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Saistībā ar dažādām krīzēm (vīrusa Covid-19 pandēmija, karš Ukrainā, energokrīze u.c.) Latvijas 

sabiedrība saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, kas saistās ar veselību, drošību, ekonomisko 

stabilitāti un demokrātijas vērtībām. Norises Latvijā un pasaulē ietekmē arī biedrību un nodibinājumu 

darbību, kā arī organizāciju pārstāvētās jomas un mērķa grupas. Tāpēc Latvijas Pilsoniskā alianse 

apzināja esošo situāciju un sektora viedokli par nepieciešamajiem risinājumiem. Šī gada augustā un 

septembrī tika īstenota organizāciju viedokļu apkopošana. Viedokli sniedza kopumā 43 organizācijas, 

puse no kurām darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, bet puse aktivitātes īsteno arī citās 

jomās (kultūra, labdarība, izglītība, vide u.c.). 

 

Reflektējot par to, kādā veidā pēdējo 2 gadu krīzes ir ietekmējušas organizāciju darbību, to pārstāvji 

norāda uz dažādiem izaicinājumiem. Daļai organizāciju savas aktivitātes nācās samazināt, jo nebija 

iespējami klātienes pasākumi, kā arī nebija iespējams iesaistīt brīvprātīgos. Organizācijas arī norāda, 

ka darba organizēšanā un īstenošanā pastiprināti apgūtas un ieviestas digitālās tehnoloģijas. Tai pat 

laikā digitālo tehnoloģiju ieviešanai bijušas arī negatīvas sekas – tie organizāciju mērķgrupu pārstāvji, 

kas neizmanto mūsdienu tehnoloģijas, krīzes gados vairs nav bijuši sasniedzami un iekļaujami 

aktivitātēs (piemēram, seniori vai jaunieši, kuri dzīvo grūtos materiālos apstākļos). Attiecībā uz 

digitālajām tehnoloģijām organizācijas arī uzsver – pēc divu gadu aktīvas to lietošanas, gan 

organizāciju pārstāvji, gan to mērķgrupu pārstāvji ir no tām noguruši un nevēlas vairs tik aktīvi 

uzturēties digitālajā vidē. Organizācijas pauž arī bažas par to, kā attīstīties to darbības iespējas rudenī 

un ziemā. Tā kā absolūtajam vairākumam organizāciju nav nekādu finansiālu uzkrājumu, lai segtu 

paredzamo izmaksu sadārdzinājumu, daudzām organizācijām tas var izrādīties kritisks un darbību 

nāktos iesaldēt vai pārtraukt. 

Organizāciju darbības izmaiņu raksturojums: Organizāciju sniegtie viedokļi (raksturīgāko atbilžu atlase) 

Ikdienas aktivitātes tika mainītas vai pielāgotas krīžu (C19 un UA) mazināšanai. Piemēram, ar mazajām 
NVO strādājām, sniedzot metodiku un atbalstot sarunās par C19 vakcināciju, digitālo rīku izmantošanā 
(t.sk. paši apguvām jaunas programmas un metodes), tāpat koordinējām sadarbību starp pašvaldībām un 
NVO abās krīzēs. 

Mainījās personāls, jo ikdienas situācija mainīja apstākļus un iespējas strādāt, nomainījām biroju, mainījām 
izmantotās metodes, biju saspringums un papildu lieli laika resursi, lai pārplānotu plānotās aktivitātes C19 
situācijai. 

Sabiedrības fokuss krīzes laikā lielā mērā ir vērsts uz ikdienas vajadzību nodrošināšanu, tāpēc kļuvis grūtāk 
sasniegt sabiedrību ar vēstījumiem, kas nav tieši un acīmredzami saistīti ar ikdienas vajadzību 
nodrošināšanu. Tas ietekmē arī iespējas piesaistīt finansējumu aktivitātēm. 

Visas sapulces notiek attālināti, krīzes laikā tās bijušas pat katru dienu no agra rīta līdz vēlam vakaram 
(reizēm līdz pusnaktij, ņemot vērā starptautisko sadarbību un laika joslu atšķirības). Liela daļa no biedrību 
vadītājiem pēdējos gados saskārās ar pārslodzi un izdegšanu, daudzi pat attālinājās vai atslēdzās no 
biedrību darba pavisam. 

Samazinājusies domu apmaiņas intensitāte. Galvenokārt kontakti bija attālināti. 

Enerģijas cenu kāpums - ietekmē gan organizācijas darbību, gan mērķagrupas. Mūsu mērķagrupa ir lauku 
kopienas un NVO. NVO aizvien grūtāk uzturēt savas telpas un iznomātos īpašumus, kas visbiežāk kalpo kā 
vietējo kopienu mājas, nereti – vienīgā saiešanas vieta ciematā vai pagastā. 

Esam digitalizējušies. Mūsu mērķa grupa – jaunieši – ir palikuši kūtrāki, līdz ar to mums jādomā, kā viņus 
sasniegt dzīvesvietās, pēc skolas. 

Nav bijis iespēju tikties klātienē un rīkot ikgadējos pasākumus, kopsapulces rīkošanai, lai ievēlētu valdi, bija 
nepieciešams īpašs sagatavošanās posms, lai apmācītu dažādas cilvēku grupas rīkoties ar tiešsaistes 
rīkiem. 



Tā kā organizācijas darba iesaistījušies vietējās kopienas iedzīvotāji, kuri paralēli ir aktīvi un strādā 
pastāvīgu algotu darbu, krīzes apstākļos darbība ir bijusi sarežģīta, jo cilvēkiem ir ļoti liela slodze.  

Finansiāla ietekme – palielinās izdevumi IT vajadzībām sakarā ar attālinātu darba metožu pieaugumu.  IT 
speciālistu un apmācību (par jaunām lietotnēm, portāliem utt.) problēma – pašiem nav resursu samaksāt 
laba līmeņa speciālistiem, lai  izprastu un apgūtu prasmes. 

Diemžēl no mērķa grupas atkrita tie, kas nemāk izmantot zoom. 

Bija daļēji jāmaina darbības modelis, mazāk iespēju iesaistīt brīvprātīgos, bet nepieciešamas digitālas 
prasmes un tehnoloģijas.  

Pašlaik jūtam – cilvēki ir noguruši no online apmācībām. Tomēr ilgtermiņā šie risinājumi noteikti noderēs, jo 
paplašina mācību iespējas. 

Ļoti ietekmēja pandēmija, kad nevarējām rīkot pasākumus, līdz ar to mūsu mērķgrupa izkliedējās. 

Mazāka biedru aktivitāte un grūtāk piesaistīt jaunus biedrus, jo daudzi cilvēki gaida rudens krīzi un apsver, 
kur ieguldīt naudu, pat ja biedru naudas apmērs nav tik liels.  

Ir mazinājusies kapacitāte īstenot projektus, jo paralēli vairāk jādara darbi ārpus biedrības, lai nopelnītu 
naudu. 

 

Kopumā aptuveni puse organizāciju novērtē, ka pēdējos divu gadu laikā to darba apjoms ir 

palielinājies. Darba apjoma samazinājumu izjutusi tikai aptuveni katra piektā organizācija, bet 

pārējām darba apjoms palicis nemainīgs. Lai gan darba apjoms ir palielinājies, liela daļa organizāciju 

apgalvo, ka to darba apstākļi ir pasliktinājušies. Tas attiecas uz tādiem aspektiem kā darba laiks, 

darba slodze, darba samaksa, sociālās garantijas, nodokļu nomaksa, darba vide u.tml. Darba 

apstākļu uzlabošanos atzīst tikai katra desmitā organizācija. Tas liecina, ka kopumā nevalstiskajā 

sektorā darbības apstākļi ir pasliktinājušies. 

Darba apstākļu izmaiņu raksturojums: Organizāciju sniegtie viedokļi (raksturīgāko atbilžu atlase) 

Vairāk brīvprātīgā darba nepieciešamība (nav apmaksāts, jo finansējums no projektiem, ziedojumiem vai 
saimnieciskās darbības to nesedz). 

Sarežģītāks komandas savstarpējais darbs – ne visi spēja pielāgot mājas vidi labiem darba apstākļiem. 

Attālināts darbs un mazāks birojs, kurā katram nav savas darba vietas, ir dalītie darba galdi. 

Darba apjoms ir tā pieaudzis, ka brīvprātīgie un pat algotie darbinieki ar to netiek galā, izdeg. Atslēgas 
cilvēki strādā pat nosacītajos "atvaļinājumos", kurus nevar oficiāli paņemt projektu nosacījumu dēļ. Darba 
apjoma dēļ pasliktinājusies noskaņa darba komandā.  

Mēs pamazām izdegam, ļoti daudz darba ir jādara bez atalgojuma, jo redzam, ka tas ir nepieciešams, taču 
finansējuma tam nav. Nākas strādāt gan NVO, gan "algas" darbā, brīvā laika nav, nerunājot par 
atvaļinājumiem. 

Nav aktivitāšu.  

Nav finansējuma. 

Tā kā ikdienā ir daudz izaicinājumu, darbs palicis trauksmaināks un izaicinājumiem bagātāks. 

Telpu īres, transporta sadārdzinājums. 

Vairāk darba, ko Covid un nabadzība un pārslodze ietekmē visus. Vairāk darba un tas ir intensīvāks. 

 

Lūgtas norādīt būtiskākās problēmas un izaicinājumus ikdienas darbā pēdējo divu gadu laikā, 

organizāciju pārstāvji visbiežāk atsaucas uz attālinātās darbības radītajām sekām, kā arī resursu 

izmaksu pieauguma negatīvajām sekām. Tāpat nereti tiek norādīts, ka organizāciju pārstāvji ir 

pārslogoti, kas rada izdegšanas riskus. Atsevišķas organizācijas norādījušas, ka daļa to aktīvo 

dalībnieku ir atteikušies no darbošanās nevalstiskajā sektorā, nespējot savienot slodzi ar 

pamatdarbu. Finansējuma trūkums arī identificējams kā viens no būtiskākajiem izaicinājumiem – gan 

organizāciju pamatdarbībai, gan aktivitāšu un pasākumu īstenošanai. 
  



Būtiskāko problēmu organizāciju darbā raksturojums: Organizāciju sniegtie viedokļi (raksturīgāko 

atbilžu atlase) 

Iedzīvotāju apātija un sarežģītie sociāli ekonomiskie apstākļi, kas personālam rada papildu iemaņu 
nepieciešamības (psiholoģiskā darbība, mediācijas vajadzība utt.), kā arī izdegšana un Ukrainas laikā – ļoti 
liels emocionālais slogs. 

Nepietiekama organizācijas pieredze attālināta darba organizēšanā radīja iekšējās komunikācijas krīzi, kuru 
tikai šobrīd sākam apzināt un risināt. 

Cilvēki ir pārstrādājušies, jo ne visi māk organizēt savu darbu no mājām. Pietrūkst komandas pleca, un zūd 
motivācija, kas savukārt negatīvi ietekmē produktivitāti. 

Grūtāk piesaistīt finansējumu, jo sabiedrības fokuss ir uz tūlītējām sociāli-ekonomiskām vajadzībām vērsts. 
Telpu nomas rēķini ir lieli, un šoruden būs vēl lielāki, bet pilnīgi bez biroja arī nav iespējams. 

Cilvēkresursi, kuri būtu gatavi ilglaicīgi uz brīvprātīgā darba pamata iesaistīties organizācijas aktivitāšu 
veidošanā. 

Cilvēku pasivitāte, zināms nogurums un apātija. 

Darba apjoms, darba organizēšana, uzdevumu deleģēšana un sadarbība komandā, finanšu plūsma, 
emocionālā vide.  

Finansējuma trūkums organizācijas pamatdarbības uzturēšanai. 

Finansējuma trūkums aktivitātēm, pasākumiem. 

Finansiālās: Brīvprātīgo izmaksu segšana – transports, telefons.  

Grūti panākt viedokļa uzklausīšanu, vēl grūtāk – ietekmēt lēmumus.  

Nevar nodarbināt cilvēku, ja nesanāk slodze un minimālas sociālās iemaksas. 

Biedru motivācijas trūkums. 

Stabilas finanšu plūsmas nodrošināšana, kas nav saistīta ar projektu finansējumu, proti, biedru naudas un 
ziedojumu trūkums.  

Tie, kuri neizmanto zoom, ir apvainojušies, ka tiek izslēgti no kolektīva. Mums nav resursu apmācīt cilvēkus 
un nopirkt datorus.  

Uzrunāt plašāku sabiedrības daļu, īpaši tos, kas maz lieto sociālos tīklus. Pieredze rāda, ka vislabāk 
darbojas klātienes pasākumi jaunu biedru piesaistīšanai. 

 

Vērtējot, vai organizācijai ir pieejams nepieciešamais atbalsts darbības efektīvai īstenošanai krīzes 

un pēc-krīzes apstākļos, 55% aptaujāto organizāciju norādījušas, ka atbalsts nav pieejams, bet 35%, 

ka atbalsts ir daļēji pieejams. Savukārt 10% apgalvo, ka atbalsts ir pieejams. Kopumā šie dati liecina 

par izteikti kritisku pieejamā atbalsta vērtējumu. 

Pieejamā atbalsta pietiekamības vērtējums 

 

Kā nepieciešamākos atbalsta veidus organizācijas norāda: specializētas atbalsta programmas (58%), 

komunālo maksājumu samazināšana vai atcelšana (54%), subsīdijas (46%), telpas nomas maksas 

samazināšana vai atcelšana (33%). Aptuveni katra desmitā organizācija norāda, ka būtu 

nepieciešams nodokļu nomaksas pagarinājums, bet 4% – dīkstāves pabalsts. 
  

Nav 
pieejams

55%

Daļēji 
pieejams

35%

Ir pieejams
10%



Nepieciešamie atbalsta veidi 

 

Organizāciju pārstāvji tika lūgti arī norādīt, kāds atbalsts būtu nepieciešams to pārstāvētajām 

mērķgrupām. Sniegtās atbildes ir ļoti dažādas, bet kopīgais gandrīz visām ir – atbalsta sniegšana 

iedzīvotājiem ekonomiski sociālās situācijas uzlabošanai. 

Nepieciešamais atbalsts organizāciju mērķgrupām: Organizāciju sniegtie viedokļi (raksturīgāko atbilžu 

atlase) 

Subsīdijas sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanai. 

Apmācību programmas IT jomā. 

Iedzīvotājiem nepieciešams atbalsts transporta pakalpojumos – lai nokļūtu līdz pasākumu vietai. 

Ir nenormāli grūti gan nodrošināt pilnvērtīgu interešu aizstāvību (caur brīvprātīgo darbu vai projektu 
ietvaros) un vienlaicīgi organizēt visas administratīvās lietas, turklāt ar tik ierobežotu cilvēku skaitu. Būtu 
nepieciešams atbalsts šādā situācijā.  

Kapacitātes programmas – lai ir pastāvīgi darbinieki, kuriem ilgtermiņā var nodrošināt atalgojumu. 

Nepieciešami pasākumi sabiedrības izglītošanai, aktivizēšanai. 

Kopienu vienojoši notikumi un aktivitātes. Pozitīvas pārmaiņas un atvērta, uz sadarbību vērsta pašvaldība. 

Lai varētu pārstāvēt mērķa grupu interešu aizstāvībā, ir nepieciešams personāls, kuram atlīdzība ir 
garantēta, nevis atkarīga tikai no mazākiem vai lielākiem projektiem. 

Mērķa programma analītiskā darba stiprināšanai, kritiskās domāšanas apmācībām, praktizēšanai. 
Personības izaugsmei un pašapziņas stiprināšanai.  

Pieredzes apmaiņas braucieni – transporta izmaksas.  

Psiholoģiskais atbalsts. 

Viedokļa uzklausīšana un ņemšana vērā. 

 

Šos viedokļu apkopojuma rezultātus Latvijas Pilsoniskā alianse izmantos komunikācijā ar atbildīgajām 

iestādēm, lai kopīgi meklētu risinājumus NVO atbalsta mehānismu izstrādei un ieviešanai. 

 

 

Aptauja tika sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aptaujas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā 

alianse. 
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