223 – 2/4
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēde
Protokols Nr.4
2014.gada 30.jūlijā
Rīgā, Brīvības ielā 36, Ministru kabineta Ministru kabineta Zaļajā zālē
Sēdi vada:
E.Dreimane – Memoranda padomes vadītāja, Valsts kancelejas direktore.
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
G.Jankovs – Delna;
I.Šimanska – Latvijas Pilsoniskā alianse;
J.Šteinerte - Dzīvības koks;
A.Gobiņš – Eiropas Kustība Latvijā;
V.Kudiņš – Latvijas Lauku forums;
I.Siliņa – Kurzemes NVO atbalsta centrs;
K.Bite – Latvijas Juristu apvienība;
I.Kalniņš – TM;
R.Kols – KM;
B.Bāne – FM;
S.Vasiļjeva – LM;
I.Trušinska – VARAM;
M.Sīmane – Pārresoru koordinācijas centrs;
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:
A. Andreičika
V. Āķis
A. Bauere
L. Berziņa
A.Birums
J.Butkevičs
L.Cipule
L.Eņģele
V.Gurkovska
L.Jākobsone
I.Kiukucāne
V. Kļiņičevs
L.Landiša
I.Lukšo
A.Ozoliņa

FM
LRTK
SIF
Baltic Human Rights Society
FM
LTRK
LĀB
VKP
FM
LPESPS
LDDK
Latvijas Juristu apvienība
Dzīvesprieks
FM
FM

Z.Pūce
I.Skujiņa
L.Voroņenko
M.Zelmenis

Ascendum
ĀM
Attīstības centrs ģimenei
Auto asociācija

Protokolē:
G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante
Sēdi sāk plkst.11.00
Sēdes darba kārtība:
Nr.p.
k.
1.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

Apstiprināt 4.06.2014 sēdes protokolu.

E.Dreimane

2.

Apstiprināt 30.07.2014 sēdes darba kārtību.

E.Dreimane

3.

Finanšu ministrijas ziņojumu par tiesību aktu izstrādes procesa
audita rezultātiem.
Par ES fondu Uzraudzības komitejā un apakškomitejās
nominētajiem pārstāvjiem.
Par NVO līdzdalību jaunās MK mājaslapas pilnveidošanā

V.Gurkovska,
Finanšu ministrija
E.Dreimane

4.
5.
6.

Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas kārtību
un nepieciešamību to pilnveidot. Tai skaitā:
Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par
kritērijiem un kārtību, kādā biedrībai un nodibinājumam
piederošās ēkas vai inženierbūves netiek apliktas ar nekustamā
īpašuma nodokli".

G.Freimane,
Valsts kanceleja
Latvijas
Pilsoniskās
alianses pārstāvis,
LTRK pārstāvis.
Finanšu
ministrijas
pārstāvis.
E.Dreimane

Par
Finanšu
ministrijas
izstrādāto
tiesību
aktu
projektu "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas
2015.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem
par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm" (saņemtie NVO
viedokļi un lēmuma pieņemšana par tālāku virzību).
7.

Dažādi. (par KM darba grupu par NVO fonda koncepcijas E.Dreimane,
izstrādi; par NVO līdzdalību Prezidentūras aktivitātēs) Nākošās G.Freimane,
sēdes datums, laiks, darba kārtība.
I.Skujiņa

1.jautājums
Memoranda padomes 04.06.2014. sēdes protokola apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo E.Dreimane
Memoranda padome nolemj:
Apstiprināt Memoranda padomes 04.06.2014. sēdes protokolu.
2.jautājums
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Memoranda padomes 30.07.2014. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo E.Dreimane
Memoranda padome nolemj:
1. Apstiprināt 30.07.2014. sēdes darba kārtību.
2. Kā pirmo jautājumu izskatīt: Par NVO līdzdalību Prezidentūras aktivitātēs.
3.jautājums
Par NVO līdzdalību Prezidentūras aktivitātēs
_____________________________________________________________________
Ziņo I.Skujiņa, Ārlietu ministrija
Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.1).
Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane, V.Kudiņš, A.Gobiņš.
I.Skujiņa informē, ka prezidējošā valstij nav atļauts pašai publicēt prezidentūras oficiālo
pasākumu kalendāru, tam ir ierobežota pieejamība, tāpēc no šī kalendāra tiks izņemtas ārā
neformālās sanāksmes un pēc tam, orientējoši septembrī, kalendāru varētu publicēt.
Informācija par pasākumiem dos iespēju NVO plānot līdzdalību.
Memoranda padome nolemj:
1. Nodrošināt sadarbību ar nozares nevalstiskajām organizācijām Prezidentūras aktivitāšu
īstenošanā, sekmējot lēmumu pieņemšanas procesu atklātību, kopīgu aktivitāšu īstenošanu un
citu sadarbību efektīvai valsts budžeta un citu finanšu līdzekļu apguvei.
2. Ieteikt Ministru prezidentei aicināt ministrijas esošo līdzdalības mehānismu ietvaros ciešāk
sadarboties ar NVO Prezidentūras aktivitāšu īstenošanā, nepieciešamības gadījumā, papildus
jau esošajiem sabiedrības līdzdalības mehānismiem, veidojot īpašus sadarbības mehānismus.
4.jautājums
Finanšu ministrijas ziņojumu par tiesību aktu izstrādes procesa audita rezultātiem.
_____________________________________________________________________
Ziņo V.Gurkovska, Finanšu ministrija
Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.2).
Par apspriežamo jautājumu izsakās: I.Šimanska, E.Dreimane, M.Sīmane, G.Jankovs,
V.Kudiņš, I.Siliņa.
V.Gurkovska informē, ka audits šobrīd ir procesā un audita rezultāti tiks nosūtīti Valsts
kancelejai līdz 1.10.2014. Auditā, kā viens no jautājumiem, tiek vērtēts, vai tiesību aktu
projektu izstrādē izmantoti esošie NVO līdzdalības mehānismi. Lai noskaidrotu NVO
iesaistes pietiekamību, tika veikta NVO aptauja.
Memoranda padome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas ziņojumu.
2. Aicināt NVO aktīvi komentēt audita rezultātus pēc to publiskošanas, lai sekmētu
jaunā, elektroniskā tiesību aktu izstrādes portāla pilnveidošanu.
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5.jautājums
Par ES fondu Uzraudzības komitejā un apakškomitejās nominētajiem pārstāvjiem
_____________________________________________________________________
Ziņo G.Freimane, Valsts kanceleja
Par apspriežamo jautājumu izsakās: A.Gobiņš, V.Kudiņš, I.Šimanska.
G.Freimane informē:
NVO nominējušas ES fondu Uzraudzības komitejā savus pārstāvjus, no kuriem visvairāk
balsu ieguvuši sekojošie pārstāvji:
Uzraudzības
komitejā:
Biedrība
”Dzīvības
koks”,
Gunita
Berķe,
dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv, tālr. 29235677;
1) Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju apakškomitejā:
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds, Liesma Ose, liesma.ose@iniciativa.lv,
tālr. 26498654.
Aizvietotājs - Latvijas Kvalitātes biedrība, Mikus Zelmenis, birojs@kvalb.lv, tālr. 29193256.
2) Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamības, e-pārvaldes un pakalpojumu
apakškomitejā:
Rīgas Aktīvo senioru alianse “RASA”, Bruno Barons, biedriba.rasa@inbox.lv vai
bruno331@inbox.lv, tālr. 20076222.
3) Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas apakškomitejā:
Latvijas Kvalitātes biedrība, Mikus Zelmenis, birojs@kvalb.lv, tālr. 29193256.
4) Pārejas uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs, apakškomitejā:
Biedrība “Altum”, Aigars Valdīšans, altum1@inbox.lv, tālr. 29450761.
5) Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes PV apakškomitejā:
Latvijas Dabas fonds, Inga Račinska, inga.racinska@ldf.lv, tālr.:67830999, 26498448.
6) Ilgtspējīgas transporta sistēmas apakškomitejā:
Latvijas Auto klubu apvienība, Mikus Zelmenis, mikus@nomanis.lv, tālr. 26525486.
7) Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļaušanas apakškomitejā:
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, Daiga Eiduka, daiga@sosbca.lv,
tālr. 28388541,
Aizvietotāja - Rīgas Aktīvo senioru alianse “RASA”, Terezija Mackare,
biedriba.rasa@inbox.lv vai tereze.mackare@apollo.lv, tālr.: 67221487, 2959879.
8) Izglītības, prasmju un mūžizglītības apakškomitejā:
Labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv”, Ilze Skuja, ilze.skuja@palidzesim.lv; tālr. 2911
5545.
Aizvietotāja - Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds, Liesma Ose, liesma.ose@iniciativa.lv, t.
26498654.

Memoranda padome nolemj:
1. Deleģēt ES fondu uzraudzības komitejā un apakškomitejās augstākminētos NVO
pārstāvjus.
2. Noteikt, ka Memoranda padomes deleģētajiem pārstāvjiem ir mandāts pārstāvēt NVO
sektoru, nepieciešamības gadījumā informējot un iesaistot citas NVO.
3. Deleģētajiem pārstāvjiem jāatskaitās Memoranda padomei par veikto darbu reizi 6
mēnešos.
4. Rīkot Memoranda padomes un deleģēto pārstāvju tikšanos, lai veidotu vienotu
izpratni par ES struktūrfondu uzraudzības komitejā un apakškomitejās veicamo
darbu, deleģējumu, mērķiem, uzdevumiem.
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6.jautājums
Par NVO līdzdalību jaunās MK mājaslapas pilnveidošanā
_____________________________________________________________________
Ziņo G.Freimane, Valsts kanceleja
Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Dreimane
G.Freimane informē, ka 4.augustā tiks publicēta jaunā Ministru kabineta mājaslapa. Veidojot
mājaslapu, ņemti vērā Memoranda padomes locekļu aprīļa sēdē sniegtie ieteikumi. Mājaslapa
tiek veidota tā, lai tajā organiski iekļautos jaunais tiesību aktu projektu izstrādes portāls.
Memoranda padome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju.
2. Aicināt NVO aktīvi komentēt un sniegt priekšlikumus jaunās Ministru kabineta
mājaslapas pilnveidošanai.
7.jautājums
Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas kārtību un nepieciešamību to
pilnveidot. Tai skaitā:
Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā
biedrībai un nodibinājumam piederošās ēkas vai inženierbūves netiek apliktas ar nekustamā
īpašuma nodokli".
Par Finanšu ministrijas izstrādāto tiesību aktu projektu "Noteikumi par biedrībām un
nodibinājumiem, kas 2015.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par
tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm" (saņemtie NVO viedokļi un lēmuma pieņemšana
par tālāku virzību).
_____________________________________________________________________
Ziņo A.Birums, I.Lukšo, Finanšu ministrija
Ziņojuma prezentācija pievienotas protokolam (pielikums Nr.3).
Par apspriežamiem jautājumiem izsakās: E.Dreimane, B.Bāne, I.Šimanska, A.Gobiņš,
V.Kudiņš, J.Butkevičs.
I.Šimanska pauž viedokli, ka nav izstrādāti kritēriji, kā piešķir sabiedriskā labuma
organizācijas (SLO) statusu noteiktās jomās. NVO gada pārskati tiek skatīti vēl gada otrajā
pusē un organizācijām nav informācijas, vai SLO statuss būs saglabāts. SLO komisijas sēdēs
bieži nav kvoruma, sēdes ilgst līdz 4 stundām 2 reizes mēnesī, jautājuma izskatīšana bieži
tiek pārcelta, kas rada NVO lielu administratīvo slogu. Komisijas locekļi pret SLO
pretendentiem izturas negatīvi. Nepieciešami metodiskie norādījumi par SLO statusa
iegūšanu/piešķiršanu.
I.Lukšo informē, ka pašlaik tiek gatavots informatīvais ziņojums Ministru kabinetam par
iespēju precizēt SLO un darbības definīciju, vienlaicīgi identificējot ar SLO statusa
piešķiršanu saistītās problēmas un piedāvājot risinājumus. Ziņojums tiks iesniegts septembra
vidū. Attiecībā uz I.Šimanskas pausto viedokli par Sabiedriskā labuma komisijas sēžu ilgumu
tika norādīts, ka pēdējos gados NVO sektorā nav veiktas aktivitātes organizāciju
izglītošanai/informēšanai par sabiedriskā labuma organizāciju darbību, tāpat, kā ir problēmas
ar NVO sasniedzamību gadījumos, kad ir nepieciešams iegūt trūkstošo vai papildu
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informāciju, lai savlaicīgi izskatītu SLO atskaites. Vienlaicīgi tika norādīts, ka Sabiedriskā
labuma komisijas sastāvā ir iekļauti arī NVO pārstāvji, kuri kopā ar valsts institūciju
deleģētajiem pārstāvjiem ir vienlīdz atbildīgi pat dalību sēdēs un kvoruma nodrošināšanu.
B.Bāne aicina NVO nākt uz SLO komisijas sēdēm sagatavotiem, lai ietaupītu laiku. Ja ir
pārmetumi komisijai, nepieciešama informācija par konkrētiem gadījumiem, par kuriem tiks
sniegts skaidrojums.
J.Butkevičs rosina konceptuālāk diskutēt par NĪN atvieglojumiem – ne tikai SLO, bet arī
citām NVO.
B.Bāne, E.Dreimane pauž viedokli, ka paplašināt NĪN atvieglojumu piešķiršanu nav
iespējams fiskālā efekta dēļ.
Memoranda padome nolemj:
1. Finanšu ministrijas informatīvā ziņojuma par sabiedriskā labuma statusa
piešķiršanu NVO projektu pirms iesniegšanas Ministru kabinetā saskaņot ar
Memoranda padomi. Informatīvajā ziņojumā iekļaut sabiedriskā labuma
organizācijas definīciju un statusa piešķiršanas kritērijus.
2. Atkārtoti iekļaut jautājumu par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu
Memoranda padomes oktobra sēdes darba kārtībā.
3. NVO, kas pretendē uz sabiedriskā labuma statusu un kurām ir piešķirts SLO
statuss, nodrošināt sasniedzamību, norādot precīzu e-pastu un tālruņa numuru, lai
būtu iespējams savlaicīgi informēt par SLO komisijas sēdēm.
4. Atbalstīt Par Finanšu ministrijas izstrādāto tiesību aktu projektu "Noteikumi par
biedrībām un nodibinājumiem, kas 2015.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm".
5. Jautājumu par to NVO loka paplašināšanu, kam piešķir nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus skatīt vienlaikus ar sabiedriskā labuma organizāciju
kritēriju noteikšanu, lai šos atvieglojumus saņemtu tās organizācijas, kas sniedz
labumu sabiedrībai un kam šādi atvieglojumi visvairāk nepieciešami.
8.jautājums
Dažādi (nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība).
_____________________________________________________________________
Ziņo E.Dreimane
Par apspriežamiem jautājumiem izsakās: E.Dreimane, B.Bāne, I.Šimanska, A.Gobiņš,
V.Kudiņš, K.Bite.
Memoranda padome nolemj:
1. Vienoties par Finanšu ministrijas pārstāvju un NVO tikšanos, lai apspriestu
koncepcijas projektu par valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību dāvinājumu
(ziedojumu) politikas uzlabošanu pēc tam, kad Latvijas Pilsoniskā alianse būs
iepazinusies ar pēc saskaņošanas precizēto koncepcijas projekta tekstu.
2. Rīkot nākamo Memoranda padomes sēdi 27.augustā plkst. 11.00.
Sēdes vadītāja

E.Dreimane

Protokolē

G.Freimane
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