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Par finansējumu nevalstiskajam sektoram 

 

Nevalstiskās organizācijas vēršas pie LR augstākajām amatpersonām ar aicinājumu, veidojot 

2019.gada valsts budžetu, atbilstoši iepriekšējiem solījumiem paredzēt papildus finansējumu 

sabiedrības pilsoniskajai līdzdalībai un sadarbībai, kas tiktu pārdalīts centralizēti, ar iepriekš 

noteiktiem, skaidriem kritērijiem, pārraudzības mehānismiem un nospraustiem rezultatīvajiem 

rādītājiem. Līdz ar to aicinām rast iespēju paredzēt NVO fondam nepieciešamos papildus 

resursus, vismaz 5 miljonu eiro apmērā valsts pamatbudžetā, lai veicinātu iedzīvotāju 

līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un 

stiprinātu demokrātiju Latvijā.  

Aicinājuma pamatojums rodams esošajos politikas plānošanas dokumentos un politisko partiju 

dotajos solījumos par finansējumu nevalstiskajām organizācijām:  

1.Piešķirt Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam paredzēto minimālo 

finansējuma solījumu un NVO fonda koncepcijā paredzēto summu, kas līdz šim nav ticis 

īstenots – 900 000 eiro (iepriekšējo 3 gadu iztrūkums), kā arī 2019.gadā minimāli plānošanas 

dokumentā paredzētos 700 000 eiro; 

2.Piešķirt 1,5 milj. no valsts budžeta, kas šajā periodā ir zaudēts EEZ/NOR piešķirtajā 

finansējumā pilsoniskajai sabiedrībai;  

3.Piešķirt –1,9 milj. eiro, ņemot vērā ziedojumu atlaižu sistēmas maiņu un straujo ziedojumu 

apjoma kritumu, un to, ka nav bijuši pieejami nevalstiskajām organizācijām laika periodā, 

mailto:alianse@nvo.lv


kamēr valdība vienojās ar EEZ/NOR donoriem, tādējādi atstājot nevalstisko sektoru bez 

nozīmīga finansējuma 2017. un 2018. gadā. 

Ņemot vērā augstāk minētos faktus, aicinām publiskajai pārvaldei rast nekavējošus risinājumus 

jau 2018.gadā finanšu krīzes novēršanai pilsoniskajā sabiedrībā, un aicinām 2019.gada valsts 

budžetā meklēt papildus līdzekļus nevalstisko organizāciju finansējuma palielināšanai, ņemot 

vērā ziedojuma apjoma samazināšanos*. 

* Pēc nodokļu politikas reformas, samazinot uzņēmēju ekonomisko motivāciju ziedot, 

2018.gadā strauji samazinājies ziedojumu apjoms sabiedriskā labuma organizācijām, un 

paredzams, ka kritums būs no 97 milj.eiro uz 15 milj.eiro.  

Samazinot iespējas piesaistīt ziedojumus, tiek būtiski ierobežotas organizāciju iespējas veikt 

savas funkcijas, kā rezultātā NVO var nespēt iepriekšējā apjomā (vai vispār) veikt savas 

funkcijas, kas, savukārt, ir nozīmīgas sabiedrībai vai kādai sabiedrības daļai. Un gadījumā, ja 

tiek ierobežots viens finanšu avots, ir jārada risinājumi, kā palielināt citu finanšu avotu apjomus 

un/vai atvieglot alternatīva finansējuma piesaistes iespējas.  

Papildus aicinām nodrošināt Ministru kabineta kārtības ruļļa 91.2. punktā noteikto  “tiesību 

aktu projekti, kuri skar visu nevalstisko organizāciju darbību (nevalstisko organizāciju sektora 

horizontālie jautājumi), pirms to izskatīšanas Ministru kabinetā iesniedzami Valsts kancelejā 

izskatīšanai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas 

padomē”, un turpmāk ieviest, ka valsts budžeta sastādīšanas procesā projekts tiek izdiskutēts 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē, un 

iepriekš minētajai padomei tiek nodrošinātas iespējas sniegt priekšlikumus budžeta prioritātēm. 

 

Valsts mērķtiecīgs atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai ir būtisks, lai nodrošinātu, ka 

Latvijā ir stabila, valstij lojāla un organizēties spējīga pilsoniskā sabiedrība, kā arī tiek 

nodrošināta kvalitatīva sabiedrības līdzdalība, kas cita starpā nodrošina arī labāku lēmumu 

pieņemšanu, un veicināta sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšana.  

 

Ar cieņu, 

biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” 

Padomes priekšsēdētājs 

Uldis Dūmiņš 
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