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Rīgā 

23.03.2020. Nr. LPA 1.7. – 40 

 

Latvijas Republikas Ministru kabinetam 

 

Par atbalstu biedrībām un nodibinājumiem Covid-19 

krīzes negatīvo seku mazināšanai 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” sniedz atbildes uz Kultūras ministrijas pieprasīto 

informāciju, lai Ministru kabinets var izvērtēt vajadzību, apmēru un efektīvākos atbalsta 

risinājumus Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai uz nevalstisko sektoru. 

Nevalstiskais sektors ir nozīmīgs iekļaujošas izaugsmes virzītājspēks,  kas vienlaikus palielina 

sociālo kapitālu un rada ievērojamu saimniecisku vērtību, spēlē nozīmīgu lomu sociālās, 

ekonomiskās un politiskās jomās, tādēļ aicinām paredzēt atbalstu un atvieglojumus nevalstiskajām 

organizācijām (priekšlikumus skatīt 4.-6.lpp) un nodrošināt, ka nevalstiskās organizācijas tiek 

iesaistīti sarunās ar valdību par krīzes risinājumiem, līdzīgi kā sociālie partneri.  

 

Nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) grupas, kuras visbūtiskāk ietekmēs COVID-19 

radītā krīze, un kuras no tām būtu prioritāri atbalstāmas un kādi kritēriji būtu piemērojami 

atbalsta piešķiršanai? 

 

Pēc Lursoft datiem, 2020.gada 1.janvārī Latvijā bija reģistrētas un aktīvas (nelikvidētas) 24 149 

sabiedriskās organizācijas; VID sniegtie dati liecina (2018), ka tikai 11 526 NVO ir norādījušas 

savos gada pārskatos finansiālu aktivitāti, līdz ar to secināms, ka aptuveni 50,4% NVO ir 

finansiāli aktīvas. Papildus, kā liecina statistikas dati, 49% no visām sektora finansēm apgroza 

sabiedriskā labuma organizācijas jeb 2897 organizācijas. Līdz ar to paredzams, ka finansiālu 

ietekmi no Covid-19 krīze neietekmēs visas reģistrētās nevalstiskās organizācijas, bet aptuveni 

pusi no tām, it īpaši sabiedriskā labuma organizācijas.  

Tas savukārt nozīmē, ka Covid-19 krīzes sekas vistiešāk izjutīs sabiedriskā labuma 

organizāciju jomu mērķa grupas (būtiski - ne visas organizācijas, kuras darbojas sabiedriskā 

labuma jomā, ir prasījušas piešķirt statusu, jo nav nepieciešami nodokļu atvieglojumi). Sabiedriskā 

labuma 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. 

✓ Atbalsta kritēriji būtu iedalāmi vairākās kategorijās, ņemot vērā nevalstisko organizāciju 

darbības daudzveidību: 

✓ Kultūras, sporta, izglītības jomu organizācijām galvenie finanšu avoti ir saimnieciskās 

darbības ieņēmumi (biļešu tirdzniecība, izglītošanas pakalpojumi utml); 

✓ Sociālo jomu organizācijām izteikta ir saimnieciskā darbība - pašvaldību un valsts 

deleģējumi par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu. Pēc Labklājības ministrijas 
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sniegtajiem datiem, 35% no reģistrētajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem ir nevalstiskās 

organizācijas; 

✓ Cilvēktiesību, pilsoniskās sabiedrības attīstības jomu organizācijām lielāko ieņēmumu 

īpatsvaru veido projektu finansējums. 

Paredzams, ka atšķirīgās jomās būs vērojama atšķirīga Covid-19 krīzes ietekme, un tās apjoms būs 

atkarīgs arī no Ministru kabineta un Saeimas pieņemtajiem lēmumiem, tai skaitā, vai būs 

paredzētas atkāpes finansējumu līgumos force majeuru apstākļos un vai tiks rasti risinājumi, kā 

nodrošināt pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, tādējādi spējinot dažādas sabiedrības grupas, 

vienlaikus mazinot ienākumu kritumu organizācijās.  

Iespējamie kritēriji atbalsta saņemšanai: 

✓ Biedrība vai nodibinājums var pierādīt, ka ierobežotā vai apturētā darbība, kā arī finanšu 

plūsma ir ierobežota vai kritusies, un atbalsts ir nepieciešams Covid-19 ietekmes dēļ; 

✓ Biedrība vai nodibinājums līdz Covid-19 krīzes bijis godprātīgs nodokļu maksātājs; 

✓ Prioritāti atbalstāmas biedrības un nodibinājumi, kura darbojas nepārtraukti, nodarbina 

darbiniekus ilgstoši un nepārtraukti uz darba līguma vai uzņēmumu līguma pamata, 

tādējādi nomaksājot visus ar darba devēja un darba ņēmēju saistītos nodokļus pilnā 

apmērā;  

✓ Biedrības un nodibinājumi, kuri sniedz atbalstu Covid-19 krīzē, tās radīto seku 

pārvarēšanai vai cita veida ieguldījumu publiskajai pārvaldei un mazaizsargātajām mērķa 

grupām.   

 

NVO grupas un darbība var sniegt ieguldījumu Covid-19 radīto seku pārvarēšanā 

 

Nevalstisko organizāciju ieguldījums COVID-19 krīzes seku pārvarēšanā būtu skatāms, kā to 

paredz visaptverošas valsts aizsardzības sistēmā, kas paredz valsts institūciju savstarpējo 

sadarbību, publisko un privāto partnerību, veicināt sabiedrības izpratni par iespējām aizsargāt 

sevi, savu ģimeni un valsti, kā arī īstenot sabiedrības pašorganizēšanas instrumentus krīzes 

gadījumos un sabiedrības izglītošanu un sagatavošanu potenciālajām krīzēm. 

Krīzes situācijās, tai skaitā Covid-19 krīzē un to radīto seku pārvarēšanā, ir nepieciešams 

nodrošināt starpsektoriālo sadarbību un labvēlīgus priekšnosacījumus nevalstiskajām 

organizācijām, lai tās var turpināt to darbību un spēj apmierināt sabiedrības fundamentālās 

vajadzības tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, it īpaši krīzes un pēc-krīzes apstākļos. 

Nevalstiskās organizācijas 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.  

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 savos komunikācijas tīklos. Publiskajai pārvaldei būtu jānodrošina savlaicīga informācijas 

nodošana sadarbības partneriem, lai nevalstiskās organizācijas efektīvi var sniegt atbalstu 

informācijas izplatīšanā.  

Nevalstiskajām organizācijām ir arī būtiska loma sabiedrības mobilizēšanā un koordinēšanā 

krīzes situācijās, tai skaitā organizēt rīcību krīzes situācijā. Tāpat nevalstiskās organizācijas 

koordinē aktīvistus, tai skaitā brīvprātīgos, lai sniegtu atbalstu tiem, kam tas nepieciešams krīzes 

situācijā. Būtiski, lai publiskā pārvalde sagatavotu vadlīnijas, kā brīvprātīgo kustības var 
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iesaistīties, neapdraudot sevi un apkārtējos, kā arī nepieciešama oficiāla informācija, kāds atbalsts 

ir nepieciešams publiskajai pārvaldei un sabiedrības dažādām mērķa grupām.  

Nevalstiskās organizācijas var efektīvi apzināt dažādu sociālo grupu, tai skaitā mazaizsargāto 

vajadzības un reaģēt uz to daudz ātrāk kā publiskā pārvalde.  

 

NVO sniegtie pakalpojumi un darbība, ko var būtiski skart Covid-19 radītās sekas 

 

Ikvienu organizāciju, kuras darbība ir saistīta ar publiskajiem pasākumiem un tiešu kontaktu – 

dažādu pakalpojumu sniedzēji, tai skaitā sociālo pakalpojumu, publisko pasākumu organizatori, 

tai skaitā ne tikai sporta un kultūras organizācijas, bet organizācijas, kuras rīko seminārus, 

konferences, kā arī organizē protestu akcijas, tāpat Covid-19 tieši skar interešu pārstāvju 

organizācijas, jo līdz ar pašizolēšanās prasībām un pulcēšanās brīvības ierobežojumiem, ir būtiski 

ierobežotas sabiedrības līdzdalības iespējas. Būtiski, lai ārkārtas situācija nepamatoti neierobežo 

sabiedrības iespēju līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos un publiskajai pārvaldei radīt 

risinājumus, kā attālināti iesaistīt sabiedrības pārstāvjus, īstenojot ne tikai sociālo dialogu, kā tas 

tiek darīts šobrīd, bet arī dialogu ar pilsonisko sabiedrību, kas pārstāv sabiedrības intereses plašākā 

lokā. 

 

Paredzamās aplēses par NVO prognozējamajiem zaudējumiem un negūtajiem ieņēmumiem, 

to veidiem un apmēru (tai skaitā, līgumsaistību izpilde projektos) 

Skatot biedrību un nodibinājumu ieņēmumu struktūru pēc finanšu avotiem, nemainīgi pēdējos 

gados būtiskākie trīs finanšu avoti ir 1) saimnieciskā darbība; 2) dotācijas; 3) ziedojumi. 

1. Ieņēmumus no saimnieciskās darbības gūst 4133 organizācijas jeb 35,9% organizāciju, kas 

uzrādījušas finansiālu aktivitāti.  Zaudējumu apmēru ietekmēs tas, cik ilga būs krīzes 

situācija, ar tām izrietošajiem ierobežojumiem organizēt jebkāda veida publiskus 

pasākumus. Tāpat zaudējumu apmēru noteiks tas, vai valsts un pašvaldības neradīs krīzes 

situācijai piemērotus nosacījumus dažādu sociālo pakalpojumu sniedzējiem.  

2. No kopējiem ieņēmumiem, 85,6 milj. EUR, saņemtās dotācijas veido 20%. Zaudējumu 

apjoms atkarīgs no tā, vai valsts un pašvaldības finansētie projekti radīs adaptīvus 

nosacījumus un ievēros to, ka ir iestājusies force majeure situācija (skatīt 8., 9., 

10.priekšlikumu). Otrkārt, zaudējumu apjomu var ietekmēt tas, vai pašvaldības un valsts 

nelems par kādu projektu vai cita veida finanšu atbalsta mehānisma samazinājumu vai 

atcelšanu.  

3. Sabiedriskā labuma organizācijām ziedojumi sastāda 18% no ieņēmumu struktūras. No 

kopējiem ieņēmumiem, 434 milj. euro, saņemtie ziedojumi un dāvinājumi veido 

64.milj.eur. No biedrību un nodibinājumu 2018.gada pārskatiem secināms, ka ziedojumu 

un dāvinājumu saņēmēju loks ir 1868 organizācijas. 

Pēc biedrību un nodibinājumu sniegtajiem datiem gada pārskatos, var secināt, ka visdāsnāk 

atbalstītās jomas ar ziedojumiem ir: 1) sports; 2) labdarība; 3) kultūra; 4) izglītība; 5) 

sociālās labklājības celšana. 

Nevalstiskās organizācijas ziņo, ka jau šobrīd uzņēmēji lemj par ziedojumu neveikšanu, 

arī tādu, kur process bija nonācis līdz līguma slēgšanai, taču ņemot vērā krīzes iestāšanos, 

uzņēmēji tos atcēla. Tāpat uzņēmēji norādījuši, ka šogad finansiāla atbalsta sniegšana 

nebūs iespējama. Ir droša varbūtība, ka 2020.gadā būs ziedojumu kritums no uzņēmējiem, 

kuri sakarā ar ekonomikas lejupslīdi samazinās finansiālo atbalstu nevalstiskajām 
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organizācijām, tādēļ nepieciešams ieviest efektīvu un motivējošu nodokļu atvieglojumu 

mehānismu par ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām.  

 

Prognozētā NVO nodarbināto personu dīkstāve, NVO nodarbināto personu skaita 

iespējamais samazinājums un ar šiem aspektiem saistīto finansiālo seku aplēses 

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta sniegtajiem datiem, 2018.gadā nevalstiskās organizācijas 

nodarbināja 29 609 darbinieku, nomaksājot 18,2 milj. EUR IIN un 32,9 milj. EUR VSAOI.   

Biedrību un nodibinājumu izdevumu struktūrā 2018.gadā “citi izdevumi” sastāda 51% (pārsvarā 

tie ir izdevumi, kas saistās ar biroja uzturēšanu), algas – 20%, materiālu izdevumi – 12%. 

Tā kā nevalstiskā sektora specifika, kā tiek nodrošināta darba alga, ir atalgojumam veidojoties no 

projektu un deleģējumu/ līdzdalības līgumu finansējuma, tad dīkstāvi un iespējamo darbinieku 

atlaišanu var vismaz daļēji novērst, ja tiktu panākta vienošanās ar finansētājiem par iespēju 

izmaksāt atalgojumu arī dīkstāves periodā jeb: 

✓ Noteikt, ka ārkārtas situācijā valsts un pašvaldību finansētajos projektos biedrībām un 

nodibinājumiem ir tiesības izmaksāt darbiniekiem atalgojumu un biroja uzturēšanās 

izmaksas, ja biedrība vai nodibinājums (finansējuma saņēmējs) pierāda, ka darbinieku 

dīkstāve ir Covid-19 krīzes ietekmē un apliecina, ka plānotie rezultatīvie rādītāji tiks 

sasniegti projekta ietvaros.  

✓ Noteikt, ka ārkārtas situācijā valsts un pašvaldību finansētajos projektos ir atļauta 

adaptācijas iespējas, finansētājiem izvērtējot situāciju, pagarinot projektu termiņu, izpildes 

apjomu, kārtību un metodes. 

✓ Nodrošināt, ka sociālās jomas pakalpojumu nepārtrauktību, lai biedrībām un 

nodibinājumiem būtu nodrošinātas tiesības un iespējas aizsargāt mazaizsargātās 

sabiedrības grupas un nenotiktu citu, ne Covid-19, slimību izplatība. Sociālo pakalpojumu 

sniedzēji norāda, ka pieprasījums pēc pakalpojumiem pieaug, tādēļ nevajag aizliegt sniegt 

palīdzību iedzīvotājiem krīzes situācijā, bet meklēt risinājumus, kā pakalpojumu sniegt, 

ievērojot drošības un higiēnas prasības, un finansētājiem jomu speciālistu sniegtos 

pakalpojumus uzskatīt par attiecinām izmaksām, tai skaitā, ja pakalpojums sniegts, 

izmantojot digitālus risinājumus.  

Mūsu ieskatā, šāda pieejama būtu visefektīvākais veids, kā mazināt darbinieku atlaišanu 

nevalstiskajā sektorā, tādejādi mazinot spiedienu uz sociālo pabalstu budžetu, kā arī 

nodrošinot, ka organizācijas spēj darboties nepārtraukti, kas ir nepieciešams gan krīzes un pēc-

krīzes apstākļos, kā veicina labvēlīgus apstākļus nevalstisko organizāciju pastāvēšanai ilgtermiņā.  

Tām organizācijām, kuras darbinieku atalgojumu sedz no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, 

darbinieku atlaišanas skaita korelācija ir identiska uzņēmēju aprēķiniem, kuru ienākumi 

mazināsies līdz ar Covid-19 krīzes radītajām sekām.  

 

Ieteicamie NVO atbalsta risinājumu modeļi un iespējamie kritēriji atbalsta saņemšanai. 

 

Īstermiņa un steidzamie risinājumi: 

✓ Nodrošināt, ka sociālās jomas pakalpojumu nepārtrauktību, lai biedrībām un 

nodibinājumiem būtu nodrošinātas tiesības un iespējas aizsargāt mazaizsargātās 

sabiedrības grupas un nenotiktu citu, ne Covid-19, slimību izplatība.  Valstij un pašvaldībai 

jānodrošina šādu pakalpojumu sniedzēji ar Valdības noteikto materiālo bāzi, lai tie varētu 
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ievērot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Valdība nodrošina, ka visas 

pašvaldības Labklājības ministrijas rīkojumus par darba organizēšanai ārkārtējā situācijā 

piemēro vienādi, neaizliedzot sniegt dažādām sociālajām grupām nepieciešamos 

pakalpojumus un radot apstākļus, lai tas būtu iespējams, tai skaitā nodrošinot pakalpojumu 

sniedzēji ar Valdības noteikto materiālo bāzi, lai tie varētu ievērot noteiktos drošības 

pasākumus un higiēnas prasības, vai finansiālu atbalstu, lai varētu iegādāties 

nepieciešamos materiālus.  

✓ Nodrošināt, ka tām organizācijām un brīvprātīgajiem, kas nevar izvairīties no tieša 

kontakta ar sociālo pakalpojumu saņēmējiem, tiek veikta veselības apdrošināšana, ņemot 

vērā, ka šīm personām būs darbs, kuru veicot darba veicējam var izraisīt smagas sekas 

veselībai vai pat nāvi, ko izraisa Covid-19.  

✓ Biedrībām un nodibinājumiem, kas ir arī darba devēji, un ir krīzes skarti, nevar nodarbināt 

darbiniekus vai arī atrodas dīkstāvē, MK noteiktajā kārtībā un apmērā tiek kompensēta 

darbinieka atlīdzība, kas ir līdz 75% no pēdējo 12 mēnešu vidējās izpeļņas. Ņemot vērā 

nevalstiskā sektora specifiku, kur darba algas veidojas no projektu finansējumiem, šāds 

aprēķins būtu korektāks par darba likumā noteikto atlīdzību, bet ne vairāk kā 700 eiro 

apmērā par kalendāra mēnesi. Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar IIN un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

Nodarbinātības atbalsts piešķirams biedrībām un nodibinājumiem, kuri pirms Covid-19 

krīzes ir godprātīgi maksājuši visus ar nodarbinātību saistītos nodokļus, tas ir darbinieki 

tikuši nodarbināti uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata.  

Lai šo ieviestu, aicinām Likumprojekta “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas 

un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 12.pantu papildināt ar trešo 

daļu, un izteikt šādā redakcijā: 

“ Biedrībām un nodibinājumiem, kas ir arī darba devēji, bet krīzes skarti, nevar 

nodarbināt darbiniekus vai arī atrodas dīkstāvē, MK noteiktajā kārtībā un apmērā 

tiek kompensēta darbinieka atlīdzība, kas ir līdz 75% no pēdējo 12 mēnešu vidējās 

izpeļņas. Ņemot vērā nevalstiskā sektora specifiku, kur darba algas veidojas no 

projektu finansējumiem, šāds aprēķins būtu korektāks par darba likumā noteikto 

atlīdzību, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi. Dīkstāves pabalsts 

netiek aplikts ar IIN un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.” 

✓ Noteikt, ka Covid-19 krīze ir uzskatāma par force majeure projektu grantu kontekstā, un 

valsts un pašvaldību finansētajos projektos izmaksas, kas radušās Covid-19 dēļ un nebija 

novēršamas (atcelti publiskie pasākumi, komandējuma izmaksas utml) uzskatāmas par 

attiecinām, ja biedrība un nodibinājums pierāda, ka nebija iespēju novērst šīs izmaksas. 

Ministru kabinets izsniedz force majeure apstiprinājuma apliecības. 

✓ Noteikt, ka ārkārtas situācijā valsts un pašvaldību finansētajos projektos biedrībām un 

nodibinājumiem ir tiesības izmaksāt darbiniekiem atalgojumu un biroja uzturēšanās 

izmaksas, ja biedrība vai nodibinājums (finansējuma saņēmējs) pierāda, ka darbinieku 

dīkstāve ir Covid-19 krīzes ietekmē un apliecina, ka plānotie rezultatīvie rādītāji tiks 

sasniegti projekta ietvaros.  

✓ Noteikt, ka ārkārtas situācijā valsts un pašvaldību finansētajos projektos ir atļauta 

adaptācijas iespējas, finansētājiem izvērtējot situāciju, pagarinot projektu termiņu, izpildes 

apjomu un kārtību.  

 

Citi atbalsta mehānismi, kuri jāievieš, lai samazinātu krīzes ietekmi uz nevalstisko sektoru: 

✓ Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī kapitālsabiedrības uz likuma darbības laiku atbrīvo 

krīzes skartās biedrības un nodibinājumus no nomas maksas vai lemj par nomas maksas 

samazinājumu. Tāpat var nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas 

mailto:alianse@nvo.lv


 

6 
 

Alberta Iela 13, Rīga, LV-1010, +371 24245580, alianse@nvo.lv, www.nvo.lv 

Reģ. Nr. 40008087708, Banka:  Swedbank A/S, Swift  HABALV22 
IBAN   LV24HABA0551009349318 

 

 

kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, 

siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem. 

Lai šo ieviestu, aicinām Likumprojekta “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas 

un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 11.pantu izteikt šādā redakcijā: 

“ Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī publiskas atvasinātas personas un publiskas 

personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas 

uz likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus un biedrības un 

nodibinājumus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu 

un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma 

procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par 

patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un 

citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.” 

Papildus noteikt, ka uz likuma darbības laiku likuma “Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.pants nav spēkā un 

publiskas personas mantu ir atļauts nodot privātpersonai bezatlīdzības lietošanā, ja 

tā ir Covid-19 skarta biedrība vai nodibinājums. Likuma 5.panta (31) likuma “Par 

valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 

Covid-19 izplatību” darbības laikā izteikt šādā redakcijā: “Tiesību subjekts, kuram 

nodota manta bezatlīdzības lietošanā, var nenodrošināt attiecīgās mantas 

uzturēšanu, tai skaitā nesedzot ar to saistītos izdevumus, tai skaitā komunālos 

maksājumus.” 

✓ Piešķirt papildus finansējumu programmai “NVO fonds”, ļaujot Sabiedrības integrācijas 

fondam COVID-19 krīzes skartajām biedrībām un nodibinājumiem piešķirt finansējumu 

administratīvo izdevumu segšanai un darbības pēc krīzes atjaunošanai. Ministru kabinets 

pēc Kultūras ministrijas pieprasījuma lemj par seku novēršanas un pārvarēšanas 

pasākumiem nevalstiskajā sektorā sakarā ar Covid-19 izplatību, kā arī par finansējuma 

piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". 

✓ Krīzes skarto biedrību un nodibinājumu nodokļu maksātājam ir tiesības pieteikties nodokļu 

samaksas termiņa pagarinājumam. Tāpat var lūgt piešķirt termiņa pagarinājumu tiem 

nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar 

likumu par nodokļiem un nodevām, ja termiņa kavējums radies COVID-19 rezultātā. 

Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc 

maksājuma termiņa iestāšanās vai šā likuma spēkā stāšanās dienas. Nodokļu 

administrācijai ir tiesības sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no 

iesnieguma iesniegšanas dienas, nokavēto nodokļu maksājumu samaksu. Nokavētajam 

nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, 

netiek aprēķināta nokavējuma nauda. 

Lai šo ieviestu, aicinām Likumprojekta “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas 

un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.pantu izteikt šādā redakcijā: 

“ (1) Krīzes skarto nodokļu maksātājam ir tiesības pieteikties nodokļu samaksas 

termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa 

pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir 

pagarināts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu, ja termiņa 

kavējums radies Covid-19 dēļ. Nodokļu maksātājs ne vēlāk kā divu mēnešu laikā 

pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai šā likuma spēkā stāšanās dienas iesniedz 

pamatotu iesniegumu. Nodokļu administrācijai ir tiesības nokavēto nodokļu 

maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no 

iesnieguma iesniegšanas dienas.” 
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✓ Nodrošināt bezprocentu aizdevumus biedrībām un nodibinājumiem. Aizdevumu piešķirt, 

ja Biedrība un nodibinājums var pierādīt, ka  atbalsts ir nepieciešams Covid-19 ietekmes 

dēļ un ka papildu finansējums palīdzēs atgūties un sekmīgi turpināt saimniecisko darbību, 

pārvarot Covid-19 ietekmes rezultātā finanšu rādītāju kritumu. 

✓ 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 

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.  

✓ Papildus aicinām svītrot Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumu Nr.677 

“Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” 5.punktu un 

likumā paredzēt bruto darba samaksā iekļaut darba devēja veiktā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu daļu. 

✓ 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). 

 

Efektīvākie atbalsta pasākumu īstenošanas mehānismi valsts, pašvaldību un paša sektora 

līmenī 

Par valsts un pašvaldību mehānismiem atbilde ir sniegta iepriekš. 

Paša sektora līmenī novērojams, ka nevalstiskās organizācijas vēlas ar savu ieguldījumu palīdzēt 

tiem, kam tas ir nepieciešams, koordinēt brīvprātīgo kustību, uzņemties sabiedrības informēšanas 

un izglītošanas pienākumus, tai skaitā novērst dezinformāciju, sniegt atbalstu publiskajai pārvaldei 

piesaistīt preces (materiālus), kas nepieciešami krīzes pārvarēšanai.  
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Tāpat sektors var uzņemties pārstāvēt Latvijas intereses starptautiskā līmenī, kad tiks lemts par ES 

fondu finansējumu pārdali, kā arī vest sarunas ar ārvalstu donoriem par iespējamu finansiālo un 

materiālo atbalstu Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai.  

 

 

Laba vēlējumiem, 

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore 

Kristīne Zonberga    

   

 

 

Zonberga 24245580 

kristine@nvo.lv 
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