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Rīgā 

 

18.03.2021. Nr. LPA 1.7.-30 

Finanšu ministrijai 

 

Par publisko personu iespējām nodot lietošanā mantu  

sabiedriskā labuma organizācijām 

 

Atsaucoties uz 2021.gada 11.marta Valsts sekretāru sanāksmes diskusiju par publisko personu 

iespējām nodot lietošanā mantu sabiedriskā labuma organizācijām, biedrība “Latvijas 

Pilsoniskā alianse” (turpmāk – LPA) izsaka gatavību sniegt informatīvo atbalstu valsts 

pārvaldei, sniedzot informāciju par sabiedriskā labuma organizācijām, kurām būtu 

nepieciešams vai noderīgs materiāltehniskais atbalsts no publisko personu puses, kā arī 

informēt organizācijas par iespēju pieteikties publisko personu mantu saņemšanai. Vienlaikus 

vēlamies rosināt Finanšu ministriju pārskatīt līdzšinējo kārtību, kā tiek nodota publisko personu 

manta. 

Iepazīstoties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” (turpmāk – Kārtība), saskatām, ka nepieciešami uzlabojumi tiesiskajā 

regulējumā. Ņemot vērā, ka kārtība regulē publisko personu mantas piešķīrumu, līdzīgi kā 

valsts budžeta finanšu līdzekļu piešķīrumiem, ir būtiski, lai manta tiktu nodota saskaņā ar 

politikas plānošanas dokumentiem, balstoties uz sabiedrības vajadzībām, ar iepriekš definētiem 

kritērijiem, pārraudzības mehānismiem un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem, 

vienlaikus ievērojot vienlīdzības, brīvas konkurences, caurskatāmības un tiesiskās paļāvības 

principus.  

Kārtības 20.punkts paredz, ka “Ministrija, tās padotībā esoša iestāde vai kapitālsabiedrība 

patstāvīgi noskaidro attiecīgās ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, kā arī citu valsts 

iestāžu, kapitālsabiedrību un atvasinātu publisku personu vai to iestāžu, sabiedriskā labuma 

organizāciju un sociālo uzņēmumu vajadzību pēc tās valdījumā vai turējumā esošās tai 

nevajadzīgās valsts kustamās mantas (tai skaitā valsts dzīvās kustamās mantas) un bez maksas 

publicē sabiedrības tīmekļvietnē informāciju par nevajadzīgo valsts kustamo mantu, norādot 

tās apjomu, bilances vērtību, tehnisko stāvokli un tehnisko aprakstu atkarībā no mantas veida”, 

kas, mūsu ieskatā, nenodrošina caurskatāmību un vienlīdzības principu, tādēļ aicinām Kārtībā 

paredzēt, ka informācija par nevajadzīgo valsts kustamo mantu tiek publicēta ministriju un citu 

publisko personu tīmekļa vietnēs, kā arī VAS “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļa vietnē (vai 

citā centralizētā platformā), lai nodrošinātu caurskatāmību un vienlīdzīgas iespēja pretendēt 

visiem interesentiem uz valstij nevajadzīgo mantu.  

2021.gada 11.marta Valsts sekretāru sanāksmē tika diskutēts, ka būtu veicināma publisko 

personu nevajadzīgo mantu nodošana tiem, kam tā nepieciešama, jo īpaši pandēmijas laikā būtu 

nepieciešams atbalstīt skolas vecuma bērnus un seniorus, jo īpaši lauku apvidos, ar 

datortehniku. Vēršam uzmanību, ka esošais tiesiskais regulējums – Kārtība un Sabiedriskā 

labuma organizāciju likums – nerada pārliecību par vienotu interpretāciju valsts pārvaldes 

institūcijās un nerada pārliecību, ka mantu nodošanu galapatērētājiem ir pieļaujama. Proti, 

Kārtības 23.4. punkts nosaka, ka “ (..) ja uz nevajadzīgo valsts kustamo mantu nav pieteikusies 

neviena atvasināta publiska persona vai tās iestāde, to, izvērtējot lietderības apsvērumus, 

nosakot mantas nosacīto cenu un saņemot atļauju to atsavināt, var nodot sabiedriskā labuma 
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organizācijai vai sociālajam uzņēmumam tiem noteikto mērķu sasniegšanai.” Savukārt Kārtības 

23.1.punkts precizē, kāda informācija publiskajai personai ir jāpublicē šādā gadījumā. 

Turpretī Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 11.pants nosaka ierobežojumus Sabiedriskā 

labuma organizācijas mantas un finanšu līdzekļu izlietošanai – nodošanai trešajai personai, 

proti, pušu starpā ir jābūt līgumam. Aicinām novērst iespējamo normu interpretāciju, kas praksē 

varētu liegt publiskajai personai ar sabiedriskā labuma organizāciju (labdarības organizācijas, 

fondi) palīdzību atbalstīt mazaizsargātās personas ar valstij nevajadzīgo mantu, kā arī iesaistīt 

LPA kā informatīvo atbalstu ko minējām vēstules ievadā.  

LPA ieskatā, uzlabojot Kārtībā atrunāto procesu, būtu iespējams vienkāršot publiskai personai 

nevajadzīgo mantu nodošanu procesu, vienlaikus veicinot palīdzības sniegšanu 

maznodrošinātām personām. Apliecinām gatavību sadarboties turpmākajā procesā, sniedzot 

konsultācijas un daloties ar informāciju. 

 

 

Laba vēlējumiem, 

 
Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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