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NVO Latvijā

Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā NVO 
sektors ir skaitliski strauji pieaudzis, un 2011. 
gada februārī Latvijā bija reģistrētas 13 284
(1334 sabiedriskā labuma organizācijas)
nevalstiskās organizācijas. NVO, kas dibinātas 
pēc 2004. gada, veido 62% no to kopskaita. 
NVO skaita strauju pieaugumu veicināja 
vairāki, zināmā mērā savstarpēji saistīti

faktori.



Reģistrēto NVO skaita dinamika 

1991.-2011.gadam



NVO sadalījums pa reģioniem

Latgalē – 9% jeb 1181 NVO



biedrības un nodibinājumi Latgalē

Daugavpilī reģistrētas - 317 (27%) 

Rēzeknes novadā - 141(12%)

Rēzeknē – 134 (11%)

Daugavpils novadā – 73 (6%) 

Balvu novadā - 75 (6%) 

Krāslavas novadā - 64 (5%)



NVO darbības izvietojums:

Rīgā - (46%)

Rīgas reģionā reģistrētas - 16% 

Kurzemes reģionā - 13%  

Vidzemes, Zemgales un Latgales reģionos ir 

reģistrēts aptuveni vienāds NVO skaits (8-9 % 

NVO katrā).



NVO blīvums Latvijā



Saskaņā ar VID sniegtajiem datiem 2009. 

gadā gada pārskatus bija iesniegušas 

9409 jeb 84% reģistrēto NVO, kuras tad 

būtu uzskatāmas par tādām, kas veic 

vairāk vai mazāk aktīvu darbību



Citāts:

“....pašvaldībai tas redzējums par NVO ir 

citādāks. Tāds nivelējošs.

Mēs sevi redzam, ka varētu dot vairāk, bet 

tā kā no mums ne īpaši labprāt vai arī 

vienkārši nemāk paņemt to, ko NVO 

varētu sniegt, un uzskata mūs bieži vien 

par tādiem naudas tērētājiem.”



Saskaņā ar VID sniegto informāciju 

NVO sektora kopējie ieņēmumi 

2008. gadā veidoja

201 509 133 Ls.



NVO kopējie ieņēmumi (LVL) 

reģionu griezumā



Vidēji vienas NVO apgrozījums 2009. gadā bija 

18 421 lats.



NVO darbības jomas LV



NVO un Latgales plānošanas reģions

2007.gada novembris

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA, LATGALES NEVALSTISKO 
ORGANIZĀCIJU UN ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA SABIEDRĪBAS 
INTEGRĀCIJAS LIETĀS SEKRETARIĀTA SADARBĪBAS MEMORANDS

2008.gada 9.oktobris

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA UN ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA 
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS LIETĀS SEKRETARIĀTA SADARBĪBAS
LĪGUMS

2008.gada decembris – 2009.gada maijs

PROJEKTU KONKURSS PAŠVALDĪBĀM „ATBALSTS SABIEDRĪBAS 
INTEGRĀCIJAS PROGRAMMU IZSTRĀDĒ UN ĪSTENOŠANĀ” 

2008.gada 27.novembris

Latgales RSIC un Latgales NVO resursu centra konference Rēzeknē

2008.gada 11.decembris

Latgales RSIC konference Ludzā (LEADER darba grupa)

2009.-2010. – ikgadējās tikšanās memoranda padomes ietvaros.



2008.gada valsts dotāciju programmā „Atbalsts integrācijas 

programmu izstrādē un īstenošanā” iesniegtie projekti:

 Daugavpils pilsētas dome - “Nepilngadīgo grūtnieču no 
sociālā riska ģimenēm integrācija sabiedrībā”    (2725 LVL).

 Riebiņu novada dome - „Riebiņu novada sabiedrības 
integrācijas programmas izstrāde 2009. – 2014.gadam” (2428 
LVL).

 Balvu pilsētas dome - „Balvu pilsētas sabiedrības integrācijas 
programmas izstrāde” (2940 LVL).

 Preiļu novada dome - „Pilsoniskas sabiedrības attīstības 
veicināšana Preiļu novadā”(2907 LVL).



Novadu un lielo pilsētu finansējums NVO

Pašvaldības nosaukums Piešķirts NVO 

kopā (LVL)

iedzīvotāju 

skaits 

pašvaldībā

Ls/uz 1 

iedzīvotāju

Daugavpils novada 

dome 47 234,42 37730 1,25

Preiļu novada dome 41 962,59 36579 1,15

Krāslavas novada dome 35 088 31872 1,10

Balvu rajona padome 27 294 26066 1,05

Rēzeknes pilsētas dome 25 904 34740 0,75

Ludzas novada dome 12 976 29917 0,43

Rēzeknes novada dome 14 856,32 38970 0,38

Daugavpils pilsētas 

dome 23 992,12 102602 0,23



Sadarbības jomas ar pašvaldībām



Brīvprātīgais darbs

 Ikdienas

 Darbojoties NVO

 Eiropas brīvprātīgais darbs jauniešiem: 

www.jaunatne.gov.lv

http://www.jaunatne.gov.lv/


Iedzīvotāju brīvprātīgā darba 

motivācija un NVO līderu vērtējums



Brīvprātīgo darbs Daugavpilī
 Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs – Jaunatnes starptautisko 

programmu reģionālais koordinators D - Latgalē.

 DNVOAC projekta „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas 
atbalsta programma 2010” ietvaros brīvprātīgā darba 
popularizēšanai skolās tika izdots metodiskais materiāls (40 

lpp apjomā. Brīvi pieejams internetā)

 Piesaistīti brīvprātīgie no Polijas, Turcijas, ASV, kā 
arī reģiona jaunieši nosūtīti uz ārzemēm (2mēn.-
1.gadam)

 Biedrības ”ODIN/VITA” u.c. Organizāciju 
ieguldījums.



Viss labākais mums vēl priekšā!




