Atzinums* Finanšu ministrijai par “Informatīvais ziņojums par Valsts ieņēmumu
dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšana”
25.01.2022.
* Atzinums iesniegts Tiesību aktu portālā pie dokumenta projekta.
Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ir izskatījusi Finanšu ministrijas izstrādāto Informatīvais
ziņojumu par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai
(turpmāk – Informatīvais ziņojums) un izsaka šādu iebildumu.
Vērtējot Informatīvajā ziņojumā norādīto, var secināt, ka saturiski tiek norādīta informācija
tikai par komercsektoru. Latvijas Pilsoniskās alianses ieskatā, ir būtiski Informatīvajā ziņojumā
norādīt informāciju par visām juridiskajām formām, tai skaitā par biedrību un nodibinājumu
pieprasīto un sniegto atbalstu. Kā arī atteikuma apmēriem un pamatojumu atteikumam.
2021. gadā Latvijas Pilsoniskā alianse lūdza Valsts ieņēmumu dienestam sniegt informāciju par
biedrībām un nodibinājumiem sniegto atbalstu. Iegūtā informācija sniedz pārskatu par saņemto
atbalsta apmēru, taču, kas nav mazsvarīgi, ir nepieciešams gūt pārskatu par atteikto atbalstu un
atteikuma iemesliem. Mūsu ieskatā, šāda informācija ļautu novērst nepilnības, ja tas būtu
iespējams.
Informācijas analīze par atbalstu, kuru ir saņēmušas biedrības un nodibinājumi pirmajā
pandēmijas gadā:
1) Biedrībām un nodibinājumiem piešķirtie nodokļu samaksas termiņa pagarinājumi
(12.03.2020. - 04.06.2021.) piešķirti 45 biedrībām un nodibinājumiem par kopējo
summu 676,97 tūkst. EUR. 51% no šīs summas ir sporta klubu darbības jomā, 18%
slimnīcu darbības jomā, 11% - sākumizglītībā. 58% no summas ir organizācijas Rīgā
un vēl 18% - Rīgas plānošanas reģionā.
2) Biedrībām un nodibinājumiem izmaksātie granti apgrozāmo līdzekļu plūsmas
nodrošināšanai (2020. un 2021.g.) 2020.gadā granti piešķirti 38 biedrībām un
nodibinājumiem, 2021.gadā – 52 biedrībām un nodibinājumiem. Kopējā izmaksātā
grantu summa 2020.gadā bijusi 322,96 tūkst. EUR, bet 2021.gadā 1424,74 tūkst. 21%
no kopējās izmaksāto grantu summas izmaksāta slimnīcu darbības jomā, 10% sporta
objektu darbības jomā, 9% sporta klubiem. Pēc piešķirto grantu kopskaita būtiskākais
to saņēmējs ir sporta nozare (sporta objekti, sporta klubi, sporta nodarbības). 11 granti
piešķirti mākslinieciskās jaunrades jomā.
3) Izmaksai novirzītie dīkstāves pabalsti un subsīdijas biedrību un nodibinājumu
nodarbinātajiem (12.03.2020.-30.06.2020. un 09.11.2020-06.06.2021.) - 2020.gadā
dīkstāves pabalsti un subsīdijas izmaksāti 153 biedrībām un nodibinājumām,
kopumā atbalstot 411 nodarbinātos. 2021.gadā – 154 biedrību un nodibinājumu
467 nodarbinātos. Kopējā izmaksātā pabalstu un subsīdiju summa 2020.gadā bijusi
805,93 tūkst. EUR un 2021.gadā 820,33 tūkst. EUR. Visā periodā kopumā – 1,63 milj.
EUR, tai skaitā 86% no summas bijuši dīkstāves pabalsti un 13% – subsīdijas. 37% no
kopējās izmaksāto pabalstu un subsīdiju summas izmaksātas slimnīcu darbības jomā
(608,97 tūkst. EUR), 13% sporta klubu darbības jomā (205,90 tūkst. EUR), 9% sporta
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nodarbību jomā (140,35 tūkst. EUR). Arī pēc iesniegumu iesniedzēju skaita sporta
joma veido būtiskāko daļu no visiem iesniedzējiem (vairāk nekā 125 iesniedzēji).

2
Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, +371 24245580, alianse@nvo.lv, www.nvo.lv
Reģ. Nr. 40008087708, Banka: Swedbank A/S, Swift HABALV22
IBAN LV24HABA0551009349318

