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Rīgā 

10.10.2022. Nr. LPA 1.8.-15 

 

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai 

 

Priekšlikumi par likumprojektu 

“Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu  

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” 

(Nr. 1645/Lp13) 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (turpmāk – LPA) ir iepazinusies ar izstrādāto 

Likumprojekts “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likumā” (Nr. 1645/Lp13) (turpmāk - likumprojekts) un sniedz atzinumu. 

 

LPA atzinīgi vērtē vēlmi pilnveidot un uzlabot publiskas personas kapitālsabiedrību 

dāvināšanas (ziedošanas) procesu, tomēr ir būtiski likumprojektā paplašināt potenciālo 

saņēmēju loku, tādējādi nodrošinot, ka publiskas personas finanšu līdzekļi tiek ieguldīti jomās, 

kam tobrīd visakūtāk ir nepieciešams papildus atbalsts. Paplašinot atbalstāmo jomu loku 

provizoriski netiek prasīts palielināt finansējumu, ko kapitālsabiedrības ziedo, bet gan dot 

iespēju ziedot arī pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšanai un kapacitātes stiprināšanai. 

 

Tādēļ aicinām izteikt likuma "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums" 10. panta otrās daļas 1. punktu 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". 

 

Papildus vēršam uzmanību, ka nepieciešama plašāka diskusija par kapitālsabiedrību 

ziedojumiem un atbalstāmajām iniciatīvām. Tā piemēram, konceptuālajā ziņojumā "Par valsts 

finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi" 1  norādīts, ka kapitālsabiedrību ziedojumi 

varētu būt viens no finanšu avotiem programmai “NVO fonds”, tādēļ ir nepieciešams tiesiskajā 

regulējumā skaidri definēt iespēju kapitālsabiedrībām ziedot ar mērķi pilsoniskās sabiedrības 

attīstībai un noteikt, ka  kapitālsabiedrības var ziedot Sabiedrības integrācijas fonda 

administrētajai programmai “NVO fonds”. Attiecīgi Sabiedrības integrācijas fonds nodrošinātu 

saņemto finanšu līdzekļu administrēšanu un atklātā konkursā un saskaņā ar politikas plānošanas 

dokumentiem kapitālsabiedrību ziedojumi tiktu novirzīti pilsoniskās sabiedrības attīstībai, 

kapacitātes stiprināšanai un sadarbības veicināšanai sabiedrības iesaistes jautājumos.  

 

                                                 
1 Ministru kabineta 2015. gada 16. decembra rīkojums Nr. 792 "Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts finansēta 

nevalstisko organizāciju fonda izveidi"". https://likumi.lv/ta/id/278602 
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Izvērtējot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

normas, nav konstatējami ierobežojumi, lai publiskas personas kapitālsabiedrības varētu ziedot 

programmai  “NVO fonds”, tomēr LPA ieskatā, būtu nepārprotami jānosaka šādas tiesības, 

papildot likuma 11. pantu šādā redakcijā: 

 

"(5) Publiskas personas kapitālsabiedrība ir tiesīga dāvinājumu (ziedojumu) novirzīt 

valsts budžeta programmai “NVO fonds”." 

 

 

Direktore    (paraksts*)    Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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