motivējošus mehānismus ziedot, ieviešot mehānismu, 
kas sniedz iespēju ziedotājiem (juridiskām personām un privātpersonām) pēc 
brīvas gribas principa atteikties no nodokļu atvieglojumiem, tos novirzīt 
sabiedriskā labuma organizācijai (EDS sistēmā tehniska iespēja novirzīt 
attaisnotos līdzekļus uzreiz kādai sabiedriskā labuma organizācijai). Piemēram, 
EDS tehniska iespēja privātpersonai, iesniedzot gada IIN deklarāciju, radušos 
nodokļu pārmaksu ziedot SLO. 

2. Daļa azartspēļu, loterijas, akcīzes nodokļa ieņēmumi tiek novirzīti 
nevalstiskajam sektoram. Prakse par ieņēmumu no loterijām novirzīšanu 
sabiedriskam labumam ir vērojama arī citās ES dalībvalstīs. 

3. Daļa no valsts kapitālsabiedrību peļņas tiek novirzīta tai nozarei, kurai nav 
pietiekama finansējuma, taču saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentiem ir 
atbalstāma no valsts. 

4. Ņemot vērā ārvalstu pieredzi pilsoniskās sabiedrības finansēšanā, ieviest 
atsevišķu iedzīvotāju ienākumu nodokļu procentuālas daļas novirzīšanas 
mehānismu, kurā nodokļa maksātājs izvēlētai nevalstiskajai organizācijai, 
NVO fondam, vai nozaru fondam, var novirzīt procentuālu daļu no tā IIN. Šāds 
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mehānisms tiek izmantots arī citās ES dalībvalstīs, lai risinātu NVO 
finansēšanas problemātiku īslaicīgi, ne ilgtermiņā. Ieviešot šādu mehānismu 
jāņem vērā, ka procentuālā IIN novirzīšana neveicina filantropijas attīstību, un 
salīdzinoši kūtrā sabiedrībā, nodokļu maksātāji, lai gan no šāda modeļa nav 
personīgs finansiāls zaudējums, šo iespēju izmanto tikai aptuveni 30%, kas 
Latvijas gadījumā nozīmētu aptuveni 5,16 milj. euro papildus finansējumu 
NVO sektoram  (Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2018.gadā bija 1,72 
miljardi eiro). 

5. Nepieciešams veicināt pilsoniskās sabiedrības un biznesa sektora sadarbību, 
nodrošinot labvēlīgu tiesisko vidi starpinstitucionālai sadarbībai, tai skaitā 
motivēt juridiskās personas atbalstīt nevalstisko sektoru ar brīvprātīgo darbu 
un ziedošanu pakalpojumu un produktu veidā, nepiemērojot par šādām 
darbībām pievienotās vērtības nodokli. 

6. Uzlabot kārtību, kādā veidā ir tiesības pārtiku ar beigušos derīguma termiņu 
ziedot jeb pilnveidot pārtikas ziedojumu kārtību, novēršot nepilnības, kuras 
identificētas pilotprojekta laikā, tas ir: 1) ļaut ziedot bez labdarības organizāciju 
starpniecības, veicinot pārtikas atkritumu samazināšanu (it īpaši maizes); 2) 
paplašināt organizāciju loku, kam pārtikas produktu ziedošana varētu būt 
nepieciešama; 3) precizēt ziedošanas nosacījumus un PVN maksāšanas 
procedūru.  
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Attēls Nr.9 
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