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Rīgā 
14.10.2020. Nr. LPA 1.7.-112 

 

Ministru prezidentam K. Kariņam 

 

Par nevalstiskā sektora sniegto atbalstu 

ārkārtas stāvokļa laikā 

 

2020. gada pavasarī, kad tika izsludināta ārkārtas situācija valstī un noteikti ierobežojumi 

Covid-19 vīrusa negatīvo seku novēršanai, nozīmīgu lomu ieņēma nevalstiskais sektors, 

pierādot, ka nevalstiskais sektors (organizācijas un brīvprātīgie) ir neatsverams resurss krīzes 

un pēc-krīzes periodā. Tomēr biedrības “Latvijas Pilsoniskās alianses” ieskatā, nevalstiskais 

sektora resurss netika atzīts publiskajā pārvaldē, tādēļ, ņemot vērā, ka atkārtojas vīrusa Covid-

19 pandēmijas situācija jeb “otrais vilnis”, nevalstiskais sektors (turpmāk - NVO) uzskata, ka 

ir nepieciešams gatavoties dažādiem rīcības scenārijiem, tajā skaitā arī nosakot NVO lomu 

krīzes seku mazināšanai. 

 

Kā būtiskākie secinājumi no Covid-19 krīzes “pirmā viļņa” ir sekojoši: 

- NVO, kuras pārstāv pilsonisko sabiedrību, joprojām nav līdzvērtīgs sarunu partneris nozaru 

ministriju darba grupās un politiskajās diskusijās, kurās lemj par krīzes seku mazināšanu, lai 

gan NVO var efektīvi apzināt dažādu sociālo grupu, tai skaitā mazaizsargāto vajadzības un 

sniegt informāciju publiskai pārvaldei; 

- NVO netiek atzītas kā līdzvērtīgi darba devēji, darba ņēmēji un nodokļu maksātāji 

komercsabiedrībām, tādējādi atstājot NVO un to darbiniekus bez valsts atbalsta krīzes situācijā; 

- Palīdzības un atbalsta sniegšanā NVO ir ierobežotas, jo nevar finansiāli nodrošināt savas 

organizācijas darbību, it īpaši, kad pieaug izmaksas drošības nosacījumu ievērošanai, tai skaitā 

brīvprātīgo veselības apdrošināšana un dezinfekcijas līdzekļu iegāde;  

- NVO spēlē būtisku lomu sabiedrības informēšanā un izglītošanā, kas ir efektīvs atbalsts 

jebkuras krīzes situācijā. Tomēr iztrūka savlaicīga un mērķtiecīga informācijas nodošana 

sadarbības partneriem no publiskās pārvaldes, lai NVO efektīvi var sniegt atbalstu informācijas 

izplatīšanā, vienlaikus mazinot arī viltus ziņu un populisma izplatīšanos;  

- NVO ir būtiska loma sabiedrības mobilizēšanā un koordinēšanā krīzes situācijās, tai skaitā 

organizēt rīcību krīzes situācijā. Taču līdz šim iztrūka vadlīnijas, kā brīvprātīgo kustības var 

iesaistīties, neapdraudot sevi un apkārtējos, kā arī iztrūka oficiāla informācija, kāds atbalsts ir 

nepieciešams publiskajai pārvaldei un sabiedrības dažādām mērķa grupām, lai NVO var vēl 

aktīvāk iesaistīties.  

 

Ņemot vērā secinājumus no iepriekšējās pieredzes, Latvijas Pilsoniskā alianse aicina veikt 

sekojošas rīcības un paredzēt atbalstu, kas ir nepieciešams NVO, atkārtota vīrusa Covid-19 

pandēmijas situācijā: 

- nozaru ministriju darba grupās un citās diskusijās NVO, kuras pārstāv pilsonisko sabiedrību, 

paredzēt līdzvērtīga sarunu partnera statusu sociālajiem partneriem un biznesa pārstāvošām 

organizācijām, un iekļaut NVO pārstāvi šo darba grupu sastāvā. Latvijas Pilsonisko aliansi 

iekļaut kā pastāvīgo sarunu partneri; 

- rast risinājumu, kā NVO un to darbinieki var saņemt valsts atbalstu krīzes situācijā, ņemot 

vērā, ka to finanšu modelis atšķiras no komercuzņēmumiem;  

- izstrādāt atbalsta programma tām NVO, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu, kas paredz 

atbalstīt tādas aktivitātes, kas īstenotas papildus valsts pārvaldei, lai novērstu Covid-19 krīzes 
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ietekmi; lai atbalstītu organizācijas, kuras ir Covid-19 skartas; iekārtu un materiālu iegāde, kas 

nepieciešami, lai īstenotu iepriekš minētās darbības; 

- NVO ir izteikušas gatavību iesaistīties atbalsta sniegšanā arī brīvprātīgi, piemēram, sniedzot 

palīdzību sociālās palīdzības iestādēs un centros, taču šāda darba veikšanai ir nepieciešamas 

apmācības un vadlīnijas darba veikšanai, kā arī sociālās garantijas un atbalsts, piemēram, 

veselības apdrošināšana. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu jēgpilni iesaistīt NVO 

krīzes pārvarēšanā, tai skaitā Covid-19 vīrusa negatīvo seku novēršanā, jo īpaši iesaistot darba 

grupās ar līdzvērtīga partnera statusu. 

 

 

 

Ar cieņu, 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 

 
Vēstule ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par vēstules saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 

 

 

 
 

 

 

 

Zonberga 24245580 

kristine@nvo.lv 
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