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Rīgā 

26.10.2020. Nr. LPA 1.8.-24 

Uz 15.10.2020. Nr. 1-13/3285 

Tieslietu ministrijai 

 

Par ziņojuma saskaņošanu 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" (turpmāk - LPA) konceptuāli saskaņo ziņojumu 

"Priekšlikumi pasākumiem attiecībā uz nevalstisko organizāciju terorisma finansēšanas un 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un mazināšanu nevalstisko organizāciju sektorā" 

(turpmāk – Ziņojums) vienlaikus sniedz šādus priekšlikumus. 

 

Ziņojumā tiek lietota atsauce uz 2019.gadā publicēto Finanšu izlūkošanas dienesta ziņojumu 

"Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

finansēšanas riski", kas ticis plaši kritizēts no nevalstiskā sektora puses, galvenokārt dēļ izmantotās 

monitoringa metodes, kā arī vispārinātajiem apgalvojumiem, kas ne tikai radīja apgrūtinājumus 

nevalstiskā sektora sadarbībai ar citiem sektoriem, bet arī radīja negatīvu nevalstiskā sektora tēlu 

kopumā. Vēršam uzmanību, ka Finanšu izlūkošanas dienests ir uzlabojis nevalstiskā sektora izpētes 

un uzraudzības metodiku, un izstrādājis Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, 

terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu par 2017. – 2019. gadu, kur atrodama 

aktuālā informācija par nevalstisko sektoru un tajā pastāvošajiem riskiem. Tādēļ aicinām Ziņojumu 

izstrādāt, balstoties uz jaunāko Finanšu izlūkošanas dienesta ziņojumu.  

 

Ziņojumā norādīts, ka Latvijā netiek veikti īpaši izglītojoši pasākumi NVO un ziedotājiem par 

NILLTF riskiem, kā arī nav konkrētas iniciatīvas par "labo praksi" saistībā ar terorisma 

finansēšanas riskiem nozarē. Jāmin, ka šajā jomā nav bijusi iniciatīva no valsts pārvaldes, tai skaitā 

uzraugošo iestāžu puses. Līdz šim izglītojošos pasākumus veic pats nevalstiskais sektors, tā 

piemēram, sadarbībā ar biedrību "Sabiedrība par atklātību – Delna” LPA organizēja semināru 

nevalstiskajām organizācijām par interešu konfliktiem nevalstiskajā sektorā, LPA kopā ar Valsts 

kanceleju ir izstrādājusi Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksu, un aktīvi strādā pie šī dokumenta 

ieviešanas un iedzīvināšanas izmantot, tāpat LPA ir vienojusies ar Finanšu nozares asociāciju par 

abpusējām apmācībām (bankām un nevalstiskajām organizācijām), un drīzumā tiks publicētas LPA 

izstrādātās ētiskā finansējuma vadlīnijas (izskatītas un atzītas kā labas no Finanšu nozares 

asociācijas), kuru mērķis ir izglītot nevalstisko sektoru par finanšu riskiem un veicināt labu 

pārvaldību, tai skaitā caurskatāmību. Esošās iniciatīvas tiek īstenotas organizāciju kapacitātes un 

kompetences ietvaros, taču būtiski, lai arī valsts pārvalde sniedz savu ieguldījumu finanšu risku 

novēršanas izglītošanas pasākumos. Tādēļ aicinām Ziņojumā vai turpmākajos plānos paredzēt 

konkrētus izglītojošus pasākumus. Tas saskan ar Ziņojumā norādīto, ka ir būtiski izstrādāt 

sadarbību starp valsts sektoru, privāto sektoru un NVO, lai sekmētu iespēju apkarot terorisma 

finansēšanas draudus.1  

Aicinām pārskatīt Ziņojumā norādīto termiņu, kāds varētu tikt noteikts, lai NVO glabātu valsts un 

starptautiski veikto darījumu dokumentus. Mūsu ieskatā, ka nebūtu jāizdala no grāmatvedības 

dokumentu apjoma dokumentācija, kas attiecas uz valsts un starptautiski veiktajiem darījumiem. 

Šāda dokumentācijas dalīšana veicina būtisku administratīvā sloga pieaugumu biedrībām un 

nodibinājumiem, tai pat laikā nerisina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un 

                                                 
1 https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/BPP-combating-abuse-non-profit-organisations.pdf 

mailto:alianse@nvo.lv


 

2 
 

Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, +371 24245580, alianse@nvo.lv, www.nvo.lv 
Reģ. Nr. 40008087708, Banka:  Swedbank A/S, Swift HABALV22 

IBAN   LV24HABA0551009349318 
 

 

proliferācijas finansēšanas risku novēršanu. Uzskatām, ka Valsts ieņēmumu dienestam ir kapacitāte 

esošā regulējuma tvērumā pārliecināties par biedrības vai nodibinājumu darījumu patiesumu, tai 

skaitā, arī atbilstību darījuma faktam. 

 

Attiecībā un biedrību un nodibinājumu klasifikatoru saglabājam viedokli, ka būtu jāuztur viens 

klasifikators, kuru administrētu viena valsts iestāde, piemēram, Valsts ieņēmumu dienests. Tādējādi 

tiktu nodrošināta vienota klasifikatoru kodu izmantošana, statistikas informācija būtu precīzāka un 

atbilstošāka faktiskajai situācijai. Vienlaikus ir nepieciešams precīzāk noteikt, kas ir nevalstisko 

organizāciju saimes aktori (pilsoniskās sabiedrības organizācijas, profesionālās – biedru labuma, 

sociālie uzņēmumi, sabiedriskā labuma, sektorā neiederīgās organizācijas jeb "tūristi", publiskie 

nodibinājumi, u.c.). Izmaiņas veicinās nevalstiskā sektora pašsakārtošanos. 

 

Bez tam ir nepieciešams uzlabot izstrādātās gada pārskatu veidlapas, kas ik gadu jāaizpilda un 

jāiesniedz nevalstiskajam sektoram. Pašreiz spēkā esošās veidlapas ir nepārskatāmas, tās nav 

intuitīvi saprotamas, kā arī nav ērti aizpildāmas, kā arī tās nav izmantojamas operatīvais datu 

analīzei. 

 

Aicinām arī  izvērtēt iespēju darbības jomu reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā veikt bez maksas, 

vismaz pārejas periodā vai kādā citā noteiktā laika posmā.  

 

Aicinām 15 lpp minēto 24. atsauci nomainīt no Valsts kancelejas tīmekļa vietnes uz Finanšu 

ministrijas tīmekļa vietni, jo domnīca tika organizēta pēc finanšu ministra iniciatīvas. Atsaucēm 

izmantojamās adreses: 

https://fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/sabiedriska_labuma_organizaciju_politika/domnica_

par_sabiedriska_labuma_sistemas_pilnveidosanu/61321-domnica-par-sabiedriska-labuma-

sistemas-pilnveidosanu  

https://fm.gov.lv/files/nodoklupolitika/SLO_koncepcija_Domnica_211119.pdf 

 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse apliecina gatavību līdzdarboties Ziņojuma, kā arī citu izrietošo 

dokumentu izstrādes procesā, informējot un konsultējot, un aicina informēt par šī procesa tālāku 

virzību. 

 

 

Ar cieņu, 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

 
* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 

Zaļūksnis 24245580 

Artis@nvo.lv 

 

Atzinums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par atzinuma saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 
 

mailto:alianse@nvo.lv
https://fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/sabiedriska_labuma_organizaciju_politika/domnica_par_sabiedriska_labuma_sistemas_pilnveidosanu/61321-domnica-par-sabiedriska-labuma-sistemas-pilnveidosanu
https://fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/sabiedriska_labuma_organizaciju_politika/domnica_par_sabiedriska_labuma_sistemas_pilnveidosanu/61321-domnica-par-sabiedriska-labuma-sistemas-pilnveidosanu
https://fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/sabiedriska_labuma_organizaciju_politika/domnica_par_sabiedriska_labuma_sistemas_pilnveidosanu/61321-domnica-par-sabiedriska-labuma-sistemas-pilnveidosanu
https://fm.gov.lv/files/nodoklupolitika/SLO_koncepcija_Domnica_211119.pdf
mailto:Artis@nvo.lv

