
Aizdevumi:

- atbalstam Covid-19 ietekmes dēļ, lai atgūtos un sekmīgi turpinātu darbību, 
pārvarot Covid-19 ietekmes rezultātā finanšu rādītāju kritumu;

- jaunu pakalpojumu attīstīšanai (līdzīgi kā finansējums biznesa uzsācējiem, 
mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai);

- projektu priekšfinansējums (20-30% no projekta kopsummas);

Grants:

- projektu līdzfinansējums (20-30% no projekta kopsummas). 

Biedrībām un nodibinājumiem nepieciešamie finanšu 
instrumenti



Atbalsts COVID19 krīzes radīto negatīvo seku 
mazināšanai

biedrībām un nodibinājumiem



(1) finansiāli aktīvas ir aptuveni 12 000 biedrības un nodibinājumi ( ne visas 24 000);

(2) vidēji gadā dotācijas saņem ~2000 biedrības un nodibinājumi ~90 milj. EUR kopsummā;

(3) vidēji gadā piesaista finansējumu no ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem ~400 biedrības 
un nodibinājumi ~30 milj.EUR kopsummā;

(4) vidēji gadā saimniecisko darbību veic ~4400 biedrības un nodibinājumi 125 milj. EUR 
kopsummā

Dati par biedrību un nodibinājumu finansēm 



Priekšfinansējums (tiek atmaksāts pēc noslēguma ziņojuma un finanšu pārskata
saņemšanas un apstiprināšanas, taču bezpeļņas organizācijām nav brīvu finanšu līdzekļu
priekšfinansējuma nodrošināšanai, jo īpaši pašreizējā ārkārtas stāvoklī)

(1) Pašvaldību projektu priekšfinansējums (1000-3000 EUR);

(2) Valsts budžeta finansētu projektu (piem, SIF) priekšfinansējums (3000 – 8000 EUR);

(3) Ārvalstu fondu priekšfinansējums:

- 10 000 – 20 000 EUR

- 30 000 – 50 000 EUR

- 100 000 – 200 000 EUR

- 1 respondents norādījis, ka 3 x 200 000 EUR jau esošajiem EK projektiem

!Respondenti norāda, ka iepriekš bijusi pieredze ar banku piešķirtiem aizdevumiem, taču
pēdējā gada laikā vairākas komercbankas atteikušas aizdevumu līdz ar iekšējās politikas
maiņu.

LPA aptaujas rezultāti – AIZDEVUMI (I)



Atbalstam Covid-19 ietekmes dēļ, lai atgūtos un sekmīgi turpinātu darbību, pārvarot 
Covid-19 ietekmes rezultātā finanšu rādītāju kritumu:

- lai nosegtu 2021 pamatizmaksas diapazonā 3000 - 15 000 un 100 000 – 150 000 EUR 
(nav saņēmuši atbalstu no atbalsta mehānismiem);

- infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabojumi – 20 000 - 40 000 EUR;

Jaunu pakalpojumu attīstīšanai (līdzīgi kā finansējums biznesa uzsācējiem, mazo un 
vidējo uzņēmumu attīstībai):

Darbības paplašināšanai; jaunu tiešsaistes projektu īstenošanai; ēkas būvniecība (vieglas 
konstrukcijas) darbības paplašināšanai.

- 10 000 – 20 000 EUR;

- 50 000 – 100 000 EUR

LPA aptaujas rezultāti – AIZDEVUMI (II)



LPA aptaujas rezultāti – Līdzfinansējums (grants)

Ārvalstu līdzfinansējuma programmas 1 projekta izmaksas:

(1) 5000 – 20 000 EUR;

(2) 30 000 – 50 000 EUR;

(3) 100 000 EUR lielajiem EK projektiem



Tiešie ieguvumi – pienesums tautsaimniecībai

• piesaistīts ārvalstu finansējums, ko iegulda kopējā Latvijas tautsaimniecībai, sekmē 
nodarbinātību (tai skaitā reģionos un mazaizsargāto personu grupas), veic nodokļu 
nomaksas valsts budžetā, brīvprātīgā darba ieguldījums IKP;

• Mazinās pieprasījums atbalstam no valsts budžeta, ja BN spēj attīstīt savus 
pakalpojumus, darbības efektivitāti un ieviest finanšu diversifikāciju, piesaistot līdzekļus 
caur saimniecisko darbību, ziedojumiem, biedru naudām.

Netiešie ieguvumi 

- stiprinātas organizācijas, kas palīdz ieviest ES un līdz ar to arī LV politiku (tai skaitā 
kultūras, izglītības, vides aizsardzības, cilvēktiesību un citās jomās);

- attīstīti pakalpojumi sociālās aprūpes un citās jomās, kam ir būtiska ietekme uz 
negatīvās sociālās ietekmes mazināšanu pēc-krīzes periodā.

Valsts  ieguvumi, izsniedzot aizdevumus, ne grantus



Tiešie ieguvumi – pienesums tautsaimniecībai

• piesaistīts ārvalstu finansējums, ko iegulda kopējā Latvijas tautsaimniecībai, 
sekmē nodarbinātību (tai skaitā reģionos un mazaizsargāto personu grupas), 
veic nodokļu nomaksas valsts budžetā, brīvprātīgā darba ieguldījums IKP;

• Mazinās pieprasījums atbalstam no valsts budžeta, ja BN spēj attīstīt savus 
pakalpojumus, darbības efektivitāti un ieviest finanšu diversifikāciju, piesaistot 
līdzekļus caur saimniecisko darbību, ziedojumiem, biedru naudām.

Netiešie ieguvumi 

- stiprinātas organizācijas, kas palīdz ieviest ES un līdz ar to arī LV politiku (tai 
skaitā kultūras, izglītības, vides aizsardzības, cilvēktiesību un citās jomās);

- attīstīti pakalpojumi sociālās aprūpes un citās jomās, kam ir būtiska ietekme uz 
negatīvās sociālās ietekmes mazināšanu pēckrīzes periodā.

Valsts  ieguvumi, izsniedzot aizdevumus, ne grantus



Pēc SIF aprēķiniem, aptuveni 100 000 EUR līdzfinansējums gadā nodrošina 1,5 - 4 
milj.EUR ārvalstu donoru finansējuma piesaisti Latvijā 2 gadu periodā 

Finanšu atdeve (izpēte, 2013):

(1) projekti ar līdzfinansējumu līdz 1000 LVL – piesaistīts 16 reizes vairāk nekā 
piešķirtais līdzfinansējums;

(2) projekti ar līdzfinansējumu no 1001 līdz 5000 LVL – piesaistīts piecas reizes vairāk 
nekā  piešķirtais līdzfinansējums;

(3) projekti ar līdzfinansējumu no 5001 līdz 10 000 LVL – piesaistīts 10 reizes vairāk
nekā piešķirtais līdzfinansējums

Līdzfinansējuma programmas atdeve



Projekts GrassLIFE (2016) –
BUDŽETS NODOKĻI

BILANCE

1 080 140 EUR kopā nodokļos

558 333 no LVAFA

521 807 bilance par labu valsts budžetam

DD 

VSAOI

DŅ 

VSAOI

IIN kopā no 

atalgojuma

299 921 136 950 254 852 691 723

PVN  no 

pakalpoj

umiem

PVN no aprīkojuma 

un materiāliem

PVN kopā:

195 540 192 878 388 418

1.Personnel 1544922

2.Travel 193854

3.External assistance 1126681

4.Durable goods - Equipment 255710

6.Consumable material 855635

7.Other direct costs 138700

8.Overheads 285616

Total 4401118

Piemērs valsts atbalsta rezultātiem



Aizdevumi biedrībām un nodibinājumiem

Mērķis: nodrošināt biedrību un nodibinājumu darbības atjaunošanu un attīstību Covid-19 
krīzes, kā arī atbalstīt biedrības un nodibinājumus ārvalstu finansējuma piesaistei.

Pamatojums:
- Atbalstam Covid-19 ietekmes dēļ, lai atgūtos un sekmīgi turpinātu darbību, pārvarot 

Covid-19 ietekmes rezultātā finanšu rādītāju kritumu;
- jaunu pakalpojumu attīstīšanai (līdzīgi kā finansējums biznesa uzsācējiem, mazo un 

vidējo uzņēmumu attīstībai);
- ārvalstu fondu priekšfinansējumiem. 

Atbalsta saturs: 

ALTUM programmas:

- bezprocentu aizdevumi;

- garantijas banku aizdevumiem.



Mērķis: nodrošināt biedrību un nodibinājumu līdzdalību Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju
vai ārvalstu fondu atbalsta programmās, piesaistot ārvalstu finansējumu.

Pamatojums: ārvalstu fondu projektu konkursi nosaka, ka piešķirtais finansējums vienam projektam
nevar pārsniegt 70-80% no kopējā projekta apmēra. Projekta īstenotājiem ir jānodrošina minētajam 20-
30% līdzfinansējumam no saviem līdzekļiem.

Atbalsta saturs:
- vismaz 430 000 eur apmērā;
- nepieciešams nodrošināt, ka konkurss ir atvērts visa gada garumā, lai pielāgotu programmu ārvalstu

fondiem un sasniegtu lielāku efektivitāti;
- iespējams, programmu varētu administrēt SIF.

Finansējums Līdzfinansējuma programmai


