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1. Nevalstisko organizāciju sektora statistika.
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būtība un atšķirības.

3. Nevalstisko organizāciju uzraudzība Valsts 
ieņēmumu dienestā.



Nevalstisko organizāciju skaits 2020. gadā

20579

2234

Biedrības (kopējais skaits)
Biedrības (SLO)

1404

333

Nodibinājumi (kopējais skaits)

Nodibinājumi (SLO)

1268

71

Reliģiskās organizācijas un to iestādes (kopējais
skaits)
Reliģiskās organizācijas un to iestādes (SLO)

VID dati uz 13.01.2021.

10,86 % 23,72 % 5,60 %



8711

19761854

1319

1155

674

671

593

565

473
Citur neklasificētu organizāciju darbība (9499)

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību
vai uz līguma pamata (6832)
Sporta klubu darbība (9312)

Reliģisko organizāciju darbība (9491)

Citas sporta nodarbības (9319)

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana
un pārvaldīšana (6820)
Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
(0170)
Cita izklaides un atpūtas darbība (9329)

Profesionālu organizāciju darbība (9412)

Citur neklasificēta izglītība (8559)

Nevalstisko organizāciju darbības veidi 
2020. gadā (sadalījumā pēc NACE 2. red. kodiem) 

VID dati uz 13.01.2021.

Nevalstisko 
organizāciju skaits



Sabiedriskā labuma organizāciju darbības 
veidi 2020. gadā (sadalījumā pēc NACE 2. red. kodiem)

VID dati uz 13.01.2021.

1186

399

182

77

77

73

55
49

47
46

Citur neklasificētu organizāciju darbība
(9499)
Sporta klubu darbība (9312)

Citas sporta nodarbības (9319)

Citur neklasificēti sociālās aprūpes
pakalpojumi (8899)
Reliģisko organizāciju darbība (9491)

Sporta un ārpusskolas izglītība (8551)

Izglītības atbalsta pakalpojumi (8560)

Citur neklasificēta izglītība (8559)

Cita izklaides un atpūtas darbība (9329)

Mākslinieciskā jaunrade (9003)

Sabiedriskā labuma 
organizāciju skaits



Nevalstisko organizāciju ieņēmumu veidi

Biedru nauda,
iestāšanās

nauda un citas
gadskārtējās

iemaksas

Saņemtās
dotācijas

Saņemtie
mantojumi

Saņemtie
ziedojumi un
dāvinājumi

Ieņēmumi no
reliģiskās
darbības

Ieņēmumi no
saimnieciskās

darbības

Citi ieņēmumi No ES, EEZ
fondiem un

citiem ārvalstu
fondiem

saņemtais
finansējums

NVO SLO

VID dati par 2019. gadu



Nevalstisko organizāciju ieņēmumu 
struktūra

VID dati par 2019. gadu

9,70

7,27

18,26

25,84

16,35

17,98

25,78

17,99

22,37

21,35

6,55

8,39

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas
Saņemtās dotācijas
Saņemtie mantojumi
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Ieņēmumi no reliģiskās darbības
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Citi ieņēmumi
No ES, EEZ fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums

SLO, %

NVO, 
t.sk. 
SLO, %



Iesniedz VID gada 
pārskatu.

Papildus iesniedz VID 
pārskatu “Iepriekšējā gada 

darbības pārskats un 
turpmākās darbības plāns”. 

NVO

SLO

Skaidrojums -
Sabiedriskā labuma 
organizāciju likuma 
3. pantā.

Normatīvajos aktos nav 
noteikts skaidrojums.

Fizisko vai juridisko personu 
nodibināta organizācija kopīgu 
mērķu realizēšanai. 

Nevalstiskā organizācija  
Sabiedriskā labuma organizācija

Sabiedriskā labuma 
organizācijas statusu 
piešķir VID, pieņemot 
lēmumu (Sabiedriskā labuma 
organizāciju likuma 7. pants).

Reģistrējas Uzņēmumu 
reģistrā. 

NVOSLO =

Mērķis
Mērķis



Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā 
informācija 

Organizācijas statūti

Iesniegtie nodokļu dokumenti un 
pārskati

Publiski pieejamā 
informācija

Trešo personu sniegtā 
informācija

Informācija par aizdomīgiem 
darījumiem nodokļu jomā



Nevalstisko organizāciju sektora riski

NVO 
riski

SLO 
darbības 

riski

NILLTPF 
riski

Ziedojumu 
riski

Nodokļu 
riski

Skaidras 
naudas 

darījumu 
riski

Amatpersonu 
riski

Darbības 
riski



Nevalstisko organizāciju sektora risku 
izvērtēšana

Identificēti 
riski.

Informē NVO –
lūgums sniegt 
paskaidrojumu / 
dokumentus.

Ja nepieciešams 
– atgādina par 
informācijas 
iesniegšanu.

Saņemtās 
informācijas 
izvērtēšana.

Jāiesniedz nodokļu 
dokumenti, 
pārskati vai to 
labojumi, 
jāreģistrējas VID 
PVN maksātāju 
reģistrā, jāreģistrē 
darbinieki, 
komercdarbība u.c.

Atkārtots 
informācijas 
pieprasījums.



Valsts ieņēmumu dienesta biežāk konstatētās 
nepilnības

Saimnieciskās darbības ieņēmumi = biedru naudas iemaksas, ziedojumi.

Peļņas gūšana = pamatdarbība.

Gada pārskata aizpildīšanas prasības.

Finanšu līdzekļi = atlīdzība = ziedojumi.



Valsts ieņēmumu dienesta biežāk konstatētās 
nepilnības sabiedriskā labuma organizācijām

Atšķirīga informācija pārskatos.

Sabiedriskā labuma darbības jomas.

Informācija par veiktajām aktivitātēm.



Valsts ieņēmumu dienesta nevalstisko 
organizāciju sektora uzraudzības rezultāti 

2020. gadā VID ir 
nosūtījis Finanšu 

izlūkošanas dienestam 
6 ziņojumus par 

aizdomīgajiem naudas 
darījumiem NVO 

sektorā.  

2020. gadā 
VID ir nosūtījis 

107 NVO 
vēstules par 

nepieciešamību 
reģistrēt 

komercdarbību.



Valsts ieņēmumu dienesta mērķis – sadarbība ar 
nevalstiskajām organizācijām –

Nobeigumā

finanšu plūsmas caurskatāmības, pārredzamības un saprotamības 
nodrošināšana, 
naudas līdzekļu izlietošana atbilstoši organizācijas mērķiem, 
kvalitatīvi un likumdošanai atbilstoši pārskati.



Paldies par uzmanību!


