
 
 
Aicinājums ziedot nodibinājumam ”Lidlauks Spilve”	  

 
Ieskats vēsturē 

Lidlauka „Spilve” teritorija ir bagāta vēstures notikumiem. Jau Pirmā pasaules kara laikā 

Spilves pļavas tika izmantotas kara aviācijas vajadzībām. Starpkaru periodā Spilvē atradās 

Latvijas Kara ministrijas angāri, Aizsargu aviācijas angārs un civilie angāri Rīgas–Liepājas 

lidmašīnu un privāto lidmašīnu novietošanai. 1928. gadā Spilves lidostu iekļāva Vācijas–PSRS 

gaisa satiksmes sabiedrības "Deruluft" tīklā un šeit nosēdās lidmašīnas, kas uzturēja gaisa 

satiksmi no Berlīnes uz Maskavu, Tallinu un Ļeņingradu. 

Pēc Otrā pasaules kara līdz 1975. gadam lidosta Spilve bija viena no lielākajām PSRS 

rietumu daļas lidostām, vienlaicīgi uzņemot pāri par 50 lidmašīnām. No 1990. līdz 2010. gadam 

Aviācijas centrs "Spilve" tika izmantots kā privāto lidojumu un izpletņlēcēju nosēšanās 

laukums.  

2010. gadā Rīgas Dome nolēma atjaunot Spilvei sertificēta lidlauka statusu. Šobrīd 

lidlauka ekspluatants – nodibinājums „Lidlauks Spilve” – ir sabiedriskā labuma organizācija, 

kuru ir dibinājusi Rīgas pilsētas pašvaldība, lai popularizētu, attīstītu, atbalstītu un uzturētu 

vispārējās nozīmes aviāciju un tehniskos sporta veidus lidlauka „Spilve” teritorijā.  

Lidlauka „Spilve”, kā sabiedriskā labuma organizācijas darbības jomas ir labdarība, 

pilsoniskās sabiedrības attīstība, kultūras veicināšana un palīdzības sniegšana katastrofu 

gadījumos un ārkārtas situācijās. 

Lai lidlauks „Spilve” nodrošinātu tā darbību, pilnveidotos un spētu sniegt ieguldījumu 

jaunu un jau esošu aviācijas un tehnisko sporta veidu entuziastu un interesentu piesaistē un 

apmācībā, nodibinājumam ir nepieciešams atbalsts un palīdzība. 

Lidlauka „Spilve” līdzšinējais ieguldījums un tā darbības raksturojums no 2010.- 

2013.gadam: 

• Spilvē darbojas 5 pilotu skolas, kurās kopā katru gadu Spilves lidlaukā licences iegūst 

apmēram 150 jauno pilotu. 

• 2010. gadā tika atsākta Spilves aviācijas svētku tradīcija, kura tik strauji uzņēma 

apgriezienus, ka 2012. gadā svētkus apmeklēja jau aptuveni 70 000 cilvēku. 2012. gadā 

pirmo reizi kopš LR neatkarības atgūšanas notika akrobātisko lidojumu 

paraugdemonstrējumi gaisa telpā tieši virs Spilves lidlauka, nodrošinot arī to, ka pēc 



 
aviācijas paraugdemonstrējumiem apmeklētāji varēja klātienē tikties ar pilotiem un 

apskatīt viņu lidmašīnas. 

• Lidlaukā ir attīstīts pakalpojumu klāsts, lai nodrošinātu lielāko daļu nepieciešamību 

atlidojošajiem un bāzētajiem vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģiem.  

Lidlauka „Spilve” plānotie projekti 

Lai īstenotu savus mērķus, nodibinājums „Lidlauks Spilve” ir sastādījis vairākus 

projektus atbilstoši atbalstāmajām sabiedriskā labuma aktivitātēm: 

1. Labdarībai 

1.1. Nodrošināt iespēju bērniem no maznodrošinātām ģimenēm mācīties bērnu un jauniešu 

planieru skolā ar būtiskām atlaidēm (vismaz 50% apmērā). 

1.2.Organizēt bezmaksas ekskursijas lidlaukā un muzejā grupām no dažādām labdarības 

organizācijām. 

1.3.Izveidot lidlauka „Spilve” fondu jauno pilotu atbalstam – radot iespēju jauniešiem, kuru 

vēlme kļūt par pilotu ir pietiekami liela un motivēta, bet iespējas – neatbilstošas.  

2. Pilsoniskas sabiedrības veicināšanai 

2.1. Bērnu un jauniešu planieru skolas izveide – lai dotu iespēju bērniem un jauniešiem no 

visiem sabiedrības slāņiem apgūt aviācijas pamatus un iegūt elementārās lidošanas iemaņas.  

2.2.Uzrunāt Latvijas bērnus un jauniešus vispārējās izglītības iestādēs, arodskolās un 

augstskolās; izvietot informatīvas afišas par aviācijas pirmsākumiem un būtību, bērnu un 

jauniešu planieru skolu un pilotu skolu darbību un to piedāvātajām iespējām apgūt 

lidotprasmi. 

2.3.Vienu vai dažas dienas gadā noteikt kā planieru skolu un pilotu skolu atvērto durvju dienas, 

kad interesentiem ir iespēja bez maksas piedalīties nodarbībās un gūt ieskatu planieru skolas 

un pilotu skolu ikdienā un mācību procesā, iegūt atbildes uz saviem interesējošajiem 

jautājumiem par mācību procesu un ņemt dalību dažādās citās skolu aktivitātēs. 

3. Kultūras veicināšanai 

3.1.Spilves aviācijas muzeja pārņemšana nodibinājuma „Lidlauks Spilve” pārziņā. Šobrīd 

aviācijas muzeju pārvalda pašvaldības SIA „Rīgas nami”, kam šis muzejs ir piešķirts kā 

„mantojums”, kaut gan SIA „Rīgas nami” darbības specifika nav saistīta ar muzeju darbību. 

Muzeja pārņemšanai nepieciešams pārņemt arī visas muzeja ekspluatācijas un personāla 

izmaksas. 



 
3.2.F.Candera aviācijas tehnikas muzeja krājuma pārvešana no VAS „Starptautiskā lidosta 

„Rīga”” teritorijas uz Aviācijas muzeju Spilve. 

3.3.Izglītojošu ekskursiju organizēšana skolēniem un citiem interesentiem sniedzot ieskatu 

aviācijas vēsturē, attīstībā un mūsdienās. 

3.4.Aviācijas sporta veidu popularizēšana sabiedrībā, informējošu un izglītojošu pasākumu 

organizēšana, piedalīšanās Latvijas un starptautiskajās izstādēs, pasākumos, salidojumos 

u.c. 

3.5.Lidošanas apmācības instruktoru un citu speciālistu piesaistīšana, mācību grupu veidošana 

amatieru un aviācijas personāla sagatavošanai un inženiertehnisko zinību izplatībai 

jaunatnes vidū. 

4. Palīdzības sniegšanai katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās: 

4.1.Helikopteru nosēšanās laukuma izveide, kas nodrošinās operatīvu NBS Aviācijas eskadriļas 

glābšanas helikopteru un Valsts Robežsardzes helikopteru apkalpošanu. 

4.2.Skrejceļa kā arī helikopteru nosēšanās laukuma aprīkošana ar navigācijas ugunīm, lai 

lidlauku glābšanas un katastrofu novēršanas darbiem varētu izmantot arī naktī un 

nepietiekamas redzamības apstākļos. 

 

Ziedošana un uzņēmumam pienākošās nodokļu atlaides 

 Ziedojot finanšu līdzekļus vai mantu nodibinājumam „Lidlauks Spilve” statūtos 

noteikto mērķu sasniegšanai, uzņēmumam pienākas nodokļu atlaides. 

Nodokļu atlaides uzņēmumiem aprēķina saskaņā ar likuma "Par uzņēmēju ienākuma 

nodokli" 20.1 pantu – ziedojot budžeta iestādēm, 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, ir 

tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 

85% no ziedotās summas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa 

kopējās summas. 

Piemērs uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides aprēķināšanai, ja uzņēmums ziedo 

nodibinājumam: 

Uzņēmuma apliekamais ienākums – 100’000 Ls 

Nodoklis no apliekamā ienākuma (15%) – 100’000 x 0,15 = 15’000 Ls 

Ziedojuma summa – 3’500 Ls 



 
Aprēķina formula: 

Nodokļa atlaide – 3’500 (Ziedotā summa) x 0,85 (85%) =2’975 Ls (≤ 3’000, kas ir 20% 

no nodokļa kopējās summas) 

 

Nodoklis ar atlaidi un ziedojumu – 15’000-2’975+3’500=15’525 Ls, tātad, veicot 3’500 Ls 

ieguldījumu Lidlauka „Spilve” sabiedriskā labuma darbībā un attīstība, uzņēmums it kā 

„pārmaksā” tika 525 Ls jeb 0,5 % no kopējā apliekamā ienākuma. 

Juridiskajai personai, lai tā saņemtu uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi ir: 

• jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot 

ziedojuma summu; 

• deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā; 

• nodibinājuma Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma statusa 

piešķiršanu un dokumenti, kas apliecina biedrībai vai nodibinājumam ziedotās 

summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums), 

juridiskajai personai jāsaglabā 5 taksācijas gadus. 

 

Ja esat izlēmuši ziedot, aicinām sazināties ar nodibinājuma valdes locekļiem Andri Konošonoku 

(tel. 2933-1148, e-pasts: Andris.Konosonoks(at)riga.lv) vai Jāni Maslovski (tel. 2944-6915, e-

pasts: Maslovskis(at)spilve.org). 

Rekvizīti: 

Nodibinājums „Lidlauks Spilve” 

VRN: 40008160672 

Jur. adr.: Daugavgrīvas iela 140, Rīga, LV-1007 

Banka: NORDEA 

LV80NDEA0000082853408 (LVL) 

LV36NDEA0000082853424 (EUR) 

LV73NDEA0000082853437 (USD) 

www.spilve.org 

 


