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Rīgā 
07.07.2020. Nr. LPA 1.7.-85 

 

Latvijas Republikas Saeimas  

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai 

 

Latvijas Republikas Finanšu ministrijai  

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijai 

 

Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas 

priekšsēdētājai Santai Purgailei 

 

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniecei 

Ilzei Znotiņai 

 

Finanšu nozares asociācijas valdes  

Priekšsēdētājai Sanitai Bajārei  

 

 

Par biedrību un nodibinājumu sadarbību ar kredītiestādēm 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" aicina Latvijas Republikas Saeimas Budžeta un finanšu 

(nodokļu) komisijas, Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas, Finanšu un kapitāla tirgus 

uzraudzības komisijas, Finanšu izlūkošanas dienesta un Finanšu nozares asociācijas pārstāvjus 

uz tikšanos, lai pārrunātu apgrūtināto nevalstisko organizāciju sadarbību ar kredītiestādēm, kas 

iespējams ir radusies pēc Finanšu izlūkošanas dienesta ziņojuma “Juridisko personu un 

nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski 

(publiskojamā versija)”1. No savas puses vairākkārt Finanšu izlūkošanas dienestam norādījām, 

ka ir jābūt detalizētākam aprakstam par situāciju nevalstiskajā sektorā, jo esošais ziņojuma 

saturs var radīt maldīgu priekštatu par sektoru un riskiem tajā. 

 

Pēdējā gada laikā saņemam informāciju no biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem, ka Latvijas 

kredītiestādes atsaka atvērt norēķinu kontus vai informē par turpmāku sadarbības pārtraukšanu, 

kā iemeslu minot, ka jaunizstrādā iekšējā politika nosaka, ka nesadarbosies ar juridiskām 

personām, kuru juridiskā forma ir “biedrība” vai “nodibinājums”. Papildus aptaujājot 

nevalstiskās organizācijas, saņēmām informāciju, ka sadarbība ar kredītiestādēm brīžiem tiek 

būtiski apgrūtināta, jo tiek noteikti dažādi ierobežojumi naudas darījumiem norēķinu kontus, 

kā arī tiek pieprasītas dažādas izziņas, kas veido būtisku administratīvo slogu. 

 

Papildus vēršam uzmanību, ka iztrūkst arbitrs vai iestāde, ar kuras palīdzību biedrība vai 

nodibinājums varētu uzzināt kredītiestādes nelabvēlīgās rīcības iemeslu, proti, kredītiestādes 

nesniedz skaidrojumus par rīcības iemesliem arī pēc lūguma sniegt skaidrojumu. 

 

                                                 
1 Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

riski. Pieejams: https://www.fid.gov.lv/images/Downloads/useful/JP_NVO_zinojums_PV.pdf 
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Lūdzam rast iespēju sarunai ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un atbildēt uz šo 

aicinājumu līdz š.g. 24. jūlijam, paziņojot biedrībai elektroniski Kristine@nvo.lv vai pa tālruni: 

+371 24245580. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, 

kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot 

labvēlīgu vidi to darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno 129 biedru, kopumā sastādot 

aptuveni 70 000 privātpersonas jeb 70 % no visām NVO iesaistītajām personām Latvijā un 27 

500 privātpersonas ārvalstīs jeb 11 % no Latvijas diasporas. Darbības virzieni ir: pilsoniskās 

sabiedrības un NVO interešu aizstāvība, sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos 

procesos valstī, NVO finanšu pieejamības veicināšana, NVO kapacitātes stiprināšana, NVO 

darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā. 

 

 

Ar cieņu, 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 

 

 

 
Zaļūksnis 24245580 

Artis@nvo.lv 

 

 
Vēstule ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par vēstules saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 
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