
Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība 

aicina atbalstīt  projektu – 

Ādažu basketbolistus par ČEMPIONIEM! 

Lai veiksmīgi startētu ir nepieciešams ieguldīt aktīvu darbu treniņos un uzlabot komandu 

materiāli-tehnisko bāzi. Saņemtos ziedojumus plānos izmantot šādu izdevumu segšanai: 

- Treniņnometņu organizēšana; 

- Spēlētāju formu iegāde; 

- Papildus sporta zāļu īres apmaksa; 

- Sporta infrastruktūras uzlabošana; 

- Dalība un transports augstāk minētajās līgās un citos turnīros; 

- Piesaistīto speciālistu apmaksa un citi izdevumi. 

Kāpēc ziedot Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībai? 

Jūs sniegsiet nozīmīgu labumu Ādažu sabiedrībai atbalstot: 

 labdarību; 

 pilsoniskas sabiedrības attīstību; 

Jūs iegūsiet, redzot kur reāli tiek izlietoti daļa no Jūsu maksājamā ienākuma 

nodokļa, redzot tiešu atbalstu Jūsu novadā dzīvojošajiem skolēniem. 

Kā var ziedot sabiedriskā labuma organizācijai ĀVAB? 

- Ziedot naudu, ieskaitot to ĀVAB norēķinu kontā 

Norēķinu rekvizīti:  

Biedrības nosaukums Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība 

Reģistrācijas numurs 40008177240 

Juridiskā adrese Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads,              

LV 2164 

Bankas nosaukums AS Swedbank 

Norēķinu konts LV62 HABA 0551 030 713 175 

Maksājuma mērķis Atbalstītājiem: 

- Ziedojums  

- Ziedojums projektam ... 



 

- Sniedzot labumu, dāvinot savu laiku un materiālās lietas. 

Kādas papildus iespējas sniedz likumdošana, ziedojot ĀVAB? 

 

ĀVAB ir sabiedriskā labuma statuss. 

Informācija par sabiedriskā labuma organizāciju (info  no VID mājas lapas http:// 

www.vid.gov.lv) 

 

Nosaukums: Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība 

Reģistrācijas numurs: 40008177240 

Adrese: Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu nov. 

Statuss: Spēkā esošs no 07.12.2011 

 

 

 

 

Lēmumi: 

Datums 
Lēmuma 

numurs 
Lēmuma būtība 

Spēkā stāšanās 

datums 

30.11.2011 8.14-6/83499 
Piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss 
07.12.2011 

Darbības jomas: 

Darbības jomas nosaukums Spēkā stāšanās datums 

Labdarība 07.12.2011 

http://www.vid.gov.lv/


Darbības jomas nosaukums Spēkā stāšanās datums 

Pilsoniskas sabiedrības attīstība 07.12.2011 

 

 

Ja uzņēmums vēlas ziedot Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībai 

Tad 

 Saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"  20.1 pantu rezidentiem 

un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no 

summām, kas ziedotas budžeta iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic 

Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, kā arī Latvijas Republikā 

reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to 

iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar 

Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un 

reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statusam pielīdzināms statuss saskaņā ar attiecīgās Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts likumiem.  

Iepriekš minētā panta otrā daļa nosaka, ka kopējā nodokļa atlaide nedrīkst 

pārsniegt 20 procentus no aprēķinātās nodokļa kopējās summas. 

Ja Jūsu uzņēmumam tiek plānota peļņa, no kuras  būs jāmaksā Uzņēmuma 

ienākuma nodoklis (UIN) 15%, tad ziedojot ĀVAB maksājamais nodoklis tiks 

samazināts par 85% no ziedotās summas. 

Piemēram 

 Ja uzņēmuma plānotā peļņa ir 5 000 EUR, tad nodoklis valsts budžetam būs 

jāmaksā 750 EUR (5000 x 15%).  Atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa 

summas , t.i. 750x20%=150 EUR. Ziedojot  ĀVAB, kurai ir sabiedriskā labuma 

statuss 175 EUR, Jūs varēsiet samazināt maksājamo nodokli par 148,75 EUR (175 

x 85%), t.i. valsts budžetā būs jāmaksā 601,25 EUR. 

 

 

 



 Ja ziedot vēlas fiziska persona 

Tad  

Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.panta pirmo daļu 

pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek 

atskaitīti šādi maksātāja izdevumi:  

 summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas 

Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām 

vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā 

ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm. 

Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.panta pirmās daļas 1.1 

punktu nauda vai citas lietas, kuras fiziskā persona - nodokļa maksātājs - bez 

atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai, kurai šāds statuss piešķirts 

saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu tās statūtos, satversmē vai 

nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, vai budžeta iestādei, šā panta izpratnē 

uzskatāmas par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt 

darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību. Maksātāja attaisnotie izdevumi  par 

maksājumiem pensiju fondos, apdrošināšanas maksājumi un ziedojumiem kopā 

nedrīkst pārsniegt 20 procentus no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma. 

Piemēram 

Ja personas bruto alga ir 500 EUR, tad gadā tā ir 6 000 EUR. Ja persona neveic 

iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas maksājumus, tad maksimālā 

ziedojuma summa par kuru var samaiznāt apliekamo ienākumu ir  20% no 6 000 

EUR, kas ir 1 200 EUR. Ziedojot līdz  1200 EUR, Jums ir iespēja atgūt 23% no 

ziedotās summas pēc tāda paša principa, kā par medicīnu un izglītību. Piemēram, 

ziedojot 100 EUR, Jums ir iespēja atgūt no budžeta 23 EUR. 

 

 


