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Rīgā 

06.1.2022. Nr. LPA 1.7.-2 

Ministru prezidentam K. Kariņam 

Tieslietu ministram J. Bordānam 

Valsts kancelejas direktoram, 

Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās 

vadības grupas vadītājam J. Citskovskim 

 

Par grozījumu veikšanu normatīvajā aktā un 

atbalstu nevalstiskajam sektoram 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" aicina steidzami veikt grozījumus Covid-19 infekcijas 

izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. panta pirmajā daļā1 un ļaut vismaz līdz 2022. gada 

31. decembrim biedrībām un kooperatīvo sabiedrību biedriem piedalīties un balsot biedru 

kopsapulcē attālināti. Vēršam uzmanību, ka likuma spēkā esošā redakcija nosaka, ka dalība 

biedru kopsapulcēs un balsošana iespējama attālināti tikai līdz 2021. gada 31. decembrim.  

 

Nespēja noorganizēt biedru kopsapulces klātienē un attiecīgi iesniegt gada pārskatus rada 

situāciju, ka biedrības, kuru biedru skaits ir lielāks kā atļautais klātienē noteiktais 

pulcēšanās minimums, nespēs sasaukt biedru kopsapulces, lai apstiprinātu gada 

pārskatus, ja tā noteikts statūtos, kā arī neļaus izpildīt citas prasības, kur nepieciešams 

biedru balsojums. Šāds risks būtiski apdraud biedrību darbībspēju. 

 

Iepazīstoties ar Tiesību aktu portālā publicētajiem normatīvo aktu projektiem, nekonstatējām, 

ka ir uzsākta grozījumu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā izstrāde. Tā 

pat jāmin, ka grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā, par kuriem norisinājās publiskā 

apspriešana2 un kuri risinātu biedru kopsapulces sasaukšanas jautājumu, spēkā stāšanās nav 

zināma. 

 

Ņemot vērā, ka turpinās ārkārtas situācija valstī, aicinām 2022. gadā vīrusa Covid-19 

pandēmijas laikā rast atbalsta iespējas biedrību un nodibinājumu darbībai, paredzot tādus 

atbalsta mehānismus arī kā: 

(1) Biedrību un nodibinājumu ir tiesības izmaksāt darbiniekiem atalgojumu un biroja 

uzturēšanās izmaksas no publiskā finansējuma līgumiem vīrusa Covid-19 krīzes laikā, 

paredzot elastību finansēšanas līgumā jeb krīzes laikā valstij un pašvaldībām ir tiesības 

izmaksāt finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, ar kuriem ir noslēgts projektu 

finansēšanas, līdzdarbības vai deleģējuma līgums par pakalpojumu sniegšanu un cita 

veida aktivitāšu īstenošanu, arī tad, ja ārkārtējās situācijas dēļ nav bijis iespējams tos 

sniegt vai īstenot; 

(2) Adaptācijas tiesības valsts un pašvaldību iestādēm -  finansētājiem izvērtējot situāciju, 

pagarinot projektu termiņu, izpildes apjomu, kārtību un metodes jeb paredzēt, ka valstij 

 
1 Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums, 37. pants. https://likumi.lv/ta/id/315287/redakcijas-

datums/2021/12/24#p37 
2 Tiesību aktu portāls, Projekta ID/ Uzdevuma numurs 21-TA-933, 

https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/d0ef37d1-0ea8-46de-a850-bd8155219188 
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un pašvaldībām ir jāizvērtē dīkstāves ietekme uz pakalpojumu sniedzēja vai projekta 

īstenotāja finanšu plūsmu un jānosaka, kādā apjomā tiks veikta samaksa par dīkstāves 

periodu; 

(3) Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī kapitālsabiedrības sniegt tiesības atbrīvot biedrības 

un nodibinājumus no nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu. Tāpat 

var nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā; 

(4) Paredzēt biedrībām un  nodibinājumiem nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, ja tas 

ir nepieciešams; 

(5) Uzlabot dīkstāves pabalsta un subsīdiju regulējumu, pielāgojot to saņemšanas tiesības 

arī biedrībām un nodibinājumiem, kurām ir cita veida zaudējumi, kurus var pierādīt, 

nevis saimnieciskās darbības kritums - biedrības un nodibinājumi esošajā regulējumā 

retums atbilst valsts noteiktajiem kritērijiem, taču tie arī ir krīzes skarti nodokļu 

maksātāji, darba devēji un nodarbinātie, kam ir nepieciešams atbalsts; 

(6) Paredzēt finansējuma programmu tām biedrībām un nodibinājumiem, kas COVID-19 

krīzē ir frontes līnijā, finanšu programmu COVID-19 krīzes skartajām biedrībām un 

nodibinājumiem, darbības atjaunošanai pēc krīzes, finanšu programmu, kas dod iespēju 

biedrībām un nodibinājumiem pārorientēties uz jaunajiem apstākļiem, kā piemēram, 

pakalpojumu digitalizācija, līdzīgi kā tas paredzēts komersantiem. 

 

 

Ar cieņu 

 
Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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