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Par atbalsta risinājumiem COVID19 krīzes radīto negatīvo 

seku mazināšanu nevalstiskajām organizācijām 

 

  

Esošās situācijas izklāsts  

  

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir 

sasniegusi pandēmijas apmērus un ir izsludināta visā valsts teritorijā 

ārkārtējā situācija no Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas brīža 2020.gada 12.martā, ar mērķi 

ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, ieviestie ierobežojumi 

negatīvi ietekmē arī nevalstiskās organizācijas, kas arī ir daļa no Latvijas tautsaimniecības, 

nodarbinot ievērojumu skaitu darbinieku un nomaksājot nodokļus.  

 

Pēc Lursoft datiem, 2020.gada 1.janvārī Latvijā bija reģistrētas un aktīvas (nelikvidētas) 24 149 

sabiedriskās organizācijas; VID sniegtie dati liecina (2018), ka tikai 11 526 NVO ir norādījušas 

savos gada pārskatos finansiālu aktivitāti, līdz ar to secināms, ka aptuveni 50,4% NVO ir finansiāli 

aktīvas. Papildus, kā liecina statistikas dati, 49% no visām sektora finansēm apgroza sabiedriskā 

labuma organizācijas jeb 2897 organizācijas. Līdz ar to paredzams, ka finansiālu ietekmi no Covid-

19 krīze neietekmēs visas reģistrētās nevalstiskās organizācijas, bet aptuveni pusi no tām, it īpaši 

sabiedriskā labuma organizācijas.  

 

Tas savukārt nozīmē, ka Covid-19 krīzes sekas vistiešāk izjutīs sabiedriskā labuma organizāciju 

jomu mērķa grupas (būtiski - ne visas organizācijas, kuras darbojas sabiedriskā labuma jomā, ir 

prasījušas piešķirt statusu, jo nav nepieciešami nodokļu atvieglojumi). Sabiedriskā labuma darbība 

ir 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. 

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta sniegtajiem datiem, 2018.gadā nevalstiskās organizācijas 

nodarbināja 29 609 darbinieku, nomaksājot 18,2 milj. EUR IIN un 32,9 milj. EUR VSAOI.   

 

Biedrību un nodibinājumu izdevumu struktūrā 2018.gadā “citi izdevumi” sastāda 51% (pārsvarā 

tie ir izdevumi, kas saistās ar biroja uzturēšanu), algas – 20%, materiālu izdevumi – 12%. 

 

Atbilstoši Latvijas Pilsoniskās alianses veiktajai aptaujai laika posmā no 13.marat līdz 17.martam, 

(uzreiz pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas), nevalstisko organizāciju pārstāvji no kultūras, 

sporta, labdarības, pilsoniskās sabiedrības attīstības, veselības veicināšanas un slimību profilakses, 

sociālo pakalpojumu, izglītības un zinātnes, cilvēktiesības, vides un biznesa interešu pārstāvības 

jomām, ticis noskaidrots, ka jau šobrīd 58,6% aptaujāto izjūt negatīvu ietekmi, jo likumā “Par 

valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 

izplatību” iekļautie ierobežojumi organizācijām rada būtiskus šķēršļus to mērķu sasniegšanai, 

nebūs iespējams pildīt projektu un cita veida līgumsaistības un rada papildus neparedzētus 

izdevumus.  Savukārt respondenti norādīja, ka šobrīd 31,7% grūti prognozēt, jo lielā mērā tas būs 



atkarīgs no tā, vai būs paredzētas atkāpes finansējumu līgumos force majeuru apstākļos un vai tiks 

rasti risinājumi, kā nodrošināt pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, tādējādi spējinot dažādas 

sabiedrības grupas, vienlaikus mazinot ienākumu kritumu organizācijās. Kā norāda organizācijas, 

negatīvās sekas rada sekojoši faktori: 

Pakalpojumu pārtraukums vai nepieejamība specifiskām mērķa grupām – organizācijas 

norāda, ka tām ir bažas par to, kā nodrošināt nepārtrauktību pakalpojumu sniegšanā situācijā, kad 

tiek ierobežota pulcēšanās un sociālie kontakti, it īpaši mērķa grupām, kuru veselības stāvoklis ir 

atkarīgs no pakalpojumu pieejamības.  

Līdzdalība lēmumu pienemšanā un politikas veidošanā, kā arī citu demokrātiksu iniciatīvu 

sašaurināšana – organizācijām pastāv bažas, ka pulcēšanās un biedrošanās brīvību ierobežojošos 

apstākļos var tikt pieņemti lēmumi bez sabiedrības iesaistes.  

Nevalstiskā sektora nodarbināto personu dīkstāve vai nodarbināto skaita samazināšana – kā 

iepriekš minēts, nevalstiskajā sektorā ir gana plaša nodarbinātība un krīzes apstākļi ir radījuši 

dīkstāvi nevalstiskajās organizācijās, tāpat kā uzņēmumos. Papildus tam nevalstiskajā sektorā 

pastāv specifika, kā tiek nodrošināta darba alga: pamatā atalgojums veidojas no projektu un 

deleģējumu/ līdzdalības līgumu finansējuma, kas krīzes apstākļos nozīmē to, ka, ja nav iespēju 

īstenot paredzētās aktivitātes, organizācijas nevar izmaksāt darbiniekiem algas.  

Projektu īstenošanas apturēšana, līdzdarbības vai deleģējuma līgumu saistību neizpilde - – 

nevalstisko organizāciju viens no būtiskākajiem finanšu avotiem ir projektu finansējums, kas 

nozīmē to, ka, ja netiek veiktas paredzētās aktivitātes, organizācijas nevar izmaksāt ne darbinieku 

algas, ne arī segt biroja uzturēšanas izmaksas. “Covid-19” krīzes ietekmē organizācijas arī bija 

spiestas atcelt dažādus publiskus pasākumus, tai skaitā starptautiskus pasākumus, un 

komandējumus, kas visticamāk projektu ietvaros būs neattiecināmās izmaksas. 

Plānoto saimnieciskās darbības ienākumus būtisks samazinājums – organizācijas norāda, ka 

līdz ar pulcēšanās ierobežojumiem bija jāatceļ dažādu klātienes pakalpojumu sniegšana un ir lauzti 

pakalpojumu līgumi, kas nozīmē to, ka organizācijām, tāpat kā uzņēmumiem, ir mazinājušies 

ienākumi, kas tiek gūti saimnieciskās darbības rezultātā. Tāpat organizācijas norāda, ka jau šobrīd 

mazinās ziedojumu apjomi un uzņēmēji norāda, ka krīzes apstākļos un pēc krīzes tie nevarēs veikt 

ziedojumus vai nu plānotajos apmēros vai vispār. 

 

Savukārt Latvijas Pilsoniskā alianse veiktajā nevalstikso organizāciju aptaujā, lai apzinātu Covid-

19 krīzes ietekmi uz nodarbinātību un plānotajām aktivitātēm, kā arī ieņēmumiem nevalstiskajām 

organizācijām turpmākajos 3 mēnešos, tika saņemti sekojošas atbildes: 

27,6% nodarbina pilnā slodzē, 25,9% – summētais darba laiks, 15,5% - nepilnā laika slodzē, 12,1% 

- pusslodzē. Darbinieku skaits organizācijās svārstījās no 1-300 darbiniekiem. 46,6% darbinieki 

strādā uz darba līguma pamata, 22,4% strādā kā pašnodarbinātie, 8,6% uz uzēmuma līguma 

pamata. 22,4% norādīja, ka Covid 19 krīzes negatīvās ietekmes dēļ būs jāsamazina darbiniekiem 

slodze vai stundu likme, 20,7%, ka būs piespiedu dīkstāve, 8,6%, ka nāksies atlaist visus 

darbiniekus, 20,7% norādīja, ka šobrīd neplāno atlaist darbiniekus, bet ar nosacījumiem, ja krīze 

neieilgs un ja klasificēsies dīkstāves pabalstiem. Līdz ar to secināms, ka vairāk kā puse no 

nodarbinātajiem nevalstiskajā sektorā atrodas nelabvēlīgā situācijā un neskaidrībā par to 

turpmāko nodarbinātību. 

 

Lai veiktu aplēses par nevalstisko organizāciju prognozētajiem zaudējumiem, tika vērtēta biedrību 

un nodibinājumu ieņēmumu struktūru pēc finanšu avotiem, nemainīgi pēdējos gados būtiskākie 

trīs finanšu avoti ir 1) saimnieciskā darbība; 2) dotācijas; 3) ziedojumi. 



1) Ieņēmumus no saimnieciskās darbības gūst jeb saimnieciskās darbības veicēji ir 4133 

nevalstiskās organizācijas jeb 35,9% organizāciju, kas uzrādījušas finansiālu 

aktivitāti.  Zaudējumu apmēru ietekmēs tas, cik ilga būs krīzes situācija, ar tām 

izrietošajiem ierobežojumiem organizēt jebkāda veida publiskus pasākumus. Tāpat 

zaudējumu apmēru noteiks tas, vai valsts un pašvaldības neradīs krīzes situācijai 

piemērotus nosacījumus dažādu pakalpojumu sniedzējiem.  

2) No kopējiem ieņēmumiem, 85,6 milj. EUR, saņemtās dotācijas veido 20%. Zaudējumu 

apjoms atkarīgs no tā, vai valsts un pašvaldības finansētie projekti radīs adaptīvus 

nosacījumus un ievēros to, ka ir iestājusies force majeure situācija. Otrkārt, zaudējumu 

apjomu var ietekmēt tas, vai pašvaldības un valsts nelems par kādu projektu vai cita veida 

finanšu atbalsta mehānisma samazinājumu vai atcelšanu.  

 

Kā nozīmīgākos publiskos finansējumus var minēt: 

1)   Sabiedrības integrācijas fonds. SIF administrē vairākas programmas, kas finansēta sno 

valsts budžeta: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020, Reģionālo un vietējo mediju atbalsta 

programma 2020, Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2020, 

Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2020, Pilsoniskās līdzdalības 

veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2020, Atbalsts medijiem 

sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu 

valodā 2020, “NVO fonds” 2020.  

2)  Kultūrkapitāla fonda finansējums. Fonda mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu kultūras un 

mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar 

valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. 

3)  Tiešās mērķdotācijas un deleģējumi. Valsts kases sniegtie dati liecina, ka 2018.gadā 

vislielākais finansējuma piešķīrums bijis funkcijai “atpūta, kultūra un reliģija”, piešķirot 

26,8 milj. euro, “ekonomiskā darbība” ar finansējumu 20,2 milj. euro un “izglītība” ar 8,5 

milj. euro dotāciju apjomu. 

4)   Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi. Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas likuma 10.pantam, valsts kapitālsabiedrībai ir tiesības ziedot 

kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības un sociālās 

palīdzības veicināšanai.  

5) Pašvaldību projektu konkursi. Projektu konkursu mērķi ir daudzveidīgi – no ļoti 

vispārīgiem, ietverot teju jebkādas aktivitātes, ko varētu īstenot NVO vai neformāla 

iedzīvotāju grupa, līdz konkrētām rīcībām, kuras būtu jāveic noteiktas darbības jomas 

NVO. 2019.gadā Latvijas Lauku foruma veiktā pašvaldību aptaujā tika noskaidrots, ka 

82% pašvaldību ir pašvaldību finansētie projektu konkursi NVO un/vai neformālām 

iedzīvotāju grupām.  

3) Sabiedriskā labuma organizācijām ziedojumi sastāda 18% no ieņēmumu struktūras. No 

kopējiem ieņēmumiem, 434 milj. euro, saņemtie ziedojumi un dāvinājumi veido 

https://likumi.lv/ta/id/90822-sabiedriska-labuma-organizaciju-likums#p10


64.milj.eur. No biedrību un nodibinājumu 2018.gada pārskatiem secināms, ka ziedojumu 

un dāvinājumu saņēmēju loks ir 1868 organizācijas. 

Pēc biedrību un nodibinājumu sniegtajiem datiem gada pārskatos, var secināt, ka visdāsnāk 

atbalstītās jomas ar ziedojumiem ir: 1) sports; 2) labdarība; 3) kultūra; 4) izglītība; 5) 

sociālās labklājības celšana. Nevalstiskās organizācijas ziņo, ka jau šobrīd uzņēmēji lemj 

par ziedojumu neveikšanu, arī tādu, kur process bija nonācis līdz līguma slēgšanai, taču 

ņemot vērā krīzes iestāšanos, uzņēmēji tos atcēla. Tāpat uzņēmēji norādījuši, ka šogad 

finansiāla atbalsta sniegšana nebūs iespējama. Ir droša varbūtība, ka 2020.gadā būs 

ziedojumu kritums no uzņēmējiem, kuri sakarā ar ekonomikas lejupslīdi samazinās 

finansiālo atbalstu nevalstiskajām organizācijām, tādēļ nepieciešams ieviest efektīvu un 

motivējošu nodokļu atvieglojumu mehānismu par ziedojumiem sabiedriskā labuma 

organizācijām.  

 

 
 Piedāvātais problēmas risinājums  krīzes seku mazināšanai nevalstiskajā sektorā 

 

Piedāvātā risinājuma mērķis ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus, lai esošajā situācijā primāri 

novērstu vai mazinātu darba vietu samazinājumu vai piespiedu dīkstāvi, kā arī organizāciju 

likvidāciju Covid-19 izraisīto seku rezultātā.  

Latvijā nevalstiskās organizācijas īsteno daudzas sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, kuras neīsteno 

ne valsts un pašvaldības iestādes, ne arī biznesa sektors. Nevalstiskais sektors ir nozīmīgs 

iekļaujošas izaugsmes virzītājspēks,  kas vienlaikus palielina sociālo kapitālu un rada ievērojamu 

saimniecisku vērtību, spēlē nozīmīgu lomu sociālās, ekonomiskās un politiskās jomās. Tas ir arī 

neaizstājams spēlētājs tādās nozarēs kā sociālā un veselības aprūpe, sports, kultūra, izglītība, 

pilsoniskās sabiedrības attīstība un citas, kas skar simtiem tūkstošu cilvēku dzīves kvalitāti.  

Sabiedrības līdzdalība ir būtisks demokrātiskas valsts un cilvēka drošumspējas stūrakmenis. 

Covid-19 tieši skar interešu pārstāvju organizācijas, jo līdz ar pašizolēšanās prasībām un 

pulcēšanās brīvības ierobežojumiem, ir būtiski ierobežotas sabiedrības līdzdalības iespējas. 

Būtiski, lai ārkārtas situācija nepamatoti neierobežo sabiedrības iespēju līdzdarboties lēmumu 

pieņemšanas procesos un publiskajai pārvaldei radīt risinājumus, kā attālināti iesaistīt sabiedrības 

pārstāvjus, īstenojot ne tikai sociālo dialogu, kā tas tiek darīts šobrīd, bet arī dialogu ar pilsonisko 

sabiedrību, kas pārstāv sabiedrības intereses plašākā lokā. 

Tāpat nevalstiskās organizācijas ir atbalsts publiskajai pārvaldei krīzes situācijās, tai skaitā Covid-

19 krīzē un to radīto seku pārvarēšanā: 

1) Nevalstiskās organizācijas nodrošina pakalpojumu sniegšanu, kas krīzes situācijās ir vēl 

būtiskāk, it īpaši tādēļ, ka pieaug sociālā spriedze, kas var radīt arī noziedzības un 

vardarbības pieaugumu, var saasināties citas slimības un to izplatība, kā arī mazinās 

mazaizsargāto sabiedrības grupu aizsardzība.  

2) Nevalstiskais sektors ir ļoti svarīgs partneris publiskajai pārvaldei sabiedrības 

informēšanā un izglītošanā, kas ir efektīvs atbalsts jebkuras krīzes situācijā. Jau šobrīd 



šādu pienākumu veic nevalstiskās organizācijas, izmantojot uzticamu, publiskās pārvaldes 

sagatavotu informāciju, un izplatot savos komunikācijas tīklos.  

3) Nevalstiskajām organizācijām ir arī būtiska loma sabiedrības mobilizēšanā un 

koordinēšanā krīzes situācijās, tai skaitā organizēt rīcību krīzes situācijā. Tāpat 

nevalstiskās organizācijas koordinē aktīvistus, tai skaitā brīvprātīgos, lai sniegtu atbalstu 

tiem, kam tas nepieciešams krīzes situācijā.  

4) Nevalstiskās organizācijas var efektīvi apzināt dažādu sociālo grupu, tai skaitā 

mazaizsargāto vajadzības un reaģēt uz to daudz ātrāk kā publiskā pārvalde.  

Tomēr, lai izvairītos no organizētās pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanas un darbības krīzes, kad 

organizācijas vairs nespēj apmierināt sabiedrības fundamentālās vajadzības tādā apjomā, kādā tas 

ir nepieciešams, nodrošināt atbalsta mehānismus, kā pārvarēt krīzi.  

 

 Steidzamie risinājumi, kas neatstāj negatīvu iespaidu uz valsts budžetu 

Šie risinājumi ir visefektīvākais veids, kā mazināt darbinieku atlaišanu nevalstiskajā sektorā, 

tādejādi mazinot spiedienu uz sociālo pabalstu budžetu, kā arī nodrošinot gan pakalpojumus 

specifiskām un sociālās atstumtības riskam pakļautām mērķa grupām, gan līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un politiku veidošanā krīzes un pēc-krīzes apstākļos, kā veicina labvēlīgus apstākļus 

nevalstisko organizāciju pastāvēšanai ilgtermiņā. 

Tā kā nevalstiskā sektora specifika, kā tiek nodrošināta darba alga, ir atalgojumam veidojoties no 

projektu un deleģējumu/ līdzdalības līgumu finansējuma, tad dīkstāvi un iespējamo darbinieku 

atlaišanu var vismaz daļēji novērst, ja tiktu panākta vienošanās ar finansētājiem par iespēju 

izmaksāt atalgojumu arī dīkstāves periodā vai periodā, kad būtiski ir ierobežota projektu aktivitāšu 

īstenošana vai līdzdarbības un deleģējuma līgumos noteikto pakalpojumu izpilde vai pasākumu 

īstenošana dēļ Covid-19 izplatības apturēšanas ieviestajiem ierobežojumiem. 

Papildinot Likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 

sakarā ar Covid-19 izplatību” ar jaunu pantu: 

 “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.” 

Tādejādi tiks risināti sekojoši apstākļi:  

1) Covid-19 krīze tiks uzskatīta par force majeure projektu finansējuma, līdzdarbības 

un deleģējuma līgumu kontekstā, un līdz ar to valsts un pašvaldību finansētajos 

projektos izmaksas, tiek uzskatītas par attiecināmām, jo pasākumi, komandējumi 

tika atcelti notiekto ierobežojumu rezultātā, ja biedrība un nodibinājums pierāda, 

ka nebija iespēju novērst šīs izmaksas.  



2) ārkārtas situācijā valsts un pašvaldību finansētajos projektos biedrībām un 

nodibinājumiem būs tiesības izmaksāt darbiniekiem atalgojumu un biroja 

uzturēšanās izmaksas, ja biedrība vai nodibinājums (finansējuma saņēmējs) 

pierāda, ka darbinieku dīkstāve ir Covid-19 krīzes ietekmē un apliecina, ka plānotie 

rezultatīvie rādītāji tiks sasniegti projekta ietvaros. 

3) ārkārtas situācijā valsts un pašvaldību finansētajos projektos tiktu paplašinātas 

izmaiņu un grozījumu iespējas, finansētājiem izvērtējot situāciju, pagarinot 

projektu termiņu, izpildes apjomu un kārtību.  

 

 

 Piespiedu dīkstāves atbalsta instrumenti 

Tāpat kā uzņēmēji, arī nevalstiskās organizācijas negatīvi ietekmē Covid-19 izplatības novēršanai 

ieviestie ierobežojumi, tādejādi radot situāciju, kad darbiniekiem jāatrodas piespiedu dīkstāvē.  

“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 aprēķinu, kas ir līdz 75% no pēdējo 12 mēnešu vidējās izpeļņas, bet ne vairāk kā 

700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi. Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar IIN un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām.”  

Ņemot vērā nevalstiskā sektora specifiku, kur darba algas veidojas no projektu finansējumiem, 

šāds aprēķins būtu korektāks par darba likumā noteikto atlīdzību, Nodarbinātības atbalsts 

piešķirams biedrībām un nodibinājumiem, kuri pirms Covid-19 krīzes ir godprātīgi maksājuši 

visus ar nodarbinātību saistītos nodokļus, tas ir darbinieki tikuši nodarbināti uz darba līguma vai 

uzņēmuma līguma pamata.  
 


