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Rīgā 

28.04.2020. Nr. LPA 1.8.-8 

Ekonomikas ministram 

Jānim Vitenbergam 

 

 
Priekšlikumi projektam “Stratēģija Latvijai” 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (turpmāk - LPA), deleģēta no Ministru kabineta un 

nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāvēt biedrību un 

nodibinājumu kopējās intereses, sniedz komentārus un papildinājumus projektam “Stratēģija 

Latvijai”. Covid-19 pandēmija jau šobrīd ir radījusi veselības krīzi, taču būtiski, lai tā neradītu 

arī ekonomisko un finanšu krīzi, kas savukārt radīs arī sociālo krīzi. Tā novēršanai būtiska loma 

ir konkrētu atbalsta instrumentu ieviešanai, balstoties uz ieinteresēto pušu (darba ņēmēji, 

komersanti, patērētāji, biedrības un nodibinājumi, finanšu iestādes, politikas veidotāji) 

savstarpējo ietekmi un sadarbību. Tādēļ nepieciešami mūsdienīgi risinājumi ekonomiskās 

krīzes novēršanai, tai skaitā ieguldījumi cilvēkkapitālā, kas ir būtisks tautsaimniecības 

attīstības faktors, tādēļ: 

1) ekonomiskajai prioritātei būtu jābūt, nodrošināt, ka darba spēks paliek nodarbināts pat 

tad, ja tas ir  piespiedu dīkstāvē  vai ir citādi negatīvi ietekmēts ārkārtējās situācijas un 

krīzes ierobežojumu dēļ. Arī pēc ārkārtas situācijas ir risināma līdztiesīga un godīga 

pieeja dīkstāves kompensācijai par iepriekšējo periodu, ja tas attiecināms; 

2) valdībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts juridiskām personām, tai skaitā nevalstiskajām 

organizācijām, kas strādā ar sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām - gan caur 

pašvaldību un valsts pārvaldes iepirkumiem, gan mērķorientētiem projektu konkursiem; 

3) radīt ekonomikas stabilizēšanas un attīstības plānu, kur iekļauta pieeja no “apakšas uz 

augšu” un drošumspējas pieeja - ņemot vērā iniciatīvas par reālām vajadzībām no 

sabiedrības, un tās pašas spēju iesaistīties problēmu identificēšanā un risināšanā, kas 

uzlabotu sociālo situāciju un tautsaimniecības attīstību, veidojot labvēlīgu vidi 

dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un ekonomikas attīstībai.  

Latvijas tautsaimniecības daļa ir arī nevalstiskais sektors – biedrības un nodibinājumi - , 

kas ir nozīmīgs iekļaujošas izaugsmes virzītājspēks, kas vienlaikus palielina sociālo kapitālu un 

rada ievērojamu saimniecisku vērtību, spēlē nozīmīgu lomu sociālās, ekonomiskās un politiskās 

jomās. Tādēļ būtiski, veidojot stratēģiju Latvijas attīstības un labklājības izrāvienam, paredzēt 

partnerību ar biedrībām un nodibinājumiem, uz arī uz tām attiecināt Stratēģijas 

virzienus: cilvēkkapitāls, inovācija, eksports un finanšu pieejamība. Nevalstiskais sektors ir 

atbalsts valsts ekonomikas stabilizēšanai un attīstībai, ko apliecina: 

1) Nevalstiskais sektors sniedz pienesumu ne tikai sociālajā kapitālā, bet arī 

tautsaimniecībai - piesaistītā ārvalstu finansējumu, ko iegulda kopējā Latvijas 

tautsaimniecībai, sekmē nodarbinātību, veic nodokļu nomaksas valsts budžetā, 

brīvprātīgā darba ieguldījums IKP; 
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1) Nodarbinātība1: 2018.gadā nevalstiskās organizācijas nodarbināja 29 609 

darbinieku, ar kopējo algu fondu 92,3 milj. EUR;   

2) NVO ienākumu un izdevumu struktūra2 - kopējie NVO ieņēmumi 2018.gadā 

sastādīja 434 milj. EUR, savukārt izdevumi sastādīja 427,6 milj. EUR.;  

3) Nodokļu nomaksa3 - kopumā NVO tiešajos nodokļos nomaksājušas 55,6 

milj.EUR, nomaksājot 18,2 milj. EUR IIN un 32,9 milj. EUR VSAOI, 4,4 

milj.EUR PVN;   

4) Piesaistītais ārvalstu finansējums4 - NVO 2018.gadā piesaistīja 28,5 milj.EUR 

ārvalstu fondu finansējuma;  

5) Multiplikatora efekts – veicot aktivitātes, tiek sildīta ekonomika kopumā, tai 

skaitā izmantojot vietējo pakalpojumu un preču sniedzējus, tāpat ar 

līdzfinansējuma programmām5 NVO piesaista ārvalstu finansējumu;  

2) Nevalstiskais sektors rada darba vietas, it īpaši, nodarbinot mazaizsargāto personu 

grupas (piemēram, cilvēkus ar invaliditāti, seniorus, un citas no darba tirgus izkritušas 

personu grupas), tādejādi gan veicot nodokļus iemaksas budžetā un mazina slogu uz 

sociālo pabalstu budžetu, gan arī vairo cilvēkkapitālu visas sociālajās grupās; 

3) Nevalstiskās organizācijas ievieš pašvaldību, valsts pārvaldes pakalpojumus, 

deleģētus uzdevumus sociālās aprūpes un citās jomās, kam ir būtiska ietekme uz 

negatīvās sociālās ietekmes mazināšanu pēckrīzes periodā. Šo darbību īstenošanai tās 

piesaista arī ziedojumus un citus resursus, tā spēcinot ieviešanas kvalitāti; 

4) Nevalstiskā sektora organizāciju, it īpaši sabiedriskā labuma organizāciju, 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, kas ir neatsverams resurss krīzes un pēc-

krīzes periodā. 

5) Nevalstiskās organizācijas ir galvenās brīvprātīgā darba organizētājas. Brīvprātīgais 

darbs dod tiešu labumu ekonomikā, veicot kopienai nepieciešamos darbus un 

uzdevumus brīvprātīgi, bieži investējot/ziedojot ne tikai savu laiku un zināšanas, bet arī 

personīgos resursus. Brīvprātīgais darbs ir pamats spēcīgam sociālā kapitāla veidošanai, 

kas savukārt ir investīcijas valsts attīstībai. 

                                                 
1 Pēc Valsts ieņēmumu dienesta sniegtajiem datiem 
2 Pēc Valsts ieņēmumu dienesta sniegtajiem datiem 
3 Pēc Valsts ieņēmumu dienesta sniegtajiem datiem 
4 Pēc Valsts ieņēmumu dienesta sniegtajiem datiem 
5 “Līdzfinansējuma programma”, kuras mērķis ir veicināt Latvijas biedrību un nodibinājumu spēju līdzdarboties 

tādu projektu īstenošanā, kuros nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu tādā apjomā, ko nav iespējams nosegt 

organizācijām no to brīvajiem līdzekļiem. Pēc Sabiedrības integrācijas fonda aprēķiniem. aptuveni 100 000 EUR 

līdzfinansējums gadā  nodrošina 1,5 - 4 milj.EUR  ārvalstu donoru finansējuma piesaisti Latvijā 2 gadu periodā  

(bez līdzfinansējuma šie līdzekļi aizplūst uz citām ES dalībvalstīm).  
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- Brīvprātīgā darba ietekme uz IKP6 - Latvijā netiek centralizēti uzskaitītas 

brīvprātīgā darba veicēju darba stundas, taču, pēc pētījumu datiem, brīvprātīgo 

darbu veic 9%7 iedzīvotāju, kas ir aptuveni 172 800 iedzīvotāji, kas savukārt sniedz 

ieguldījumu tautsaimniecībā daudzu miljonu apmērā, ja darbu pārrēķinātu naudas 

izteiksmē. Pat ar pieņēmumu, ka katrs brīvprātīgais iegulda tikai 1 stundu gadā, 

rēķinot to ar vidējo atalgojuma stundas likmi, finanšu izteiksmē tie būtu 1,1 

milj.EUR. Taču pasaules prakse pierāda, ka viens brīvprātīgais gada laikā vidēji 

iegulda 100 sava darba stundas.  

 

Stratēģijā iekļautie pārorientēšanās procesi lielā mērā attiecas arī uz biedrībām un 

nodibinājumiem – gan kā pašiem tautsaimniecības dalībniekiem, kuriem jāpielāgojas 

mainīgajiem apstākļiem, tai skaitā digitalizējot to sniegtos pakalpojumus, gan arī, kā uz darba 

tirgus dalībniekiem. Tāpat nevalstiskajam sektoram ir un nākotnē būs būtiska loma risku 

novēršanai, kas saistīts ar nevienlīdzības pieaugumu dēļ digitālo prasmju disbalansa 

sabiedrībā un dezinformācijas mazināšanā. 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 to savos komunikācijas 

tīklos. Tāpat nevalstiskās organizācijas var efektīvi apzināt dažādu sociālo grupu, tai skaitā 

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

efektīvi, jo bieži vien nevalstisko organizāciju aktīvisti ir viedokļu līderi to kopienās.  

Attiecībā uz Stratēģijā minētajiem globālajiem ilgtermiņa trendiem un finanšu piesaisti, 

vēršam uzmanību uz nevalstiskā sektora pienesumu šajos virzienos, ar mērķi radīt uz cilvēkiem 

fokusētu sociālekonomisko politiku. Lai to īstenotu, ir nepieciešams nodrošināt mehānismus, 

Covid-19 krīzes radīto seku pārvarēšanā nevalstiskajā sektorā: 

1) Turpināt nodrošināt esošos atbalsta un sadarbības mehānismus biedrībām un 

nodibinājumiem, tai skaitā neiesaldēt projektu konkursus un nodrošināt tā īstenošanu 

pilnā apmērā. Un papildus tam, ņemot par piemēru citu valstu rīcību, izstrādāt atbalsta 

programma tām NVO, kas 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. Pakalpojumos ietilpst plaša spektra 

pakalpojumu, tai skaitā brīvprātīgo koordinēšana, sabiedrības informēšana un 

izglītošana, dažādu sociālo pakalpojumu sniegšana. 

1) Programmas mērķis ir atbalstīt NVO darbību ārkārtējās situācijas apstākļos, 

tostarp: 

1) tādu aktivitāšu sagatavošana un īstenošana, kas īstenotas papildus valsts 

pārvaldei, lai novērstu Covid-19 krīzes ietekmi; 

2) tādas aktivitāšu sagatavošana un īstenošana, kas īstenotas, lai atbalstītu 

organizācijas, kuras ir Covid-19 skartas; 

                                                 
6 Ietekmi uz ekonomiku aprēķina pēc vienkāršākā algoritma -( brīvprātīgajam darbam veltītās h x vidējās algas 

likme x cilvēku skaits) + 20% (administratīvie un tehniskie resursi, ko brīvprātīgā persona parasti investē 

papildus savam laikam). 
7 Pasaules Ziedošanas indekss 2018 
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3) iekārtu un materiālu iegāde, kas nepieciešami, lai īstenotu iepriekš 

minētās darbības; 

4) telpu īre, komunālie,  ja ir zaudējumi Covid-19 dēļ. 

2) nodrošināt bezprocentu aizdevumus NVO, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu 

pieejamību biedrību un nodibinājumu darbībai ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās. 

Aizdevumu piešķirt, ja biedrība vai nodibinājums var pierādīt, ka  atbalsts ir 

nepieciešams Covid-19 ietekmes dēļ un ka papildu finansējums palīdzēs atgūties un 

sekmīgi turpināt darbību, pārvarot Covid-19 ietekmes rezultātā finanšu rādītāju kritumu. 

Administrators -  «Attīstības finanšu institūcija Altum».  

3) Piešķirt papildus finansējumu programmai “NVO fonds”, ļaujot Sabiedrības 

integrācijas fondam COVID-19 krīzes skartajām NVO piešķirt finansējumu 

administratīvo izdevumu segšanai un darbības atjaunošanai pēc krīzes. Svarīgi, lai 

šis finansējums ir organizāciju kapacitātes stiprināšanai, administratīvajām izmaksām, 

lai tās var izvērst attīstības plānošanu un īstenošanas pasākumus, domājot finanšu 

piesaistes plānošanu un projektu gatavošanu starptautiskajam publiskam un privātajam 

finansējumam. 

4) Lai NVO varētu piesaistīt ārvalstu finansējumu, piešķirt finansējumu programmai 

“Līdzfinansējuma programma” vismaz 100 000 eur apmērā. Svarīgi, lai 

līdzfinansējuma programma ietvertu arī atbalstu projektu priekšfinansējumiem, kas 

nereti ir biedrību un nodibinājumu šķērslis ārvalstu finansējuma piesaistei.  

5) Dīkstāves pabalstu vietā ieviest subsidēto darba vietu programmu, kas finansēta no 

Latvijas valsts budžeta un ar zemu birokrātijas līmeni, kāds tas esošajā subsidēto darba 

vietu programmā. Programmas ietvaros darba devējiem (visu juridisko formu, tai skaitā 

biedrība un nodibinājumu) būtu iespēja saņemt dotāciju nodarbināto bezdarbnieku un 

darba vadītāju atalgojumam (vismaz minimālās algas apmērā), kā arī noteiktos 

gadījumos dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas. Ja subsidētā darbavieta izveidota 

bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs varētu saņemt vienreizēju dotāciju 

darbavietas pielāgošanai.  

6) Sabiedrības virzītu jeb “apakšas uz augšu” drošumspējas iniciatīvu atbalsta 

programma, lai uzlabotu sociālo situāciju, stiprinātu cilvēkkapitālu un vienlaikus 

tautsaimniecības attīstību, jāparedz un jāatbalsta sabiedrības virzītas attīstības 

iniciatīvas, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un ekonomikas 

attīstībai.  

7) Pašvaldību un valsts pārvaldes iepirkumiem sociālo un citu funkciju īstenošanai 

jābūt pieejamiem arī nevalstiskajām organizācijām, nedrīkst noteikt ierobežojošas un 

biedrību un nodibinājumu darbībai neatbilstošas prasības; 

8) Lai veicinātu ziedojumu apjomus, aicinām veikt grozījumus “Uzņēmumu ienākuma 

nodokļa likums”, izsakot likuma 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

“(1) Nodokļu maksātājs, kas veicis ziedojumu sabiedriskā labuma organizācijai 

(kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu), 

budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas 
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deleģētas valsts kultūras funkcijas, ir tiesīgs pārskata gadā izvēlēties vienu no 

šādiem atvieglojumiem: 

1)     neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli 

apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā desmit 

procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc 

aprēķinātajiem nodokļiem; 

2)     neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli 

apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā trīs procentus 

no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās 

bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās 

apdrošināšanas maksājumi; 

3)     samazināt taksācijas periodā aprēķināto uzņēmumu ienākuma 

nodokli par 85 procentiem no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 

30 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa 

summas. 

Lai veicinātu privātpersonu ziedojumus, aicinām veikt grozījumus Iedzīvotāju ienākumu 

nodokļa likumā, palielinot attaisnoto izdevumu slieksni no EUR 600 uz  EUR 1200 taksācijas 

gadā  jeb 10. panta 1.3  izteikt šādā redakcijā: 

“Šā panta pirmās daļas 2., 3. un 8. punktā minētie maksātāja attaisnotie izdevumi kopā 

nedrīkst pārsniegt 50 procentus no maksātāja taksācijas gada apliekamā ienākuma 

lieluma, bet ne vairāk kā 1200 euro (ja maksātājs attaisnotajos izdevumos iekļauj šā 

panta pirmās daļas 2. punktā minētos attaisnotos izdevumus par ģimenes locekļiem — 

ne vairāk kā 1200 euro par katru ģimenes locekli). 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

Ministru kabineta un Nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

NVO: 

 

Āris Ādlers, Biedrības “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai” prezidents 

Ivars Balodis, Nodibinājuma “Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS”” valdes 

priekšsēdētājs 

Uldis Dūmiņš, Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” pārstāvis 

Agnese Frīdenberga, Biedrības “Sabiedriskās politikas centrs “Providus”” pārstāve 

Andris Gobiņš, Biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” prezidents 

Agnija Jansone, Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” pārstāve 

Jānis Rozītis, Nodibinājuma “Pasaules dabas fonds” direktors 

Inese Vaivare, Biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore 
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Zonberga 24245580 

kristine@nvo.lv 
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