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Rīgā 

 

02.12.2020., Nr. LPA 1.8.-29 

19.11.2020. Nr. 12.§ 46 (VSS- 982) 

Kultūras ministrijai 

 

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ir iepazinusies ar  Kultūras ministrijas izstrādāto Ministru 

kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas 

nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību 

Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji" 

(turpmāk – Projekts) un izsaka šādus iebildumus un priekšlikumus. 

 

Vēršam uzmanību, ka Projekta nosaukumā izmantotais termins "nevalstiskās organizācijas" 

ietver daudz plašāku juridisko personu loku, nekā, iespējams, ir plānots izstrādājot Projektu. 

Gan valsts iestādes, gan arī sabiedrība pie nevalstiskā sektora attiecina arodbiedrības, reliģiskās 

organizācijas un atsevišķos gadījumos arī politiskās partijas. Tāpat termins “nevalstiskā 

organizācija” nav juridiski pareizi, tādēļ uzskatām, ka Projekta nosaukumā un arī tekstā pēc 

iespējas jāizmanto termins "biedrības un nodibinājumi". Alternatīvas varētu būt termini 

"sabiedriskās organizācijas", kāds tas ir iekļauts arī Satversmē1.  

 

Iebilstam ierobežojumam, kāds ir noteikts Projekta 4.punktā. Nav izprotams ierobežojums, 

kāpēc no vienas biedrības nevarētu tik izvirzīti pārstāvji vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Jau 

tā biedrību, kuras kvalificējas atbilstoši Projektā noteiktajiem kritērijiem, ir nedaudz, tad ar 

ierobežojumu, kāds noteikts Projekta 4.punktā var iestāties brīdis, ka biedrība nevar izvirzīt 

pārstāvi darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē. Uzskatām, ka nav nepieciešams šāda 

veida ierobežojums biedrībai vai nodibinājumam. 

 

Izsakām priekšlikumu Projekta 6. punktu izteikt šādā redakcijā: "Biedrību un nodibinājumu 

deleģētie pārstāvji amata pienākumu pildīšanas laikā kļūst par valsts amatpersonām. 

Biedrību un nodibinājumu deleģēto pārstāvju uzdevums ir piedalīties fonda padomes darbā 

atbilstoši fonda darbību regulējošiem tiesību aktiem." Precizēta panta redakcija izslēdz panta 

tulkošanas iespējas dažādām valsts institūcijām, kā arī pašam sektoram ir precīzi saprotams 

kādu laika periodu attiecīgais pārstāvis ir uzskatāms par valsts amatpersonu, jo šis statuss 

nosaka noteiktus pienākumus, kuru neievērošanas gadījumā var tikt piemērots administratīvais 

sods. 

 

Projekta 8. punkts, pašreizējā redakcijā rada interpretācijas iespējas attiecībā uz atsevišķiem 

kritērijiem, tāpēc, pirmkārt, aicinām noteikt visiem kritērijiem periodu, kādā tiek vērtēts 

attiecīgais kritērijs. Otrkārt, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos par valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas nodokļa iekasēšu, kas kā plānots stāsies spēkā 2021. gada 

1.jūlijā, var rasties situācija, ka biedrība vai nodibinājums tam nezinot ir nodokļu parādnieks, 

proti, ar 2021. gada 1. jūliju pārskata periods minētā nodokļa iekasēšanai ir 3 mēneši, kura laikā 

                                                 
1 Latvijas Republikas Satversme, 102. pants. https://likumi.lv/ta/id/57980#p102 
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Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veiks aprēķinu par iekasējamā nodokļa apmēru un 

nodos Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par nodokļa iekasēšanu. Līdz ar ko biedrība un 

nodibinājums var nezināt, ka tai ir nodokļa parāds, bet, piemēram, informācijas pārbaudes brīdī 

Valsts ieņēmumu dienestā šāda informācija jau ir. 

 

Piedāvājam šādu 8. punkta redakciju: 

"8. Pieteikties konkursā, kurā tiks izraudzītas biedrības un nodibinājumi, kas būs tiesīgas 

deleģēt savu pārstāvi un viņa aizvietotāju darbam fonda padomē (turpmāk – konkurss), ir 

tiesības biedrībai un nodibinājumam, kura atbilst šādiem atbilstības kritērijiem: 

8.1. biedrība vai nodibinājums, kas ir reģistrēta un darbojas Latvijas Republikā vismaz trīs 

gadus pirms konkursa izsludināšanas; 

8.2. biedrība un nodibinājums nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas 

stadijā, un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 

8.3. nav uzsākta tiesvedība par biedrības un nodibinājuma darbības izbeigšanu, maksātnespēju 

vai profesionālo darbību vismaz trīs gadus pirms konkursa izsludināšanas; 

8.4. biedrībai un nodibinājumam nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nodokļa par 

pēdējo pārskata ceturksni); 

8.5. biedrības un nodibinājuma profesionālajā darbībā nav konstatēti pārkāpumi un tā nav atzīta 

par vainīgu nodarījumā saistībā ar profesionālo darbību ar spēkā esošu nolēmumu vismaz trīs 

gadus pirms konkursa izsludināšanas; 

8.6. biedrība un nodibinājums nav veikusi krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas 

pretlikumīgas darbības; 

8.7. biedrības un nodibinājuma statūtos noteiktais darbības mērķis un darbības joma atbilstoši 

Ministru kabineta noteiktajai klasifikācijai vismaz trīs gadus ir tieši saistīta ar vismaz vienu no 

šādām jomām: 

8.7.1. kultūra un māksla; 

8.7.2. izglītība (interešu izglītība), pētniecība un sports; 

8.7.3. sociālie pakalpojumi un veselība; 

8.7.4. vide, sociālā un kopienas attīstība; 

8.7.5. interešu aizstāvība un līdzdalība politikas veidošanā; 

8.7.6. filantropija, brīvprātīgais darbs; 

8.7.7. mazākumtautības; 

8.7.8. mediji un žurnālistika; 

8.7.9. un citas fonda spēkā esošajā stratēģijā noteiktās jomas." 

 

Lai izslēgtu Projekta 9. punktā noteikto kritēriju attiecināšanas perioda interpretācijas iespējas, 

uzskatām, ka nepieciešams konkrēti noteikt periodu, par kādu, vai uz kuru brīdī šie kritēriji tiek 

vērtēti. Piedāvājam Projekta 9. punktu izteikt šādā redakcijā: "9. Konkursā tiek vērtēta biedrību 

un nodibinājumu atbilstība šādiem kvalitātes kritērijiem vismaz trīs gadus pirms konkursa 

izsludināšanas: [..]". 

 

Projekta 12. punktu nepieciešams papildināt ar vārdiem "kas nevar būt pretrunā šo noteikumu 

8. punktā noteiktajam" veidojot šādu redakciju "12. Sludinājumā norāda biedrībām un 

nodibinājumiem izvirzāmās prasības, kas nevar būt pretrunā šo noteikumu 8. punktā 

noteiktajam, konkursā iesniedzamos dokumentus, to iesniegšanas vietu un termiņu, kā arī 
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papildu informācijas iegūšanas veidu." Šāds precizējums neļautu noteikt stingrākas prasības 

atlases procesā. 

 

Vēršam uzmanību, ka pakāpeniski tiek ieviesta e-adrese, kas saziņā varētu pilnībā aizstāt 

elektronisku pastu. Aicinām jau laicīgi iekļaut Projektā e-adreses risinājumu, lai tās biedrības 

un nodibinājumi, kuri izmanto e-adrese, varētu to izmantot, un nebūtu jāveic grozījumi Ministru 

kabineta noteikumos. 

 

Projekta 17. punktā pirms vārdiem "Ministru kabineta" trūkst vārdi "Nevalstisko organizāciju". 

Aicinām norādīt precīzu nosaukumu Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padome2.  

 

Aicinām pārskatīt vai Projekta 21. punktā pamatoti ir minēts termins "vērtēšanas kritērijiem", 

jo Projekta 8. un 9. punktā minētie kritēriji ir uzskatāmi par kvalifikācijas kritērijiem. 

 

Lūdzam pārskatīt Projekta 29. punktā norādīto, proti, vai Sabiedrības integrācijas fonds tiešām 

varētu publicēt informāciju Kultūras ministrijas un Ministru kabineta tīmekļa vietnēs. Ņemot 

vērā, ka visas institūcijas ir neatkarīgas komunikācijas platformu uzturēšana viena no otras, 

aicinām izteikt 29. punktu šādā redakcijā "29. Fonda sekretariāts trīs darbdienu laikā pēc fonda 

padomes lēmuma parakstīšanas dienas nosūta fonda padomes lēmumu visiem iesniedzējiem, 

publicē to fonda tīmekļa vietnē. Kā arī nosūta Kultūras ministrijai un Valts kancelejai lēmumu 

ar aicinājumu tos publicēt Kultūras ministrijas un Ministru kabineta tīmekļvietnē." 

 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 
Zaļūksnis 24245580 

Artis@nvo.lv 
 

                                                 
2 Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums". https://likumi.lv/ta/id/263733 
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