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Ministru prezidentam A. Kariņam
Aizsardzības ministram Artim Pabrikam
Tieslietu ministram Jānim Bordānam
Ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam
Finanšu ministram Jānim Reiram
Kultūras ministram Naurim Puntulim
Satiksmes ministram Tālim Linkaitim
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam
Veselības ministrei Danielam Pavļutam
Zemkopības ministram Kasparam Gerhardam
Izglītības un zinātnes ministrei
Anitai Muižniecei
Labklājības ministram
Gatim Eglītim
Ekonomikas ministram
Jānim Vitenbergam
Ministru prezidenta ārštata padomniekam
sabiedrības integrācijas jautājumos Hosamam Abu Meri
Guntaram Račam
Finanšu ministra padomniekam
Iebildumi pret informatīvo ziņojumu
"Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu
investīciju aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums)"
Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (turpmāk - LPA) ir iepazinusies ar Finanšu ministrijas
sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju
aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums)" un pievienojas Valsts kancelejas
iebildumam par 9.3. apakšpunktā saistībā ar PVN atmaksu Atveseļošanas un noturības
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mehānisma plāna ietvaros īstenotajos projektos, kas nelabvēlīgi ietekmēs biedrības un
nodibinājumus.
Vēršam uzmanību, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā tika iekļauta īpaša atbalsta
programma sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanai un sabiedrības interešu uzraudzībai,
kurā investīciju saņēmēji paredzēti tikai biedrības un nodibinājumi. Programmas mērķis ir
stiprināt biedrību un nodibinājumu izaugsmi un kapacitāti, stimulēt jaunu organizāciju izveidi,
tīklošanos un citas aktivitātes konkrētās tematiskajās jomās. Šīs jomas organizācijas tika
izvēlētas, jo tās tika atzītas kā izteikti vājas šobrīd Latvijā, bet, Finanšu ministrijai nosakot PVN
atmaksas ierobežojumus no valsts budžeta resursiem, organizācijas nestartēs projekta
konkursos finanšu līdzekļu trūkuma dēļ, kā rezultātā kapacitātes stiprināšanas mērķi netiks
sasniegti.
Papildus Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā ir paredzētas virkne citu investīciju,
kuru saņēmēji var būt arī biedrības un nodibinājumi dažādās citās jomās. Taču bezpeļņas
sektoram, pēc būtības paredzot pašu līdzfinansējuma nepieciešamību neatgūstamo PVN
izmaksu segšanai kā obligātu priekšnoteikumu biedrībām un nodibinājumiem, tās nepieteiksies
un nesaņems atbalstu no Atveseļošanās un noturības plāna.
Paredzot, ka izņēmuma gadījumi ir tikai tad, ja biedrība un nodibinājums veic valsts deleģētu
funkciju, pēc būtības biedrības un nodibinājumi tiek izslēgti no investīciju pieejamības, jo plānā
netiek paredzēts deleģēt valsts funkcijas, bet pārdalīt finansējumu atvērtos projektu konkursos.
Tāpēc aicinām dzēst nelabvēlīgās normās Ministru kabineta protokollēmuma 9.3.apakšpunktā
un veikt attiecīgus precizējumus arī MK informatīvā ziņojuma tekstā.
Piedāvātā redakcija:
“9.3. ja biedrības un nodibinājumi (NVO) PVN nevar atgūt, to sedz no valsts budžeta
līdzekļiem;”
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