
Sabiedrības līdzdalības platforma ManaBalss.lv  
Nodibinājums “Sabiedrības Līdzdalības fonds” 

reģ. nr. 40008164462 
11. novembra krastmala 35,, Rīga, LV1050 

Swedbank, LV74HABA0551029153005 
www.manabalss.lv 

birojs@manabalss.lv, +371 22077684 

 

 

 

Lūgums atbalstīt ilgtspējīgu sabiedrības līdzdalību Latvijā 
 
Vēršamies pie Jūsu kompānijas ar lūgumu sponsorēt vai līdzsponsorēt sabiedrības          
līdzdalības platformas ManaBalss ziedošanas menedžmenta sistēmas programmēšanu       
un izveidi. 
 
Projekta kopējās izmaksas ir 30’000 EUR. Sistēmas izstrādei līdz pamatfunkciju          
nodrošinājumam ir nepieciešami 15’000 EUR. 
 
Ļaujiet norādīt, ka platforma ManaBalss operacionālā uzturēšana cauri gadiem noturīgi ir           
finansiāli pašpietiekama. Ārējais finansējums tiek piesaistīts ieguldījumiem gan platformas         
ManaBalss, gan citu organizācijas izstrādāto digitālās līdzdalības rīku izaugsmē un ilgtspējā. 
 
ManaBalss ziedojumu sistēmas efektivizācija ir nepieciešama tieši platformas un ManaBalss          
kopienas izaugsmei un nostiprināšanai. Šogad diemžēl nav īstenojušies divi plānotie ārējā           
finansējuma piesaistes projekti. Covid-19 krīzes dēļ viens no tiem ir atlikts uz nenoteiktu             
laiku, bet otra izvērtējums ieilga, netika apstiprināts, un atkārtota pieteikšanās uz to ir             
iespējama tikai nākamajā finanšu gadā. 
 
Starplaikā ManaBalss kapacitāte ļautu piesaistīt lielāku mikroziedojumu plūsmu, kas sedz          
mūsu operacionālos izdevumus, lai daļēji segtu arī finansējumu izaugsmei, bet tam ir            
nepieciešams attiecīgais ieguldījums ziedošanas menedžmenta sistēmā. Mēs ļoti labprāt ar          
Jums satiktos lai izklāstītu to precīzāk, bet principā šī nauda netiktu veltīta            
operacionālajiem izdevumiem jeb “apēsta”, bet gan ieguldīta ilgtspējā. 
 
Tas ir vadošs ManaBalss princips ārējā finansējuma piesaistē – arī dažādos grantos, ka šāds              
finansējums nes “sauso atlikumu” tehnoloģisku uzlabojumu un organizācijas ilgtspējas         
stiprināšanā. Proti, šādi ieguldīta nauda mums dos iespēju pašiem jau noturīgi radīt jaunas             
ieņēmumu plūsmas, kas paredzami stiprinās ManaBalss misijas mērķi – iekļaujošu,          
kvalitatīvu sabiedrības digitālo līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos. 
 
Kopš 2011. gada platformai ManaBalss ir ap 65’000 unikālo mikroziedotāju. 2019. gadā            
mums bija 24’000 unikālo mikroziedotāju, kas kopumā saziedoja ap 75’000 EUR.           

http://www.manabalss.lv/


 

Mikroziedojumu dinamika ir lēzeni, tomēr noturīgi, augoša no gada uz gadu, pierādot šādas             
finanšu plūsmas un šāda ieņēmumu modeļa ilgtspēju. 
 
Sponsorējot šo pozīciju, Jūsu kompānija atbalstīs ilgtspējīgu, sevi atpelnošu sabiedriskā          
labuma organizāciju un pasaulē unikāli sekmīgu sabiedrības līdzdalības platformu, kas ir           
Latvijas starptautisks veiksmes stāsts. Kopš 2011. gada ar ManaBalss starpniecību ir mainīti            
36 likumi. No tiem veseli pieci – šogad. 
 
Mikroziedojumu ziņā aktīvā, pāri par 300’000 unikālo lietotāju lielā un pastāvīgi augošā            
ManaBalss kopiena paredzami ir ar potenciālu segt arī platformas izaugsmes finansējumu ar            
saviem spēkiem. Bet tam ir nepieciešamas attiecīgas tehnoloģijas un menedžments. Ar           
atbilstīga finansējuma atbalstu kā viens, tā otrs ir organizācijas ManaBalss kapacitātē. 
 
Ziedošanas menedžmenta sistēmas programmēšana un izveide kopumā izmaksātu 30’000         
EUR, un līdzatbalsts ir iespējams arī atsevišķajās pozīcijās: 
- ziedotāju grupēšana 
- individualizētās komunikācijas sistēmas izveide 
- IT & menedžmenta stundu apmaksa tiem, kas šo sistēmu veido 
- lielo datu menedžments 
- attiecību kultivēšana (sākumposmā). 
 
Līdz šim organizācija ManaBalss ir bijusi atturīga privāto sponsoru piesaistē, lai pat iespējas             
līmenī nekompromitētu platformas politisko un aptveramo tēmu neitralitāti. Finansiāls         
atbalsts ManaBalss nekādi neietekmē, piemēram, platformas eventuālo attieksmi pret tēmām,          
kas saistītas ar sponsora pārstāvēto industriju. 
 
Nesenākais privātās sponsorēšanas projekts notika sadarbībā ar “Latvijas finieri” par mobilās           
lietotnes programmēšanu. (Skat.   
https://manabalss.lv/site_posts/balsojumiem-manabalsslv-ir-pieejama-erta-viedtalrunu-saskar
ne). Mērķis bija uzlabot ManaBalss tiešsaistes funkcionalitāti un eventuāli – gan lietotāju,            
gan ziedojumu plūsmu. Gadu pēc lietotnes ieviešanas 2019. gada maijā mūsu dati liecina, ka,              
pateicoties tai, viena gada laikā to lietotāju skaits, kuri izmanto ManaBalss.lv no savām             
mobilajām ierīcēm vai planšetdatoriem, ir pieaudzis par 21%. Lietotāju izteiksmē tie ir            
gandrīz 8000 lietotāju. 
 
Intereses gadījumā atsaucēm par sadarbību mēs Jūs labprāt sakontaktēsim arī ar “Latvijas            
finieri”. 
 
Jāpiebilst, ka, iepriekš saskaņojot, mēs nodrošināsim sponsora kompānijas redzamību mūsu          
sociālajos tīklos Facebook, Twitter, Instagram, regulārajā ziņu apkārtrakstā (ap 24’000          
abonentu) un iekļausim mājaslapā ManaBalss atbalstītāju vidū. 
 
Norādām arī uz UIN atlaidēm ziedotājiem. 
 
Juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot UIN likuma (12. pants) noteiktās nodokļu            
atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām – nodokli var samazināt trīs dažādos            
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veidos. Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā             
pārskata gadā: 
 
1) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no                
iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem; 
 
2) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā                
pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas            
VSAOI; 
 
3) samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot              
20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu - ziedojumu summa nesamazina ar             
nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm. 
 
VID mājaslapā ir pieejams metodiskais materiāls ar dažādu situāciju aprakstiem par UIN            
atvieglojumu piemērošanu, kā arī gadījumiem, kad atvieglojumus nepiemēro. 
 
Šai ārkārtas situācijas laikā mēs vismaz saziņas sākuma posmā vislabprātāk ar Jums sazinātos             
tiešsaistē ar Zoom, MS Teams vai Skype. 
 
 
Ar cieņu, 
 
Imants Breidaks 
organizācijas ManaBalss vadītājs 


