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Rīgā, 06.03.2020. 

Nr. LPA 1.8. – 4 

Finanšu ministrijai 

 

  

Priekšlikumi likumprojektam “Grozījums Publiskas  

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas  

novēršanas likumā” 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (LPA) ir iepazinusies ar Finanšu ministrijas (FM) 

sagatavoto likumprojekta “Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā” izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par 

likumprojektu, un uztur iepriekš izteikto priekšlikumu.  

Kā iepriekš LPA norādīja, mēs atzinīgi vērtējam FM vēlmi pilnveidot un uzlabot publiskas 

personas kapitālsabiedrību dāvināšanas (ziedošanas) procesu, tomēr ir būtiski ne tikai paplašināt 

iesaistīto institūciju loku, kas vērtē un apstiprina kapitālsabiedrības dāvinājumu (ziedojumu), bet 

arī paplašināt potenciālo saņēmēju loku, tādējādi nodrošinot, ka publiskas personas finanšu 

līdzekļi tiek ieguldīti jomās, kam tobrīd visakūtāk ir nepieciešams papildus atbalsts. Tādēļ 

uzturam aicinājumu papildināt likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums” 10.panta otrās daļas 1.punktu ar iespēju valsts 

kapitālsabiedrībām ziedot arī pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšanai, un izteikt to 

šādā redakcijā: 

„(2) Kapitālsabiedrība šā likuma 11. un 12.pantā noteiktajā kārtībā finanšu līdzekļus vai mantu 

drīkst dāvināt (ziedot), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi: dāvinājums (ziedojums) paredzēts 

kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, pilsoniskās 

sabiedrības attīstības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai”. 

Izziņā minētais skaidrojums “Pilsoniskās sabiedrības jēdziens ir plašs jēdziens, kas var tikt 

sasniegts, veicinot konkrētas aktivitātes kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai 

veselības aizsardzības jomās, kā arī sociālās palīdzības veicināšanas jomā.”, liecina par FM 

izpratnes trūkumu par pilsoniskās sabiedrības jomu, jo uzskaitītās jomas izslēdz tādas 

organizācijas, kas nodarbojas ar demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma stiprināšanu. Ar šādu 

izslēdzošo likuma normu valstiski tiek norādīts, ka šīs nav valsts prioritātes, lai gan politikas 

plānošanas dokumentos noteikts, ka pilsoniskā sabiedrība ir gan demokrātiskas valsts stūrakmens, 

gan arī Latvijas nacionālās drošības jautājums. Tāpat Sabiedriskā labuma organizāciju likumā ir 

noteiktas jomas, kuras būtu īpaši atbalstāmas no valsts, tādēļ nav saprotams, kādēļ FM ieskatā 

kapitālsabiedrību ziedojumi, kas arī ir publiskais finansējums, nav piešķirams visām īpaši 

atbalstāmajām jomām.  

Ar cieņu,  
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