
 

 
 

 

 

 

LATVIJAS PILSONISKĀS ALIANSES 

Apkopojums (progresa izvērtējums*) par atbalsta mehānismiem NVO Covid-19 krīzes negatīvo 

seku mazināšanai 

Atbalsts/jautājums Progress Komentārs 

NVO ir tiesības izmaksāt darbiniekiem 

atalgojumu un biroja uzturēšanās izmaksas no 

publiskā finansējuma līgumiem Covid-19 

krīzes laikā 

Saeimā 

apstiprināts 

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. 

 

 

Ir atļauta adaptācijas iespējas, finansētājiem 

izvērtējot situāciju, pagarinot projektu termiņu, 

izpildes apjomu, kārtību un metodes. 

Saeimā 

apstiprināts 

Atbalstītais priekšlikums tāpat paredz, ka valstij un pašvaldībām ir jāizvērtē dīkstāves 

ietekme uz pakalpojumu sniedzēja vai projekta īstenotāja finanšu plūsmu un jānosaka, kādā 

apjomā tiks veikta samaksa par dīkstāves periodu. 

NVO dīkstāves pabalsts Daļēji; diskusijas 

par kritēriju 

(vērtēšana pēc 

citiem finanšu 

avotiem) 

pārskatīšanu 

turpinās 

NVO var saņemt dīkstāves pabalstu, ja to saimnieciskās darbības ieņēmumi ir kritušies 

Covid-19 ietekmes dēļ; 

 

Vispārējā kārtībā dīkstāves pabalstam var pieteikties tādas fiziskas personas, kas reģistrējušās 

VID kā pašnodarbinātās personas vai autoratlīdzības saņēmēji. Dīkstāves pabalstam VID var 

pieteikties arī pašnodarbinātās personas, kuras uz nepilnu darba slodzi veic pedagoģisko vai 

radošo darbu. 

 

Ar 09.04.2020.grozījumiem. dīkstāves pabalsts NVO, kurā viens no finansēšanas avotiem ir 

valsts vai budžeta finansējums (dotācija, mērķdotācijas), var tikt piešķirts, ja izpildās citi 

noteikumos noteiktie kritēriji. 

 

No 23.04.2020 noteikts zemākais pabalsta slieksnis - 180 eiro; Tiem darba ņēmēji, kuri 

nekvalificējas dīkstāves pabalstam, tiks izmaksāti 180 eiro jeb dīkstāves palīdzības pabalsts.  

Plus piemaksa 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem; 

 



 

 

 
 

 

 

Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī 

kapitālsabiedrības uz likuma darbības laiku 

atbrīvo krīzes skartās NVO no nomas maksas 

vai lemj par nomas maksas samazinājumu. 

Tāpat var nepiemērot kavējuma procentus un 

līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā. 

Daļēji 23.aprīlī Saeima lēma tikai par pašvaldību telpām 

Krīzes skarto NVO nodokļu samaksas termiņa 

pagarinājums 

Daļēji/precizējams Šobrīd tiek dota atšķirīga VID interpetācija, vai tiek vērtēts pēc: 

1) Dīkstāves pabalsta atbilstības (saimnieciskās darbības kritums) 

2) NVO, kurām Covid-19 krīzes dēļ ir ne tikai saimnieciskās darbības samazināšanās 

Ziedojumu labvēlīgs regulējums Daļēji; 

Diskusijas 

turpinās par 

finanšu 

ziedojumiem 

Preču un pakalpojumu dāvinājumi ārkārtējās situācijas negatīvi ietekmētām sociālajām 

grupām, tiek atzīti par uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām un tos neapliek ar 

uzņēmumu ienākuma nodokli, ja vienlaikus ir izpildīti šādi nosacījumi: 

- dāvinājuma saņēmējs nav ar nodokļu maksātāju saistīta persona; 

- informācija par dāvinājumu ir darīta publiski zināma; 

- informācija par dāvinājuma saņēmēju un atbalsta summu tiek iesniegta Valsts 

ieņēmumu dienestā kopā ar pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju. 

Nodrošināt, ka sabiedrības līdzdalība netiek 

ierobežota krīzes apstākļos 

Daļēji/vērtējams Publiskā pārvalde pamazām atsāk publiskās apspriedes un sēdes tiešsaistē, arī NVO ir iespēja 

piedalīties un izteikt viedokli. 

 

Tomēr nav publiska skaidrojuma par līdzdalības iespējām un kārtību ārkārtējās situācijas 

laikā. Tāpat nav informācijas, kā sabiedrība slīdzdalību nodrošina pašvaldību līmenī.  

Gada pārskatu termiņa pagarinājums Saeimā atbalstīts NVO ir tiesīgas iesniegt VID gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. 

jūlijam. 

Iekļaut NVO pārstāvi FM un EM darba grupās Atbalstīts 22.aprīlī darba grupās tika deleģēts NVO pārstāvis – LPA 

Citi atbalsta mehānismi – pēc krīzes periodā (vēl diskutējams) 

Jaunizveidota fonda atbalsta programma pēc-

krīzes seku novēršanai 

  

Bezprocentu aizdevumi NVO, lai atgūtos un 

sekmīgi turpinātu darbību 

  

 



 

 

 
 

 

*Tabulā uzskaitīti NVO sniegto priekšlikumu efektīviem atbalsta mehānismiem ieviešanas progress 


