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SAEIMAS UN NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU FORUMS 

2021. gada 5.martā 

 

KOPSAVILKUMS DISKUSIJAI 

 “SOCIĀLĀ SLODZE UN SABIEDRĪBAS IZTURĒTSPĒJA KRĪZES LAIKĀ: 

KO VARAM DARĪT LABĀK?” 

 

Līdzvadītāja: Anda Čakša, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja biedre 

Līdzvadītājs: Mārtiņš Hiršs, Eiropas politikas analīzes centra (CEPA) asociētais pētnieks 

 

Svarīgākās atziņas, papildinot pirmās diskusijas atziņas: 

• Covid-19 krīze izgaismo ilgtermiņa valsts atbalsta trūkumu un problēmas NVO sektorā: 

o NVO izturētspēja ir “augsta” –  ir nācies strādāt bez naudas, resursiem telpām vēl 

pirms Covid-19. Tomēr tas nenozīmē, ka šāda situācija ir laba vai normāla. 

o Papildus finansējums šogad ir “ugunsgrēku dzēšana” un nāk par vēlu. 

o Daudzi NVO darbinieki ir izdeguši un demotivēti. Brīvprātīgos aktīvistus motivēt 

mobilizēties, piemēram, Covid-19 atbalsta pasākumiem ilgstoši arī nav ilgtspējīgi. 

Cilvēkiem laika gaitā zūd iedvesma un motivācija par velti darīt darbu un “ķert 

cilvēkus, kuri krīt cauri” valsts atbalsta mehānismiem. 

o Covid-19 krīze vairākiem NVO ir mazinājusi ziedojumu daudzumu, kas 

apgrūtinājis darbu. Turklāt ziedojumi nav ilgtspējīgas darbības pamats. 

o Arī bez Covid-19 krīzes uz projektiem balstīta eksistence rada nestabilitātes un 

nedrošības sajūtu. Neziņa par nākotni un resursu trūkums nerada veselīgu darba 

vidi. 

 

• Valsts pretimnākšana bieži vien ir formāla, bez patiesas intereses: 

o Informācija par NVO aktuālajām Saeimas komisiju sēdēm formāli tiek publicēta, 

bet NVO nav resursu izsekot līdzi visai informācijai vai kaut virtuāli apmeklēt 

visas sēdes. 

o NVO priekšlikumus Saeima un citas iestādes viegli formāli noraida sakot, ka NVO 

nepieciešams izstrādāt konkrētus, detalizētus priekšlikumus un pat 

likumprojektus. 

o Abas minētās problēmas atduras pret resursu trūkumu. Valsts nevar pieprasīt NVO 

darīt darbu valsts vietā, nedodot tam pretī jēgpilnu atbalstu. 

o Pastāv vairākas problēmas ar ko NVO darbojas, bet kas neiekrīt vienas ministrijas 

kompetencē. Piemēram, mākslas nodarbības cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām 

ir aktivitāte, kuras neviena ministrija nevēlas adoptēt, bet sūta NVO no iestādes uz 

iestādi. Turklāt jautājumiem, kas neiekrīt strikti vienas ministrijas kompetencē, arī 

ir grūti dabūt valsts atbalstu vai finansējumu. 

 

• Vairākas NVO kritizē pretrunas Covid-19 ierobežojumos: 

o Fiziskas aktivitātes ir ieliktas augstākā kategorijā nekā garīgas. Piemēram, 

sportisti drīkst pulcēties ārā, bet, piemēram, jauniešu psiholoģiskā atbalsta grupa, 

ievērojot ierobežojumus, ārā pulcēties nedrīkst. 

o Vairāki NVO aicināja pārskatīt pulcēšanās ierobežojumus, tos palielinot līdz 10 

cilvēkiem ārā specifiskām NVO aktivitātēm, protams, ievērojot visus 

nepieciešamos ierobežojumus. 

o Covid-19 krīzes laikā ir bijuši vairāki gadījumi, kad no dažādām valsts iestādēm 

ir nākuši pretrunīgi vēstījumi. Piemēram, nelielas kopienas āra slidotavas darbu 
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viena iestāde ir atļāvusi, cita aizliegusi. Citā pilsētā līdzīga slidotava esot 

darbojusies un pēc milzīga papildus darba ir ļauts darboties arī šai slidotavai. 

 

Galvenie ieteikumi: 

1) NVO būtu jāpalielina finansiālais atbalsts vai jāpiešķir papildus labumi, piemēram, 

papildus nodokļu atlaides ziedotājiem. 

2) Jāizveido un jāattīsta komunikācijas kanālu, kur NVO var viegli uzzināt tieši par 

savas konkrētās jomas aktualitātēm Saeimas darbā. Manabalss.lv darbojas pie šāda 

risinājuma. 

3) Nepieciešams veidot jaunatnes jautājumu darba grupu, kas varētu koordinēt 

palīdzību jauniešiem, kurus smagi psiholoģiski / emocionāli / fiziski ir skārusi Covid-

19 krīze. 
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