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Par atbalstu biedrībām un nodibinājumiem
Energoresursu cenu celšanās neizbēgami rada izmaksu pieaugumu ikvienam. Ar Energoresursu
cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu ir noteikts atbalsta mehānisms
juridiskām personām, kā mazināt izmaksas par elektroenerģiju, tomēr regulējums nav
attiecinām uz būtisku ziemas sezonas izmaksu pozīciju – apkure. Vērtējot informāciju par
apkures tarifa straujo pieaugumu, var secināt, ka šī apkures sezona var būt daudzu biedrību un
nodibinājumu darbības izbeigšanas brīdis, nespējot segt izdevumus par komunālajiem
pakalpojumiem.
Ņemot vērā, ka liela no daļa no 17 000 Latvijā aktīvajām nevalstiskajām organizācijām īsteno
daudzas sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, kuras neīsteno ne valsts un pašvaldības iestādes, ne
arī biznesa sektors; nevalstiskās organizācijas ir neaizstājams spēlētājs tādās nozarēs kā sociālā
un veselības aprūpe (pēc Labklājības ministrijas sniegtajiem datiem, 35% no reģistrētajiem
sociālo pakalpojumu sniedzējiem ir nevalstiskās organizācijas), sports, kultūra, izglītība,
pilsoniskās sabiedrības attīstība un citas, kas skar simtiem tūkstošu cilvēku dzīves kvalitāti,
aicinām normatīvo aktu regulējumā paredzēt mehānismu kā kompensēt izdevumus par
apkuri biedrībām un nodibinājumiem. Vēršam uzmanību, ka daudzas biedrības un
nodibinājumi jau sadarbojas biroju telpu izmantošanā, tā pat arī ir biedrības, kuras vispār ir
atteikušās no telpu izmantošanas savām vajadzībām, tomēr pilnīgi bez telpu izmantošanas nevar
iztikt.
Jāmin, ka lielākā daļa no biedrībām un nodibinājumiem finansējumu gūst no projektu (grantu)
konkursiem, daļa no kuriem ir sākušies pirms energoresursu cenu celšanās un attiecīgi nebija
iespējams paredzēt, ka izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem var tik strauji un būtiski
augt. Šāds cenu augums nebija prognozējams un daudz biedrības un nodibinājumi nebija
paredzējuši šādu cenu kāpumu savu budžetu izdevumu pozīcijās.
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, aicinām Ministru kabinetu nodrošināt atbalsta mehānismus, kā
biedrībām un nodibinājumiem pārvarēt apkures krīzi un turpināt darbību, kā arī
uzsāktos projektus.
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