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Rīgā 
07.07.2020. Nr. LPA 1.7.-86 

 

 

Latvijas Republikas Finanšu ministrijai  

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijai 

 

  

 

Par biedrību un nodibinājumu tiesisko regulējumu 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” aicina Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un 

Tieslietu ministrijas pārstāvjus uz tikšanos, lai pārrunātu biedrību un nodibinājumu tiesiskā 

regulējuma pilnveidošanas nepieciešamību un esošā piemērošanas prakses problemātiku. 

 

Atgādinām, ka Finanšu ministrija no 2019.gada septembra līdz novembrim organizēja 

domnīcas par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanu, kuru rezultātā tika izstrādāti 

priekšlikumi ne tikai sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanas koncepcijai, bet arī 

identificēti turpmākie soļi biedrību un nodibinājuma kopumā tiesiskās vides uzlabošanai, tai 

skaitā, kā risināt to, ka nevalstiskajā sektorā darbojas juridiskai formai vai saturam neatbilstoši 

dalībnieki. Tomēr konkrētas darbības priekšlikumu tālākai virzībai nav sekojošas, tai pat laikā 

līdz ar neatrisināto problemātiku tiesiskajā regulējumā biedrībām un nodibinājumiem darbība 

kļūst arvien apgrūtinātāka un rada negatīvu iespaidu uz nevalstiska sektora reputāciju kopumā.  

Nepilnīgā tiesiskā bāze un piemērošanas prakse bijis arī iemesls, lai biedrībām un 

nodibinājumiem neizveidotu Covid-19 radītās krīzes mazināšanai paredzētu atbalsta 

programmu, kas ir nepieņemami gan vērtējot to no nodokļu maksātāju un darba devēju/darba 

ņēmēju aspekta, gan arī saturiski – biedrības un nodibinājumi veica un turpina veikt nozīmīgu 

ieguldījumu krīzes seku mazināšanai, it īpaši uzņemoties rūpi par mazaizsargāto sabiedrības 

grupu aizsardzību, tajā skaitā arī lauku teritorijā, kurs problēmas ir daudz akūtākas kā Rīgā. 

Nepamatoti Finanšu ministrija arī vēlas nevalstisko organizāciju atbalsta programma krīzes 

pārvarēšanas konkursa nolikumā iekļaut atsauci uz Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 

5. pantu, kas nozīmē bezpeļņas organizācijas pielīdzināt komercdarbībai. 

 

Lūdzam rast iespēju sarunai ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un atbildēt uz šo 

aicinājumu līdz 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. 
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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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