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SABIEDRISKĀ LABUMA SISTĒMAS 

PILNVEIDOŠANAS KONCEPCIJA 

IEVADS 
 

Publiska dizaina metode balstās uz tādas ilgtermiņa sadarbības veidošanu, kur 

savstarpējā uzticēšanās un cieņa, citu viedokļu uzklausīšana un pieņemšana ir 

neatņemama lēmumu pieņemšanas sastāvdaļa. Publiskais dizains politikas veidošanā ir  

vērsts uz ilgtermiņa sadarbības veidošanu, kur vienlīdz svarīga loma ir tiešajam 

lietotājam un politikas veidotājam. Esošās sistēmas skenēšana, atvērtas sarunas, 

kopīgas izpratnes veidošana – ir pieejas, ar kuru palīdzību tiek apzināti izaicinājumi 

jaunos veidos un virzīti uz klientiem orientēti, efektīvi risinājumi. Nostājas 

uzklausīšana, motivācijas saprašana, dialoga veidošana ir jaunu ideju ģenerēšanas un 

lēmumu pieņemšanas veiksmes formula.   

Pēc finanšu ministra Jāņa Reira iniciatīvas, 2019.gada 16., 23., 30.septembrī, 7., 

28.oktobrī un 11.novembrī atbilstoši dizaina domāšanas metodei notika kvalitatīva un 

rezultatīva domapmaiņa jeb Domnīca par sabiedriskā labuma veicināšanas sistēmas 

pilnveidošanu un sabiedriskā labuma organizāciju (turpmāk – SLO) darbību 

regulējošās tiesību sistēmas efektivitāti, līdzsvarojot iesaistīto pušu intereses un 

ieklausoties visu dalībnieku argumentos. 

Domnīcās piedalījās: 

 Nevalstisko organizāciju pārstāvji –  publiskā nodibinājuma “Sabiedrības 

integrācijas fonds”, nodibinājuma “Valmieras novadu fonds”, nodibinājuma 

”Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS””, nodibinājuma “Ziedot.lv”, 

biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna”, biedrības “Latvijas Samariešu 

apvienība”, biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome”, biedrības “Latvijas 

Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”, kā arī nevalstisko organizāciju (turpmāk 

– NVO) un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

deleģētā biedrība “Latvijas Pilsoniskās alianse”, biedrība “Tarba”  un biedrība 

“Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” . 

 Valsts iestāžu pārstāvji - Valsts kancelejas (turpmāk – VK), Pārresoru 

koordinācijas centra, Tieslietu ministrijas (turpmāk –TM), Finanšu ministrijas 

(turpmāk – FM), Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) pārstāvji, kā arī 

atsevišķi Saeimas deputāti. 

 Banku augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvis. 

Domnīcu vadīja: Valsts administrācijas skolas dizaina metodes profesionāļu komanda. 

Diskusiju rezultātā Domnīcas dalībnieki izstrādāja priekšlikumu Sabiedriskā labuma 

sistēmas pilnveidošanas koncepcijai (turpmāk – Koncepcija), kas var būt par pamatu 

turpmākajām konstruktīvām diskusijām ar visām iesaistītajām pusēm valsts institūcijās, 

nevalstiskajā sektorā un jebkuru interesentu.  
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1. NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU SISTEMATIZĀCIJA 
 

Sabiedriskā labuma organizāciju likumā ir definēta sabiedriskā labuma darbība:  

Sabiedriskā labuma darbība ir tāda darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai 

vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību 

aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības 

veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības 

sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un 

sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu. 

Šobrīd tiesību akti pieļauj plašas interpretācijas iespējas attiecībā uz to, kādas 

organizācijas var iegūt SLO statusu. 

SLO koncepts 

Valsts ir nodefinējusi jomas, kurās sabiedriskais labums (turpmāk – SL) ir sevišķi 

atbalstāms. Jomu uzskaitījums ir pietiekoši plašs, nodrošinot elastīgumu, piešķirot 

statusu konkrētai organizācijai. Vienlaikus darbība jomā pati par sevi nenodrošina 

organizācijai atbilstību SLO statusam. Svarīga ir tieši konkrēta SLO darbība attiecīgajā 

jomā. Būtiski nodrošināt, lai filantropiskas un nekomerciālās darbības rezultātā tiktu 

nodrošināts plānotais rezultāts – konkrētais sabiedriskais labums. SLO dibināšanas 

mērķis nav noteiktas ierobežotas biedru grupas labumu nodrošināšana un darbības 

rezultātu sadale/pārdale organizācijas biedriem/dibinātājiem/vadītājiem.  Sabiedriskā 

labuma nepieciešamība izriet no visas sabiedrības vai kādas sabiedrības daļas 

vajadzībām. Tādejādi sabiedriskā labuma darbības mērķis ir šo sabiedrības vajadzību 

apmierināšana, t.i., jebkurš sabiedrības loceklis nepieciešamības gadījumā var 

pretendēt uz šāda labuma saņemšanu, ņemot vērā SLO iespējas un resursus. 

 

 

 

 

 

 

 

Att. SLO loma sabiedriskā labuma nodrošināšanā 

SLO ir vērtīgs instruments, kas nodrošina, ka sniedz atbalstu (t.sk. finansiālu palīdzību 

no valsts puses) sabiedrībai vai tās daļai, tieši tām mērķa grupām, kurām tas visvairāk 

ir nepieciešams, un kas darbojas visas sabiedrības kopīgu mērķu sasniegšanā un vērtību 

saglabāšanā. SLO praktiskā līmenī vislabāk pārzina mērķa grupu vajadzības un spēj 

SL joma 

SLO: 
Dibināšanas 
misija, 
mērķis 

 

Mērķa grupa: 
- visa sabiedrība, 
kopīgās vērtības; 
- mazaizsargātas 
personas 

Nekomerciālā 
rakstura darbība 
(not-for-profit) 

Valsts atbalsta 

pasākumu kopums 
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efektīvāk reaģēt uz pārmaiņām un apmierināt šīs vajadzības kopīgi ar valsts (publisko) 

sektoru  radot sabiedrisko labumu (SLO ir valsts sektora partneris sabiedrības atbalstā). 

Būtiskas SLO īpašības: 

1. Dibināšanas misija un mērķis (ar kādu nolūku SLO dibināta – kāds ir 

sabiedriskais labums); 

2. Rezultatīvais rādītājs (kam sabiedriskais labums tiek nodrošināts – kāda ir 

mērķa grupa); 

3. Darbības raksturojums (kādā veidā sabiedriskais labums tika nodrošināts – 

sabiedriskais labums ir pieejams attiecīgajai mērķa grupai bez maksas, bet 

atsevišķos gadījumos sabiedriska labuma nodrošināšanai būtu nepieciešams 

personu līdzfinansējums jeb daļēja izdevumu segšana). 

Citas organizācijas, kas šobrīd asociētas ar SLO 

Šobrīd dažādu iemeslu pēc SLO statusā darbojas vai ar SLO ir asociētas vairākas 

organizācijas, kas pēc būtības atbilst citai juridiskai formai. 

Organizācijas, kas šobrīd darbojas zem SLO statusa vai ir asociētas ar SLO 

Nr.p.k. Organizācija pēc 

būtības 

Attiecināmais 

regulējums pēc 

būtības 

Piemēri 

1. SLO, kas ir orientētas 

uz visas sabiedrības vai 

mazaizsargāto personu 

labuma nodrošināšanu. 

 

Sabiedriskā labuma 

organizāciju likums. 

SLO, kas sistēmiski 

risina ar krīzes 

situācijām ģimenēs 

saistītas problēmas 

(krīžu centri gan 

bērniem, gan bērniem 

ar vienu no vecākiem, 

kuri cietuši no 

vardarbības ģimenē); 

SLO, kuras atbalsta ar 

Dziesmusvētkiem 

saistītus pasākumus 

u.c. 

2. Biedrība, kas 

piereģistrējusies SLO, 

bet pēc būtības ir 

sociālais uzņēmums. 

Organizācijas, kurām ir 

pakalpojumu 

sniegšanas, preču 

ražošanas raksturs ar 

nolūku pārdot un 

vienlaikus ir sociālā 

ietekme, kā to var 

izmērīt. 

Sociālā uzņēmuma 

likums (nepieciešams 

papildināt likuma 

tvērumu). 

Bērnu dārzi, pulciņi, 

privātās skolas, ražotnes 

vai pakalpojuma 

sniegšana, ja ir 

iesaistītas personas ar 

īpašām vajadzībām u.c. 
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3. Dzīvokļu īpašnieku 

biedrības. 

Bijušās “bezpeļņas 

organizācijas” 

Kooperatīvo 

sabiedrību likums. 

Pamatā katras fiziskas 

personas ekonomiskās 

intereses. 

Nepieciešams jauns 

regulējums. 

Dzīvokļu īres biedrības, 

mežu īpašnieku 

biedrības (saimnieciskā 

kopīpašuma pārvaldība). 

 

4. Biedru labuma 

organizācijas 

(organizācijas, kurām 

vairāk nekā 50% mērķa 

grupa – biedru 

organizācijas). 

Biedrību un 

nodibinājumu likums. 

Biedru (kluba) labuma 

organizācija. Personiskā 

labuma mērķis, interešu 

centri. 

 

5. Profesionālās 

organizācijas. 

 

Biedrību un 

nodibinājumu likums. 

Nozaru profesionālās 

organizācijas (katra 

dalībnieka tiešas vai 

pastarpinātas 

ekonomiskās un 

juridiskās intereses). 

Biedru interešu 

pārstāvības biedrība. 

Nozaru/ profesiju 

profesionālās 

organizācijas 

(asociācijas). 

6. Kapitālsabiedrības, 

kam ir Kultūras 

ministrijas deleģējums. 

Komerclikuma 

subjekti, MK 

apstiprinātais 

saraksts. 

 

Ministru kabineta  

apstiprinātais saraksts. 

7. Personas, kas izmanto 

SLO statusu nodokļu 

optimizēšanai, gūstot 

personisko labumu 

(slēptā 

komercdarbība). 

Komerclikums Mērķis ir komerciālais 

labums nevis sociālais 

labums. 

 

SLO darbības iemesls pēc būtības ir tās misija. Vienlaikus pastāv papildu stimuli, kas 

motivē organizācijas pieteikties SLO statusam: 

- Ziedojuma veicēji vairāk motivēti ziedot SLO, jo var 

izmantot nodokļu atlaides; 

- Vairums pašvaldību piešķir telpas uz atvieglotiem 

nosacījumiem, ja organizācijai ir piešķirts SLO statuss 

(pašvaldību ieviestā prakse); 

- Var saņemt bezatlīdzības lietošanā publiskas personas 

institūcijas un atvasinātas publiskas personas mantu; 

- Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – IIN) 

neapliek palīdzību naudā vai citās lietās, vai 

pakalpojumu veidā, ja tā sniegta no SLO līdzekļiem 

līdz 1000 euro gadā; 

Pieejams tikai SLO. 
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- Ar IIN neapliek palīdzību naudā, kas saņemta no SLO 

ārstniecības izdevumu segšanai, ja attiecīgās summas 

izlietojums ārstniecības mērķiem ir apliecināts ar 

attaisnojuma dokumentiem, ko uzglabā SLO; 

- Nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojums ēkām un 

inženierbūvēm, ja tās tiek izmantotas tajā sabiedriskā 

labuma darbības jomā, kas noteikta lēmumā par SLO 

statusa piešķiršanu (Ministru kabineta apstiprinātajām 

SLO un invalīdu biedrībām); 

- Labāki nosacījumi pretendēšanai uz atsevišķiem ES 

fondiem. 

- Brīvprātīgais darbs (ar brīvprātīgā darba veikšanu 

saistīto personificēto izdevumu kompensācijām, kuras 

brīvprātīgā darba veicējam atbilstoši brīvprātīgā darba 

līgumam sedz brīvprātīgā darba organizētāji, netiek 

piemērots IIN, sociālās apdrošināšanas iemaksas 

(VSAOI); 

- Netiek piemērots ievedmuitas nodoklis (ja darbības 

mērķis – bezatlīdzības palīdzības sniegšana); 

- Netiek maksāts IIN no biedrību un nodibinājumu 

izmaksātajām stipendijām (MK apstiprinātajām 

biedrībām un nodibinājumiem); 

- Netiek piemērots uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu 

nodoklis; 

- Netiek piemērots uzņēmumu ienākuma nodoklis 

(turpmāk – UIN). 

Pieejams SLO, 

biedrībām, 

nodibinājumiem un 

reliģiskām 

organizācijām.  

 

- Nav cits atbilstošāks juridisks statuss, bet SLO 

nodrošina salīdzinoši vienkāršu grāmatvedības 

kārtošanu. 

Pamatā katras 

fiziskas personas 

ekonomiskās 

intereses, bet nav 

peļņas gūšanas 

raksturs. 
 

Koncepts paredz sistēmas sakārtošanu, precizējot šobrīd SLO statusā esošo subjektu 

tiesību un pienākumu kopumu. 
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2. SABIEDRISKĀ LABUMA VEICINĀŠANAS MODELIS 

2.1. DIVU LĪMEŅU SLO 

 

Lielāka daļa SLO atkarībā no darbības veida un piederības konkrētam reģionam 

izmanto tikai dažas no valsts sniegtām priekšrocībām. 

Atbilstoši publisko finanšu līdzekļu labas pārvaldības principam un valsts atbalsta 

sniegšanas nosacījumiem, piešķirot personām īpašus nosacījumus, jānodrošina 

atbilstoša uzraudzība, pārliecinoties, ka piešķirtais īpašais nosacījums sasniedz mērķi. 

Šobrīd SLO uzraudzības nosacījumi ir vienādi visām organizācijām, neatkarīgi no tā, 

vai tiek izmantoti visi normatīvajos aktos paredzētie īpaši nosacījumi (priekšrocības). 

Vienlaikus valsts rīcībā nenonāk informācija par pašvaldību piešķirtajiem īpašiem 

nosacījumiem un to uzraudzības rezultātiem.  

Lai līdzsvarotu valsts sniegtās priekšrocības ar attiecīgajām uzraudzības funkcijām, tiek 

piedāvāts veidot divu pakāpju SLO. 

Organizācijai ir tiesības izvēlēties SLO pakāpi un, ja tā atbilst noteiktajam kritēriju 

kopumam, pieteikties atbilstošajam līmenim. VID ir pienākums pārbaudīt organizācijas 

atbilstību SLO pakāpes kritērijiem. 

 

SLO 1 

Ar mazāku priekšrocību grozu, 

atviegloti uzraudzības noteikumi 

SLO 2 

Ar lielāku priekšrocību grozu, 

stingrāki uzraudzības noteikumi 

  

Pazīmes 

 Nodoms strādāt kā SLO (var būt 

maza pieredze); 

 Iespējama arī periodiska/ 

nesistemātiska darbība, t.sk. 

finansējums; 

 Saprotams un mērāms rezultāts. 

Tiesības 

 Nav piemērojami UIN un IIN 

atvieglojumi ziedotājiem; 

 ir tiesības pretendēt uz publisko 

finansējumu; 

 Saņemt ES fondus uz 

atvieglotajiem nosacījumiem; 

 NĪN atvieglojums, ja to piešķir 

pašvaldība; 

 Netiek maksāts IIN no SLO 

izmaksātajām stipendijām 

(Ministru kabineta  

apstiprinātajām SLO); 

Pazīmes 

 Sistemātiska un regulāra 

darbība; 

 Saprotams un mērāms rezultāts. 

 

 

 

 

Tiesības (papildu SLO1 tiesībām) 

 Ir piemērojami UIN un IIN 

atvieglojumi ziedotājiem; 

 Ziedojumu pārdale, regranti 
(ja regranti tiek veikti tiešā ziedotāja 

uzdevumā (attiecībā uz ziedotāja un 

ziedojuma izlietotāju saistību), to 

plūsma tiek pastiprināti uzraudzīta (par 

uzraudzības modeli diskusijas tālākās 

modeļu attīstības stadijās, piemēram, 

uzraudzību nodrošina SLO 2, vai 

uzraudzību nodrošina zvērināta 

revidenta atzinums, vienlaicīgi ļaujot 
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 biedrībām, nodibinājumiem un 

reliģiskām organizācijām 

pieejamās priekšrocības 

(Brīvprātīgais darbs, netiek 

piemērots ievedmuitas nodoklis 

darbībām ar mērķi sniegt 

bezatlīdzības palīdzību, netiek 

piemērots uzņēmumu vieglo 

transportlīdzekļu nodoklis*, 

netiek piemērots UIN); 

 Pašvaldību sniegtās 

priekšrocības; 

 Var saņemt bezatlīdzības 

lietošanā publiskas personas 

institūcijas un atvasinātas 

publiskas personas mantu. 

Prasības 

 Vienkāršākas uzraudzības 

prasības; 

 Pamatlīmenī atklātība un 

caurskatāmība; 

 Naudas plūsmas izsekojamība; 

 Saimnieciskā darbība kā 

finansējuma iegūšanas veids var 

būt, ievērojot valsts atbalsta 

nosacījumus; 

 SLO1 ir pirmā pakāpe, var pāriet 

uz SLO2. 

VID kontrolēt ziedojuma devēja un 

ziedojuma izlietotāja saistību); 

 Nekustamā īpašuma nodokļa 

(turpmāk – NĪN) atbrīvojums 

ēkām un inženierbūvēm, ja tās 

tiek izmantotas tajā sabiedriskā 

labuma darbības jomā, kas 

noteikta lēmumā par SLO 

statusa piešķiršanu (MK 

apstiprinātajām SLO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasības  

 Pieredze vismaz 2 gadi  SLO1 

vai atbilstoši SLO1 kritērijiem, 

izņemot, krīzes gadījumus; 

 Augstākas uzraudzības prasības, 

SLO vērtēšanas komisija; 

 100% atklātība, un informācijas 

par darbību pieejamība – 

pienākums pārskatāmā veidā 

publiskot informāciju par 

finansējuma izlietojumu;  

 Finanšu līdzekļu izsekojamība; 

 Laba pārvaldība, jo īpaši finanšu 

pārvaldība; 

 Jānošķir biedru naudas no 

ziedojumiem; 

 Saimnieciskās darbības 

elementi, ievērojot valsts 

atbalsta nosacījumus. 

  
*  Atbilstoši koncepcijai, atbrīvojums no uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokļa 

tiks piemērots tikai, ja transportlīdzeklis tiek izmantots SLO darbības nodrošināšanai. 
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2.2. SLO uzraudzība 

Ļaujot organizācijai pieteikties uz tai nepieciešamo priekšrocību grozu, attiecīgi tiek 

pielāgotas arī uzraudzības prasības, SLO1 pakāpei piemērojot atvieglotus uzraudzības 

nosacījumus. 

SLO uzraudzība 

SLO 1 

Ar mazāku priekšrocību grozu, 

atviegloti uzraudzības 

noteikumi 

SLO 2 

Ar lielāku priekšrocību grozu, 

stingrāki uzraudzības noteikumi 
  

Kādā veidā uzraudzīt? 

 Vienkāršota uzraudzība (ja 

priekšrocība ir nodrošināta 

no pašvaldības puses, 

attiecīgo uzraudzību 

nodrošina pašvaldība); 

 Saturiska atskaite par 

līdzekļu izlietojumu; 

 Labuma devējs uzrauga 

savu līdzekļu izlietojumu, 

t.sk., valsts atbalsta normu 

ievērošanu; 

 Caurskatāma un 

izsekojama sistēma; 

 Skaidri rezultatīvie 

rādītāji. 

 

Kādā veidā uzraudzīt? 

 Kur ziedojums vai cita veida 

valsts (pašvaldības) atbalsts - tur 

uzraudzība, t.sk., attiecībā uz 

valsts atbalsta normu ievērošanu; 

 Komisija detalizēti izskata 

ieņēmumus, izdevumus un 

saturiskās atskaites; 

 Caurskatāma sistēma (publiski 

pieejama informācija par līdzekļu 

avotiem un izlietojumu); 

 Risku analīzē balstīta pārbaude. 

  
 

 

https://www.momenti.lv/pictures/1311/AAR_2773%20copy.jpg
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3. CITU ORGANIZĀCIJU ATBILSTOŠS STATUSS 

 

Sakārtojot SLO sistēmu, svarīgi apzināt juridisku ietvaru, kas attiecināms ne tikai uz 

pašām SLO (SLO1 un SLO2), bet arī uz subjektiem, kuriem šis statuss netiks saglabāts, 

ieviešot koncepcijā paredzēto risinājumu. 

Koncepcijā paredzētā SLO sistēmas pilnveidošanas risinājuma ceļa karte (skat. attēlu 

zemāk) atspoguļo šobrīd SLO statusā esošo subjektu tiesību un pienākumu kopumu, 

identificē attiecīgos tiesību aktus un vadošās iestādes.  
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Saprātīgs pārejas periods 

Sakārtojot sistēmu, svarīgi panākt, lai pārejas periodā tiktu nodrošināta tiesiskā 

noteiktība un visi iesaistītie subjekti varētu saprātīgā laikā izprast izmaiņas regulējumā 

un pielāgoties jaunajiem darbības nosacījumiem, netraucējot to pamata darbībai. 

Tiesiska ietvara vakuums nav pieļaujams.  

Ņemot vērā minēto, pēc plašākām diskusijām par SLO Koncepcijas priekšlikumu ar 

valsts un nevalstisko sektoru, 2020.gada pirmajā pusē paredzēts aktīvs darbs pie 

regulējuma izstrādes ar mērķi to apstiprināt 2021.gadā. Regulējumā tiks noteikts 

saprātīgs pārejas periods, lai iesaistītās puses var izpildīt prasības un nepieciešamības 

gadījumā pāriet uz citu juridisku formu. Pārejas perioda ilgums ir atkarīgs no 

detalizētām prasībām, kas tiks iekļautas attiecīgā jaunajā regulējumā. 

 

4. NĀKAMIE JAUTĀJUMI UN SOĻI 

 

Izstrādājot SLO Koncepciju tika identificēti vairāki jautājumi, kuru risināšana ir būtiska 

sistēmas sakārtošanai, bet kuriem ir nepieciešams padziļināts izvērtējums un risinājuma 

rašana. 

1. Organizācijas, kas tiek asociētas ar SLO darbību 

Precizējot SLO definīciju, tika identificēti subjekti, kuriem atbilstoši koncepcijas 

priekšlikumam šis statuss netiks saglabāts, bet kuru efektīva darbība nav iespējama zem 

citas šobrīd spēkā esošās juridiskās formas. Līdz ar to ir nepieciešams izstrādāt 

risinājumu tādām organizācijām, precīzi nosakot gan finansējuma saņemšanu, gan 

izlietošanas nosacījumus. 

Risinājuma izstrādes formāts: darba grupa – FM, NVO, TM, akadēmiskais pārstāvis. 

Plānotais laika grafiks: darbs tiks uzsākts 2019.gada novembrī/decembrī. 

 

2. Saimnieciskā darbība 

Saimnieciskās darbības veikšana ir aktuāls jautājums vairākām SLO. Ir nepieciešams 

padziļināts izvērtējums, formulējot optimālu risinājumu, kad SLO varētu veikt 

saimniecisko darbību, ievērojot valsts atbalsta nosacījumus.  

Risinājuma izstrādes formāts: darba grupa – FM, NVO, TM, akadēmiskais pārstāvis. 

Plānotais laika grafiks: darbs tiks uzsākts 2019.gada novembrī/decembrī. 

 

3. Administratīvā sloga mazināšana 

Būtisks jautājums ir SLO administratīvā sloga mazināšana, ņemot vērā koncepcijā 

piedāvāto risinājumu. Daļēji sasaistās ar Saimnieciskās darbības risinājumu. 
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Kopējais “atskaitīšanās grozs” NVO – nepieciešams vienots mehānisms (atskaitīšanās 

par valsts finansējumu, atskaitīšanās par citu finansētāju piešķirtajiem līdzekļiem; 

diferencēta pieeja; konkrētas vadlīnijas; saturiskās atskaites); 

Risinājuma izstrādes formāts: Tiek skatīts NVO un MK sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes ietvaros; publiskā finansējuma kontekstā – nepieciešams apkopot, 

kādas ir atskaites, izvērtējot iespēju tās (vai to daļu) standartizēt. 

Plānotais laika grafiks: 2020.gadā (2020.gada darba plāna ietvaros). 

 

4. Valsts deleģētās funkcijas – Kam tiek deleģētas valsts funkcijas? Kādā veidā 

valsts funkcijas tiek deleģētas? Ievērojot kādus nosacījumus? 

Risinājuma izstrādes formāts: Tiek skatīts NVO un MK sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes ietvaros. 

Plānotais laika grafiks: 2020.gadā (2020.gada darba plāna ietvaros). 

 

5. SL jomu skaidrāka definēšana un jomu piešķiršanas kārtība 

Risināms būtu jautājums par SL jomu aprakstu un SLO statusa piešķiršanas procesu 

konkrētajā jomā. 

Risinājuma izstrādes formāts: NVO, FM, VID, VK, TM. 

Plānotais laika grafiks: 2020.gadā. 

 

6. Organizācijas, kuru pamata darbība ir finansējuma pārdalīšana  

Domnīcā kā atvērtais jautājums diskusijām palika vai organizācija, kuras pamata 

darbība ir finansējuma pārdalīšana drīkst būt SLO un kāda ir tās pievienotā vērtība? 

Kādus nosacījumus jāievēro SLO, kuru darbība ir finansējuma pārdalīšana? 

Risinājuma izstrādes formāts: Tiek skatīts NVO un MK sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes ietvaros. 

Plānotais laika grafiks: paralēli citiem risināmiem jautājumiem. 

 

7. SLO banku pārskaitījumi 

SLO banku pārskaitījumi (uz ārvalstīm), bankas kontu atvēršana – bažas, skaidrības  

trūkums par nosacījumiem, risinājumi ātrākam, efektīvākam veidam kā SLO 

sadarboties ar kredītiestādēm. 

Risinājuma izstrādes formāts: Finanšu nozares asociācijas iesaiste; FM; NVO. 

Plānotais laika grafiks: darbs tiks uzsākts 2019.gada decembrī. 
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8. Skaidras naudas ierobežojumi SLO darījumos 

Nepieciešams izvērtēt, kur tieši ir lielāki riski SLO darījumiem ar skaidru naudu, 

formulējot izsvērtu un samērīgu risinājumu. 

Risinājuma izstrādes formāts: NVO, FM, TM, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) 

Plānotais laika grafiks: 2020.gadā. 

 

9. Citi valsts atbalsta veidi SLO  

Papildus esošās SLO sistēmas sakārtošanai, nepieciešams vērtēt arī citus pasākumus, 

kas nodrošinās SLO iespēju īstenot to misiju un sasniegt mērķus. 

Vērtējot jaunus sabiedrisko labumu veicinošos pasākumus, ir iespējami vairāki 

risinājumi, kā piemēram, noteiktā procenta novirzīšana no IIN konkrētai SLO vai SLO 

fondam, kas tālāk tiek pārdalīts konkrētajām SLO u.c. 

Risinājuma izstrādes formāts: Tiek skatīts NVO un MK sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes ietvaros. 

Plānotais laika grafiks: paralēli citiem risināmiem jautājumiem. 

 

Plānotais laika grafiks: 2020.gadā. 

 

Visi augstāk minētie atvērtie jautājumi ir vienlīdz svarīgi SL veicināšanas sistēmas 

pilnveidošanai un darbs pie to risināšanas notiks paralēli. 
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