
Biedrību un nodibinājumu gada pārskati: 
mērķgrupu vērtējumi un viedokļi

Organizāciju un valsts pārvaldes pārstāvju aptauju rezultāti

Rīga, 2022

Izpēti īstenoja: Latvijas Pilsoniskā alianse



Aptaujas izstrādāja, īstenoja un datu analīzi veica Latvijas Pilsoniskā alianse.

Tika īstenotas divu mērķgrupu aptaujas: (1) biedrību un nodibinājumu

pārstāvji, (2) iesaistīto pušu – valsts pārvaldes pārstāvju aptauja. Biedrību un

nodibinājumu pārstāvju aptaujas lauka darbs notika laikā no 2021.gada

21.maija līdz 7.jūnijam. Valsts pārvaldes pārstāvju aptaujas lauka darbs notika

laikā no 2021.gada 29.maija līdz 15.jūnijam. Aptaujas metode bija internetā

programmēta aptaujas anketa. Izlases metode – pašatlase. Aptaujās tika

sasniegtas 60 biedrību un nodibinājumu un 33 valsts pārvaldes pārstāvju

izlases.

Aptauju datu analīzi Latvijas Pilsoniskā alianse īstenoja laika periodā no 2022.

gada aprīļa līdz jūnijam. Šajā ziņojumā apkopoti būtiskākie secinājumi, kā arī

sniegts aptaujā iegūto datu detalizēts rezultātu izvērsums.
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Galvenie secinājumi



01
72% organizāciju novērtē, ka gada pārskats kalpo tikai iesniegšanai 

institūcijām. Tikai 37% organizāciju uzskata, ka tas kalpo arī biedriem, un 

tikai 23% – ka sabiedrībai.
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02
32% organizāciju gada pārskata sagatavošana ir būtisks slogs un sagādā 

problēmas, kamēr 68% apgalvo, ka tā sagatavošana problēmas nesagādā.

03
Tikai 25% organizāciju ir iekšējie standarti, pēc kuriem tiek gatavoti gada 

pārskata vadības ziņojumi.

04
94% valsts pārvaldes pārstāvju novērtē, ka viņiem palīdzētu, ja informācija 

par organizācijām būtu pieejama vienkopus vienotā reģistrā, un 58% 

uzskata, ka šāds reģistrs būtu jāuztur Uzņēmumu reģistram.



05
Lielākā daļa organizāciju uzskata, ka iesaistītās puses no organizācijas gada 

pārskata sagaida informāciju par finanšu avotiem (72%) un par 

organizācijas aktivitātēm (58%). Ievērojami retāk organizācijas 

uzskatījušas, ka gada pārskatos iesaistītās puses būtu ieinteresētas uzzināt 

par organizācijas pārvaldību (17%) un/vai organizācijas pārvaldes 

institūcijām, darbiniekiem, biedriem (12%). Šie novērtējumi lielā mērā 

sakrīt arī ar valsts pārvaldes sniegtajiem vērtējumiem par to, ko tās sagaida 

no gada pārskatiem. Jāuzsver gan, ka pieprasījums no valsts pārvaldes 

pārstāvjiem pēc organizāciju gada pārskatiem ir salīdzinoši neliels – 55% 

norāda, ka meklē informāciju par finanšu avotiem un izlietojumu, tikai 

30% meklē informāciju par organizācijas aktivitātēm, bet citu informāciju 

norāda vēl mazāk.
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Informāciju par organizācijām 48% valsts pārvaldes pārstāvju meklē 

konkrētās organizācijas mājas tīmekļvietnē, 39% google meklētājā, bet 

33% Uzņēmumu reģistrā. Citi informācijas avoti tiek izmantoti retāk.
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Lielākā daļa organizāciju savā tīmekļvietnē vai citā publiski pieejamā 

resursā nodrošina organizācijas kontaktinformāciju (95%), informāciju par 

aktivitātēm (88%), par pārvaldes un izpildinstitūcijas pārstāvjiem (77%), 

kā arī finansētājiem (65%). Tai pat laikā tikai 57% organizācija publicē 

gada pārskatus, tikai 57% ir publicējušas informāciju par biedru 

uzņemšanas procedūru, 47% par darbiniekiem, 37% par lēmumu 

pieņemšanas procesu. Tai pat laikā lielākā daļa valsts pārvaldes pārstāvju 

visu šo informāciju norāda kā nepieciešamu.
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08
Tikai nelielai daļai organizāciju ir izstrādāti rakstiski noteikumi dažādiem 

procesiem. tikai 37% organizāciju ir izstrādāts ētikas kodekss, 27% biedru 

politika, 22% atalgojuma politika, 20% personāla politika, 13% interešu 

konfliktu novēršanas politika. Tai pat laikā lielākā daļa valsts pārvaldes 

pārstāvju uzskata, ka caurskatāmības un atbildības veicināšanai 

organizācijām būtu jāievieš darbības caurskatāmības politika (82%), 

finansējuma pieņemšanas vadlīnijas (70%), interešu konfliktu novēršanas 

politika (67%), ētikas kodekss (64%).



Aptauju rezultāti detalizēti



[Organizācijas] Kādiem 

mērķiem kalpo jūsu 

organizācijas gada pārskats?

%

8

72

37

23

20

Tikai iesniegšanai institūcijām

Biedriem

Sabiedrībai

Atbalstītājiem/ziedotājiem
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7

25

56

12

Sagādā problēmas Drīzāk sagādā

problēmas

Drīzāk nesagādā

problēmas

Nemaz nesagādā

problēmas

32% Sagādā problēmas 68% Nesagādā problēmas

17

15

13

12

Ieņēmumu un izdevumu pārskata

sagatavošana

Vadības ziņojuma sagatavošana

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

Bilances sastādīšana

[Organizācijas] Cik būtisku 

slogu rada gada pārskata 

gatavošana?

Kuras veidlapas sadaļas 

sagatavošana jums sagādā 

vislielākos izaicinājumus?

%
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8

38

7 8
3

13
22

1 stunda 8 stundas 16 stundas 24 stundas 32 stundas 40 stundas Vairāk

[Organizācijas] Aptuveni, cik 

stundas jūs veltiet gada 

pārskata izstrādei?

%
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72

58

17

12

55

30

18

15

Informāciju par finanšu avotiem un

izlietojumu

Informāciju par organizācijas

aktivitātēm

Informāciju par organizācijas

pārvaldību (kā tiek pieņemti lēmumi,

iekšējā politika u.tml.)

Informāciju par organizācijas

pārvaldes institūcijām, darbiniekiem,

biedriem

Organizāciju viedoklis Valsts pārvaldes viedoklis[Organizācijas] Ko, jūsuprāt, 

iesaistītās puses/partneri 

sagaida no jūsu organizācijas 

gada pārskata/vadības 

ziņojumiem?

[Valsts pārvalde] Ko jūs 

sagaidiet no organizācijas gada 

pārskata/vadības ziņojumiem?

%
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48

39

33

24

21

3

3

Konkrētās organizācijas tīmekļvietnē

Google meklētājā

Uzņēmumu reģistrā

Lursoft

Aicinām organizācijai sniegt

informāciju (rakstiski vai mutiski)

Latvijas Vēstnesī

VID Nodokļu informācijas sistēmā

[Valsts pārvalde] Kur meklējat 

informāciju par biedrībām un 

nodibinājumiem?

%
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Ir iekšējie 

standarti

25

Nav iekšējie 

standarti

75

[Organizācijas] Vai jūsu 

organizācijai ir noteikti 

iekšējie standarti, pēc kuriem 

gatavojat gada pārskata 

vadības ziņojumu? 

%
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Ir iekšējie 

standarti

9

Nav iekšējie 

standarti

91

[Valsts pārvalde] Vai jums ir 

noteikti iekšējie standarti, pēc 

kuriem izvērtējat organizāciju 

sniegto informāciju?

%
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Jā

94

Nē

6

[Valsts pārvalde] Vai jums 

palīdzētu tas, ka informācija 

par organizācijām būtu 

pieejama vienkopus vienotā 

reģistrā?

Kam būtu jābūt šāda reģistra 

uzturētājam?

%

58

21

18

Uzņēmumu reģistram

Valsts ieņēmumu dienestam

Kādai no biedrībām vai

nodibinājumiem (pašam sektoram)
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Jā

91

Nē

9

[Valsts pārvalde] Vai jums 

palīdzētu, ja gada pārskata 

vadības ziņojumi tiktu 

izstrādāti pēc vienotas 

struktūras?

%
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[Valsts pārvalde] Kādu papildu 

informāciju  un datus 

vajadzētu norādīt gada 

pārskatu veidlapā, lai iegūtu 

pilnīgu priekšstatu par 

organizācijas darbību?

Sniegtās atbildes

Atsevišķi uzrādīt pārskata gadā saņemtos un izlietotos valsts budžeta līdzekļus, ja tādi 

bijuši.

Būtiskākās iniciatīvas nākamajam pārskata posmam.

Detalizētāku izklāstu par paveiktajām aktivitātēm.

Gada pārskatos būtu jāizvairās no ievērojamu summu norādīšanas bez atšifrējuma 

(piemēram,  "Citi ieņēmumi" un "Citi izdevumi"). Tādējādi gada pārskatos būtu 

pieejams detalizētāks un skaidrāks posteņu atšifrējums.

Īstenotie projekti, saņemtais atbalsts.

Ja organizācija vairākus gadus pēc kārtas (piemēram četrus un vairāk) vadības 

ziņojumā raksta, ka darbība pārskata gadā nav notikusi un norādītā informācija  

bilances posteņos, ieņēmumu un izdevumu pārskatā, ziedojumu un dāvinājumu pārskatā 

liecina par to, ka finansiāla darbība nav notikusi, iesaku vadības ziņojumā iekļaut 

obligāti sniedzamo informāciju par plānotajām organizācijas attīstības perspektīvām, lai 

nodrošinātu statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizēšanu vai izvērtēt iespēju lemt 

jautājumu par organizācijas slēgšanu UR.

Norakstītos līdzekļus.

Organizācijā iesaistīto biedru/nodarbināto skaits.

Pašu kapitāla rādītāji.

Patiesā labuma guvēji.

Plašāka informācija par biedriem. Lai ir skaidrs, kāda ir biedrības  pārstāvniecība - cik 

ir biedri (turklāt aktīvie biedri, kas reāli maksā biedra naudas, iesaistās biedrības 

aktivitātēs), ko tās pārstāv utt.

Vadības ziņojumu varētu papildināt ar organizācijas lēmumu pieņemšanas mehānisma 

aprakstu.

Ziedotāju saraksts.

Ziņas par pastāvīgo darbinieku skaitu; pastāvīgi un atsevišķiem pasākumiem piesaistīto 

darbinieku skaits; informācija par to, vai organizācijai ir darbības stratēģija.
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[Organizācijas] Vai jums 

palīdzētu tas, ka gada pārskats 

būtu pilnībā elektronizēts 

(saglabājot iespēju iesniegt 

pārskatu papīra formā)?

% Jā

85

Nē

15
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[Organizācijas] Vai jums 

palīdzētu, ja gada pārskata 

vadības ziņojuma izstrādei 

būtu vadlīnijas, metodiskie 

norādījumi ar ieteikumiem un 

paskaidrojumiem? 

%
Jā

83

Nē

17
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95

88

77

65

57

57

47

47

42

37

28

22

Kontaktinformāciju

Informāciju par organizācijas aktivitātēm

Informāciju par savas pārvaldes un

izpildinstitūcijas pārstāvjiem

Finansētājus

Organizācijas gada pārskatus

Informāciju par biedru uzņemšanas

procedūru (tikai biedrībām)

Informāciju par darbiniekiem

Izstrādātās politikas, kas regulē organizācijas

darbību

Atgriezeniskās saites un sūdzību iesniegšanas

kārtību

Lēmumu pieņemšanas procesus

Biedru sarakstu

Lobija aktivitātes

[Organizācijas] Vai pašlaik 

nodrošināt atklātību par savu 

organizāciju savā mājas lapā 

vai citā publiski pieejamā 

resursā, publicējot šādus 

datus?

%
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97

94

91

88

85

82

79

76

67

61

61

58

52

48

Kontaktinformācija

Organizācijas gada pārskats

Informācija par organizācijas aktivitātēm

Informācija par organizācijas pārvaldes un

izpildinstitūcijas pārstāvjiem

Finanšu rādītāji (kopsavilkums)

Finansētāji

Lobēšanas un interešu aizstāvības aktivitātes

Informācija par fonda dibinātājiem (tikai

nodibinājumiem)
Izstrādātās politikas, kas regulē organizācijas

darbību
Atgriezeniskās saites un sūdzību iesniegšanas

kārtība

Biedru saraksts

Lēmumu pieņemšanas procesu apraksts

Informācija par darbiniekiem

Informācija par biedru uzņemšanas

procedūru (tikai biedrībām)

[Valsts pārvalde] Kāda 

publiski pieejama informācija 

(organizācijas tīmekļvietnē vai 

citā publiski pieejamā resursā) 

par organizāciju jums ir 

nepieciešama?

%
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[Organizācijas] Vai jums ir 

izstrādāta un spēkā esoša 

(aktuāla) organizācijas 

stratēģija, kas atbilst 

organizācijas statūtos 

noteiktajiem mērķiem/misijai? 

%
Ir

73

Nav

27
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20

73

7

Ārēji piesaistīti revidenti/ auditori

Biedrībām - iekšēji, biedru sapulcē

ievēlēti revidenti (komisija)

Nodibinājumiem – dibinātāju izvēlēti 

revidenti

[Organizācijas] Kas veic 

revidenta funkcijas jūsu 

organizācijā?

%
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37

27

22

20

17

13

13

13

10

2

Ētikas kodekss

Biedru politika

Atalgojuma politika

Personāla politika

Iepirkumu politika

Finansējuma pieņemšanas vadlīnijas

Interešu konfliktu novēršanas politika

Nediskriminācijas politika

Caurskatāmības politika

Brīvprātīgā darba nolikums

[Organizācijas] Kādi 

noteikumi/ procesi (politikas) 

jūsu organizācijā ir rakstiski 

noteikti?

%
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[Valsts pārvalde] Kādas labas 

pārvaldības politikas, jūsuprāt, 

būtu nepieciešams ieviest 

biedrībām un nodibinājumiem, 

lai veicinātu caurskatāmību un 

atbildību?

%

82

70

67

64

48

42

36

30

27

Darbības caurskatāmības politika

Finansējuma pieņemšanas vadlīnijas

Interešu konfliktu novēršanas politika

Ētikas kodekss

Atalgojuma politika

Biedru politika

Iepirkumu politika

Dažādības vadības politika

Personāla politika
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25

53

15

7

Neatjaunojam, jo mums tādu nav

Pēdējo 2 gadu laikā

Pirms 3-5 gadiem

Pirms vairāk nekā 5 gadiem

[Organizācijas] Pirms cik 

gadiem pēdējo reizi atjaunojāt 

kādu no iepriekš atzīmētajiem 

dokumentiem?

%
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[Organizācijas] Vai esat 

ieviesuši finanšu un/vai 

pārvaldes kontroles 

mehānismus (ieskaitot, risku 

novēršanas), lai uzlabotu 

finanšu neatkarību un 

caurskatāmību? 

%

Jā

28

Nē

72
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5

52

43

Ir izstrādāta skaidra politika

Nav rakstiska procedūra, bet principi

tiek ieviesti

Tas ir organizācijas valdes atbildība

[Organizācijas] Vai jums ir 

izstrādāti un ieviesti 

organizācijas principi, kas 

nosaka jūsu organizācijas 

politisko un finansiālo 

neatkarību?

%
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[Valsts pārvalde] Kas būtu tie 

aspekti, kas var uzlabot 

biedrību un nodibinājumu 

reputāciju un atpazīstamību 

Latvijā?

Sniegtās atbildes

Argumentēta interešu aizstāvība.

Biedrībām būtu vairāk savstarpēju jāsadarbojas, nevis savstarpēji jākonkurē.

Caurskatāmība finanšu līdzekļu saņemšanā un izlietojumā.

Darbības caurskatāmība.

Aktīvāka organizācijas popularizēšana.

Finansiālās  darbības caurskatāmība un tās atbilstība statūtos noteiktajiem mērķiem un 

uzdevumiem.

Godprātīgs darbs.

Informācijas pieejamība un tās caurspīdīgums.

Publiski pieejama informācija par biedrību, tās darbu, dalībniekiem utt. 

Reāla darbība, nevis tikai runāšana.

Reputāciju un atpazīstamību biedrības un nodibinājumi var uzlabot paši un ar 

konkrētām darbībām, piemēram, savās mājas lapās viegli uztveramā formātā publicējot 

informāciju par aktivitātēm, sasniegumiem, plānotajiem darbiem, kā arī viegli 

uztveramā valodā informējot sabiedrību par gada rezultātiem, samaksāto VID 

administrēto nodokļu (nodevu) apjomu, atalgoto darba algu u.c.

Skaidri definēta misija un vīzija, kas tiek apstiprināta ar konkrētiem darbiem un 

iniciatīvām.

Vairāk  informācijas masu informācijas līdzekļos.

Vienota NVO sistēma.



Aptauja un datu analīze īstenota iniciatīvas “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” ietvaros, kuru īstenoja 

Valsts kanceleja sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Islandes iedzīvotāju fondu. 

Iniciatīvas īstenošana tiek atbalstīta Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta 

2014 – 2021. gadam Divpusējās sadarbības fonda ietvaros.


