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Rīgā 

22.04.2020. Nr. LPA 1.8.-6 

Finanšu ministrijai 

 

 

Priekšlikumi likumprojektam “Grāmatvedības likums” 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (turpmāk - LPA) ir iepazinusies ar Finanšu 

ministrijas sagatavoto likumprojektu "Grāmatvedības likums", likumprojekta 

"Grāmatvedības likums" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija) un 

izsaka šādus priekšlikumus. 

Lūdzam papildināt likumprojekta 35. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā "6) biedrības, 

nodibinājuma izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas (valdes) loceklis." Vēršam 

uzmanību, ka ar likumprojekta pašreizējo redakciju netiek pieļauta situācija, ka 

grāmatvedības uzskaiti varētu veikt biedrības vai nodibinājuma izpildinstitūcijas vai 

pārvaldes institūcijas (valdes) loceklis, kā to paredz Biedrību un nodibinājumu likuma 

43. panta otrā daļa1. 

Aicinām iekļaut likumprojektā atrunu, ka biedrību un nodibinājumu, kuri atbilst 

likumprojekta 10. panta trešās daļas 2. punktā noteiktajam kritērijam, grāmatvedības 

uzskaiti var organizēt brīvprātīgā darba veicējs, kurš atbilst likumprojekta 34. panta 

otrās daļas 1. vai 2. punkta nosacījumiem. LPA ieskatā, šāds regulējums ļautu biedrībām 

un nodibinājumiem piesaistīt grāmatvedības jomas speciālistus, kuri varētu brīvprātīgā 

kārtā nodrošināt grāmatvedības procesus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Jāmin, ka 

ne vienmēr biedrības vai nodibinājuma valdes loceklis būs grāmatvedības jomas 

speciālists. Turklāt, kas nav mazsvarīgi, finansiālu apsvērumu dēļ nelielās biedrības un 

nodibināji nevar atļauties algot grāmatvedības jomas speciālistus. Uzskatām, ka šāds 

likumprojekta papildinājums ļautu nelielajām biedrībām un nodibinājumiem piesaistīt 

kvalificētu grāmatvedības jomas speciālistu brīvprātīgā darba formā, kas savukārt ļaus 

sagatavot kvalitatīvus un normatīvo aktu prasībām atbilstošus pārskatus. 

Vēršam uzmanību, ka likumprojekta "Grāmatvedības likums" sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojuma (anotācija) izklāstā nav informācija par projekta ietekmi uz 

nevalstiskajām organizācijām kā to paredz Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra 

instrukcijas Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 

22.1.6. punkts 2 , proti, nav norādes par projekta tiesiskā regulējuma ietekme uz 

tautsaimniecību un sabiedrības mērķgrupām, īpaši kāda būs ietekme uz nevalstiskajām 

organizācijām. LPA ieskatā, īpaši būtisks šāds izvērtējums ir nepieciešams par 

                                                 
1 Biedrību un nodibinājumu likuma 43. pants otrā daļa; https://likumi.lv/ta/id/81050#p43 

2  Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcija Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes 

izvērtēšanas kārtība" 22. punkts; https://likumi.lv/ta/id/203061#p22 
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grāmatvedības procesu nodrošināšanu, ja biedrībā vai nodibinājumā tiek izmantots 

ārpakalpojums grāmatvedības jomā. Jāmin, ka likumprojekta "Grozījumi likumā "Par 

grāmatvedību"" (TA-2359 3 ), ar kuru paredzēts ieviest ārpakalpojuma grāmatvežu 

licencēšanu un publisku ārpakalpojuma grāmatvežu reģistru, sākotnējās ietekmes 

ziņojuma (anotācijas) nesatur informāciju par slogu, kāds veidosies ārpakalpojuma 

grāmatvežiem, ja par licences saņemšanu būs jāmaksā valsts nodeva. 

 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
 

 

 
Zaļūksnis 24245580 

Artis@nvo.lv 

                                                 
3 https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/37398152B625B4FAC225850A00505893?OpenDocument 

mailto:alianse@nvo.lv
mailto:Artis@nvo.lv
https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/37398152B625B4FAC225850A00505893?OpenDocument

