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Rīgā 

06.04.2020. Nr. LPA 1.7. –42 

 

Latvijas Republikas Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam 

Latvijas Republikas Finanšu ministram Jānim Reiram 

Latvijas Republikas Kultūras ministram Naurim Puntulim 

Latvijas Republikas Saeimai 

 

 

Par atbalsta risinājumiem COVID19  

krīzes radīto negatīvo seku mazināšanu  

nevalstiskajām organizācijām 

 

Koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” un no tā izrietošā ārkārtējā situācija Latvijā 

negatīvi ietekmē ekonomiku kopumā, kā arī dažādas nozares, tai skaitā organizetās pilsoniskās 

sabiedrības sektoru (nevalstiskās organizācijas), tādēļ biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” 

(LPA) aicina atbildīgās amatpersonas, lemjot par atbalsta pasākumiem Covid-19 krīzes 

skartajiem darba devējiem un nodokļu maksātājiem, ieviest atbalsta pasākumus, kas risina arī 

nevalstisko organizāciju specifiskās problēmas. 

LPA sniedz risinājumu priekšlikumus, kuru mērķis ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus, 

lai esošajā situācijā primāri novērstu vai mazinātu darba vietu samazinājumu vai piespiedu 

dīkstāvi, organizāciju likvidāciju Covid-19 izraisīto seku rezultātā, un mazinātu spiedienu uz 

sociālo budžetu. Priekšlikumi ir sekojoši: 

 

Ar darbaspēku saistītie: 

1) Aicinām Ministru kabineta noteikumos Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās 

krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto 

nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” 

noteikt, ka attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem, uz dīkstāves pabalstu var 

pieteikties, darba devēji un nodokļu maksātāji: 

 “(..) kuru kopējie ieņēmumi sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 

30 procentiem attiecībā pret 2019.gada vidējiem ieņēmumiem; 

(..) kuru kopējie ieņēmumi sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 

20 procentiem attiecībā pret 2019.gada vidējiem ieņēmumiem, un tie atbilst vismaz 

vienam no šādiem kritērijiem (..):” 

 

2) Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 

sakarā ar Covid-19 izplatību” 14.pantu papildināt ar trešo daļu, un izteikt šādā redakcijā: 

“Biedrībām un nodibinājumiem, kas ir arī darba devēji, un ir krīzes skarti, nevar 

nodarbināt darbiniekus vai arī atrodas dīkstāvē, MK noteiktajā kārtībā un apmērā tiek 

kompensēta darbinieka vidējās izpeļņas aprēķins, kas ir līdz 75% no pēdējo 12 mēnešu 
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vidējās izpeļņas, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi. Dīkstāves 

pabalsts netiek aplikts ar IIN un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.” 

 

Ar telpu uzturēšanu saistītie: 

1) Aicinām Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 

pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu izteikt šādā redakcijā: 

“Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī publiskas atvasinātas personas un publiskas 

personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz 

likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus un biedrības un 

nodibinājumus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un 

par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un 

līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem 

pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma 

uzturēšanas pakalpojumiem.” 

 

Ar nodokļu politiku saistītie atbalsta instrumenti: 

1) Noteikt, ka uz tiesībām pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī 

lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu 

maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma"Par nodokļiem 

un nodevām" 24. pantu, ja termiņa kavējums radies Covid-19 dēļ, var darba devēji un 

nodokļu maksātāji, kuri iesniedz pamatotu iesniegumu nodokļu administrācijai.  

Ar specifisko nevalstiskā sektora finanšu modeli saistītie, kas vienlaikus ir risinājums, kā 

mazināt slogu uz valsts budžetu un sociālo budžetu: 

1) Likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 

sakarā ar Covid-19 izplatību” papildināt ar jaunu pantu šādā redakcijā: 

“Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, 

valstij un pašvaldībām ir tiesības veikt izmaksas biedrībām un nodibinājumiem, ar 

kuriem ir noslēgts projektu finansēšanas, līdzdarbības un deleģējuma līgums par 

pakalpojumu sniegšanu un cita veida aktivitāšu īstenošanu, ja ārkārtējās situācijas dēļ 

nav bijis iespējams tos sniegt vai īstenot. Valsts un pašvaldības izvērtē dīkstāves ietekmi 

uz pakalpojumu sniedzēja vai projekta īstenotāja finanšu plūsmu un nosaka, kādā 

apjomā tiks veikta samaksa par dīkstāves periodu.” 

Aicinām Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, Ministru prezidenta uzdevumā izveidotās 

vadības grupas uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam vadītāju Finanšu ministru Jāni 

Reiru, kā arī Saeimu lemt par atbalsta pasākumiem nevalstiskajām organizācijām, ņemot vērā 

to specifisko darbību. Pielikumā pievienojam pamatojumu sniegtajiem priekšlikumiem, balstot 

to uz datiem un prognozēm.  

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 
 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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