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Rīgā 

10.06.2019. Nr. LPA 1.7. – 36 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai 

 

Finanšu ministram Jānim Reiram 

 

Kopija:  

Valsts kancelejas direktoram,  

NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

 vadītājam Jānim Citskovskim 

 

Ministru prezidenta ārštata padomniekam  

sabiedrības integrācijas jautājumos 

Hosamam Abu Meri 

Atbildes vēstule uz Finanšu ministra  

vēstuli Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 

priekšsēdētājam un priekšsēdētāja biedram 

 

Iepazīstoties ar Saeimas mājas lapā publicēto Finanšu ministrijas vēstuli Nr. 4.1.-36/28/2599 

no 04.06.2019., secinām, ka tajā ir iekļauta kļūdaina un maldinoša informācija par sabiedriskā 

labuma organizāciju, turpmāk – SLO, darbību, tai skaitā tāda, kas ir pretrunā spēkā esošām 

tiesību normām, un kopumā diskreditē sabiedriskā labuma sektoru.  

 

Aicinām iepazīties ar SLO sagatavotā FM vēstules analīzi ar kļūdainās un maldinošās 

informācijas skaidrojumiem. 

 

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka sabiedriskā labuma organizācijas aktīvi aicinājušas pilnveidot 

likumu, jau no 2015.gada, kad konstatēja, ka likuma normas neatbilst mūsdienu realitātei, kā 

arī identificēja juridiskas nepilnības esošajā redakcijā.  

 

Savukārt Finanšu ministrijas vēstulē minētā NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas 

padomes izveidotā darba grupa, kuras ietvaros bija paredzēts rast iesaistīto pušu vienošanos par 

Sabiedriskā labuma organizāciju likumprojekta redakciju, kā arī par citiem nevalstiskā sektora 

finanšu ilgtspējas problēmjautājumu risinājumiem, sešu mēnešu darbības laikā nav sasniegusi 

rezultātu. Vienošanās par darba grupas izveidi paredzēja dalīt likumprojektu divās daļās – pirmā 

daļa - tehniskie grozījumi, kurus pieņemt steidzamības kārtā, un otrā daļa - līdz 2019.gada 

1.jūlijam panākt vienošanos par konceptuālajiem jautājumiem, kurus kopīgi iesniegt Saeimā. 

Pretēji šim un vēlāk notikušajām vienošanām darba grupas ietvaros, Finanšu ministrija uz 

likumprojekta otro lasījumu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā iesniedza konceptuāla 

rakstura priekšlikumu bez saskaņošanas ar sektoru. 

 

Tāpat vēršam uzmanību, ka sabiedriskā labuma sektors rakstiskus priekšlikumus Finanšu 

ministrijai iesniedza jau 2018.gada maijā. Tas nozīmē, ka Finanšu ministrijai bija vairāk kā 
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gads, lai apkopotu un izanalizētu nepieciešamos datus un izstrādātu priekšlikumus, kas balstās 

uz izpētes rezultātiem, taču tas nav ticis izdarīts.  

 

Latvijas Pilsoniskā alianse pauž satraukumu par Finanšu ministrijas izvēlēto 

komunikācijas stilu un veidu, kā tiek pieņemti sektoram svarīgi lēmumi. Ņemot vērā 

radušos situāciju, aicinām: 

 

1) iepazīties ar pielikumā pievienoto dokumentu, kurā sabiedriskā labuma organizācijas 

skaidro nekorekto informāciju, kas sniegta Finanšu ministrijas publiskajā vēstulē; 

2) ņemot vērā, ka Finanšu ministrijas sagatavotā vēstule publiski diskreditē sabiedriskā 

labuma sektoru, aicinām Saeimu nodrošināt, ka šī atbildes vēstule arī tiek publicēta, 

tādējādi dodot iespēju sabiedrības pārstāvjiem paust viedokli;  

3) turpmākajās diskusijās iesaistīt ārējos ekspertus, kā arī iestādes, kas ir atbildīgas par 

dažādiem pilsoniskās sabiedrības aspektiem, tai skaitā Tieslietu ministriju, Kultūras 

ministriju, Valsts kanceleju, kā arī Valsts ieņēmumu dienestu; 

4) aicinām Finanšu ministriju nesniegt jaunus priekšlikumus Sabiedriskā labuma 

organizāciju likumprojektam bez iepriekšējām konsultācijām un panāktu vienošanos ar 

sektoru; 

5) turpmāk apgalvojumus un lēmumus balstīt uz statistiku un faktiem, tai skaitā, lūdzam 

sniegt statistikas datus, kas apliecina Finanšu ministrijas vēstulē iekļautos apgalvojumus 

un minētos riskus.  

 

Neskatoties uz apgrūtinātām līdzšinējām nevalstiskā sektora un publiskās pārvaldes sarunām, 

ceru uz spēju veidot konstruktīvu dialogu un sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai. No 

sabiedriskā labuma sektora puses apliecinu gatavību sadarboties un arī turpmāk sniegt 

ekspertīzi likumprojekta izstrādes procesā, lai kopīgi varam sasniegt Finanšu ministrijas 

noteikto sabiedriskā labuma organizāciju politikas mērķus, apņemoties veicināt sabiedriskā 

labuma organizāciju darbību, veidojot uz sabiedrības attīstību veicinošu sabiedriskā labuma 

organizāciju jomas politiku un valsts sabiedriskā labuma organizāciju atbalstošu politiku. 

 

 

Cieņā, 

 

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore 

NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes vadītāja vietniece 

Kristīne Zonberga 

 

 

Pielikumā: SLO sagatavotā FM vēstules analīze ar kļūdainās un maldinošās informācijas 

skaidrojumiem uz 4 lpp.  

 

 

Zonberga 

24245580 

 

 


