223 – 2/6
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēde
Protokols Nr.6
2014.gada 24.septembrī
Rīgā, Brīvības ielā 36, Ministru kabineta Zaļā zāle
Sēdi vada:
I.Šimanska – Memoranda padomes vadītāja vietniece, Latvijas Pilsoniskās alianses direktora
vietas izpildītāja;
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
L.Kučinska – Komunikācijas departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos
G.Berķe – Dzīvības koks
S. Mahņovs - Latvijas Juristu apvienība
A.Prikulis - Eiropas Kustība Latvijā
U.Lielpēters – Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks
R.Kronbergs – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs
A.Seļicka – Latvijas Lauku forums
I.Vaivare – Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Ilmārs Šņucins– Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un
grāmatvedības jautājumos
P.Vilks - Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
G. Jankovs- Sabiedrība par atklātību Delna
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:
Ēriks Ajausks
KM Sabiedrības integrācijas departamenta vecākais referents
Solvita Vēvere
KM Sabiedrības integrācijas departamenta direktore
Irita Lukšo
FM Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta
Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vadītāja
Gundega Kalvāne
FM Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta
Metodoloģijas un grāmatvedības politikas nodaļas vecākā referente
Ilze Trušinska
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības
nodaļas vecākā eksperte
Renārs Zaļais
Barikāžu muzejs
Liene Voroņenko
"Attīstības centrs ģimenei"
Renāta Petrova
Biedrība "Radošās Idejas"
Vilis Āķis
SEAK
Ilona Kuzmiča
Latvijas Darba devēju konfederācija
Inese Olafsone
Latvijas Darba devēju konfederācija
Johann Danos
Rīgas vācbaltu apvienība

Mikus Zelmenis
Guna Paidere
Lelde Eņģele
Ivars Bunka
Gundars Jankovs
Indra Ozola
Aija Bauere
Eva Mustermane
Daina Kazāka

Latvijas Kvalitātes biedrība un Latvijas Auto klubu apvienība
Uzņēmuma Reģistrs galvenā valsts notāre
Latvijas Dabas fonda un ir Vides konsultatīvās padomes
priekšsēdētāja vietniece
Latvijas Juristu apvienība
Sabiedrība par atklātību - Delna
Profesionālā biedrība „Iekšējo Auditoru Institūts”
SIF
TM
11.Saeimas deputāte

Protokolē:
L.Titāne – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante
Sēdi sāk plkst.11.00
Sēdes darba kārtība:
Nr.p.
k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 27.08.2014. sēdes protokolu

Inta Šimanska

2.

Apstiprināt 24.09.2014. sēdes darba kārtību

Inta Šimanska

3.

UR ziņojums par Uzņēmumu reģistra
pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaudi.

4.

Kultūras ministrijas ziņojums par Nacionālās identitātes un Solvita Vēvere
pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas pamatnostādnēs Kultūras
ministrijas
ietvertā rīcības plāna 2012.–2013.gadam īstenošanas gaitu. Sabiedrības integrācijas
departamenta vadītāja
Kultūras ministrijas ziņojums par NVO fonda koncepciju. Solvita Vēvere

5.

lēmumu Guna Paidere
Uzņēmuma reģistra
Galvenā valsts notāre

6.

Finanšu ministrijas ziņojums par “Koncepcija par
publiskas personas kapitālsabiedrību, kapitālsabiedrību,
kurās publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai
kopumā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrību,
kurās
vienas
vai
vairāku
publisku
personu
kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā
pārsniedz 50 procentus, dāvinājumu (ziedojumu) politikas
uzlabošanu”.

7.

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība, Inta Šimanska
memoranda parakstīšanas laiks).

Irita Lukšo
Finanšu
ministrijas
Metodoloģijas
un
grāmatvedības politikas
nodaļas vadītāja
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1. jautājums
Memoranda padomes 27.08.2014. sēdes protokola apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo I.Šimanska
Memoranda padome nolemj:
Apstiprināt Memoranda padomes 28.08.2014. sēdes protokolu.
2. jautājums
Memoranda padomes 24.09.2014. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo I.Šimanska
Memoranda padome nolemj:
Apstiprināt 24.09.2014. sēdes darba kārtību, tomēr pēc TM Valsts sekretāra R.Kronberga
lūguma tiek mainīta dienas kārtības izskatāmo jautājumu secība un pirmā ar ziņojumu par
Uzņēmumu reģistra lēmumu pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaudi uzstājas Uzņēmuma
reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere.
Klātesošajiem nav iebildumi par jautājuma pārcelšana, lai to izskatīto kā pirmo.
3. jautājums
Tieslietu ministrijas ziņojums par Uzņēmumu reģistra lēmumu pieņemšanas faktisko
apstākļu pārbaudi
_____________________________________________________________________
Ziņo UR Valsts galvenā notāre G.Paidere
Par apspriežamo jautājumu izsakās: G.Paidere, S.Mahņovs, R.Kronbergs.
G.Paidere informē, ka šis jautājums jau ir ticis izskatīts Memoranda padomes sēdē 2012.
gadā, kad tika nolemts lūgt Tieslietu ministriju izvērtēt vai ir nepieciešamas izmaiņas
tiesiskajā regulējumā.
Jautājums tika skatīts arī Uzņēmuma reģistra Konsultatīvās padomes sēdē, kurā piedalījās
arī Latvijas Juristu apvienība. Diskusijas rezultāts - UR nav nepieciešams uzdot lēmumu
pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaudi, jo normatīvajā regulējumā jau tagad ir radīta
sistēma kā rīkoties strīdu izskatīšanas gadījumos.
Praksē ir ticis radīts jauns bezmaksas pakalpojums, UR mājas lapā iespējams pieteikties un
sekot līdzi kādas biedrības izmaiņām, pēc UR saņemtajiem dokumentiem, persona, kura,
pieteikusies uz jaunumiem par šo, informāciju uzzina e-pastā.
Tieslietu ministrija 21.12.2012 ir sniegusi rakstisku atbildi Memoranda padomei.
Tieslietu ministrija informē, ka aktualizēs atbildes vēstuli atbilstoši pašreizējai situācijai un
atkārtoti nosūtīs Memoranda padomei.
LJA- pēc atbildes saņemšanas, iespējamas arī turpmākas diskusijas.
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Memoranda padome nolemj:
1. Memoranda padomes locekļiem atkārtoti nosūtīt aktuālo TM atbildi par Uzņēmumu
reģistra lēmumu pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaudi
4. jautājums
Kultūras ministrijas ziņojums par “Nacionālās identitātes un pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanas pamatnostādnēs ietvertā rīcības plāna 2012.-2013. gadam” īstenošanas
gaitu.
_____________________________________________________________________
Ziņo Solvita Vēvere, Kultūras ministrijas
Ziņojuma informatīvie pielikumi pievienoti protokolam (pielikums Nr.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,
8.).
Par apspriežamo jautājumu izsakās: S. Vēvere, I. Šimanska, D. Kazāka
Memoranda padome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas ziņojumu.
5. jautājums
Kultūras ministrijas ziņojums par NVO fonda koncepciju.
_____________________________________________________________________
Ziņo Solvita Vēvere, Kultūras ministrijas
Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.9).
Par apspriežamo jautājumu izsakās: I.Šimanska, P.Vilks, I.Vaivare, D.Kazāka, A.Prikuls, D.
Kazāka.
I.Šimanska definē jautājumus:
1. Kad ir plānots iesniegt koncepcijas plānu iesniegt tālāk Ministru kabinetā? Vai ir apzināts
potenciālais finansējuma apjoms un vai ir sasaiste ar Jaunās politikas iniciatīvām?
2. Kultūras ministrijas darba grupā nolemts, ka koncepcijas ziņojumā būtu jāiekļauj Latvijas
NVO fonda mērķis un aicina ministriju atbilstoši rīkoties.
S.Vēvere atbild, ka līdz 01.10. ziņojuma projekts tiks iesniegts Valsts sekretāru sanāksmē.
Par finansējuma apmēru šajā ziņojumā runāts nav, tomēr S. Vēvere aicina pieturēties
Nacionālās attīstības plānā ierakstītā.
I.Šimanskai jautājums PKC par Latvijas NVO fondu- vai nav par vēlu NVO fonda izveidei kā
aktivitātei paredzēt finansējumu atbilstoši Nacionālajā attīstības plānā noteiktajam?
P.Vilks atbild, ka nav par vēlu NVO fonda izveidošana atbilstoši NAP, jo NAP īstenošanai šis
ir pirmais gads un šogad budžeta plānošana notiek 2015-2017.gadam.
A. Prikulis informē, vajadzētu nošķirt, vai runa ir par visiem līdzekļiem, kas kaut kādā veidā
nonāk NVO, vai runa ir par konkrētu programmu, kas ir nepieciešama, lai nevalstiskās
organizācijas varētu pastāvēt. A. Prikulis uzskata, ka vienu atsevišķo virzienu – speciālo
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virzienu vajadzētu iekļaut NAP plānā, lai NVO būtu iespējas jau nākamajā gadā no valsts
budžeta saņemt finansējumu administratīvās kapacitātes uzturēšanai un stiprināšanai.
S. Vēvere atbild, ka FM ir iesniegta informācija par NAP iekļaujamo nepieciešamo
finansējumu NVO.
D. Kazāka ziņo par NVO fonda koncepcijas darba gaitu, minot personisko viedokli, par
koncepcijas darba novilcināšanu. D. Kazāka iesaka priekšlikums par koncepcijas saturu,
minot nepieciešamos koncepcijas projekta papildinājumus.
S.Vēvere aicina darba grupas locekļus, t.sk. D.Kazāku savus priekšlikumus iesniegt rakstiski.
Memoranda padome nolemj:
1. KM ziņojumu pieņemt zināšanai.

6.jautājums
FM ziņojums par “Koncepcija par publiskas personas kapitālsabiedrību,
kapitālsabiedrību, kurās publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā
pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku publisku
personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50
procentus, dāvinājumu (ziedojumu) politikas uzlabošanu”
_____________________________________________________________________
Ziņo Irita Lukšo, FM
Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.10).
Par apspriežamo jautājumu izsakās I.Lukšo, I.Šimanska, P.Vilks, I.Olafsone, G.Jankovs, I.
Vaivare
I. Lukšo ziņo par koncepciju – izvirzītajiem mērķiem, par 4 risinājuma variantiem, kas tiek
piedāvāti. Finanšu ministrija atbalstītu 3. variantu no četriem piedāvātajiem, kas paredzētu
Dāvināšanas (ziedošanas) kārtības uzlabošanu – valsts kapitālsabiedrība vai
kapitālsabiedrība, kurā valstij ir izšķiroša ietekme, veicot dāvinājumu (ziedojumu), ievēro
labas korporatīvās pārvaldības principus.
I.Lukšo uzskata šis variants padarītu jauno kārtību daudz elastīgāku, paaugstinātos
dāvinātāju atbildība, kā rezultātā būtu kvalitatīvāki dāvināšanas procesi. Ja arī MK atbalstīs
3.variantu, tiks veikti grozījumi likumā par „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums”.
I.Šimanska jautā par reklāmas izvietojumu gadījumos, kad ziedojumu saņem sabiedriskā
labuma organizācijas.
I.Lukšo informē par aktīva/ neaktīva logo īpatnībām mājas lapās, saistībā ar reklāmas
izvietošanu.
A.Prikulis ziņo, ka NVO sektoram kopumā iepriecinošāks būtu 4. variants (aizliegt valsts
kapitālsabiedrībām dāvināt (ziedot)), kas paredzētu, ka viss finansējums iet caur valsts
budžetu, Saeima lemj un papildus pienākumi nerastos ne dāvinātājam, ne MK.
I.Lukšo, par to, ka nevar par pienākumu uzlikt komersantam veikt dāvinājumus NVO fondam.
A.Prikulis izsaka repliku, ka nevēlas tikt pārprasts, jo nevēlas uzlikt komersantiem
pienākumus, tikai uzskata- ja dāvinājumi notiek, tad ar valsts regulējumu daļa no summas
tiek izmantota kopējam sabiedriskam labumam.
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I.Olafsone (LDDK) norāda, ka nav notikusi diskusija ar FM par to, kuru variantu būtu labāk
izvēlēties. FM tiek aicināta uz diskusiju par šo koncepciju, jo nepieciešams ir tēmas
turpinājums. LDDK lūdz FM atbildi par diskusijas nepieciešamību, lai nerastos pārpratumu.
I.Lukšo atbildot, LDDK ziņo, ka līdz šim nav saņemts lūgums uz diskusijas nepieciešamību.
I.Šimanska precizē, ka 29.09. MK Komitejas sēdē šis jautājums tiks izskatīts. Līdz šī gada
augustam ir bijuši tikai 2 piedāvātie risinājuma varianti, tādēļ nav bijušas iespējas
diskusijām par visiem četriem Finanšu ministrijas piedāvātajiem variantiem.
P.Vilks norāda ka koncepcija ir iekļauta skatīšanai memoranda padomes sēdē un mērķis ir
padomē diskutēt par koncepcijas saturu nevis procesu. Aicina padomes locekļus izteikties par
piedāvātās koncepcijas saturiskajiem risinājumiem, jo koncepcijas apspriešana notiek jau
kopš 2011.gada.
I.Vaivare: Vai Memoranda padomes lēmumiem ir kāds spēks?
P.Vilks norāda, ka priekš Ministru kabineta tas būs Memoranda padomes viedoklis
I.Šimanska aicina uz padomes locekļu viedokļu izteikšanu par konkrēto jautājumu.
G.Jankovs atbalsta 4.variantu, ko izvirzījusi FM, jo 3.variantu neredz kā risinājumu.
I.Vaivare: kādā procesā stratēģijas tiks apstiprinātas un vai tās būs pieejamas publiskai
debatei? Par procesa uzsākšanas publiskošanu – kā notiks kapitālsabiedrību procesa
publiskošana?
I.Lukšo atbild, ka stratēģijas tiks apkopotas Koordinācijas institūcijas mājas lapā un tā
atbildēs par Valsts kapitālsabiedrību stratēģijas publiskošanu un informēšanu.
I.Vaivare jautā par Memoranda padomes debašu rezultātu – kur tiks atspoguļoti šīs
diskusijas un sēdē nolemtais? Vai pirmdien paredzētajā MK komitejas sēdē tiks nodoti kādi
pavadošie dokumenti?
I.Šimanska piedāvā risinājumu, ka uz pirmdienas MK komitejas sēdi, kurā šīs koncepcijas
ziņojums ir vienīgais izvirzītais jautājums Memoranda padome var sniegt savu atzinumu.
G.Jankovs uzsver, ka nepieciešams diskutēt par atbildību. Proti, kāds būs kontroles
mehānisms, ja būs klaji redzams, ka ziedojumi piešķirti nepamatoti vai tiks izšķērdēti.
I.Šimanska lūdz Memoranda padomes locekļu viedokli- vai šīs diskusijas viedokļiem būtu
jāparādās Memoranda padomes atzinumā?
I.Lukšo atgādina, ka ir divas puses – dāvinātājs un dāvinājuma saņēmējs. Viena puse var dot
dāvinājumu ar mērķi izšķērdēt, otra puse var pieņemt dāvinājumu ar mērķi izšķērdēt. Nav
tikai Valsts kapitālsabiedrības atbildība, abas puses nes atbildību.
D.Kazāka aicina Memoranda padomi izteikt atzinumu par šo koncepciju, jo tā tieši, skar
NVO nozari un caurspīdīgu finansējuma piešķiršanu visam NVO sektoram. D.Kazāka
atbalsta 4. variantu un aicina arī Memoranda padomes 4. varianta atbalstīšanu, jo 3.
variants ir tikai kā nelielu ielāpu uzlikšana, nevis fundamentāla sistēmas pārskatīšana.
I.Šimanska pasakās par spraigo diskusiju un ziņo, ka šīs diskusijas gala rezultāts ir tāds, ka
tiks sniegti papildus atzinumi Valsts kancelejai un Finanšu ministrijai, lai tālāk Ministru
kabineta komitejas sēdē diskutētu un lemtu par tālāko darbu.
Memoranda padome nolemj:
1. Izstrādāt un iesniegt atzinumu Valsts Kancelejai un Finanšu ministrijai, lai MK komitejas
sēdē diskutētu un lemtu par tālāku darbu, kur viens no variantiem būtu pavērt plašāku
diskusiju par šo koncepciju.
7.jautājums
Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).
_____________________________________________________________________
Ziņo I.Šimanska
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Par apspriežamiem jautājumiem izsakās: I.Šimanska
I.Šimanska norāda, ka par pievienošanos memorandam vēlmi izteikušas dažas NVO un
noteikt 5. novembri kā iespējamo parakstīšanās dienu.
Par darba kārtības jautājumiem nākamajai Memoranda padomes sēdei, kas plānota 29.10.:
1.Kultūras ministrijas ziņojums par Pamatnostādņu rīcības plānu 2014.-2016.gadam
(izvirza KM)
2.Finanšu ministrijas ziņojums „Sabiedriskā labuma piešķiršanas kārtība” (Izvirza
I.Šimanska)
3. FM ziņojums par Norvēģijas finanšu instrumentu izlietojumu un mērķi projektiem, kas
tiek īstenoti Latvijā (izvirza Latvijas Pilsoniskā alianse).
J.Danoss ziņo, ka vēlas Memoranda parakstījušo locekļu e-pastus, lai varētu vieglāk
komunicēt. Informē par CVK iesniegtajiem likuma grozījumiem, kas turpmāk noteiks likuma
ierosinājuma slieksni- turpmāk būs nepieciešami 150 000 parakstu.

Memoranda padome nolemj:
1. I.Par pievienošanos memorandam tām NVO, ka šādu vēlmi izteikušas- noteikt
5.novembri kā iespējamo parakstīšanās dienu.
Par darba kārtības jautājumiem nākamajai Memoranda padomes sēdei, kas plānota
29.10.:
1. KM ziņojums par Pamatnostādņu rīcības plānu 2014.-2016.gadam (izvirza KM);
2. FM ziņojums „Sabiedriskā labuma piešķiršanas kārtība” (Izvirza I.Šimanska);
3. FM ziņojums par Norvēģijas finanšu instrumentu izlietojumu un mērķi projektiem,
kas tiek īstenoti Latvijā (izvirza I.Šimanska)
Sēdes vadītāja
Protokolē

I.Šimanska
L.Titāne
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