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Informācija par NVO sniegtajām nodokļu atlaidēm un
par piemēroto nodokļu atlaižu apmēru pēdējos gados

Finanšu ministrija

2.

Informācija par ESF līdzfinansētā projekta „Darbspēju
vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” gaitu un ieskats
jaunajos invaliditātes noteikšanas kritērijos

Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts
komisija

3.

Citi jautājumi

ILNP locekļi

I.Balodis informē klātesošos, ka Invalīdu lietu nacionālās padomes (ILNP) priekšsēdētāja
I.Viņķele aizkavējusies sakarā ar ieilgušo Ministru kabineta komitejas sēdi un lūgusi sēdes
vadīšanu uzņemties I.Balodim. Tiek pieņemts lēmums atklāt sēdi.

1. Informācija par NVO sniegtajām nodokļu atlaidēm un par piemēroto
nodokļu atlaižu apmēru pēdējos gados.
A.Birums atgādina, ka valstī noteiktas lielas nodokļu atlaides ziedotājiem.
Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1 pants nosaka, ka uzņēmuma
ienākuma nodokli samazina par 85 % no summām, kuras ziedotas Latvijas
Republikā reģistrētām sabiedriskā labuma organizācijām. Summa, uz kuru
attiecas nodokļu atvieglojumi ir 20% no kopējās nodokļa summas, ja tiek ziedots
organizācijām, kurām ir sabiedriskā labuma organizāciju statuss
Likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību
kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu
kapitālsabiedrībām” minētās kapitālsabiedrības tiek atbrīvotas no uzņēmuma
ienākuma nodokļa maksāšanas, ja tās pārskaita biedrībai, kura tās dibinājusi,
summas, kas ir lielākas par taksācijas gadam aprēķinātajām uzņēmumu
ienākuma nodokļa summām. Biedrību sarakstu ik gadu apstiprina Ministru
kabinets. 2009.gadā un 2010.gadā minētā UIN atlaide veidoja attiecīgi 15,3 un
23,6 tūkst. latu. Atvieglojumus izmantoja attiecīgi 7 un 10 uzņēmēju
Darba devējiem ir paredzēts arī uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojums par
izveidotām darba vietām cilvēkiem ar invaliditāti. .
Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek biedrībām un nodibinājumiem
piederošas ēkas un inženierbūves saskaņā ar MK noteiktajiem kritērijiem un
apstiprināto sarakstu. Pasvītrots, ka tas attiecas tikai uz biedrību īpašumu, kas
rada zināmas problēmas, jo neattiecas uz īrētiem īpašumiem.
Apspriedes laikā, kurā piedalījās I.Balodis, A.Bauere, E.Celmiņa un A.Pavlins
tika atzīmēts, ka netika saņemta atbilde uz diviem būtiskiem jautājumiem, kas
tika uzsvērti ILNP 2011.gada 14.decembra sēdē:
1) ziedojumus galvenokārt saņem sporta organizācijas, nevis sabiedriskās
organizācijas, kas nodarbojas ar labdarību un strādā ar īpaši neaizsargātajām
sabiedrības grupām. Tāpēc ILNP vēlas saņemt informāciju, kā ziedojumi sadalās
starp dažādiem NVO veidiem;
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2) Pamatojoties uz MP rezolūcijā doto uzdevumu, ar finanšu ministra rīkojumu
ir izveidota darba grupa, kurai saskaņā ar MK protokollēmuma projekta
„Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju
darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu" 3.1.punktā doto uzdevumu ir
jāsagatavo iesniegšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projekti, atbilstoši
informatīvajā ziņojumā minētajiem kritērijiem precizējot valsts budžeta līdzekļu
piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām un
kapitālsabiedrībām, kā arī šo līdzekļu izlietojuma, uzskaites, kontroles un
pārskatu sniegšanas kārtību. ILNP interesē informācija par darba grupas darbu –
sagatavotajiem priekšlikumiem, kādas izmaiņas normatīvajos aktos gaidāmas,
vai būtu iespējams panākt, ka par ziedojumiem personu ar invaliditāti intereses
pārstāvošām NVO tiek piemērota lielāka atlaide, lai motivētu ziedojumu
novirzīšanu šīm organizācijām.
Nolēma:
1. Pieņemt FM informāciju zināšanai.
2. FM apkopot un iesniegt ILNP informāciju par statistiku par ziedojumu
sadalījumu starp ziedojumu saņēmējiem pēc organizāciju darbības veida
vai tml..
3. FM iesniegt ILNP informāciju par minētās darba grupas paveikto.
4. LM pieprasīt no biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”
informāciju par dalību minētās darba grupas sēdēs un darīt to zināmu
ILNP.
2. Informācija par ESF līdzfinansētā projekta „Darbspēju vērtēšanas
sistēmas pilnveidošana” gaitu un ieskats jaunajos invaliditātes noteikšanas
kritērijos
Z.Lasmane informē par ESF līdzfinansētā projekta „Darbspēju vērtēšanas
sistēmas pilnveidošana” izpildes etapiem. Šobrīd notiek darbspēju vērtēšanas
sistēmas pilnveides modeļa aprobēšana. Kā būtiskākās jaunās sistēmas atšķirības
Z.Lasmane norāda sekojošas: personai ir jāaizpilda pacienta ikdienas aktivitāšu
veikšanas spēju pašnovērtējuma anketa. Anketu par pacientu aizpilda arī
sociālais darbinieks un ģimenes ārsts. Veselības stāvokli izvērtēs arī fizikālās un
rehabilitācijas medicīnas ārsts un klīniskais psihologs. Pilnveidotais invaliditātes
noteikšanas modelis paredz, ka invaliditāti turpmāk noteiks, pamatojoties uz
izsniegtajiem dokumentiem, bez personas klātbūtnes. Īstenojot pilnveidoto
invaliditātes noteikšanas modeli, būs šādi ieguvumi:
• Invaliditātes noteikšanā tiks izmantoti precīzāki un mūsdienīgāki
invaliditātes noteikšanas kritēriji;
• Palielināsies speciālistu un sabiedrības informētība par invaliditātes
noteikšanas procesu;
• Ekspertīzes aktos tiks atspoguļota detalizētāka, vispusīgāka un
objektīvāka informācija par klienta veselības un sociālās funkcionēšanas
spējām;
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• Invaliditātes noteikšanas procesā tiks vērtēts ne tikai veselības stāvoklis
un darbspējas, bet arī individuālās vajadzības (pašaprūpes spējas,
mobilitātes spējas, komunikācijas spējas, ikdienas dzīves aktivitāšu
novērtējums, sociālo faktoru novērtējums u.c.).
Projektu ir paredzēts pabeigt 2013.gada 30.decembrī.
Diskusijā, kurā piedalījās I.Balodis, E.Celmiņa, A.Pavlins, Z.Lasmane,
E.Zariņš un A.Zīverts, tika izskatīti ar jaunās invaliditātes sistēmas izstrādi
saistītie riski:
 Pirms invaliditātes ekspertīzes jābūt ārstēšanai un rehabilitācijai. Personai
vajadzētu ierasties invaliditātes ekspertīzē ar reabilitācijas plānu, kurā
redzams, kas tika darīts veselības stāvokļa uzlabošanai vai stabilizācijai.
Šobrīd daudzu plāna sastādīšanā iesaistīto speciālistu pakalpojumi ir
maksas. Piemēram, sastādīšanā tiks iesaistīti rehabilitologi, kuru
pakalpojums šobrīd ir maksas. Ārzemēs pie garīgā rakstura traucējumiem
ir obligāta psihologa konsultācija. Jaunajā invaliditātes noteikšanas
sistēmā tā arī ir paredzēta. Jāpanāk, lai turpmāk šie pakalpojumi būtu
bezmaksas. Citādi daudzos gadījumos personas līdzekļu trūkuma dēļ
nevarēs veikt invaliditātes ekspertīzi;
 Laukos praktiski nav rehabilitologu;
 Pie prognozējamās invaliditātes statuss ļauj apiet rindu kvotu ietvaros, bet
neatbrīvo no maksājumiem, Kamēr pastāv kvotu sistēma veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamībā, pastāv risks, ka persona ne vienmēr var
izmantot Invaliditātes likumā noteiktās tiesības un izmantot IRP
nosacījumus. Risks saglabāsies arī turpmāk. Nepieciešams arī risināt
jautājumu par atbrīvošanu šajā gadījumā no pacienta iemaksas;
 Sociālo darbinieku iesaiste invaliditātes noteikšanas procesā ievērojami
palielinās viņu darba apjomu, tāpēc ir nepieciešamas papildus debates ar
pašvaldību sociālajiem darbiniekiem.
Sakarā ar to, ka jaunā invaliditātes noteikšanas sistēma paredz daudz izmaiņu
invaliditātes noteikšanu kritērijos un noteikšanas kārtībā, kā arī to, ka
izmēģinājuma projekts atrodas procesā un rezultāti gaidāmi septembrī
nolēma: nākamajā ILNP sēdē uzaicināt invaliditātes noteikšanas sistēmas
pilnveides modeļa un metodoloģijas izstrādātāju „Latvijas Pilsoniskās
Sabiedrības atbalsta centru”, izmēģinājuma projekta veicējus „SIA Projektu un
kvalitātes vadība”, izmēģinājumprojektā iesaistīto NVO pārstāvi un VDEĀVK
pārstāvi.

3.Dažādi.
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 A.Pavlins interesējās par iespējamajām izmaiņām attiecībā uz Invaliditātes
likuma atsevišķu pantu spēkā stāšanos.
E.Celmiņa skaidro, ka attiecībā uz invaliditātes noteikšanu Invaliditātes likuma 6.panta trešā
daļa paredz, ka no 2013.gada 1.janvāra personām no 18 gadu vecuma līdz valsts vecuma
pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam izvērtē funkcionēšanas ierobežojumu un tā
pakāpi, nosaka darbspēju zaudējumu procentos. Sakarā ar to, ka jaunā invaliditātes
noteikšanas sistēmā būs izstrādāta un aprobēta līdz 2013.gada beigām, šo pantu būs jāgroza.
Būs arī jāizstrādā jauni noteikumi par invaliditātes noteikšanas kritērijiem.
Šobrīd ir izveidota darba grupa ar mērķi pārskatīt Invaliditātes likumā un tam pakārtotos MK
noteikumos noteikto regulējumu saistībā ar IRP personām ar prognozējamu invaliditāti un
personām ar invaliditāti.
Attiecībā uz jauno pakalpojumu ieviešanu informē, ka likumprojekts „Grozījumi Invaliditātes
likumā” Saeimā tika noraidīts, tādējādi ir spēkā likumā noteiktie pakalpojumu ieviešanas
termiņi. MK 17.04.2012. ir uzdevis LM izstrādāt un līdz 01.07.2012. iesniegt MK informatīvo
ziņojumu par tajā ietverto normu nodrošināšanu un alternatīvajiem risinājumiem to
pakāpeniskai ieviešanai. Līdz ar to, pagaidām jautājums par pakalpojumu ieviešanu nav
precīzi atbildams, jāgaida informatīvā ziņojuma izskatīšana MK sēdē.
 Atbildot E.Zariņam uz jautājumu par personām ar I grupas redzes invaliditāti, kurām
tiesības saņemt pabalstu par asistenta izmantošanu noteiktas līdz 2012.gada 31.decembrim,
E.Celmiņa informēja, ka nesaglabājot pakalpojumu, redzes invalīdiem tiktu pasliktināta
līdzšinējā situācija, tādēļ diskusija par iespējamu pakalpojuma atlikšanu būtu daudz
sarežģītāka nekā gadījumā, ja tiek atlikta tāda pakalpojuma ieviešana, kas vēl nekad nav bijis
pieejams, tādēļ Labklājības ministrija uzskata šo grupu par prioritāru un cer, ka jautājums tiks
atrisināts.
E.Celmiņa arī darīja zināmu, ka sadarbībā ar IZM tiek izstrādāta kārtība, kādā vispārējās
pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās
vidējās izglītības iestādēs varēs saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu.
Paredzēts, ka pakalpojums tiks nodrošinātas Invaliditātes likumā paredzētajā laikā – no
2012.gada 1.septembra.
 Atbildot I.Balodim uz atgādinājumu, ka iepriekšējās sēdēs tika nolemts, ka, lai
uzlabotu sadarbību starp LM un NVO, atjaunot regulāras sanāksmes LM ar personu ar
invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību pārstāvjiem E.Celmiņa paskaidroja, ka sanāksmes
vēl nav organizētas sakarā ar ILNP ārkārtas sēdes un vairāku darba grupu sēžu organizēšanu.
Tuvākajā laikā paredzēta atsevišķa tikšanās ar NVO, kas veltīta jaunā rīcībspējas institūta
izskaidrošanai personu ar invaliditāti organizācijām.
 Atbildot A.Pavlinam uz lūgumu sniegt informāciju par Nacionālās attīstības plānu
(NAP) un nākamās ES daudzgadu finanšu perspektīvas plānošanu 2014. – 2020.gadam,
E.Celmiņa informē, ka Ministru kabinets NAP 1.redakciju skatīs tuvākajā laikā. Pēc tam būtu
iespējams organizēt tikšanos ar ieinteresētām NVO, pieaicinot ES struktūrfondu departamenta
pārstāvjus.
Sēdi slēdz: plkst. 13.15
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