Ar NVO saistītie finanšu
jautājumi

Budžeta sagatavošanas laika grafiks
2020.gadam
Jūlijs

•15.jūlijs - Ministrijas iesniedz FM un PKC priekšlikumus prioritārajiem pasākumiem

•20.augusts – MK izskata informatīvo ziņojumu par:
• valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2020.-2022.gadam;
• makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta prognozēm 2020.2022.gadā;
Augusts
• valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu
izmantošanu 2020.-2022.gadam.23.augusts – MK pieņem lēmumu par valsts budžeta
prioritārajiem pasākumiem 2020.-2022.gadam.

Septembris

Oktobris

•17., 24.septembris - MK izskata budžeta likumprojektu paketi.

•8.oktobris - MK apstiprina:
• likumprojektu «Par valsts budžetu 2020.gadam» un likumprojektu «Par vidēja termiņa
budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam»;
• Vispārējās valdības budžeta plānu (11.oktobrī iesniedz EK un Eirogrupai);

•11.oktobris - Finanšu ministrs iesniedz budžeta projektu ar pavadošajiem likumprojektiem
Saeimā.
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Valsts budžeta finansējuma piešķiršana NVO
•

Ministrijas iesniedz
FM prioritāro
pasākumu
pieteikumus
īsā un koncentrētā
formā
t.sk. līdzfinansējuma
iespējas

Valsts budžeta finansējums paredzēts valsts pārvaldes funkciju izpildei
– Funkciju izpilde un finansēšana notiek ar ministriju starpniecību
– Ministrijas veido nozaru politiku un definē nozaru prioritātes
– NVO vajadzības iekļaujas attiecīgās nozares kopējās vajadzībās / prioritātēs

Finanšu ministrs
atbild par pasākumu
izvērtēšanu un šī
procesa organizēšanu
(diskusija vai darba
grupa)
FM veic sekretariāta
funkciju

Izvērtējums par
pasākumiem, kuri ietekmē
- ekonomisko izaugsmi,
- tautsaimniecības
attīstību
- reformu īstenošanu

Finanšu ministrs pēc
izvērtēšanas izvirza
priekšlikumus par
atbalstāmiem
pasākumiem

15.jūlijs

MK apstiprina
prioritāros
pasākumus
Ministrijas iesniedz
FM aktualizētos
pieprasījumus
atbilstoši gala
lēmumiem

23.augusts

• Visām valsts budžeta finansētām prioritātēm ir vienota kārtība un nosacījumi
• NVO ir koordinēti un koleģiāli jādefinē / jāapstiprina priekšlikumi prioritārā secībā
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15.aprīlī MK apstiprinātajā Stabilitātes
programmā fiksētā fiskālā telpa, % no IKP
2020

2021

2022

-0,30

-0,13

-0,23

-0,34

-0,37

0,25

Fiskālā telpa, % no IKP

-0,04

-0,23

0,48

Fiskālā telpa, milj. eiro

-11,9

-81,1

176,3

Pieļaujamā vispārējās valdības
budžeta bilance, % no IKP
Vispārējās valdības budžeta bilance
pie nemainīgas politikas, % no IKP
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Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā
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Šobrīd UIN likums paredz 3 dažādu veidu
nodokļa stimulus ziedotājam, ja tie ziedo
sabiedriskā labuma organizācijai (SLO)
Uzņēmējs taksācijas
stimuliem:

gada

laikā

var

izvēlēties

vienu

no

šādiem

1) neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu,
līdz 5% no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem
nodokļiem; vai
2) neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu,
līdz
2% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem
aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksātas VSAOI; vai
3) samazināt taksācijas periodā par aprēķinātajām dividendēm
maksājamo UIN par 75 % no ziedotās summas, vienlaicīgi
nepārsniedzot 20 % no aprēķinātās UIN summas par minētajām
dividendēm.
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Saeima š.g. 23. maijā ir pieņēmusi un no š.g.
1.jūlija spēkā ir:
Grozījumi UIN likumā (pārejas noteikumi), kas paredz, ka:
• laikposmā
no
2020.
gada
1.janvāra
līdz
2022.
gada
31.decembrim varēs piemērot labvēlīgāku režīmu ziedotājiem.

Rezultātā minētajā laikā uzņēmējs varēs samazināt par aprēķinātajām
dividendēm maksājamo UIN par 85 % no SLO ziedotās
summas, vienlaicīgi nepārsniedzot 30 % no aprēķinātās UIN summas
par minētajām dividendēm.
Ja
uzņēmumam
šis
modelis
kādu
iemeslu
dēļ
nav
piemērojams, saglabāsies arī iespēja, izvēlēties iepriekšminēto 1) vai
2) nodokļa stimulu.
Saeima ir uzdevusi MK līdz 2021.gada 30.novembrim izvērtēt minēto
izmaiņu ietekmi uz SLO saņemtajiem ziedojumiem.
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Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā
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Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā
Grozījumi paredz pilnveidot sabiedriskā labuma organizāciju (SLO)
darbības
vidi,
uzlabojot
SLO
un
nodokļu
administrācijas
sadarbību, mazinot administratīvo slogu (grozījumi šobrīd tiek izskatīti
Saeimā).

Administratīvā sloga mazināšana:
•
•
•

Elektroniska un automatizēta dokumentu aprite starp VID un SLO;
Sabiedriskā labuma komisijas (Komisija) sēžu protokolēšana tikai
audioierakstā;
Komisijas
personālsastāvu
apstiprina
VID
ģenerāldirektors (šobrīd – Ministru kabinets);
VID var pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt SLO statusu un par
statusa atņemšanu bez Komisijas iesaistes, ja iemesli ir tehniski un
neskar saturisku izvērtēšanu (gada pārskatu, darbības plānu,
pieprasītas informācijas nesniegšana VID). VID informē Komisiju par
šādu lēmumu.
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Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā (II)

SLO darbības vides un uzraudzības pilnveidošana:
•
•

•
•

ziedojums var būt arī pakalpojums, ne tikai manta un finanšu
līdzekļi;
ziedojumu saņēmēja pienākums ir sniegt VID informāciju par
saņemto
ziedojumu izlietojumu, lai nodrošinātu ziedojumu
izlietojuma
izsekojamību
līdz
gala
labuma
guvējam
un
caurskatāmību;
SLO statusu var piešķirt ne ātrāk kā gadu pēc tās dibināšanas;
SLO jāiesniedz gada pārskati par visiem tās darbības gadiem, kā arī
jāiesniedz iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības
plāns, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām tos bija pienākums
sagatavot.
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EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2014-2021
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EEZ/NOR investīcijas Latvijai 94,4 milj. EUR* projektu īstenošanai līdz
30.04.2024. (neieskaitot 7,7 milj. EUR Donorvalstu izdevumiem); www.eeagrants.lv

[CATEGORY
NAME]
[VALUE] milj.
EUR

[CATEGORY NAME]
[VALUE] milj. EUR
[CATEGORY
NAME]**
2,5 milj. EUR

[CATEGORY NAME]
[VALUE] milj. EUR

[CATEGORY NAME]
[VALUE] milj.[CATEGORY
EUR
NAME]
[VALUE] milj.
EUR

[CATEGORY NAME]
[VALUE] milj. EUR

[CATEGORY NAME]
[VALUE] milj. EUR

[CATEGORY NAME]
[VALUE] milj. EUR

[CATEGORY NAME]
[VALUE] milj. EUR
[CATEGORY NAME]
[VALUE] milj. EUR

Uzņēmējdarbības
attīstības, inovācija
s un MVU
[VALUE] milj. EUR

NVO tiešs atbalsts 9 milj. EUR
(100% EEZ/NOR grants)
2 mērķētām programmām
(administrē Donorvalstis & Latvijas
NVO Konsorcijs)
6 investīciju programmām 79
milj. EUR
(administrēs ministrijas un
aģentūras)

6,4 milj. EUR kopā investīciju
administrēšanai Divpusējās
sadarbības fondam,100% EEZ/NOR
grants (administrē Finanšu
ministrija),
& rezerve (nesadalītais finansējums)

* Skatīt pielikumā detalizētu EEZ/NOR investīciju sadalījumu, t.sk. par nacionālo līdzfinansējumu.
** Rezerves sadalē atbilstoši EEZ Saprašanās Memoranda B pielikumam tiks dota priekšroka stratēģiski pamatotiem priekšlikumiem IEM programmā
“Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” (priekšlikums donoriem jāiesniedz 2020.g. beigās (MK sēdes protokola 23.un 24..§ 11.p.)
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NVO tiek iesaistīti, sākot ar visu 6 Programmu koncepciju (PK)
izstrādi
Programmas statuss/gatavības pakāpe līdz 20.06.2019.*
Korekcijas dienesti (TM)

17.05.2018. - PK saskaņota ar NVO Memoranda padomi

22.03.2019. - programmas līgums ar donoriem

04.04.2019. - programmas MK noteikumi
≈ 3. cet. 2019. – 2024 - reālās investīcijas

NVO sektora faktiskā un iespējamā iesaiste


Plānota donorvalsts NVO iesaiste kā iepriekš noteiktā projekta partnerim
sadarbībā ar kādu no Latvijas NVO (pieredzes apmaiņas vizītes ekspertiem
par darbu ar ieslodzītajiem)


Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide (VARAM)

25.06.2018. - PK saskaņota ar NVO Memoranda padomi

23.04.2019. - programmas līgums ar donoriem
≈ 3.cet. 2019. - programmas MK noteikumu izstrāde
≈ 4.cet. 2019. - 2024 - reālās investīcijas
Pētniecība un izglītība (IZM/VIAA)

20.12.2018. - PK saskaņota ar NVO Memoranda padomi
≈ 2.-3.cet. 2019. - programmas līguma saskaņošana ar donoriem
≈ 3.-4.cet. 2019. - programmas MK noteikumu izstrāde
≈ 4.cet. 2019. - 2024 - reālās investīcijas
Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana (IeM)

05.07.2018. - PK saskaņota ar NVO Memoranda padomi
≈ 3.cet. 2019. - programmas līguma saskaņošana ar donoriem
≈ 3.-4.cet. 2019. - programmas MK noteikumu izstrāde
≈ 1.cet. 2020. - 2024 - reālās investīcijas
*Skatīt pielikumā detalizētu EEZ/NOR programmu aktuālā statusa informāciju.

Plānotajā atklātajā konkursā sanācijas jomā NVO kā projektu pieteicēju
potenciālie partneri (nodrošinās projektu publicitātes un sabiedrības
informētības veicināšanas pasākumus)

NVO kā mērķa grupa programmas 2 iepriekš noteikto projektu ietvaros
(piemēram, semināros un konferencēs)

Iespējama NVO iesaiste atsevišķu aktivitāšu īstenošanā programmas
projektos kā ārpakalpojuma sniedzējiem
 NVO kā mērķa grupa programmas 4 iepriekš noteikto projektu pasākumos
(semināri, mācību programmas un konferences)


Iespējama NVO iesaiste atsevišķu aktivitāšu īstenošanā programmas
projektos kā ārpakalpojuma sniedzējiem


Iepriekš noteikto projektu „Atbalsts Barnahus (Bērnu māja)
ieviešanai Latvijā“ plānots īstenot sadarbībā ar NVO Latvijas Bērnu
Fonds un nodibinājumu “Centrs Dardedze”
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NVO tiek iesaistīti, sākot ar visu 6 Programmu koncepciju (PK)
izstrādi (II)
Programmas statuss/gatavības pakāpe līdz 20.06.2019.*
Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (VARAM)

06.03.2018. - PK saskaņota ar NVO Memoranda padomi
≈ 3.-4.cet. 2019. - programmas līguma saskaņošana ar donoriem
≈ 1.-2.cet. 2020. - programmas MK noteikumu izstrāde
≈ 2.-3.cet. 2020. – 2024 - reālās investīcijas
Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU (LIAA/EM)

17.06.2019. - PK iesniegta NVO Memoranda padomei
≈ 3.-4.cet. 2019. - programmas līguma saskaņošana ar donoriem
≈ 4.cet. 2019. - 1.cet. 2020. - programmas MK noteikumu izstrāde
≈ 3.-4.cet. 2020. - 2024 - reālās investīcijas

NVO sektora faktiskā un iespējamā iesaiste


Kultūras jomas atklātais konkurss paredz NVO kā tiešos
finansējuma saņēmējus (kultūras un mākslas produktu radīšana)



Uzņēmējus pārstāvošie NVO kā mērķa grupa pasākumos
(semināros, konferencēs, atpazīstamības veicināšanai Latvijā un
ārvalstīs)



Plānotajā Tehnoloģiju biznesa centra iepriekš noteiktajā projektā
NVO, kas veic saimniecisko darbību, paredzēta kā viena no
mērķa grupām (varēs saņemt piedāvātos pakalpojumus)

Pilsoniska sabiedrība – Aktīvo iedzīvotāju fondu ievieš donoru konkursā izvēlēts neatkarīgs Latvijas NVO konsorcijs, kuru veido sešas organizācijas – galvenā Latvijas
Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs. NVO
konsorcijs par ieviešanu atskaitīsies tieši un tikai donoriem. NVO jābūt pilnīgi neatkarīgam šī fonda stratēģiskajās izvēlēs un ieviešanā. NVO konsorcijs var sniegt aktuālāko
informāciju par ieviešanas statusu. Publiski informācija: http://www.activecitizensfund.lv/ & https://www.facebook.com/AktivoIedzivotajuFonds

Sociālais dialogs – pienācīgs darbs (Administrē tieši donorvalstis ar izvēlētu organizāciju Innovation Norway)

07.02.2019. - noslēdzās atklātais projektu konkurss (11 saņēmējvalstīm). 1.-2.cet. 2019. - projektu vērtēšana

6 projektu pieteikumi iesniegti no Latvijas NVO darba devēju organizācijām un arodbiedrībām* ( 0,49 M EUR jeb 96% no pieejamā granta)
*LPS, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības, Rīgas Uzņēmēju biedrības, Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības, LBAS, LIZDA.
https://eeagrants.org/News/2019/Poland-Baltic-and-Balkan-countries-most-active-in-seeking-funding-for-social-dialogue-and-decent-work, twitter , Facebook
Divpusējās sadarbības fonds (DSF) - administrē FM, lēmumus par atbalstu DSF iniciatīvām pieņem donori
Uz 19.06.2019. 1,1 M EUR = DSF pieejamais finansējums jaunām programmas un stratēģiskām iniciatīvām obligātā partnerībā ar donorvalstīm; izmantojams līdz 30.04.2025.

27.11.2018. – Finanšu ministrija izveido DSF konsultatīvo darba grupu saskaņā ar MK noteikumiem. 12.12.2018. - līgums ar donoriem.

DSF konsultatīvajā darba grupā piedalās 6 NVO pārstāvji – iespēja iesniegt iniciatīvu pieteikumus (100% grants)

DSF komitejā (donoru lēmējinstitūcija) apstiprinātas 3 stratēģiskās iniciatīvas, t.sk. 1 NVO iepriekš noteiktā stratēģiskā iniciatīva Saprašanās memorandā (0,4 M EUR) 14
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Paldies par uzmanību!
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