
P I L S O N IS KĀ S  SA B I E D RĪBA S  O R GA N I Z ĀC I JA S
L A BA S  PĀ RVA L DĪBA S  PA M AT P R I N C I P I

Organizāci ju labas pārvaldības intensitātes barometrs

2 0 2 1 .GA DS

JA U TĀ J U M U  KO M P L E KS S



P I R M A IS  P R I N C I PS :

Laba pārvaldība organizāci jas  pamatdokumentos

Vai organizāci ja i  i r iekšēj i  (oficiāl i -  apstiprināts ar lēmumu atbi lstošā institūci jā)  
noteiktas vērtības,  mis i ja ,  v īz i ja  un mērķi  un ir spēkā esoša stratēģi ja ,  kādā 
veidā sasniegt organizāci jas dibināšanas br īdī ,  vai  velāk noteiktus mērķus?

Vai  organizāci jā  i r noteikts mehānisms,  kā biedri ,  darbinieki ,  sadarbības part-
neri  var iesaistīties Stratēģi jas izstrādes procesā? Tajā skaitā ar ī  ņemta vērā no-
teiktās jomas valsts/ pašvaldības pol itikas ietekme uz organizāci jas darbību? 
Vai  tiek anal izēta šo ieteikumu/ ietekmes nozīme organizāci jas mērķu kontek-
stā?

Vai  stratēģi jas ,  plānošanas un mērķu noteikšanas aktivitātes i r savstarpēj i  
saistītas,  kā ar ī  i r noteiktas to pr ior itātes?

Vai  v is i  darbinieki ,  b iedri  un aktīvisti,  kā ar ī  br īvprātīgie i r informēti par orga-
nizāci jas stratēģi ju un pārzina to? Vai  i r dati,  kas apl iecina viņu informētības 
l īmeni )?

Vai  v isas ie interesētās puses (mērķa grupa (c ik iespējams) ,  z iedotāj i ,  sadarbības 
partneri  un sabiedrība)  i r informēti par organizāci jas  stratēģi ju? (Vai  i r dati,  kas 
apl iecina viņu informētības l īmeni )?

Vai  organizāci jas stratēģi ja  tiek regulār i  pārskatīta (ņemot vērā mainīgos ārējos 
un iekšējos apstākļus) ,  anal izējot  organizāci jas plānu saskaņu ar organizāci jas 
statūtiem, plānotos un reālos sasniegumus?

Vai  organizāci jā  i r ieviests mehānisms,  kā nodrošina informāci jas apriti ar v isām 
organizāci jas darbībā iesaistītajām personām par nozares kā ar ī  būtiskiem ekon-
omiskaj iem, pol itiskaj iem jaunumiem, kas ietekmē organizāci jas darbību?

Vai  nozīmīgākaj iem attīstības procesiem organizāci jā ,  piemēram, pakalpojumu 
sniegšana,  interešu aizstāvība u.c . ,  i r noteikti indikatori  un kārtība izvirz īto 
mērķu sasniegšanas kontrolei?

Vai  organizāci jas stratēģi ju apstiprina biedri  vai  to iecelta pārraudzības in-
stitūci ja?



OT RA IS  P R I N C I PS :

Laba pārvaldība organizāci jas  vadībā

Vai vadītāj i  (padome un valde)  ikdienā praktizē organizāci jas mis i ju ,  v īz i ju un 
vērtības un ir dati,  kas to apl iecina?

Vai  organizāci jas biedriem ir pieejama informāci ja  un atbi ldīgās amatpersonas 
atskaitās  par būtiskākaj iem valdes lēmumiem, tajā skaitā finanšu l īdzekļu 
iz l ietojumu?
Vai  organizāci jā  i r ieviests un reglamentēts izpi ldvaras uzraudzības me-
hānisms,  kas nosaka skaidru un regulāru izpi ldinsitūci jas atskaitīšanās me-
hānismu organizāci jas biedriem?

Vai  vadība (padome un valde -  kopā vai  atsevišķi )  veic ina labu pārvaldību ik-  
dienā visos organizāci jas procesos un ir dati,  kas to apl iecina?

Vai  vadītāj i  motivē un pi lnvaro darbiniekus iesaistīties organizāci jas attīstības 
vai  procesu uzlabošanas pasākumu īstenošanā?

Vai  vadītāj i  nodrošina resursus ( la iku,  v ietu,  naudu,  materiā lus,  informāci ju) ,  
kas nepieciešama nozīmīgu organizāci jas attīstības procesu īstenošanai?

Vai  vadītāj i  (padome un valde)  informē visus darbiniekus par lēmumiem, kas 
pieņemti un ietekmē darbinieku darbu – vai  starp lēmēj institūci ju un izpi ldin-
stitūci ju pastāv regulāra informāci jas aprite?

Vai  vadītāju personīgā komunikāci ja  ar sadarbības partneriem (z iedotāj iem, 
c itām organizāci jām, valsts  vai  pašvaldības insititūci jām, kuras strādā orga-
nizāci jas darbības jomā u.c . )  i r s istemātiska un profesionāla?

Vai  valdes,  padomes locekļu pi lnvaru termiņš un pārvēlēšanas kārtība ir pub-
l iski  pieejama.



T R E ŠA IS  P R I N C I PS :

Laba pārvaldība struktūrā

Vai organizāci jā  regulār i  notiek biedru sapulces,  kas apstiprina gada pārskatu 
un atbi lstoši  statūtiem ievēl  pārvaldes institūci jas?

Vai  organizāci jā  i r ieviests un reglamentēts interešu konfliktu pārvaldības me-
hānisms un vai  atbi ldīgās personas ir ar to iepazīstinātas un to ievēro?

Vai  v is iem nozīmīgākaj iem amatiem, gan lēmēj insitiūci jā ,  gan izpi ldinstitūci jā  i r 
izveidoti amatu apraksti,  kas nosaka pienākumus,  funkci jas ,  tiesības  un 
pēctecības plānus?

Vai  darbinieku,  br īvprātīgo,  aktīvistu,  biedru sniegums (pienesums)  tiek re-  
gulār i  novērtēts?

Vai  darbiniekiem tiek piedāvātas apmācību,  koučinga,  konsultāci ju iespējas ,  
kas viņam vai  v iņai  nepieciešamas savu darba pienākumu veikšanai?

Vai  organizāci ja  anal izē procesu,  programmu, projektu rezultātus (piemēram, 
programmu ietekmi uz mērķa grupu vai  jomu,  kuru organizāci ja  cenšas 
uzlabot,   sa l īdzinājumu ar c itu l īdzgu jomu organizāci ju aktivitātēm?

Vai  organizāci jas vadība veic noteiktas darbības,  ja  pastāv pārāk l ie la  novirze 
no plāna?

Vai  organizāci jas biedru saraksts i r publ iski  pieejams?

Vai  organizāci jas struktūra i r publ iski  pieejama un atbi lst  Statūtos noteikta-
jam?



C E T U RTA IS  P R I N C I PS :

Laba pārvaldība visos organizāci jas  procesos

Vai i r noteikti un definēti (aprakstīti) būtiskākie darbības procesi  organizāci jā ,  
ta jā  skaitā noteiktas atbi ldīgās personas,  to īstenošanas kārtība vis iem ir 
z ināma?

Vai  k l ientu (mērķa grupas/ grupu / biedru)  atsauksmes un ierosinājumi tiek 
izmantotas,  la i  uzlabotu organizāci jas darbības procesus?

Vai  i r definēti un ieviesti procesu novērtēšanas rādītāj i?

Vai  finanšu darī jumus organizāci jā  apstiprina vismaz divas amatpersonas,  kur 
viena no tām ir vadošā amatpersona organizāci jā?

Vai  organizāci jā  i r procedūra,  kuras ietvaros tiek apzināti organizāci jas darbī-
bas r iski  un plānoti scenāri j i  to novēršanai?

Vai  organizāci ja i  i r finanšu uzkrājumi,  kas sniedz iespēju vismaz tr īs  mēnešus 
turpināt darbību,  gadī jumā,  ja  c iti finansētāj i  pārtrauc finsiālā atbalsta 
sniegšanu?

Vai  Jūs pārbaudiet  savus potenciālos finansētājus un to darbības saskaņu ar 
Jūsu organizāci jas vērtībām?

Vai  darbības procesi  tiek regulār i  novērtēti,  izmantojot procesu novērtēšanas 
rādītājus,  kas izstrādāti tieši  Jūsu organizāci ja i?

Vai  organizāci ja  saviem darbības procesiem izvirza mērķus un to uzlabošanas 
uzdevumus noteiktā (pašas organizāci jas noteiktā)  la ika posmā?



P I E K TA IS  P R I N C I PS :

Laba pārvaldība ci lvēku vadībā

Vai organizāci jas vadība (padome un valde)  īsteno procesus,  kas nodrošina,  ka 
darbinieku (ta jā skaitā aktīvistu un br īvprātīgo,  ar ī  b iedru)  v iedokl is  tiek uz-
klausīts  un ņemts vērā organizāci jas attīstībā?

Vai  organizāci jā  i r procesi ,  kas veido un uztur organizāci jas mērķu sasniegšanā 
nozīmīgāko darbinieku iesaisti un noturēšanu?

Vai  vadītājam/ vadītājām ir noteikts vietnieks/ce vai  c i lvēks,  kurš i r z inošs 
jautājumos,  kurus veic vadītājs? (Jaunā paaudze organizāci jā) .

Vai  vadītāj i  motivē un pi lnvaro darbiniekus iesaistīties organizāci jas attīstības 
vai  procesu uzlabošanas pasākumu īstenošanā?

Vai  oganizāci jā  i r procesi ,  kuros tiek apkopotas un izmantotas darbinieku,  
br īvprātīgo,  aktīvistu atsauksmes un ierosinājumi,  la i  regulār i  uzlabotu orga-
nizāci jas darba vidi ,  veic inātu ci lvēku labbūtību un darba un pr ivātās dzīves 
l īdzsvaru?

Vai  organizāci ja  nodarbina darbiniekus atbi lstoši  l ikumam un veic sociālās ap-
drošināšanas obl igātās iemaksas?

Vai  organizāci jā  tiek nodrošināta regulāra darbinieku,  biedru un aktīvistu in-
formēšana un/vai  izgl ī tošana par organizāci jas mērķiem un veikta to sa-  
skaņotība ar c i lvēku personiskaj iem mērķiem?

Vai  organizāci ja  uz vakantajām darba vietām, vadošajām pozīc i jām pārsvarā 
organizē atklātus konkursus?

Vai  organizāci ja i  i r ētikas kodekss,  kuru izstrādājuši  darbinieki ,  br īvprātīgie un 
aktīvisti?



V IS PĀ RĪG I  O R GA N I Z ĀC I JA S  V Ē RTĪB U  JA U TĀ J U M I

Vai organizāci ja  plānojot ,  īstenojot un izvērtējot  aktivitātes seko i lgtspējas 
pr incipiem?

Vai  organizāci ja  savā darbībā veic ina vēl  neiesaistītu sociālo grupu iekļauša-
nu?


