
Sabiedriskā labuma organizāciju darbības 

uzraudzības aktualitātes



Sabiedriskā labuma organizāciju darbības 

uzraudzība

Papildus jāiesniedz:
Saimnieciskās darbības ieņēmumu izlietojumu brīvā formā (SLO likuma 11.panta 2.daļa nosaka, ja

sabiedriskā labuma organizācijas saņemto ziedojumu kopsumma kalendārajā gadā pārsniedz 12
minimālās mēneša darba algas, šai organizācijai ir pienākums ne mazāk kā 75 procentus no šīs
kopsummas, ko veido attiecīgajā kalendārajā gadā izlietotie ziedojumi un ieņēmumi no tās saimnieciskās
darbības, kurai piemēro nodokļu atvieglojumus, izlietot tikai tai sabiedriskā labuma darbības jomai, kura
minēta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai).
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Gada 

pārskats

Pārskats “Iepriekšējā gada darbības pārskats 

un turpmākās darbības plāns” (aizpilda 

pārskata I un II daļu)

VID ir 

jāiesniedz:

Saīsinātais 

gada pārskats

Reliģiskās organizācijas 

gada pārskats
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Aktualitāte!

2017.gada 6.oktobrī tika veikti grozījumi Ministru kabineta

2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 “Noteikumi par biedrību,

nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”, kas tika papildināti

ar 58.punkta 13.apakšpunktu, nosakot, ka Ziņojumā ir jānorāda

informācija par Ieņēmumu un izdevumu pārskata posteni «Ieņēmumi

no saimnieciskās darbības» uzrādītajiem ieņēmumiem, norādot šo

līdzekļu izlietojumu sabiedriskā labuma darbības jomai, ja pārskatu

sniedz biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā labuma

organizācijas statuss.



Gada pārskata un pārskata “Iepriekšējā gada 

darbības pārskats un turpmākās darbības plāns” 

iesniegšanas pienākums

Sabiedriskā labuma organizācijai (Biedrībai, nodibinājumam,
reliģiskai organizācijai) katru gadu līdz 31.martam jāiesniedz gada pārskatu un
pārskatu “Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns”

Ja organizācija pārskatu «Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās
darbības plāns» vēlās sniegt elektroniski, tad šobrīd EDS ir pieejama strukturēta šī
dokumenta veidlapa.
Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumi Nr.407 «Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās
organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas
paraugu»
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Gada pārskata sastāvdaļas 
(Biedrības, nodibinājumi)

5

� ieņēmumi pārsniedz 40 000 euro un/vai organizācija kārto
grāmatvedību divkāršā ierakstu sistēmā
– bilance (1.pielikums)

– ieņēmumu un izdevumu pārskats (2.pielikums)

– ziedojumu un dāvinājumu pārskats (3.pielikums)

– detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem
(4.pielikums)

– ziņojums

� ieņēmumi nepārsniedz 40 000 euro un organizācija kārto grāmatvedību
vienkāršā ierakstu sistēmā
– ieņēmumu un izdevumu pārskats (2.pielikums)

– ziedojumu un dāvinājumu pārskats (3.pielikums)

– detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem
(4.pielikums)



Gada pārskata sastāvdaļas 
(Reliģiskajām organizācijām)
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� ieņēmumi pārsniedz 40 000 euro un/vai organizācija kārto
grāmatvedību divkāršā ierakstu sistēmā
– bilance (1.pielikums)

– ieņēmumu un izdevumu pārskats (2.pielikums)

– ziedojumu un dāvinājumu pārskats (3.pielikums)

– detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem
(4.pielikums)

– pielikums

� ieņēmumi nepārsniedz 40 000 euro un organizācija kārto grāmatvedību
vienkāršā ierakstu sistēmā
– ieņēmumu un izdevumu pārskats (2.pielikums)

– ziedojumu un dāvinājumu pārskats (3.pielikums)

– detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem
(4.pielikums)



EDS sistēmā pārskats «Iepriekšējā gada darbības pārskats un 

turpmākās darbības plāns»
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Sagatavot dokumentu no veidlapas

Gada pārskats

Pārskats “Iepriekšējā gada darbības pārskats un 

turpmākās darbības plāns”

EDS

Dokumenti



Sagatavot un iesniegt gada pārskatu

EDS sistēmā
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Gada pārskats un uzņēmumu 

ienākuma nodokļa deklarācija

EDS

Dokumenti

Sagatavot dokumentu no veidlapas

Biedrību, nodibinājumu un 

arodbiedrību gada pārskats

Reliģisko organizāciju gada 

pārskats



Biežāk pieļautās kļūdas gada pārskatā

9

Aktīvs

Postenis «Apgrozāmie līdzekļi» (nedrīkst būt mazāks kā atlikumā palikušie

ziedojumi)

Pasīvs

Postenis «Fondi» (fondu kopsummai uz gada sākumu, pieskaita vai atņem Ieņēmumu un

izdevumu pārskata posteņa summu «Ieņēmumu izdevumu starpība» pārskata gada beigās)

Bilance
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Kļūdaini norādīts 1000,00

Nr. 

p.k.

Rindas 

kods

Pārskata gada 

beigās 

Iepriekšējā 

pārskata gada 

beigās

I 10
0,00 0,00

1. 12

2. 14

II 20
5000,00 0,00

1. 30 5000,00 0,00

1.1. 40

1.2. 50

1.3. 60

1.4. 70

1.5. 80

1.6. 90

2. 100 0,00 0,00

2.1. 110

2.2. 120

2.3. 130

2.4. 140

2.5. 150

2.6. 160

III 170 0,00 0,00

1. 180 0,00 0,00

1.1. 190 0,00 0,00

1.1.1.
 Sabiedriskā labuma darbībai 200

1.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 210

1.2. 220

1.3. 230

2. 240 0,00 0,00

2.1. 250 0,00 0,00

2.1.1.
 Sabiedriskā labuma darbībai 260

2.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 270

2.2. 280

2.3. 290

IV 300 5000,00 0,00

1. 310 5000,00 0,00

2. 320 0,00 0,00

Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

Administratīvajiem izdevumiem

Citi ziedotāji

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem)

Posteņa nosaukums 

Atlikums pārskata gada sākumā

Citi ziedotāji

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma

Ārvalstu juridiskās personas

Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 

ziedojumi un dāvinājumi

Fiziskās personas (rezidenti)

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

Fiziskās personas (rezidenti)

Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai)

Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai),  tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

Fiziskās personas (nerezidenti)

Administratīvajiem izdevumiem

Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

Atlikums pārskata gada beigās

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 

ziedojumi un dāvinājumi

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma

Ārvalstu juridiskās personas

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 

ziedojumi un dāvinājumi

Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

Fiziskās personas (nerezidenti)

5000,00

1000,00

1000,00
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Pareizi norādīts



• Tiek iekļauti citu nevalstisko organizāciju naudas piešķīrumi, kuri

jāatspoguļo Ieņēmumu un izdevumu pārskata postenī «citi ieņēmumi»;

• Tiek iekļautas valsts vai pašvaldību piešķirtās dotācijas, kuras

jāatspoguļo Ieņēmumu un izdevumu pārskata postenī «saņemtās

dotācijas»;

• Sabiedriskā labuma organizācijām, ziedojumu izlietojumu, kas

izlietots sabiedriskā labuma darbībai, jānorāda postenī «Sabiedriskā

labuma darbība» nevis postenī «Citiem mērķiem un uzdevumiem».
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Biežāk pieļautās kļūdas gada pārskatā

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats



Ziņojums (biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām)
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Ja organizācija kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un sagatavo bilanci, tai ir

pienākums sagatavot arī tādu gada pārskata sastāvdaļu kā ziņojums. (Saskaņā ar Ministru

kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 „Noteikumi par biedrību,

nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” 52.punktā noteikto).

Biežāk pieļautās kļūdas gada pārskatā

Ja organizācija kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un sagatavo bilanci, tai ir

pienākums sagatavot arī tādu gada pārskata sastāvdaļu kā ziņojums. (Saskaņā ar Ministru

kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu

un arodbiedrību gada pārskatiem” 56.punktā noteikto).

Pielikums (reliģiskajām organizācijām)

Ziņojuma un Pielikuma paraugs pieejams:                                                  

Veidlapas un iesniegumi

www.vid.gov.lv                    Uzņēmumiem                      Sabiedriskā labuma
organizācijas statuss                                  Informatīvie un metodiskie materiāli 
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Ziņojuma paraugs (biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām) 



Ziņojuma paraugs (reliģiskām organizācijām) 
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Pielikums

                                                                                                                       pie 20_______. gada pārskata

1. Organizācijas nosaukums, konfesionālā piederība un juridiskā adrese 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs, datums

Valsts ieņēmumu dienesta _____________________________ teritoriālā iestāde

                                  (pēc organizācijas atrašanās vietas)

4.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās avotiem – no 

ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no 

citiem avotiem

4.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – pārdale uz citiem 

fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums

4.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās

5. Informācija par nodokļiem un nodevām

5.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem

5.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas 

apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm

5.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par nokavētajiem nodokļu 

maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā 

arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – 

pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju

3. Informācija par pārvaldes institūciju (vadības un revīzijas komisijas) locekļiem, norādot katra locekļa vārdu un 

uzvārdu, amata stāšanās datumu

Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem

4. Informācija par fondiem:

10.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās

10.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā

11. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem

11.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās

11.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā

6. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par reliģiskās organizācijas 

dotajām garantijām (galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties 

saistības, norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par 

šo faktu ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu

7. Ja reliģiskās organizācijas vadība (vadības institūcija) ir saņēmusi algu vai atlīdzību par noteikta veida 

izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti

8. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma. Minēto 

darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot šos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un 

summu dalot ar mēneša skaitu pārskata gadā

Atbildīgā persona   ___________________        ___________________

paraksts vārds, uzvārds

9. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu

10. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu)
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Biežāk pieļautās kļūdas aizpildot pārskatu 

«Iepriekšējā gada darbības pārskats un 

turpmākās darbības plāns»

• pārskata 1.punktā netiek norādīti 

organizācijas mērķi, kas minēti 

statūtos;

• pārskata 2.punktā nekorekti tiek 

norādītas piešķirtās sabiedriskā 

labuma jomas;

• pārskata 3.punktā nekorekti tiek 

norādītas mērķu grupas uz kurām 

konkrētajā gadā organizācija vērsusi 

sabiedriskā labuma darbību;
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• pārskata 4. punktā, norāda tālruņa 

numuru, kurš neeksistē vai ilgstoši 

ir izslēgts;

• pārskata 4.punkts nav norādīta e-

pasta adrese, kura tiek sistemātiski 

pārbaudīta;

• pārskata 5.punktā ir norādīta 

nepilnīga informācija par 

organizācijas iepriekšējā gadā 

notikušajiem 

pasākumiem/projektiem;

Biežāk pieļautās kļūdas aizpildot pārskatu 

«Iepriekšējā gada darbības pārskats un 

turpmākās darbības plāns»
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• pārskata 7.punktā pozīcija 

«sabiedriskā labuma guvēji» 

nesakrīt ar pārskatā «Detalizēta 

informācija par izlietotajiem 

ziedojumiem un dāvinājumiem» 

norādīto guvēju skaitu.

• pārskata 8.punktā norādītā 

informācija nesakrīt ar gada 

pārskata sastāvdaļu «Ziedojumu 

un dāvinājumu pārskats» un 

4.pielikumu «Detalizēta 

informācija par izlietotajiem 

ziedojumiem un 

dāvinājumiem».

Biežāk pieļautās kļūdas aizpildot pārskatu 

«Iepriekšējā gada darbības pārskats un 

turpmākās darbības plāns»
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Gada pārskata sastāvdaļas «Ziedojumu un dāvinājumu pārskats»

Pārskats «iepriekšējā gada darbības pārskats» 8.punkts
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• III. sadaļu «Turpmākās darbības 

plāns» organizācijas, kuras  jau ir 

ieguvušas SLO statusu un sniedz 

atskaites par iepriekšējo gadu, šo 

sadaļu var neaizpildīt, jo šī sadaļa 

attiecas uz tām organizācijām, 

kuras vēlās iegūt SLO statusu vai 

vēlās iegūt papildus SLO darbības 

jomu. 

Biežāk pieļautās kļūdas aizpildot pārskatu 

«Iepriekšējā gada darbības pārskats un 

turpmākās darbības plāns»



Biežāk pieļautās kļūdas pārskata «Detalizēta 

informācija par izlietotajiem ziedojumiem un 

dāvinājumiem» aizpildīšanā 

(Biedrībām un nodibinājumiem)

• nav detalizēti aprakstīta pārskata pozīcija «Ziedojumu un dāvinājumu
izlietojuma apraksts», kā arī izlietojums netiek veidots apakšpunktos.
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Piemērs kā būtu jāaizpilda pārskats «Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem»



22

• pārskata sadaļa «ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids» nesakrīt

ar:

1. gada pārskata sastāvdaļā «Ziedojumu un dāvinājumu pārskats»

norādīto izlietojumu;

2. pārskatā «Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās

darbības plāns» norādīto izlietojumu.

• ja Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids izvēlēts «Sabiedriskā

labuma darbībai» obligāti jāaizpilda:

1. Sabiedriskā labuma darbības joma;

2. Sabiedriskā labuma mērķa grupa;

3. Sabiedriskā labuma guvēju skaits.

Biežāk pieļautās kļūdas pārskatā «Detalizēta 

informācija par izlietotajiem ziedojumiem un 

dāvinājumiem» aizpildīšanā 

(Biedrībām un nodibinājumiem)



Biežāk pieļautās kļūdas pārskatā «Detalizēta 

informācija par izlietotajiem ziedojumiem un 

dāvinājumiem» aizpildīšanā 
(Reliģiskām organizācijām)

• pārskatā sadaļa «Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma
apraksts» norāda izlietojumu reliģiskajai darbībai, bet sadaļā
«ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids» norāda pie
sabiedriskā labuma darbība;
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Biežāk pieļautās kļūdas pārskatā «Detalizēta informācija 

par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem» 

aizpildīšanā (Reliģiskām organizācijām)

• nesakrīt ar gada pārskata sastāvdaļu «Ziedojumu un dāvinājumu pārskats» un pārskatu
«Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns» norādītais
izlietojums.

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums

kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 100 euro

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 100 euro, tai 

skaitā:

- sabiedriskā labuma darbībai 80 euro

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā 
izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas 20 euro

10
0,00

1. 12

2. 14

20
100,00

1. 30

1.1. 40

1.2. 50

1.3. 60

1.4. 70

1.5. 80

1.6. 90

2. 100

2.1. 110 100,00

2.2. 120

2.3. 130

2.4. 140

2.5. 150

2.6. 160

170 100,00

1. 180

1.1. 190

1.2. 200 100,00

1.2. 210

1.3. 220

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

Fiziskās personas (nerezidenti)

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai),  tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

Fiziskās personas (nerezidenti)

Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai)

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 

ziedojumi un dāvinājumi

Fiziskās personas (rezidenti)

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

Fiziskās personas (rezidenti)

Ārvalstu juridiskās personas

Citi ziedotāji

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem)

Atlikums pārskata gada sākumā

Citi ziedotāji

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma

Ārvalstu juridiskās personas

Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi

Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

Sabiedriskā labuma darbībai

Reliģiskajai darbībai

Administratīvajiem izdevumiem

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums

kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 100 euro

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 100 euro, tai 

skaitā:

- sabiedriskā labuma darbībai 100 euro

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā 
izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas 0 euro

Pareizi norādīts



Ir pieejams VID mājas lapā metodiskais materiāls par 

SLO likuma būtību un dokumentu aizpildīšanu
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www.vid.gov.lv 

Uzņēmumiem

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss



26

Dokumentu iesniegšanas iespējas Valsts ieņēmumu dienestā:

1.Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS);

2. Personīgi Klientu apkalpošanas centrā;

3. Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

4. Nosūtot pa pastu.



Noderīga informācija internetā:

www.vid.gov.lv Uzņēmumiem               Sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Valsts ieņēmumu dienesta 

Nodokļu pārvaldes 

Juridiskās daļas

galvenais nodokļu inspektors 

Mārīte Grandāne

Tālr.67122011

Signe Pavāre

Tālr.67121839

Daiga Sīle

Tālr.67121842


