
 

 

P A ŠV AL D Ī B U  N OD R OŠI N ĀT I E  R ESU R SI  
N E V AL ST I SK AJ ĀM  OR G AN I Z Ā C I J ĀM  

 

Lai noskaidrotu, kādus atbalsta resursus nevalstiskajām organizācijām nodrošina Latvijas pašvaldības, 

Latvijas Pilsoniskā alianse visas pašvaldības lūdza sniegt informāciju par to, kāds atbalsts to teritorijā 

pieejams tādos aspektos kā: nodokļu atlaides, telpu izmantošanas iespējas, projektu konkursi, 

deleģējumi pašvaldības funkciju veikšanai, finansējums un līdzfinansējums, citi resursi. Informāciju 

sniedza kopumā 27 pašvaldības. To sniegtā informācija apkopota detalizētā tabulā norādītajās 

tematiskajās sadaļās (skatīt nākamajā un sekojošās lpp.). 

Kopumā novērojams, ka visbiežāk pašvaldības sniedz atbalstu NVO telpu veidā, informācijas un 

konsultēšanas veidā, kā arī projektu konkursu veidā. 

Daļa pašvaldību NVO deleģē atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanu – visbiežāk tā ir sociālo 

pakalpojumu sniegšana, reti citās jomās. 

Finansējums (projektu konkursu vai dotāciju veidā) visbiežāk tiek sniegts organizācijām sporta un 

kultūras jomā, bet retāk citās NVO darbības jomās. 

Atsevišķās pašvaldībās pieejams arī konkrēts darbinieks, kas atbild par sadarbību ar NVO vai/un NVO 

konsultēšanu, tomēr kopumā tā nav izplatīta prakse. 

Kopumā novērojams, ka atbalsta pieejamība un piešķiršana lielā mērā ir atkarīga no organizāciju 

aktivitātes atbalsta lūgšanā. Tikai retai pašvaldībai informācija par NVO pieejamo atbalstu ir strukturēta 

kā specifisks atbalsta virziens (atsevišķa sadaļa mājas lapā vai plānošanas dokumentos). Līdz ar to 

netieši iespējams secināt, ka atbalsta saņemšana no pašvaldībām lielā mērā ir saistīta ar NVO 

informētību par atbalsta iespējām un tā iegūšanas procedūras. 

Tabulā tālāk sniegts detalizēta katras pašvaldības sniegtā informācija. 

 

 

 



Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

Aizkraukles 

novads 

Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Alūksnes novads Konkrētu informāciju 

nesniedza. 

Konkrētu informāciju 

nesniedza. 

Konkrētu informāciju 

nesniedza. 

Konkrētu informāciju 

nesniedza. 

Konkrētu informāciju 

nesniedza. 

Konkrētu informāciju 

nesniedza. 

Augšdaugavas 

novads 

Atvieglojums nekustamā 

īpašuma nodokļu 

maksājumos 90% apmērā 

no visas par taksācijas 

gadu aprēķinātās nodokļa 

summas, pašvaldība 

piešķir biedrībai vai 

nodibinājumam, kam 

noteikts sabiedriskā 

labuma organizācijas 

statuss. 

Ilūkstes pilsētā ir 

iekārtotas telpas “Kopā 

darīšanas vieta”, kur NVO 

bez atlīdzības var izmantot 

pašvaldības telpas 

nekomerciālai darbībai, 

sabiedriskajām 

aktivitātēm. 

--- Nav. Pastāv fonds “Atbalsta 

fonds biedrībām”, ar kura 

palīdzību tiek sniegts 

atbalsts NVO ideju 

īstenošanai. 

 

Tiek nodrošināts 

līdzfinansējums NVO 

īstenotajiem sabiedriskā 

labuma projektiem. 

Pašvaldība ir vairāku 

NVO biedrs. 

 

NVO tiek iesaistītas 

pašvaldības komisiju 

darbā. 

Ādažu novads --- Ja NVO ir reģistrēts 

sabiedriskā labuma 

statuss, pašvaldība var 

lemt par pašvaldības 

nekustamo īpašumu 

iznomāšanu piemērojot 

samazinātu nomas maksu, 

piemēram, Ādažu kultūras 

centra telpu nomai 

piemērot maksas atlaidi 

līdz 75%. 

 

Saskaņā ar Ādažu novada 

pašvaldības 24.11.2021. 

saistošiem noteikumiem 

Nr. 37/2021 “Par 

nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu Ādažu 

novadā” sabiedriskā 

labuma organizācijām, 

kuru īpašumā esoša vai no 

pašvaldības nomāta ēka, 

telpu grupa vai zeme tiek 

izmantota darbībai, kas 

NVO var pretendēt uz 

atbalstu Iniciatīvu 

projektos (Ādažu novada 

pašvaldības 25.05.2022. 

nolikums Nr.19 

„Iniciatīvas projektu 

finansēšanas kārtība 

Ādažu novada pašvaldībā” 

Saite mājas lapā: 

https://www.adazi.lv/wp-

content/uploads/2022/09/2

022-05-18-

ANP_NOL_Iniciativu_lid

zfinansesana_2022_apstip

rinatais.pdf). 

 

Ādažu novada pašvaldība 

katru gadu rīko iniciatīvu 

projektus, piemēram, 

iedzīvotāju iniciatīvu 

atbalsta konkurss 

“Sabiedrība ar dvēseli”, 

kuros iespējams pieteikties 

atbalstam atbilstoši 

Nolikuma prasībām. Sekot 

Nav. --- --- 

https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2022/09/2022-05-18-ANP_NOL_Iniciativu_lidzfinansesana_2022_apstiprinatais.pdf
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2022/09/2022-05-18-ANP_NOL_Iniciativu_lidzfinansesana_2022_apstiprinatais.pdf
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2022/09/2022-05-18-ANP_NOL_Iniciativu_lidzfinansesana_2022_apstiprinatais.pdf
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2022/09/2022-05-18-ANP_NOL_Iniciativu_lidzfinansesana_2022_apstiprinatais.pdf
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2022/09/2022-05-18-ANP_NOL_Iniciativu_lidzfinansesana_2022_apstiprinatais.pdf
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2022/09/2022-05-18-ANP_NOL_Iniciativu_lidzfinansesana_2022_apstiprinatais.pdf


Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

noteikta sabiedriskā 

labuma organizācijas 

statusa piešķiršanas 

lēmumā –  var piešķirt 

atvieglojumus no 

kalendāra gada 

aprēķinātās NĪN summas 

90 % apmērā, ja 

organizācijas juridiskā 

adrese vai struktūrvienība 

reģistrēta Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā 

līdzi aktuālajiem 

konkursiem iespējams 

pašvaldības mājaslapas 

sadaļā “Konkursi” - 

https://www.adazi.lv/conte

st/. 

Balvu novads Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Bauskas novads --- --- Konkurss “Iedzīvotāji 

veido savu vidi”: 

https://www.bauska.lv/lv/l

idzdaliba/iedzivotaji-

veido-savu-vidi/2022-gads  

Biedrība “Latvijas 

Sarkanais Krusts”, par 

sociālo pakalpojumu 

sniegšanu. 

 “Par līdzfinansējuma 

piešķiršanu sabiedrisko 

organizāciju iniciatīvu 

realizēšanai”:  

https://www.bauska.lv/lv/l

idzdaliba/atbalsts-

sabiedrisko-organizaciju-

iniciativam   

 

--- 

Cēsu novads --- Cēsu novada kultūras 

centri, tautas nami un citas 

pašvaldības iestādes 

izveidojušas sadarbību ar 

organizācijām, ļaujot 

izmantot telpas pasākumu 

organizēšanai un izstāžu 

ierīkošanai.  

Pašvaldība piešķir telpas 

bezmaksas vai ar telpu 

nomas atlaidēm. 

Piemēram, Priekuļu 

apvienības teritorijā bez 

maksas ir pieejamas "Ideju 

darbnīcas" telpas 

Priekuļos, kas veidotas 

Priekuļu apvienības 

iedzīvotāju radošo darbību 

Cēsu novada Sociālais 

dienests ik gadu organizē 

sociālās jomas projektu 

konkursu vienu reizi gadā, 

piešķirot līdzfinansējumu 

līdz 1000 euro. Projektu 

konkursam paredzamā 

kopējā summa – 6000 

euro. 

 

Cēsu novada kultūras 

projektu konkurss. 

Konkurss šogad tika 

izsludināts divas reizes. 

 

Cēsu novada festivālu un 

sabiedriski nozīmīgu 

Pašvaldība ar vairākām 

organizācijām noslēgusi 

deleģējuma līgumus 

pašvaldības funkciju 

veikšanai. Piemēram, 

sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu 

nodrošināšanai bērniem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem un 

personām ar garīga 

rakstura traucējumiem 

noslēgts deleģējuma 

līgums ar biedrību “Rīgas 

pilsētas “Rūpju bērns”” un 

biedrību “Cerību spārni”.    

 

Sporta biedrībām sporta 

veida attīstībai un sporta 

pasākumu organizēšanai ir 

iespēja pieteikties 

pašvaldības 

līdzfinansējuma 

saņemšanai. 

 

Ikgadējās dotācijas 

organizācijām darbības 

nodrošināšanai tiek segti 

sakaru un transportu 

izdevumi u.c. 

 

 

 

Lai veicinātu izpratni par 

konkursu nosacījumiem 

un sniegtu atbildes uz 

neskaidriem jautājumiem, 

tiek sniegtas konsultācijas 

un organizēti informatīvi 

semināri.  

 

Cēsu novada pašvaldība 

sniedz atbalstu 

organizācijām 

informācijas izplatīšanā 

iedzīvotājiem. Pašvaldības 

un apvienību pārvalžu 

mājaslapās (cesis.lv, 

amata.lv, pargauja.lv, 

ligatne.lv, jaunpiebalga.lv, 

priekuli.lv, vecpiebalga.lv) 

https://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/iedzivotaji-veido-savu-vidi/2022-gads
https://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/iedzivotaji-veido-savu-vidi/2022-gads
https://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/iedzivotaji-veido-savu-vidi/2022-gads
https://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/atbalsts-sabiedrisko-organizaciju-iniciativam
https://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/atbalsts-sabiedrisko-organizaciju-iniciativam
https://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/atbalsts-sabiedrisko-organizaciju-iniciativam
https://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/atbalsts-sabiedrisko-organizaciju-iniciativam


Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

un pašizpausmes iespēju 

veicināšanai.  

Sabiedriskā labuma 

organizācijai par tai nomā 

vai lietotājam 

bezatlīdzības lietošanā 

nodoto pašvaldības 

nekustamo īpašumu, 

darbības nodrošināšanai, 

tiek piemērotas nodokļu 

atvieglojums.  

 

kultūras projektu 

konkurss. 

 

Energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājās. 

 

Pašvaldības 

daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju piesaistīto 

zemesgabalu 

labiekārtošanai. 

 

Vasaras skolu 

organizēšanas projektu 

konkurss, kura mērķis ir 

finansiāli atbalstīt vasaras 

skolu organizēšanu Cēsu 

novada administratīvajā 

teritorijā, radot jaunas 

idejas un pieejas 

konkrētajā sfērā. 

 

Cēsu novada Priekuļu, 

Pārgaujas, Līgatnes un 

Vecpiebalgas apvienības 

pārvalde organizē projektu 

konkursus iedzīvotāju 

dzīves vides sakārtošanai 

un uzlabošanai. 

 

 

Tāpat arī deleģējuma 

līgums noslēgts ar 

biedrību “Cēsu 

mantojums”. Biedrība 

piedāvā konsultatīvu un 

izglītojošu atbalstu 

kultūrvēsturisku ēku 

īpašniekiem un 

iedzīvotājiem.  

 

ir atrodama informācija 

par biedrībām un 

nodibinājumiem 

attiecīgajā teritorijā.   

 

Mājaslapā cesis.lv ir 

sadaļa “NVO atbalsts 

iedzīvotājiem”, kur 

pieejama informācija par 

to, kādu NVO atbalstu 

novadnieki var saņemt 

Cēsu novadā. 

 

Cēsu novada Sociālajam 

dienestam ir sadarbība ar 

aptuveni 24 sociālās jomas 

nevalstiskajām 

organizācijām Cēsu 

novadā ar kurām regulāri 

notiek informācijas 

apmaiņa par sociālajiem 

jautājumiem. 

 

Nevalstiskās organizācijas 

tiek aicinātas iesaistīties 

pašvaldības darbā, 

piedaloties publiskajās 

apspriešanās, kā arī 

lēmumu pieņemšanas 

procesā, klātesot domes 

sēdēs. 

 

Daugavpils 

valstspilsēta 

--- Telpas nevalstiskajām 

organizācijām pašvaldība 

piešķir saskaņā ar 

Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta otrās daļas 

--- --- Saskaņā ar Daugavpils 

pilsētas domes 2016.gada 

28.janvāra lēmumu Nr.20 

apstiprinātajiem 

Sabiedrisko organizāciju 

atbalsta fonda 

noteikumiem  nevalstiskās 

--- 



Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

4.1 punktu un 3.1 daļu, 

kas nosaka, ka pašvaldība 

savu mantu var nodot 

bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma 

organizācijām un tiesību 

subjekts, kuram nodota 

manta bezatlīdzības 

lietošanā, nodrošina 

attiecīgās mantas 

uzturēšanu, kā arī sedz ar 

to saistītus izdevumus. ar 

Daugavpils domes 

lēmumiem ir pieņemti 

maksas pakalpojumu 

cenrāži, ja nomas objektu 

iznomā sociālās 

aizsardzības, kultūras, 

izglītības, zinātnes, sporta, 

vides un dzīvnieku 

aizsardzības vai veselības 

aprūpes funkciju 

nodrošināšanai. Citos 

gadījumos Pašvaldība 

savu mantu nodot nomā 

pamatojoties uz 

20.02.2018. MK 

noteikumiem Nr.97 

“Publiskas personas 

mantas iznomāšanas 

noteikumi”. 

organizācijas var saņemt 

finansējumu: 

1.1. konkursa kārtībā 

– projektu realizācijai. 

Līdz 75% no projekta 

aktivitāšu izmaksām.  

1.2. līdzfinansējums 

aktivitātes braucienam, 

kas paredz Daugavpils 

pilsētas popularizēšanu 

ārpus pašvaldības 

teritorijas, Latvijas 

Republikas robežas. Līdz 

75% no projekta aktivitāšu 

izmaksām. Maksimālais 

līdzfinansējuma apmērs ir 

1500 eiro;  

Maksimālais 

līdzfinansējuma apmērs 

par 1.1. un 1.2. punktos 

minētajām aktivitātēm 

kopā gada laikā ir 1500 

eiro. 

1.3. līdzfinansējums 

plānotajam projektam, ja  

organizācijas projektu 

īsteno no cita fonda 

līdzekļiem, bet tā 

realizācijai nepieciešams 

organizācijas 

līdzfinansējums. Līdz 

3000 eiro, bet ne vairāk kā 

15% no kopējām projekta 

izmaksām; 

1.4. fonda budžeta 

ietvaros  var saņemt arī 

finansējumu atvaļinājuma 

naudas samaksai  un ar to 

saistīto darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas 



Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

obligāto iemaksu 

apmaksai bezdarbniekiem 

ar invaliditāti, kuri ir 

iesaistīti aktīvajā 

nodarbinātības pasākumā 

“Pasākums noteiktām 

personu grupām” ESF 

projekta “Subsidētās 

darbavietas 

bezdarbniekiem” 

Nr.9.1.1.1/15/I/001 

ietvaros.  

 

Dienvidkurzemes 

novads 

Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Dobeles novads --- Pašvaldība vairākām 

biedrībām jeb NVO ir 

nodevusi telpas 

bezatlīdzības lietošanā. 

Piemēram, Brīvības ielā 

27 utt. Nemaz nerunājot 

par biedrībām, kas 

izveidotas pie sporta 

klubiem, deju kolektīviem 

un citiem 

amatierkolektīviem. 

 

Par piešķirtiem 

atvieglojumiem biedrībām 

- 29.septembra domes 

sēdē tiek virzīts 

lēmumprojekts (tādus 

analogi pieņem katru 

gadu) “Dobeles novada 

pašvaldības sporta bāzu un 

telpu izmantošanas limiti” 

.Dobeles novada sporta 

klubiem, biedrībām un 

interešu komandām laika 

periodā no 2022. gada 30. 

--- Nav. Mūsu pašvaldībai no šī 

gada ir iespējams saņemt 

līdzfinansējumu 

biedrībām, lai var 

darboties, kā arī ir vairāki 

uzsaukumi projektiem – 

kultūras un sporta jomā, 

jauniešu darba jomā, 

vasaras nometnēm 

bērniem. Šeit arī būs 

projektu konkursi, kur var 

startēt biedrības vai 

iniciatīvu grupas, lai 

uzlabotu mājokļa 

iekšpagalmus. 

Iespēju robežās 

pašvaldības darbinieki 

sniedz konsultācijas bez 

maksas, ja nepieciešams – 

juristi, grāmatveži. 



Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

septembra līdz 2023. gada 

30. septembrim. 

 

Pašvaldībai ir noteikts 

pašvaldības maksas 

izcenojumos par to, ka 

kultūras nama zāli, domes 

zāles utml. NVO var 

izmantot bez maksas vai 

ar lielu atlaidi.  

 

Gulbenes novads --- Pašvaldība sniedz iespēju 

nevalstiskajām 

organizācijām izmantot 

Pašvaldības telpas. 

--- --- Pašvaldība 2022.gadā 

nevalstiskajām 

organizācijām piešķīrusi 

5570 EUR nevalstisko 

organizāciju aktivitāšu 

nodrošināšanai, kā arī 

nevalstiskajām 

organizācijām ir iespēja 

piedalīties projektu 

konkursos. 

--- 

Jelgavas 

valstspilsēta 

Jelgavas valstspilsētas 

pašvaldībā NVO, tāpat kā 

jebkuram, ir iespēja 

pretendēt uz nekustamā 

īpašuma nodokļa 

atvieglojumiem. 

Nosacījumi nekustamā 

īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 

piemērošanai ir noteikti 

Jelgavas pilsētas 

pašvaldības 2015.gada 

29.janvāra saistošos 

noteikumos Nr.15-2 

“Atvieglojumu piešķiršana 

nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem 

Jelgavas pilsētā” (turpmāk 

– Saistošie noteikumi). 

Iestāde “Sabiedriskais 

centrs” piedāvā bez 

maksas izmantot telpas 

NVO vajadzībām - gan 

biedrības aktivitātēm, gan 

kā „mājvietu”, kur  var 

realizēt savu ikdienas 

darbu. 

Jelgavas pilsētas biedrību, 

nodibinājumu un reliģisko 

organizāciju atbalsta 

programma: 

https://www.jelgava.lv/lv/

pilseta/sabiedriba/nvo/  

 

Jelgavas pašvaldības 

Kultūras padomes kultūras 

pasākumu projektu 

konkurss:  

https://kultura.jelgava.lv/r

egulations  

 

Jelgavas pilsētas 

pašvaldības jauniešu 

iniciatīvu projektu 

konkurss “Jaunieši var!”: 

https://www.jelgava.lv/lv/

--- Jelgavas pašvaldības 

konkurss par 

līdzfinansējumu sporta 

aktivitāšu organizēšanai 

Jelgavā 2023. gadā: 

https://www.jelgava.lv/lv/j

aunumi/zinas/vel-var-

pieteikties-pasvaldibas-

lidzfinansejumam-sporta-

pasakumu-rikosanai-

jelgava-2023-gada/ 

--- 

https://www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/nvo/
https://www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/nvo/
https://kultura.jelgava.lv/regulations
https://kultura.jelgava.lv/regulations
https://www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/jauniesiem/aktualitates/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/vel-var-pieteikties-pasvaldibas-lidzfinansejumam-sporta-pasakumu-rikosanai-jelgava-2023-gada/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/vel-var-pieteikties-pasvaldibas-lidzfinansejumam-sporta-pasakumu-rikosanai-jelgava-2023-gada/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/vel-var-pieteikties-pasvaldibas-lidzfinansejumam-sporta-pasakumu-rikosanai-jelgava-2023-gada/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/vel-var-pieteikties-pasvaldibas-lidzfinansejumam-sporta-pasakumu-rikosanai-jelgava-2023-gada/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/vel-var-pieteikties-pasvaldibas-lidzfinansejumam-sporta-pasakumu-rikosanai-jelgava-2023-gada/
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/vel-var-pieteikties-pasvaldibas-lidzfinansejumam-sporta-pasakumu-rikosanai-jelgava-2023-gada/


Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

Saistošie noteikumi 

nosaka nekustamā 

īpašuma nodokļa 

atvieglojumu apmēru un 

kārtību, kādā piešķir 

nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumus 

atsevišķām nodokļa 

maksātāju kategorijām. 

Attiecīgi nekustamā 

īpašuma nodokļa 

atvieglojumu saņemšanai 

var pieteikties, tostarp arī 

biedrības un nodibinājumi, 

kas ir nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātāji un kas 

atbilst Saistošo noteikumu 

nosacījumiem. 

pilseta/sabiedriba/jauniesi

em/aktualitates/  

 

 

Jelgavas novads Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Jēkabpils novads NVO pēc iesnieguma 

taksācijas gadā tiek 

piešķirta nekustamā 

īpašuma nodokļa atlaide 

90% apmērā Jēkabpils 

novada pašvaldībai 

piederošajiem 

nekustamajiem 

īpašumiem, ja tas tiek 

izmantots biedrības vai 

nodibinājuma darbības 

nodrošināšanai – to nosaka 

23.09.2021.saistošie 

noteikumu “Saistošie 

noteikumi par nekustamā 

īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanas 

kārtību Jēkabpils novada 

pašvaldībā” (11.7. un 

12.5.punkti), pieejams 

šeit: Saistošie noteikumi 

NVO, kurām ir SLO 

statuss, telpas patapina 

(nodod bezatlīdzības 

lietošanā), slēdzot līgumu 

uz 3-5 gadiem.  

 

Labdarības pasākumu 

organizēšanai Krustpils 

Kultūras centrā telpas 

pieejamas bez samaksas. 

 

Pašvaldības telpu 

izmantošanas iespējas: 

NVO pieejamas 

iznomāšanai pašvaldības 

īpašumā esošas telpas 

organizācijas darbības 

nodrošināšanai – pēc NVO 

iesnieguma vienmēr 

cenšas piemeklēt un 

piešķirt piemērotas telpas, 

Jēkabpils novada 

pašvaldībā šobrīd ir 3 

veidu atbalsts NVO, kas 

reģistrētas un/vai darbojas 

Jēkabpils novada 

pašvaldībā vai arī to 

darbības mērķagrupa ir 

Jēkabpils novada 

iedzīvotāji. 

 

1) NVO mazo projektu 

konkurss – vienam 

projektam līdz 1000 eur 

finansējums. Konkurss 

šobrīd tiek izsludināts 

divas reizes gadā, ja tam 

pietiek budžetā plānoto 

līdzekļu (ja netiek sadalīti 

jau 1.kārtā). Vienai NVO 

atbalsta ne vairāk kā 2 

projektus gadā. 

Jēkabpils novada 

pašvaldība ir deleģējusi 

atsevišķu sporta veidu 

organizēšanu NVO, 

piemēram, kikbokss. 

--- Jēkabpils novada 

Attīstības pārvaldē 

konsultācijām kopš 

2022.gada februāra 

pieejams referents NVO 

darbības jautājumos. 

 

Iespēju robežās NVO 

pasākumi tiek atbalstīti ar 

transporta piešķiršanu (pēc 

pašvaldības iespējām, 

NVO nepieciešamības un 

iesnieguma). 

 

Bezmaksas ieejas biļetes 

pašvaldības organizētajos 

pasākumos tām NVO, 

kuru darbības 

mērķagrupas ir potenciālā 

sociālā riska, piemēram, 

seniori, daudzbērnu 

https://www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/jauniesiem/aktualitates/
https://www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/jauniesiem/aktualitates/


Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtību 

Jēkabpils novada 

pašvaldībā (likumi.lv). 

izvērtējot NVO darbības 

mērķus un izzinot telpu 

lietošanas mērķus.  

 

  

2) NVO ārējā finansējuma 

projektu līdzfinansēšana – 

atbilstoši “Nolikums par 

kārtību, kādā nevalstiskās 

organizācijas iesniedz 

pieteikumus projektu 

līdzfinansēšanai”: 

pašvaldība 

līdzfinansējumu piešķir 

sekojošā kārtībā un 

apjomā: 6.1. projektiem, 

kuru izpildes termiņš ir 

gads vai īsāks, 10 % no 

1.1. un 1.2.apakšpunktā 

minēto projektu 

attiecināmajām izmaksām, 

bet nepārsniedzot 5000 

euro vienā kalendārajā 

gadā; 6.2. projektiem, 

kuru izpildes termiņš ir 

ilgāks par gadu, 10 % no 

1.1. un 1.2.apakšpunktā 

minēto projektu 

attiecināmajām izmaksām, 

bet nepārsniedzot 5000 

euro vienā kalendārajā 

gadā; 6.3. vienai NVO 

gada laikā ne vairāk kā 

diviem līdzfinansējuma 

projektiem, tajā skaitā 

ievērojot 6.1. un 

6.2.apakšpunktā noteikto. 

Šie abi NOLIKUMI 

pieejami šeit (5. un 6.saite 

no apakšas): Nolikumi | 

Jekabpils novada 

pašvaldība  

 

ģimenes, vientuļie vecāki, 

cilvēki ar īpašām 

vajadzībām u.tml. 



Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

3) Dotācija nākamajam 

NVO darbības gadam, kas 

iesniedzama līdz tekošā 

gada 30.novembrim 

izvērtēšanai budžeta 

komisijai. Iesniegums 

iesniedzams atbilstoši 

NOTEIKUMIEM, 

pieejami šeit: Microsoft 

Word - Nr502_L mums 

noteikumi 2021 JND NVO 

finansesana_final (3) 

(jekabpils.lv). 

 

Jūrmalas 

valstspilsēta 

Atbilstoši Jūrmalas 

pilsētas domes 2017.gada 

12.janvāra saistošo 

noteikumu Nr.1 “Par 

transportlīdzekļu 

iebraukšanu īpaša režīma 

zonā Jūrmalas 

valstspilsētas 

administratīvajā teritorijā” 

14.11.apakšpunktam 

nodevas atvieglojumu 

piemēro reliģiskai 

organizācijai, kas veic 

reliģiskās organizācijas, 

labdarības vai sociālās 

aprūpes darbību, vai 

sabiedriskā labuma 

organizācija, kas veic 

labdarības vai trūcīgo un 

sociāli mazaizsargāto 

personu grupu sociālās 

labklājības celšanas 

darbību Jūrmalā, vai šādas 

organizācijas darbiniekam. 

Nodevas atvieglojuma 

apmērs 50%, ja persona ir 

Jūrmalas valstspilsētas 

pašvaldībai piederošie 

brīvie nekustamie īpašumi, 

tiek iznomāti atbilstoši 

Ministru Kabineta 

2018.gada 20.februāra 

noteikumiem Nr.97 

“Publiskas personas 

mantas iznomāšanas 

noteikumi” un ievērojot 

Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas 

likumā noteiktos 

nosacījumus. 

Jūrmalas valstspilsētas 

pašvaldība katru gadu 

organizē Iedzīvotāju 

iniciatīvas projektu 

konkursu, kas paredzēts 

nevalstiskajām 

organizācijām. Konkurss 

tiek rīkots četrās dažādās 

kategorijās (veselība, 

kultūra, labiekārtošana un 

integrācija), paredzot 

pašvaldības 

līdzfinansējumu 90% 

apmērā līdz 7000 euro. 

--- --- Administrācijas 

Stratēģiskā plānošanas 

nodaļa no 2022.gada 

septembra ir uzsākusi 

Jūrmalas biedrību, 

nodibinājumu vai reliģisku 

organizāciju informēšanu 

e-pastos par aktualitātēm 

pašvaldībā un arī ārpus tās 

par iespējām, fondu 

finansējumiem un citu 

aktuālo informāciju. 



Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

transportlīdzekļa 

īpašnieks, valdītājs, 

turētājs vai lietotājs. 

Krāslavas novads Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Kuldīgas novads Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Ķekavas novads Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Liepājas 

valstspilsēta 

Liepājas pilsētas domes 

19.01.2017. saistošo 

noteikumu Nr.1 “Par 

nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtību 

Liepājas pilsētā”, 

5.7.punktā noteikts, ka 

atvieglojumus taksācijas 

gadam nosaka nodokļa, 

kas aprēķināts saskaņā ar 

likuma "Par nekustamā 

īpašuma nodokli" 3.panta 

prasībām, maksātājiem, 

90% apmērā no aprēķinātā 

nekustamā īpašuma 

nodokļa summas nodokļa 

maksātājiem 

(nomniekiem) par 

Liepājas pilsētas 

pašvaldībai piederošajām 

ēkām (telpu grupām), kas 

tiek izmantotas 

(iznomātas) organizācijas 

(biedrības vai 

nodibinājuma), kam 

piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas 

statuss, darbības 

nodrošināšanai. 

Likuma noteiktajā kārtībā, 

pašvaldība nevalstiskajām 

organizācijām piešķir 

telpas bez nomas maksas 

sabiedriskā labuma 

darbībai.  

Pilsētā ir atvēlēta ēka, kurā 

telpas izmanto astoņas 

nevalstiskās organizācijas, 

kuru darbības jomas ir 

jaunieši, sociālā, 

mazākumtautību, senioru, 

dzīvnieku aizstāvju u.c. 

Savukārt ēkā esošo zāli 

pēc iepriekšējas 

pieteikšanās bez maksas 

var izmantot arī jebkura 

cita nevalstiskā 

organizācija savu 

aktivitāšu organizēšanai.  

Pašvaldība lietošanā ir 

nodevusi 13 telpas 12 

sabiedriskā labuma 

darbības statusu 

ieguvušām organizācijām. 

Pašvaldība organizē 

projektu līdzfinansēšanas 

konkursus, kuros var 

piedalīties gan uzņēmēji, 

gan nevalstiskās 

organizācijas. Informācija 

par projektu konkursiem 

pieejama: 

https://www.liepaja.lv/proj

ektu-lidzfinansejuma-

konkursi/?q=Konkursi  

Tostarp, tikai 

nevalstiskajām 

organizācijām ir pieejami 

divi projektu 

līdzfinansēšanas konkursi: 

1) Nevalstisko 

organizāciju projektu 

līdzfinansēšanas konkurss 

– budžets   30 000 EUR: 

https://www.liepaja.lv/nvo

-projekti/nevalstisko-

organizaciju-projektu-

konkurss/  

2) Nevalstisko 

organizāciju sociālās 

iekļaušanas veicināšanas 

projektu līdzfinansēšanas 

konkurss – budžets 100 

000 EUR: 

https://www.liepaja.lv/nvo

-projekti/socialas-

ieklausanas-veicinasana/  

Pašvaldība pērk sociālos 

pakalpojumus no 

nevalstiskajām 

organizācijām. Piemēram, 

no Liepājas Neredzīgo 

biedrības, Fonda 

“AGAPE”, biedrības 

“Dižvanagi” u.c. 

--- Liepājas valstspilsētas 

pašvaldības administrācijā 

un pašvaldības iestādēs 

ikvienam iedzīvotājam, tai 

skaitā nevalstiskajām 

organizācijām, 

pakalpojumi, 

konsultācijas, atbalsts 

dokumentu sagatavošanā 

un citi pakalpojumi ir bez 

maksas. Maksas 

pakalpojumi ir tikai tie, 

kuru izmaksas ir noteicis 

Ministru kabinets 

(nodevas u.c.). Pašvaldībā 

ir izveidots Apmeklētāju 

pieņemšanas centrs, kura 

darbinieku ikdiena ir 

sniegt atbildes uz 

jautājumiem, konsultēt 

gan rakstiski, gan atbildot 

uz telefona zvaniem, gan 

palīdzot klātienes 

apmeklētājiem.  

Pašvaldībā ir pieejams 

brīvpieejas dators, kurš 

atrodas administrācijas 

ēkas vestibilā. Brīvpieejas 

datori ir katrā pašvaldības 

bibliotēkā, kuras atrodas 

mikrorajonos. 

https://www.liepaja.lv/projektu-lidzfinansejuma-konkursi/?q=Konkursi
https://www.liepaja.lv/projektu-lidzfinansejuma-konkursi/?q=Konkursi
https://www.liepaja.lv/projektu-lidzfinansejuma-konkursi/?q=Konkursi
https://www.liepaja.lv/nvo-projekti/nevalstisko-organizaciju-projektu-konkurss/
https://www.liepaja.lv/nvo-projekti/nevalstisko-organizaciju-projektu-konkurss/
https://www.liepaja.lv/nvo-projekti/nevalstisko-organizaciju-projektu-konkurss/
https://www.liepaja.lv/nvo-projekti/nevalstisko-organizaciju-projektu-konkurss/
https://www.liepaja.lv/nvo-projekti/socialas-ieklausanas-veicinasana/
https://www.liepaja.lv/nvo-projekti/socialas-ieklausanas-veicinasana/
https://www.liepaja.lv/nvo-projekti/socialas-ieklausanas-veicinasana/


Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

Limbažu novads Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Līvānu novads  Biedrībai “Baltā māja” 

pašvaldība ir piešķīrusi 

pašvaldības telpas un 

pārsvarā apmaksā 

komunālos un citus 

pakalpojumus biedrības 

funkciju veikšanai. 

Biedrība lielākoties 

darbojas maznodrošināto 

un trūcīgo iedzīvotāju, 

cilvēku ar invaliditāti un 

mazākumtautību 

integrācijas jomā. 

 

Piešķirtas telpas un to 

uzturēšanas apmaksas no 

pašvaldības budžeta tiek 

veiktas biedrībai “Līvānu 

novada pensionāri. 

Mazo grantu projektu 

konkurss, kura ietvaros 

pašvaldība piešķir 

līdzfinansējumu biedrību 

un iedzīvotāju iniciatīvas 

grupu brīvprātīgām 

iniciatīvām iedzīvotājiem 

labvēlīgas vides 

veidošanai.  

 

Biedrībai “Baltā māja” 

Līvānu novada pašvaldība 

ir deleģējusi funkcijas 

sociālajā jomā (mājas 

aprūpes pakalpojums, 

dienas centrs personām ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem, sociālais 

centrs – dušas, veļas 

mazgātava), ko biedrība 

īsteno par pašvaldības 

finansējumu. 

Biedrības ar 

līdzfinansējumu piedalās 

LEADER projektu 

konkursos – lai projektus 

būtu iespējams realizēt, 

NVO vēršas pašvaldībā 

pēc līdzfinansējuma, kas 

tiek izvērtēts domes sēdē 

pēc atbilstības Attīstības 

programmai. 

 

Līvānu novadā darbojas 

dzīvnieku aizsardzības 

biedrība “Ingato”, kurai 

pašvaldība katru gadu 

piešķir līdzekļus 

bezsaimnieka dzīvnieku 

(kaķu) sterilizācijai, kā arī 

citām biedrības 

iniciatīvām – dzīvnieku 

uzturēšanai atbilstošos 

apstākļos u.c. 

 

Visu četru kristīgo 

konfesiju draudžu baznīcu 

remontdarbiem un citām 

nepieciešamībām tiek 

paredzēti līdzekļi 

pašvaldības ikgadējā 

budžetā. 

 

Kopš 2004. gada pēc 

vietējā uzņēmēja SIA 

“Light Guide Optics 

International” vadītāja 

iniciatīvas ieviesta un tiek 

piešķirta stipendija Līvānu 

novada jauniešu studijām 

augstskolās. Minētais 

Vēl pašvaldība atbalsta un 

aktīvi sadarbojas ar 

Līvānu slāvu biedrību 

“Uzori”, slāvu kultūras 

ansambli “Razdoļje”, 

biedrību “Līvānu novada 

pensionāri”, vairākām 

novada sporta 

organizācijām, Līvānu 

novada jauniešu domi, 

nodibinājumu 

“Viduslatgales pārnovadu 

fonds”, biedrību 

“Pomorje”, kristīgo 

konfesiju draudzēm – 

katoļu, luterāņu, 

vecticībnieku, 

pareizticīgo. 

 

Tāpat pašvaldība atbalsta 

gan finansiāli, gan 

praktiski sporta biedrību 

iniciatīvas. 

 

Pašvaldības NVO pēc to 

iesniegumiem piešķir arī 

bezmaksas transportu 

projektu un citu 

sabiedrībai nozīmīgu 

aktivitāšu īstenošanai. 

 

 



Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

uzņēmējs joprojām ir 

stipendiju programmas 

ģenerālsponsors, kuram 

pievienojušies arī citi 

vietējie uzņēmēji. 

Stipendijām ziedotos 

finanšu līdzekļus 

sadarbībā ar pašvaldību 

administrē nodibinājums 

“Viduslatgales pārnovadu 

fonds”. (trīspusējā 

sadarbība). 

Otra SIA “Light Guide 

Optics International” 

uzņēmēja iniciatīva ir 

stipendijas Līvānu novada 

pedagogiem, ko 

uzņēmums piešķir kopš 

2014.gada. Abās 

programmās pašvaldība ir 

sadarbības partneris, kurš 

sniedz praktisko, 

organizatorisko un 

informatīvo atbalstu. 

Ludzas novads --- Pašvaldība iznomā telpas 

biedrībām, pamatojoties 

uz Izsolēm, to 

normatīviem aktiem 

(novadā ir pāris 

patapinājuma līgumi ar 

biedrībām par telpām, kur 

tika īstenots kāds 

pašvaldībai nozīmīgs 

projekts). 

--- --- Pašvaldībai ir izstrādāts 

nolikums “Ludzas novada 

pašvaldības 

līdzfinansējuma 

piešķiršanas un kontroles 

kārtības”, kurā ir 

paredzētas iespējas NVO 

pretendēt uz 

līdzfinansējumu pasākumu 

un projektu realizācijai. 

Pašvaldības darbinieki 

sniedz konsultācijas 

visiem interesentiem - 

projektu jomā, telpu nomā, 

īpašuma apsaimniekošanā 

u.c. jautājumos, tā ir 

bezmaksas konsultācijas. 

 

Pašvaldība savā interneta 

tīmekļvietnē 

www.ludzasnovads.lv 

publicē NVO iesūtīto 

informāciju/ preses relīzes 

par NVO gaidāmajiem, 

notikušajiem pasākumiem, 

projektu realizāciju u.c. 



Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

informāciju, kas saistoša 

Ludzas novada 

iedzīvotājiem (izņemot 

komerciāla rakstura). 

Madonas novads Nav. NVO ar sabiedriskā 

labuma statusu ir iespēja 

iegūt bezatlīdzības 

lietošanā telpas. 

Madonas NVO iniciatīvu 

projektu konkurss 

(2022.gadā  līdz 1400 

vienam projektam). 

 

NVO var piedalīties bērnu 

un jauniešu nometņu 

projektu konkursā 

(2022.gadā līdz 2000 

vienam projektam). 

 

Kā sadarbības organizācija 

NVO var piedalīties 

Madonas novada jauniešu 

iniciatīvu konkursā (līdz 

500 eiro vienam 

projektam). 

Atsevišķās jomās 

pašvaldība ir deleģējusi 

savas funkcijas NVO 

sektoram. Piemēra, 

sociālajā  jomā atsevišķu 

pakalpojumu 

nodrošināšanai. 

Līdzfinansējums NVO 

projektiem. 

Madonas novada 

pašvaldībā jebkuram NVO 

pārstāvim ir iespēja 

griezties un saņemt 

bezmaksas konsultācijas 

no speciālistiem. 

 

Transporta pakalpojumi 

vai to  apmaksa – 

pamatojoties uz 

iesniegumu, domes 

lēmumu budžeta ietvaros. 

 

Pakalpojumu pirkšana no 

NVO (pasākumi, 

aktivitāšu organizēšana 

u.c.). 

Mārupes novads --- Ar biedrību “Pierīgas 

partnerība” ir noslēgts 

līgums Nr.1/4-10/37-2022 

“Par nedzīvojamās telpas 

Nr.1-1 Mazcenu alejā 

33/3, Jaunmārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā”. 

 

Biedrībai “Labdarības 

lapa” piešķirtas telpas 

Vecozolu ielā 103, 

Mārupē, pašvaldība 

nodrošina WC un 

atkritumu 

apsaimniekošanu. 

Mārupes novada 

biedrībām iespējams 

saņemt finansiālu atbalstu 

pasākumu un aktivitāšu 

īstenošanai – vienam 

projektam līdz 2500 EUR, 

piedaloties konkursā 

“Mārupe – mūsu mājas”. 

Katru gadu šo iespēju 

izmanto nevalstiskās 

organizācijas, kuras 

organizē publiskus 

pasākumus vai aktivitātes 

iedzīvotājiem aktīvās 

atpūtas, sporta, izglītojošā 

vai citās sfērās. 2022.gadā 

konkursa kārtībā 

finansējumu ieguva 5 

biedrības: “Prioritāte”, 

--- --- --- 



Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

“Jaunmārupe skrien!”, 

“Džudo klubs Mārupe”, 

“Mārupes uzņēmēji”, 

“Sporta klubs Virsotne”.  

Plašāka informācija par 

konkursu 

https://www.marupe.lv/lv/

sabiedriba/konkursi/projek

tu-konkurss-marupe-

musu-majas  

Ogres novads Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Olaines novads Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Preiļu novads Nav. Iespēju robežās 

nevalstiskās organizācijas 

tiek nodrošinātas ar telpām 

to darbības 

nodrošināšanai. 

Pašvaldība katru gadu 

novirza 10000 EUR Mazo 

grantu projektu 

konkursam, ko administrē 

nodibinājums 

“Viduslatgales pārnovadu 

fonds”. 

Viena projekta atbalstāmā 

summa ir 550 EUR. 

Informācija www.vlpf.lv.   

Nav. Pašvaldība nodrošina 

līdzfinansējumu 10% 

apmērā nevalstisko 

organizāciju projektiem. 

Līdzfinansējuma kopējā 

summa 2022. gadā 16 000 

EUR. 

Kopš 2022. gada 

1.septembra pašvaldībā 

strādā Vecākais eksperts 

sadarbībā ar NVO, kura 

pienākumos ietilpst arī 

konsultāciju sniegšana par 

nevalstiskā sektora 

aktualitātēm. 

 

Pašvaldība vienmēr 

atvērta sarunai ar novada 

nevalstiskajām 

organizācijām pilsoniskās 

sabiedrības stiprināšanai 

un savstarpējā dialoga 

attīstībai. 

Rēzeknes 

valstspilsēta 

Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Rēzeknes novads Nodokļu atvieglojumi tiek 

piemēroti tieši tāpat kā 

citām personām atbilstoši 

likuma “Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 

nosacījumiem. Rēzeknes 

novada pašvaldībā nav 

izdoti saistošie noteikumi, 

kuros paredzēti papildus 

atvieglojumi atsevišķām 

Pašvaldības telpu 

izmantošanas iespējas ir 

vienādas ar citām 

personām, kuras vēlas 

izmantot pašvaldības 

telpas. Rēzeknes novada 

pašvaldība saskaņā ar 

Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas 

Projektu konkursos ir 

vienādas iespējas iesniegt 

pieteikumus un realizēt 

projektus tāpat kā citām 

personām. 

Nav. --- Rēzeknes novada 

pašvaldībā ir pieejami 

bezmaksas resursi 

(piemēram, iespēja 

izmantot pakalpojumus, 

konsultācijas, kustamās 

mantas piešķiršana, 

nekustamās mantas 

iznomāšana) pamatojoties 

vienlīdzības principu, tieši 

https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/konkursi/projektu-konkurss-marupe-musu-majas
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/konkursi/projektu-konkurss-marupe-musu-majas
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/konkursi/projektu-konkurss-marupe-musu-majas
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/konkursi/projektu-konkurss-marupe-musu-majas
http://www.vlpf.lv/


Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātāju 

kategorijām, tajā skaitā 

nevalstiskajām 

organizācijām. 

likuma 5.panta 

nosacījumiem ir nodevusi 

bezatlīdzības lietošanā 

telpas nevalstiskām 

organizācijām, kurām 

piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas 

statuss. 

tāpat kā visām pārējām 

fiziskām un juridiskām 

personām, ievērojot ārējo 

normatīvo aktu 

noteikumus. 

Rīgas valstspilsēta Rīgas valstspilsētas 

pašvaldība piešķir 

nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumus 

atsevišķām nodokļa 

maksātāju kategorijām par 

administratīvajā teritorijā 

esošo nekustamo īpašumu 

– zemi un ēkām, tai skaitā 

arī nevalstiskajām 

organizācijām. 

Informācija par nekustamā 

īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piemērošanu 

un saistošie noteikumi 

atrodami Rīgas domes 

Pašvaldības ieņēmumu 

pārvaldes tīmekļa vietnes 

sadaļā - 

https://pip.riga.lv/par-

nodokli/.  

Informācija par nekustamā 

īpašuma atlaidēm 

nevalstiskajām 

organizācijām, kurām 

piešķirts sabiedriskā 

labuma statuss atrodama 

sadaļā  

https://pip.riga.lv/atviegloj

umi-sabiedriska-labuma-

organizacijas-2022/.  

[Skatīt informāciju pēdējā 

kolonnā par NVO namu.] 

Finansēšanas konkursi 

kultūras, izglītības un 

sporta norišu 

organizēšanas atbalstam 

Rīgā. 

Izsludinātie konkursi, 

konkursu nolikumi, 

saistošie noteikumi un 

vadlīnijas atrodami Rīgas 

domes Izglītības, kultūras 

un sporta departamenta 

tīmekļa vietnes sadaļā 

https://iksd.riga.lv/lv/rd-

iksd/finansesanas-

konkursi.  

 

Sabiedrības integrācijas 

projektu konkurss 

nevalstiskajām 

organizācijām. 

Konkursa mērķis ir 

veicināt sabiedrības 

integrāciju Rīgas pilsētā 

un sekmēt saliedētas 

sabiedrības veidošanos, 

kurā ir augsts sabiedrības 

locekļu līdzdalības un 

sadarbības līmenis, kā arī 

tiek respektētas 

demokrātiskas nacionālas 

valsts vērtības. Konkursa 

nolikums un saistošie 

Rīgas valstspilsētas 

pašvaldība šobrīd 

deleģējusi no pašvaldības 

funkcijām izrietošus 

pārvaldes uzdevumus 

šādām nevalstiskajām 

organizācijām: 

• Biedrība “Young Folks 

LV”, reģ. nr. 

40008225108 - NEET 

jauniešu prasmju 

attīstīšana un iesaiste 

izglītībā vai nodarbinātībā. 

• Nodibinājums "Baltijas 

Reģionālais fonds", reģ. 

nr. 40008178265 - NEET 

jauniešu prasmju 

attīstīšana un iesaiste 

izglītībā vai nodarbinātībā. 

• Nodibinājums "Sociālo 

pakalpojumu aģentūra", 

reģ. nr. 40008074506 – 

dienas centra pakalpojuma 

nodrošināšana 

pilngadīgām personām ar 

redzes traucējumiem. 

• Biedrība “Latvijas SOS - 

bērnu ciematu asociācija”, 

reģ. nr. 40008029381 – 

sociālā darba pakalpojuma 

sniegšana ģimenēm ar 

bērniem - individuāla 

--- Rīgā kopš 2013. gada 

darbojas NVO nams, 

piedāvājot bezmaksas 

resursus Rīgas 

nevalstiskajām 

organizācijām darbībai un 

kapacitātes 

paaugstināšanai, 

informācijas, labās prakses 

un pieredzes apmaiņai, 

nozaru organizāciju 

sadarbības veicināšanai, 

organizāciju aktīvistu 

apmācībai un jaunu 

organizāciju dalībnieku 

piesaistīšanai. Plašāka 

informācija par NVO 

nama darbību atrodama 

tīmekļa vietnes 

www.apkaimes.lv sadaļā 

https://apkaimes.lv/integra

cija/par-nvo-namu/. 

NVO nams bez maksas 

piedāvā: 

• Seminārus par dažādām 

NVO aktuālām tēmām. 

2021. gadā noticis 41 

seminārs. 2022. gadā līdz 

šim organizēti 25 

semināri. Semināru 

apraksti un prezentācijas 

ievietoti tīmekļa vietnes 

https://pip.riga.lv/par-nodokli/
https://pip.riga.lv/par-nodokli/
https://pip.riga.lv/atvieglojumi-sabiedriska-labuma-organizacijas-2022/
https://pip.riga.lv/atvieglojumi-sabiedriska-labuma-organizacijas-2022/
https://pip.riga.lv/atvieglojumi-sabiedriska-labuma-organizacijas-2022/
https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/finansesanas-konkursi
https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/finansesanas-konkursi
https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/finansesanas-konkursi
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/
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funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

noteikumi atrodami 

tīmekļa vietnes  

www.apkaimes.lv sadaļā 

https://apkaimes.lv/integra

cija/finansesanas-

konkursi/. 

 

Rīgas pilsētas līdzdalības 

budžeta projektu ideju 

īstenošanas konkurss. 

Konkursa mērķi ir veicināt 

apkaimju attīstību Rīgā, to 

teritorijas kā pilsētas daļas 

īpašo identitāti, 

atpazīstamību un sekmēt 

to revitalizāciju, pastāvīgi 

un mērķtiecīgi veicināt 

Rīgas apkaimju 

iedzīvotāju iesaisti un 

līdzdalību apkaimju 

attīstībā, radīt publiski 

pieejamus uzlabojumus 

apkaimēs, veicinot 

iedzīvotāju sadarbību un 

radošumu un pašvaldībai 

iegūt vērtīgu atgriezenisko 

saiti par nepieciešamajiem 

pilsētvides uzlabojumiem, 

kas ir svarīgi Rīgas 

iedzīvotājiem. Konkursa 

nolikums atrodams 

tīmekļa vietnes 

https://balso.riga.lv/ sadaļā 

https://balso.riga.lv/par-

iniciativu. 

 

Apkaimju iniciatīvu 

līdzdalības un piederības 

veicināšanas projektu 

konkurss. 

uzvedības sociālās 

korekcijas programmu 

izstrāde. 

• Nodibinājums 

"CARITAS LATVIJA", 

reģ. nr. 40008086191 - 

dienas centra pakalpojuma 

nodrošināšana 

pilngadīgām personām ar 

redzes traucējumiem. 

• Nodibinājums "Latvijas 

Evaņģēliski luteriskās 

Baznīcas Diakonijas 

centrs", reģ. nr. 

40003203458 - NEET 

jauniešu prasmju 

attīstīšana un veicināšana 

iesaistei izglītībā. 

• Biedrība "Move up", reģ. 

nr. 50008167371 - NEET 

jauniešu prasmju 

attīstīšana un iesaiste 

izglītībā vai nodarbinātībā. 

• Nodibinājums 

"Pievienotā Vērtība", reģ. 

nr. 40008165608 - NEET 

jauniešu prasmju 

attīstīšana un iesaiste 

izglītībā vai nodarbinātībā. 

• Biedrība “Latvijas 

Nedzirdīgo savienība”, 

reģ. nr. 40008000615: 

- NEET jauniešu prasmju 

attīstīšana un iesaiste 

izglītībā vai nodarbinātībā; 

- dienas centra 

pakalpojuma 

nodrošināšana 

pilngadīgām personām ar 

dzirdes invaliditāti. 

www.apkaimes.lv sadaļā 

https://apkaimes.lv/integra

cija/seminari/. Informācija 

par gaidāmajiem 

semināriem regulāri tiek 

ievietota tīmekļa vietnēs 

www.riga.lv un 

www.apkaimes.lv 

jaunumu sadaļās. 

• Telpas ar aprīkojumu 

dažādu norišu – semināru, 

konferenču, mēģinājumu, 

koncertu un citu pasākumu 

rīkošanai. Pieejamo telpu 

un aprīkojuma apraksti un 

telpu rezervācijas anketa 

atrodami tīmekļa vietnes 

www.apkaimes.lv sadaļā 

https://apkaimes.lv/integra

cija/par-nvo-namu/telpu-

lietosana/. Telpu 

pieejamības kalendārs ir 

pieejams sadaļā 

https://apkaimes.lv/integra

cija/par-nvo-

namu/kalendars/.  2022. 

gada vasarā pašvaldība 

paplašināja pieejamo telpu 

skaitu, un šobrīd NVO 

aktivitātēm, bez jau 

esošajām telpām NVO 

namā Ieriķu ielā 43A, ir 

pieejamas telpas arī 

Eduarda Smiļģa ielā 46, 

Gobas ielā 6 un 

Daugavpils ielā 31. 

• Aprīkojumu nevalstisko 

organizāciju rīkoto 

pasākumu nodrošināšanai 

ārpus NVO nama telpām. 

https://apkaimes.lv/integracija/finansesanas-konkursi/
https://apkaimes.lv/integracija/finansesanas-konkursi/
https://apkaimes.lv/integracija/finansesanas-konkursi/
https://balso.riga.lv/par-iniciativu
https://balso.riga.lv/par-iniciativu
https://apkaimes.lv/integracija/seminari/
https://apkaimes.lv/integracija/seminari/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-lietosana/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-lietosana/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-lietosana/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/kalendars/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/kalendars/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/kalendars/
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Konkursa mērķis ir sniegt 

līdzfinansējumu 

projektiem, kas aktualizē 

un veicina Rīgas 

iedzīvotāju pilsonisko 

līdzdalību, kā arī izglīto un 

informē iedzīvotājus par 

šo tēmu, tai skaitā veicina 

brīvprātīgo darbu un 

piederības sajūtu savai 

apkaimei, pilsētai un 

valstij, aktivizē apkaimju 

kustību kā vienu no 

iedzīvotāju 

pašorganizācijas veidiem, 

lai veiktu vietējās 

kopienas interešu 

aizstāvēšanu, izzinātu 

iedzīvotāju problēmas un 

meklētu risinājumus 

savstarpējā iedzīvotāju un 

pašvaldības sadarbībā, kā 

arī nodrošinātu iedzīvotāju 

personisko līdzdalību 

kopienas dzīves vides 

uzlabošanā. Konkursa 

nolikums un saistošie 

noteikumi atrodami 

tīmekļa vietnes 

www.apkaimes.lv sadaļā 

https://apkaimes.lv/integra

cija/finansesanas-

konkursi/. 

 

Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības finansiālais 

atbalsts pilsētas apkaimju 

biedrībām. 

Konkursa mērķis ir 

finansiāli atbalstīt Rīgas 

• Biedrība "Latvijas 

Neredzīgo biedrība", reģ. 

nr. 40008004000 - dienas 

centra pakalpojuma 

nodrošināšana 

pilngadīgām personām ar 

redzes traucējumiem. 

Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības noslēgtie 

deleģēšanas līgumi 

atrodami pašvaldības 

oficiālās tīmekļa vietnes 

www.riga.lv sadaļā 

https://www.riga.lv/lv/dele

gesanas-ligumi.  

Pieejamā aprīkojuma 

saraksts un pieteikums 

atrodami tīmekļa vietnes 

www.apkaimes.lv sadaļā 

https://apkaimes.lv/integra

cija/par-nvo-namu/telpu-

lietosana/.  

https://apkaimes.lv/integracija/finansesanas-konkursi/
https://apkaimes.lv/integracija/finansesanas-konkursi/
https://apkaimes.lv/integracija/finansesanas-konkursi/
https://www.riga.lv/lv/delegesanas-ligumi
https://www.riga.lv/lv/delegesanas-ligumi
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-lietosana/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-lietosana/
https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-lietosana/
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apkaimju biedrību 

darbību, stiprināt biedrību 

kapacitāti un veicināt 

biedrību sadarbību ar 

pašvaldību sabiedrības 

iesaistes un Rīgas pilsētas 

apkaimju attīstības 

jautājumos, tajā skaitā 

jautājumos par 

pašvaldības publiskās 

infrastruktūras 

pilnveidošanu un publiskā 

lietošanā esošas teritorijas 

labiekārtošanu pašvaldības 

funkciju īstenošanas 

nodrošināšanai. Konkursa 

nolikums un saistošie 

noteikumi atrodami 

tīmekļa vietnes 

www.apkaimes.lv 

jaunumu sadaļā 

https://apkaimes.lv/rigas-

valstspilsetas-pasvaldiba-

aicina-rigas-pilsetas-

apkaimju-attistibas-

biedribas-lidz-15-martam-

pieteikties-pasvaldibas-

atbalstam%ef%bf%bc/. 

 

Rīgas domes Labklājības 

departamenta finansējums 

nevalstisko organizāciju 

aktivitāšu īstenošanai. 

Finansēšanas mērķis ir 

atbalstīt NVO darbību, to 

pakalpojumus 

(pasākumus) sociālajos, 

veselības veicināšanas un 

slimību profilakses 

jautājumos un veicināt 

https://apkaimes.lv/rigas-valstspilsetas-pasvaldiba-aicina-rigas-pilsetas-apkaimju-attistibas-biedribas-lidz-15-martam-pieteikties-pasvaldibas-atbalstam%ef%bf%bc/
https://apkaimes.lv/rigas-valstspilsetas-pasvaldiba-aicina-rigas-pilsetas-apkaimju-attistibas-biedribas-lidz-15-martam-pieteikties-pasvaldibas-atbalstam%ef%bf%bc/
https://apkaimes.lv/rigas-valstspilsetas-pasvaldiba-aicina-rigas-pilsetas-apkaimju-attistibas-biedribas-lidz-15-martam-pieteikties-pasvaldibas-atbalstam%ef%bf%bc/
https://apkaimes.lv/rigas-valstspilsetas-pasvaldiba-aicina-rigas-pilsetas-apkaimju-attistibas-biedribas-lidz-15-martam-pieteikties-pasvaldibas-atbalstam%ef%bf%bc/
https://apkaimes.lv/rigas-valstspilsetas-pasvaldiba-aicina-rigas-pilsetas-apkaimju-attistibas-biedribas-lidz-15-martam-pieteikties-pasvaldibas-atbalstam%ef%bf%bc/
https://apkaimes.lv/rigas-valstspilsetas-pasvaldiba-aicina-rigas-pilsetas-apkaimju-attistibas-biedribas-lidz-15-martam-pieteikties-pasvaldibas-atbalstam%ef%bf%bc/
https://apkaimes.lv/rigas-valstspilsetas-pasvaldiba-aicina-rigas-pilsetas-apkaimju-attistibas-biedribas-lidz-15-martam-pieteikties-pasvaldibas-atbalstam%ef%bf%bc/


Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

sociālo, veselības aprūpes 

un nodarbinātības 

pakalpojumu pieejamību 

Rīgā. Konkursa noteikumi 

un dokumentācija 

atrodami Rīgas domes 

Labklājības departamenta 

tīmekļa vietnes sadaļā 

https://ld.riga.lv/lv/par-

departamentu/finansejuma

-pieprasijuma-

konkursi.html.  

Ropažu novads Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Salaspils novads Nav. Salaspils novada 

pašvaldības iestādē 

“Salaspils novada 

sociālais dienests” 

(turpmāk – Sociālais 

dienests) var saņemt 

konsultācijas iestādes 

kompetences ietvaros un 

lietot telpas Skolas ielā 7, 

Salaspilī, saskaņojot laikus 

un dalībnieku skaitu ar 

Sociālo dienestu. 

 

Savukārt, Salaspils novada 

pašvaldības iestāde 

“Salaspils kultūras nams” 

piedāvā telpu nomu darba 

dienās, no plkst.9:00 līdz 

plkst.13:30. t.i., laikā, kad 

iestādē nenotiek interešu 

izglītības nodarbības un 

amatiermākslas kolektīvu 

mēģinājumi. 

--- Nav. Katru gadu ir iespēja 

piedalīties NVO projektu 

līdzfinansēšanas konkursā 

un saņemt Salaspils 

novada pašvaldības 

līdzfinansējumu līdz 2500 

EUR apmērā. Konkursa 

mērķis ir atbalstīt 

sabiedriski nozīmīgu 

programmu, projektu un 

pasākumu īstenošanu 

Salaspils novadā. 

--- 

Saldus novads Nodokļu atlaides atbilstoši 

Saldus novada pašvaldības 

saistošiem noteikumiem 

Nr. 63 “Par atvieglojumu 

Saldus KOPtelpa Striķu 

ielā 2, Saldū – ģimenēm ar 

bērniem draudzīgas 

kopstrādes un semināru 

Saldus novada sabiedrisko 

organizāciju atbalsta fonda 

projektu konkurss. Fonda 

mērķis ir veicināt aktīvas 

Brocēnu publiskās pirts kā 

kultūras, tradīciju 

funkcijas deleģēšana 

biedrībai “Terme”. 

Atbalsts Saldus novada 

sporta biedrībām atbilstoši 

2021. gada 21. oktobra 

Saldus novada domes 

--- 

https://ld.riga.lv/lv/par-departamentu/finansejuma-pieprasijuma-konkursi.html
https://ld.riga.lv/lv/par-departamentu/finansejuma-pieprasijuma-konkursi.html
https://ld.riga.lv/lv/par-departamentu/finansejuma-pieprasijuma-konkursi.html
https://ld.riga.lv/lv/par-departamentu/finansejuma-pieprasijuma-konkursi.html


Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

piešķiršanu nekustamā 

īpašuma nodokļa 

maksātājiem Saldus 

novadā”, kas pieņemti ar 

2021.gada 28.oktobra 

sēdes lēmums, protokols 

Nr.19, 103.§: 

Atvieglojumi no taksācijas 

gadam aprēķinātās 

nekustamā īpašuma 

nodokļa summas: 

biedrībām un 

nodibinājumiem, kas 

saņēmuši sabiedriskā 

labuma statusu, realizējuši 

ES projektus, kuru līdzekļi 

100% ieguldīti 

pašvaldības nekustamā 

īpašumā, kas netiek 

izmantots saimnieciskajā 

darbībā-90% apmērā. 

telpas jaunajiem 

uzņēmējiem un 

nevalstiskajām 

organizācijām, 

pašvaldības speciālistu 

bezmaksas konsultācijas 

uzņēmējdarbības, 

sabiedrības līdzdalības un 

nevalstisko organizāciju 

atbalsta jautājumos. 

 

Atvieglojumi telpu nomas 

maksai atbilstoši 2022. 

gada 24. marta Saldus 

novada domes lēmumam 

“Par atvieglojumu 

piešķiršanu telpu nomas 

maksai Saldus novada 

pašvaldības iestādēs, 

pagasta pārvaldēs, 

aģentūrās”, protokols 

Nr.56, 6.§: 

Piešķir atvieglojumu 90% 

apmērā maksai par telpu 

nomu biedrībām, 

nodibinājumiem un 

organizācijām, kas 

saņēmušas sabiedriskā 

labuma organizācijas 

statusu, kas tiek nomātas 

no Saldus novada 

pašvaldības iestādēm un 

aģentūrām, sabiedriskā 

labuma statusa funkciju 

nodrošināšanai. 

Piešķir atvieglojumu 30% 

apmērā maksai par telpu 

nomu biedrībām, 

nodibinājumiem un 

organizācijām, kas tiek 

un līdzatbildīgas 

sabiedrības attīstību 

Saldus novadā, finansiāli 

atbalstot biedrību, 

nodibinājumu un reliģisko 

organizāciju, kuras neveic 

komercdarbību, 

sabiedriskās aktivitātes. 

Finansējums 2022. gadā 

15000 euro. Finansējums 

paredz katrai organizācijai 

vienam projektam ne 

vairāk kā 400 eiro, 2 

reizes  viena budžeta gada 

ietvaros. 

 

Saldus novada pašvaldības 

projektu fonda projektu 

konkurss nevalstiskajām 

organizācijām. Fonda 

mērķis ir sniegt atbalstu 

šādās jomās - veselība, 

vide, izglītība, kultūra, 

sports, māksla, sociālā 

joma, lauku attīstība un 

mazināt Covid 19 sekas 

Saldus novadā. 

Finansējums 2022. gadā 

50000 euro. Projektu 

konkurss norisinās 

atbilstoši nolikumam 

vienu reizi gadā 5 dažādās 

programmās: Vispārīgā 

projektu programma 

(2022.gadā 21000 euro), 

Tūrisma attīstības 

programma (2022.gadā 

6000 euro), Covid 19 seku 

mazināšanas projektu 

programma (2022.gadā 

lēmumam “Par finansiālu 

atbalstu Saldus novada 

sporta biedrībām un 

nodibinājumiem 

NOLIKUMS”, protokols 

Nr.19, 23.§. 

Pašvaldības finansiālo 

atbalstu piešķir sporta 

organizācijām, kuru 

juridiskā adrese ir Saldus 

novadā un kas savu 

darbību veic Saldus 

novadā. Atbalsta mērķis ir 

finansiāli atbalstīt sporta 

organizāciju līdzdalību 

sportisko aktivitāšu un 

sacensību organizēšanā 

Saldus novadā, tādējādi 

sekmējot sporta attīstību, 

veicinot sportistu izaugsmi 

un meistarību, kā arī 

veicinot novada 

iedzīvotāju iesaistīšanos 

aktīvās sporta nodarbībās. 

Finansējums 2022. gadā 

70000 euro. 



Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

nomātas no Saldus novada 

pašvaldības iestādēm un 

aģentūrām, izglītības, 

kultūras, sociālo funkciju 

nodrošināšanai. 

10000 euro), Jauniešu 

projektu programma 

(2022.gadā 5000 euro) un 

“Darbību īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” (LEADER 

pieejas īstenošanas) 

projektu līdzfinansējuma 

programma (2022.gadā 

8000 euro). 

Saulkrastu novads --- Telpu iznomāšana 

biedrības mērķu 

sasniegšanai novada 

teritorijā.  

NVO projektu konkursi 

sabiedrībai nozīmīgu 

aktivitāšu īstenošanai 

dažādām mērķa grupām 

novadā. 

--- Dotācijas nevalstisko 

organizāciju mērķu 

sasniegšanai gan kultūras, 

senioru, zvejnieku, 

nekustamo īpašumu 

apsaimniekošana, gan 

reliģiskām, u.c. 

aktivitātēm. 

Kustamas mantas 

nodošana lietošanā 

biedrības mērķu 

sasniegšanai novada 

teritorijā. 

 

Saulkrastu novada 

pašvaldība ir atvērta 

dažāda veida sadarbībai ar 

nevalstisko sektoru. 

Siguldas novads Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Smiltenes novads Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Talsu novads --- Informējam, ka 

Pašvaldība, saskaņā ar 

Ministru kabineta 2018. 

gada 20. februāra 

noteikumiem Nr.97 

“Publiskas personas 

mantas iznomāšanas 

noteikumi”, var iznomāt 

nomas objektu biedrībām, 

nodibinājumiem, kuru 

darbība sniedz nozīmīgu 

labumu sabiedrībai vai 

kādai tās daļai, it sevišķi, 

ja tā vērsta uz labdarību, 

cilvēktiesību un indivīda 

tiesību aizsardzību, 

pilsoniskas sabiedrības 

Talsu novada kultūras un 

tūrisma projektu 

finansēšanas konkurss:  

https://talsunovads.lv/iedzi

votajiem/sabiedribas-

lidzdaliba/konkursi-un-

apbalvojumi/talsu-novada-

kulturas-un-turisma-

projektu-finansesanas-

konkurss/. Pašvaldības 

2022. gada budžetā 

plānots finansējums 25000 

EUR apmērā, konkursa 

prioritāte “Kultūrvides 

unikalitāte, jaunrade un 

kopienas tradīcijas 

projektos, kuri īstenoti 

Nav. Tiek nodrošināts 

finansējums nevalstisko 

organizāciju ieceru 

īstenošanai, kultūras, 

sporta un tūrisma 

piedāvājuma veidošanai 

Talsu novadā. 

 

Novada sportistu un sporta 

komandu attīstībai un 

izaugsmei Pašvaldība 

2022. gada budžetā 

ieplānojusi finansējumu 

52000 EUR apmērā, kur 

finansējums tiek piešķirts 

saskaņā ar Talsu novada 

domes saistošajiem 

Aktīvs darbs notiek Talsu 

novada tūrisma uzņēmēju 

un uzņēmēju atbalsta, kur, 

t.sk. tūrisma nevalstiskās 

organizācijas, tiek 

iesaistītas tūrisma 

piedāvājuma veidošanā un 

īstenošanā, nodrošinot 

pārstāvjiem arī 

profesionālās pilnveides 

iespējas (lekcijas, 

semināri) un pieredzes 

apmaiņu (tikšanās, kopīgi 

pasākumi), un publicitātes 

un mārketinga iespējas 

(Pašvaldības komunikāciju 

tīkli, bukleti, ceļveži, 

https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/sabiedribas-lidzdaliba/konkursi-un-apbalvojumi/talsu-novada-kulturas-un-turisma-projektu-finansesanas-konkurss/
https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/sabiedribas-lidzdaliba/konkursi-un-apbalvojumi/talsu-novada-kulturas-un-turisma-projektu-finansesanas-konkurss/
https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/sabiedribas-lidzdaliba/konkursi-un-apbalvojumi/talsu-novada-kulturas-un-turisma-projektu-finansesanas-konkurss/
https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/sabiedribas-lidzdaliba/konkursi-un-apbalvojumi/talsu-novada-kulturas-un-turisma-projektu-finansesanas-konkurss/
https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/sabiedribas-lidzdaliba/konkursi-un-apbalvojumi/talsu-novada-kulturas-un-turisma-projektu-finansesanas-konkurss/
https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/sabiedribas-lidzdaliba/konkursi-un-apbalvojumi/talsu-novada-kulturas-un-turisma-projektu-finansesanas-konkurss/
https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/sabiedribas-lidzdaliba/konkursi-un-apbalvojumi/talsu-novada-kulturas-un-turisma-projektu-finansesanas-konkurss/


Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

attīstību, izglītības, 

zinātnes, kultūras un 

veselības veicināšanu un 

slimību profilaksi, sporta 

atbalstīšanu, vides 

aizsardzību, palīdzības 

mazināšanu katastrofu 

gadījumos un ārkārtas 

situācijās, sabiedrības, it 

īpaši trūcīgo un sociālo 

mazaizsargāto personu 

grupu, sociālās labklājības 

celšanu, un 

starptautiskajām 

organizācijām, nerīkojot 

izsoli un nomas maksu 

nosakot atbilstoši ministru 

kabineta noteikumiem. 

Tāpat, saskaņā ar Talsu 

novada domes 2021 .gada 

25. novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.38 “Par 

nomas maksas 

samazināšanu 

nedzīvojamām telpām 

Talsu novada pašvaldībā”, 

Pašvaldība var piemērot 

nomas maksas 

samazinājumu: 

- 50% apmērā no nomas 

maksas, ja nomas objektu 

izmanto sociālās 

aizsardzības, kultūras, 

izglītības, zinātnes, sporta, 

vides un dzīvnieku 

aizsardzības vai veselības 

aprūpes funkciju 

nodrošināšanai;  

- 100% apmērā no nomas 

maksas sabiedriskā 

inovatīvā veidā, veicina 

dažādu kultūras un tūrisma 

aktivitāšu pieejamību 

Talsu novadā”. Uz 

finansējumu 1000 EUR 

apmērā viena projekta 

realizēšanai var pretendēt 

Talsu novadā reģistrētas 

nevalstiskās organizācijas. 

noteikumiem Nr.16 “Par 

atbalstu sportistiem un 

sporta komandām” 

(pieejami šeit: 

https://likumi.lv/ta/id/3343

98-par-atbalstu-

sportistiem-un-sporta-

komandam), atbalstu 

sportistu un sporta 

komandu pārstāvošas 

nevalstiskās organizācijas 

saņem dalībai Latvijas un 

starptautiska mēroga 

sacensībās. 

 

Pašvaldība sniedz 

līdzfinansējumu biedrību 

projektiem, kas ir 

saņēmuši projektu atbalstu 

fondos. Šim mērķim katru 

gadu Pašvaldība paredz 

finansējumu saskaņā ar 

saistošajiem noteikumiem. 

Līdzfinansējumu ir 

tiesības saņemt biedrībai, 

nodibinājumam, kā arī 

reliģiskai organizācijai un 

tās iestādei saskaņā ar 

noteikumiem. Talsu 

novada domes saistošie 

noteikumi Nr. 5 “Par 

līdzfinansējuma 

piešķiršanu projektiem” 

pieejami šeit: 

https://likumi.lv/ta/id/3321

11-par-lidzfinansejuma-

pieskirsanu-projektiem.  

tūrisma tīmekļvietne 

www.visittalsi.com).  

https://likumi.lv/ta/id/334398-par-atbalstu-sportistiem-un-sporta-komandam
https://likumi.lv/ta/id/334398-par-atbalstu-sportistiem-un-sporta-komandam
https://likumi.lv/ta/id/334398-par-atbalstu-sportistiem-un-sporta-komandam
https://likumi.lv/ta/id/334398-par-atbalstu-sportistiem-un-sporta-komandam
https://likumi.lv/ta/id/332111-par-lidzfinansejuma-pieskirsanu-projektiem
https://likumi.lv/ta/id/332111-par-lidzfinansejuma-pieskirsanu-projektiem
https://likumi.lv/ta/id/332111-par-lidzfinansejuma-pieskirsanu-projektiem
http://www.visittalsi.com/


Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

labuma organizācijai, kura 

nomas objektā veic 

saimniecisko darbību un 

kurai samazinātas nomas 

maksas piemērošanas 

gadījumā atbalsts 

kvalificējams kā 

komercdarbības atbalsts, 

un ir pieņemts Publiskas 

personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas 

likuma 5.pantā minētais 

lēmums par publiskas 

personas mantas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma 

organizācijai. 

Tukuma novads Nav. Nevalstiskajām 

organizācijām ir iespēja 

pieteikties telpu nomas 

maksas un ar to saistīto 

maksājumu atlaides 

piešķiršanai 100% apmērā. 

2022.gadā Pašvaldība 

Tukuma novadā 

bezmaksas lietošanā 

piešķīrusi telpas 33 

nevalstiskajām 

organizācijām, nosedzot 

arī maksājumus, kas 

saistīti ar telpu lietošanu. 

Reizi gadā tiek izsludināts 

NVO projektu konkurss 

“Darām paši”. Pašvaldības 

finansējums tiek piešķirts 

ar mērķi veicināt Tukuma 

novada iedzīvotāju 

atbildību par savu dzīves 

vidi un uzlabot vietējo 

dzīves kvalitāti. 2022. 

gadā tika saņemti 34 

pieteikumi,  no kuriem 

atbalstīti tika 29 ar kopējo 

finansējumu 20077,00 

EUR.  

 

Kultūras nodaļa divas 

reizes gadā rīko Kultūras 

projektu konkursu ar 

mērķi finansiāli atbalstīt 

kultūras daudzveidīgu un 

kvalitatīvu piedāvājumu 

Tukuma novadā un 

veicināt sabiedrības 

--- Pašvaldība, saskaņā ar 

pašvaldības vidēja termiņa 

plānošanas dokumenta 

“Tukuma novada attīstības 

programma 2015.–2021. 

gadam” noteiktajiem 

mērķiem, reizi gadā 

izsludina nevalstisko 

organizāciju iniciatīvu 

konkursu ar mērķi atbalstīt 

NVO aktivitātes, 

sabiedriski nozīmīgu 

projektu un pasākumu 

īstenošanu Tukuma 

novada teritorijā, veicināt 

NVO savstarpējo 

sadarbību un sadarbību ar 

pašvaldību, sekmēt 

iedzīvotāju aktivitātes 

attīstību novadā, stiprināt 

iedzīvotājos vēlmi 

darboties sabiedrības labā 

un caur NVO iniciatīvām 

Nevalstiskajām 

organizācijām ir iespēja 

konsultēties Tukuma 

novada pašvaldībā pie 

Uzņēmējdarbības un NVO 

konsultanta, ko biedrības 

arī aktīvi izmanto, gan par 

Tukuma novada 

pašvaldības piedāvātajiem 

projektu un iniciatīvu 

konkursiem, gan 

iesniedzamajām atskaitēm, 

pieejamām pašvaldības 

telpām un citiem 

interesējošiem 

jautājumiem. Izsludinot 

iniciatīvu konkursu, tiek 

rīkota tikšanās ar 

biedrībām, skaidroti 

iniciatīvu konkursa 

noteikumi, kā arī ir iespēja 

konsultēties ar Pašvaldības 

grāmatvedi, jautājumos 



Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

līdzdalību Tukuma novada 

kultūras attīstībā. 

2021./2022. gadā piešķirts 

finansējums astoņām 

biedrībām 21740,00 EUR 

apmērā. 

 

Reizi gadā tiek izsludināts 

“Radošās stipendijas 

konkurss”. 

apliecināt piederību 

Tukuma novadam, kā arī 

veicināt Tukuma novada 

atpazīstamību ārpus 

Tukuma novada 

administratīvās teritorijas. 

2021.gadā tika iesniegtas 

66 iniciatīvas no 32 

biedrībām, kuru projekti 

tika atbalstīti ar 65390,78 

EUR finansējumu. 

Savukārt no 55 sporta 

biedrībām tika saņemti 

117 iniciatīvu pieteikumi, 

kuri tika atbalstīti ar 

kopējo finansējumu 

155030,00 EUR apmērā. 

par attaisnojošo izdevumu 

dokumentu iesniegšanu. 

Valkas novads --- Atsaucoties uz NVO 

rakstiski iesniegtiem 

lūgumiem un izvērtējot to 

pamatojumu,  piešķiram 

pašvaldības telpas 

bezmaksas lietošanā. 

--- Valkas novada pašvaldība 

ir noslēgusi deleģēšanas 

līgumus ar sabiedriskā 

labuma organizācijām par 

sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanu novada 

teritorijā. Ar biedrību 

”Latvijas Sarkanais 

Krusts” noslēgti līgumi 

par “Dienas aprūpes 

centra” Rūjienas ielā 3E 

un grupu dzīvokļu 

pakalpojumu personām ar 

garīga rakstura 

traucējumiem Tālavas ielā 

33, Valkā deleģēšanu. Ar 

biedrībai “Latvijas SOS - 

bērnu ciematu asociācija” 

noslēgts līgums par 

ģimeniskai videi 

pietuvināta bērnu ilgstošas 

sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

Reizi gadā izvērtējot 

biedrību iesniegumus, 

dažādu jomu (kultūras, 

sporta, sociāla rakstura, 

u.c.) nevalstiskajām 

organizācijām tiek 

piešķirta dotācija no 

pašvaldības budžeta. 

Valkas pašvaldības 

administrāciju ēkās ir 

izvietoti atvērtie pieejas 

punkti ar biroja tehniku 

(datortehnika, printeri, 

kopētāji, skeneri, u.c.), ko 

bezmaksas iespējams 

izmantot nevalstisko 

organizāciju (NVO) 

pārstāvjiem. 

 

Lai palīdzētu 

nevalstiskajām 

organizācijām pretendēt 

projektu konkursos,  

Valkas novada 

pašvaldības Attīstības, 

projektu un tūrisma 

nodaļas Attīstības un 

projektu daļas speciālisti 

sniedz bezmaksas 

konsultācijas. 

 



Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

pakalpojuma institūcijā 

deleģēšanu. 

Pamatojoties uz iepriekš 

iesniegtu NVO lūgumu, 

pašvaldība nodrošina 

bezmaksas transportu uz 

attiecīgās NVO 

pasākumiem, kas noris 

citviet Latvijā. 

 

 Nodrošinām 

publicitāti par dažādām 

NVO iniciatīvām un 

organizētajiem 

pasākumiem pašvaldības 

oficiālajā tīmekļvietnē 

www.valka.lv, sociālo 

tīklu kontos un bezmaksas 

informatīvajā izdevumā 

“Valkas Novada Vēstis”. 

Valmieras novads Nevalstiskajām 

organizācijām piederošās 

ēkas un inženierbūves ar 

nekustamā īpašuma 

nodokli netiek apliktas 

saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumu 

Nr.760 “Noteikumi par 

kritērijiem un kārtību, 

kādā biedrībai un 

nodibinājumam piederošās 

ēkas un inženierbūves 

netiek apliktas ar 

nekustamā īpašuma 

nodokli” kritērijiem.  

Pašvaldība 2021.gada 

30.septembrī ir izdevusi 

saistošos noteikumus 

Nr.14 “Par nekustamā 

īpašuma nodokļa 

piemērošanu Valmieras 

novada administratīvajā 

Nevalstiskajām 

organizācijām ir iespējams 

vienoties par pašvaldības 

kultūras iestāžu telpu un 

tehniskā aprīkojuma 

bezmaksas iznomāšanu 

pasākumu rīkošanā un 

norisē pašvaldībā noteiktā 

kārtībā. 

Pašvaldības dome 

2021.gada 25.novembrī 

apstiprinājusi noteikumus 

“Par Valmieras novada 

pašvaldības finansējuma 

piešķiršanu biedrību, 

nodibinājumu un 

organizāciju atbalstam”. 

Finansiālā atbalsta 

uzdevums ir atbalstīt 

biedrību, nodibinājumu, 

komersantu un reliģisko 

organizāciju darbību un 

projektu realizāciju, lai 

īstenotu pašvaldības 

ilgtermiņa attīstības 

stratēģijas mērķus un 

attīstības programmas 

rīcības virzienus un 

uzdevumus, sekmētu 

nevalstiskā sektora un 

iedzīvotāju aktivitāti un 

Pašvaldība ir deleģējusi 

nevalstiskajām 

organizācijā dažādus 

sociālos pakalpojumus, kā 

piemēram Grupu dzīvokļu 

pakalpojumus, dienas 

aprūpes centru 

pakalpojumus un 

specializēto darbnīcu 

pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga 

rakstura traucējumiem.          

--- --- 



Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

teritorijā”, kuri paredz 

nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumus 

90% apmērā no taksācijas 

gadam aprēķinātās 

nekustamā īpašuma 

nodokļa summas nodokļa 

maksātājam (nomniekam) 

par Pašvaldībai piederošu 

nekustamo īpašumu, kas 

tiek izmantots nevalstiskās 

organizācijas (biedrības 

vai nodibinājuma), kam 

piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas 

statuss, darbības 

nodrošināšanai. 

iesaistīšanos Valmieras 

novada attīstības, kultūras, 

izglītības, sociālo un citu 

jautājumu risināšanā un 

veicinātu brīvprātīgas 

iniciatīvas, iedzīvotāju 

pilsonisko līdzdalību, 

tradīciju saglabāšanos un 

organizāciju darbību un 

sadarbību ar pašvaldību. 

Izsludināti šādi projektu 

konkursus: 

- Valmieras novada 

pašvaldības kultūras, 

sporta un nometņu 

projektu konkurss; 

- Valmieras novada 

pašvaldības 

līdzfinansējums sakrālā 

mantojuma saglabāšanai 

un uzturēšanai.   

Varakļānu novads Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Ventspils 

valstspilsēta 

Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. Atbildi nesniedza. 

Ventspils novads --- Ventspils novada 

pašvaldība ir noslēgusi 

sekojošus nekustamā 

īpašuma nomas līgumus ar 

nevalstiskajām 

organizācijām par 

bezatlīdzības lietošanu: 

• Biedrība Latvijas 

Sarkanais krusts - 

pansionāts “Piltene”, ēkas; 

• Biedrība Popes muiža - 

Popes pamatskola, ēkas, 

zeme; 

• Invalīdu biedrība “Labās 

pārmaiņas”, invalīdu 

sociālās aizsardzības 

Katru gadu tiek izsludināti 

sekojoši projektu 

konkursi: 

• “Mēs savā nodabā”, kura 

ietvaros, saskaņā ar 

nolikumu katram 

projektam, ir iespējams 

saņemt finansiālu atbalstu 

līdz EUR 800; 

• “Kultūras projekts”, kura 

ietvaros saskaņā ar 

nolikumu katram 

projektam, ir iespējams 

saņemt finansiālu atbalstu 

līdz EUR 1000; 

Publisko ūdeņu 

apsaimniekošana deleģēta 

sekojošām biedrībām: 

• Biedrība Usmas krasts – 

Usmas ezera 

apsaimniekošana; 

• Biedrība Rīvas loki – 

Rīvas upes zivju ceļa 

apsaimniekošana. 

Nevalstiskajām 

organizācijām, ja tās 

startējušas un uzvarējušas 

citu organizāciju 

izsludinātos projektu 

konkursos, ir iespēja 

saņemt 10% 

līdzfinansējumu konkrētā 

projekta realizācijai. 

 

Katru gadu Ventspils 

novada pašvaldības 

budžetā tiek paredzēti 

līdzekļi nevalstisko 

organizāciju aktivitātēm, 

par kuru piešķiršanu un 

Nevalstiskajām 

organizācijām, kurām 

piešķirts sabiedriskā 

labuma statuss, pasākumu 

organizēšanai paredzētas 

atlaides Ventspils novada 

pašvaldības sporta un 

kultūras infrastruktūras 

izmantošanai. 



Pašvaldība Nodokļu atlaides Telpu izmantošanas iespējas Projektu konkursi Deleģējumi pašvaldības 

funkciju veikšanai 

Finansējums, līdzfinansējums Citi resursi 

nodrošināšanai –“Valde”, 

Puzes pagastā, telpas; 

• Biedrība Latvijas 

Sarkanais krusts - 

“Krustceles”, Usmas 

pagastā, ēkas; 

• Biedrība “Ugāles 

attīstība”, projekts 

“Klavieru pansionāts” – 

“Slimnīca”, Ugāles 

pagastā, ēka. 

• “Jaunietis darbībā”, kura 

ietvaros saskaņā ar 

nolikumu katram 

projektam, ir iespējams 

saņemt finansiālu atbalstu 

līdz EUR 500. 

apmēru, pamatojoties uz 

saņemtajiem 

iesniegumiem, tiek lemts 

izskatot pašvaldības 

budžetu. Piemēram, 

2022.gadā, finansējums 

piešķirts sekojošām 

nevalstiskajām 

organizācijām: 

• Biedrība “Sporta klubs 

“2BE1ST””; 

• Biedrība Matisons 

Runner’s club; 

• Biedrība Boreas; 

• Biedrība Volejbola klubs 

Ventspils; 

• Nodibinājums Rubeņa 

fonds; 

• Nodibinājums Sibīrijas 

bērni; 

• Biedrība Usmas krasts; 

• Imanta Ziedoņa fonds 

Viegli; 

• Biedrība Ugāles 

attīstībai; 

• Biedrība Latvijas zaļā 

kustība; 

• Biedrība SK Pope; 

• Biedrība Demora; 

• Biedrība Triāla Klubs 

Karters; 

• Biedrība “MUMS”, u.c. 

 
 

Viedokļu apkopojums sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par izpētes saturu atbild 

Latvijas Pilsoniskā alianse. 

 


