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2. Vispārīgā informācija
OVS nepieciešamība
LBPA Statūtu VIII nodaļa paredz, ka LBPA kopsapulce uz vienu (1) gadu ievēl LBPA valdi un tās
priekšsēdētāju, nosakot ierobežojumus valdes priekšsēdētājam atkārtoti kandidēt vairāk kā vienu termiņu pēc
kārtas. Šādas Statūtu redakcijas mērķis ir nodrošināt augstu LBPA valdes aktivitāti, stimulējot iespēju katru
gadu valdē nonākt aktīvākajiem biedriem. Augstai personāla mainībai ir arī negatīva ietekme uz LBPA darbu –
ir apgrūtināta informācijas plūsma no vienas valdes uz nākamo, kā rezultātā nepieciešama vienota OVS
rokasgrāmata, kas nodrošinātu konsekventu LBPA politikas un darbības īstenošanu, uzdevumu izpildi un
mērķa sasniegšanu.
OVS ieviešana un uzturēšana ļaus ilgtermiņā LBPA nodrošināt efektīvu un konsekventu LBPA organizācijas
politikas īstenošanu, uzdevumu izpildi un mērķa sasniegšanu.

Definīcijas1
Dokumenta autors
Dokuments
Pārvaldes dokuments
Kārtība
Kvalitāte
Lietvedība

Pieraksts
Risks
Risku vadība

persona, kas parakstījusi dokumentu.
jebkurā veidā uz papīra pierakstīta un parakstīta oficiāla, oriģināla vai tiesiska
informācija, kas apliecina kārtību kādas noteiktas procedūras vai saistību
veikšanai vai izpildei.
dokuments, ar kura palīdzību organizācija īsteno vadību.
kādas konkrētas darbības oficiāli noteiktu procedūru apraksts un skaidrojums.
produkta vai pakalpojuma īpašību kopums, kas nosaka tā spēju apmierināt
iepriekš noteiktas prasības.
dokumentēšanai lietojamo darba sistēmu, metožu un paņēmienu kopums, kas
nodrošina organizācijas darbību dokumentēšanu atbilstoši likumdošanas
prasībām: dokumentu sagatavošana un noformēšana atbilstoši pastāvošajām
prasībām; dokumentos doto uzdevumu izpildes termiņu ievērošana un to
kontrole; dokumentu saglabāšana.
dokumentēts apliecinājums par veiktu vai neveiktu darbību.
kāda nākotnes notikuma ar negatīvu ietekmi iespējamība, kas apdraud
organizācijas mērķu sasniegšanu. Riskus var izmantot pozitīvu rezultātu
sasniegšanai, īstenojot atbilstošu risku vadību.
risku kontroles sistēmas komponente, process, ko uzrauga organizācijas
vadība un kas palīdz organizācijā iepriekš noteikt vājās vietas tās ikdienas
darbā un nākotnes plānos, kā arī līdz minimumam samazināt riska iespējamo
negatīvo ietekmi. Risku vadībā ietilpst risku noteikšana, risku novērtējums un
nodrošināšanās pret riskiem.

Lietotie apzīmējumi
OVS – organizācijas (kvalitātes) vadības sistēma
OVR – organizācijas (kvalitātes) vadības rokasgrāmata
1

Definīcijas LBPA organizācijas vadības rokasgrāmatas izpratnē
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LBPA – Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija
IT – informācijas tehnoloģijas
PR – sabiedriskās attiecības

Piezīmes
Šī organizācijas vadības rokasgrāmata ir Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas īpašums.

3. Par Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju (LBPA)
2010.gada nogalē tika aizsāktas būvkonstrukciju projektētāju kluba aktivitātes, kas aptvēra aktīvus nozares
speciālistus un interesentus. Kluba mērķis bija attīstīt savstarpējo komunikāciju un sadarbību, kā arī celt
nozares profesionālo līmeni.
2011.gada 29.aprīlī tika pieņemts lēmums un nodibināta Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija.
Līdzšinējā darbībā LBPA ir koncentrējusies uz vienotas informatīvās telpas izveidi uzturot un attīstot
www.lbpa.lv, būvkonstrukciju projektēšanas nozares pārstāvju un visas sabiedrības informēšanu, izglītojošu
semināru un mācību organizēšanu, ar nozari saistītu dokumentu izstrādi un popularizēšanu un Latvijas
būvkonstrukciju projektētāju interešu pārstāvniecību.

4. Organizācijas politika
Kas ir LBPA?
LBPA ir sabiedriska organizācija, kas apvieno būvniecības procesa dalībniekus, kam ir interese par
būvkonstrukciju projektēšanu.

Ko dara LBPA?
1. Apvieno būvkonstrukciju projektēšanas nozares profesionāļus un interesentus.
2. Nodrošina Latvijas būvkonstrukciju projektēšanas nozares interešu pārstāvniecību un viedokļa paušanu.
3. Nodrošina zināšanu paaugstināšanu, organizējot pieredzes apmaiņu, labās un sliktās prakse piemēru
analīzi, seminārus.
4. Sekmē būvkonstrukciju projektēšanas nozares profesionāļu ētikas normu izpildi.
5. Veic ar Latvijas būvkonstrukciju projektēšanas nozari saistītu dokumentu (metodisko materiālu,
profesionālo standartu u.c.) izstrādi un sniedz priekšlikumus nozares normatīvajiem dokumentiem.
6. Veic komunikāciju ar sabiedrību un sabiedrības izglītošanu būvkonstrukciju projektēšanas jautājumos.
7. Rūpējas par Latvijas būvkonstrukciju projektēšanas nozares prestiža celšanu Latvijas un ārvalstīs.

Kas nosaka LBPA darbību?
1. LR normatīvo aktu prasības:
a. Vispārīgie normatīvie akti:
i. Biedrību un nodibinājumu likums.
ii. MK noteikumi Nr.308 „Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un
nodibinājumu reģistrā”.
5
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2.
3.
4.
5.
6.

iii. MK noteikumi Nr.221 „Noteikumi par pieteikumiem ieraksta izdarīšanai biedrību un
nodibinājumu reģistrā”.
iv. Darba likums.
v. Fizisko personu datu aizsardzības likums.
vi. LR likums „Par grāmatvedību”.
vii. LR likums „Gada pārskatu likums”.
viii. MK noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu”.
ix. MK noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
b. Specifiskie normatīvie akti:
i. Būvniecības likums
ii. MK noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
iii. MK noteikumi Nr.963 „Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti “Nevalstisko organizāciju
administratīvās kapacitātes stiprināšana””
LBPA statūti.
LBPA Biedru kopsapulce.
Personīgās iniciatīvas.
Tirgus situācija.
Sabiedrības interese.

5. LBPA vīzija, misija, vērtības, mērķa grupa un ieinteresētās puses
Vīzija:
Līdz 2020.gadam kļūt par Latvijas būvkonstrukciju projektēšanas nozares virzītāju, apvienojot Latvijas
profesionālos būvkonstrukciju projektētājus un nozares interesentus, lai nodrošinātu nozares attīstību, ētikas
principu ievērošanu, profesionālo zināšanu pārmantojamību un jaunās paaudzes profesionāļu izglītošanu,
būvkonstrukciju projektētāju interešu pārstāvniecību būvniecības industrijas un visas sabiedrības interešu
vārdā.

Misija jeb mērķis:
Veicināt Latvijas būvkonstrukciju projektēšanas nozares attīstību un konkurētspēju.

Vērtības:
1. Ētika.
2. Kompetence.
3. Kvalitāte.

Darbības mērķa grupa:
1. LBPA biedri
2. Latvijas būvkonstrukciju projektēšanas nozares dalībnieki
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Ieinteresētās puses:
1. Būvniecības nozares organizācijas.
2. Publiskās pārvaldes iestādes, kas darbojas būvniecības nozarē.
3. Sabiedrība kopumā.

6. LBPA organizācijas mērķi 2013.gadam:
#

Organizācijas mērķis

Apjoms

Termiņš

Atbildīgais

1

LBPA pasākumi un semināri

7

2013.gads

G.Počs

1.1

Lielie LBPA organizētie vai atbalstītie semināri

3

2013.gads

K.Bondars

1.2

LBPA darbnīcas

2

2013.gads

N.Tirāns

1.3

Kluba pasākumi

2

2013.gads

M.Studers

1.4

LBPA neformālie pasākumi – sporta spēles

1

2013.gada
vasara

M.Studers

1.5

LBPA izbraukuma pasākumi

2

LBPA dokumentu izstrāde

2

N.Tirāns

2.1

LBPA Profesionāla standarta 2013.gada
redakcijas sagatavošana
LBPA Profesionālā standarta metodisko
norādījumu sagatavošana
Sekmīga SIF projekta realizācija un projekta
mērķu sasniegšana
LBPA profesionālais standarts tiek pielietots
praksē

1

līdz 2014.gada
1.februārim
līdz 2014.gada
1.februārim
līdz 2014.gada
1.aprīlim
līdz 2014.gada
1.aprīlim
2013.gads

2.2
3
4

1
1

N.Tirāns
N.Tirāns,
G.Počs
G.Počs

vismaz
N.Tirāns
25
projektos
*katru gadu LBPA Valde pārskata un aktualizē saskaņā ar kārtību kādā tiek veikta stratēģiskā plānošana.
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7. LBPA organizatoriskā struktūra 2013

Intereses
(KLUBS)

Statūti
Biedru
Kopsapulce

(ASOCIĀCIJA)
Valde

N.Tirāns

Dokumentu
izstrāde

G.Vilks

Interešu
grupu vadība

G.Počs
(VP)

K.Bondars

M.Studers

Plānošana un
uzraudzība

Juridiskie
jautājumi

PR

Finances un
grāmatvedība

Pasākumu
organizācija

Biedru
uzņemšana

Apzīmējumi:
tiešās atbildības

IT

informācijas plūsma

KVS
8

Admin.
vadība
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8. LBPA procesi
Pamatdarbība procesi
1. Informācijas sniegšana un apmācības.
2. Nozares dokumentu izstrāde un izskaidrošana.
Atbalsta procesi
1. Finanšu vadība.
2. Juridisko jautājumu vadība.
3. Infrastruktūra.
4. Cilvēkresursi.
5. Dokumentu un pierakstu vadība.
6. OVS ieviešana, uzturēšana un uzlabošana.
Vadības procesi
1. Stratēģiskā plānošana (stratēģija, politika, uzdevumi, mērķi).
2. Komunikācijas nodrošināšana (atbildību un pilnvaru noteikšana).
3. Uzraudzība un analīze (tai skaitā risku vadība, lēmumi).

LBPA procesu modelis
Atbalsta
procesi

Pamatdarbība

Mērķauditorija

Vadības
procesi

&
Ieinteresētās
puses
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Pamatdarbības procesi
Informācijas sniegšana un apmācības

10

LBPA organizācijas vadības rokasgrāmata V1.1:2013.06
Nozares dokumentu izstrāde un izskaidrošana
Nozares dokumentu izstrādes shēma:

11
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Normatīvo dokumentu izskaidrošanas shēma:
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Atbalsta procesi
Finanšu vadība
1. LBPA finanšu vadību nodrošina atbildīgais valdes loceklis (sk. LBPA organizatorisko struktūru).
2. Finanšu vadība sevī ietver:
• LBPA gada budžeta sastādīšanu.
• Visas darbības ar LBPA bankas kontu un kontam piesaistīto norēķinu karti.
• LBPA finanšu līdzekļu un to plūsmas uzraudzību, ziņošanu valdei un darbu ar biedriem,
ziedotajiem un sponsoriem.
• Biedra naudu un ziedojumu reģistra uzturēšanu.
• Projektu finanšu plūsmas uzraudzība.
• Grāmatvedības organizāciju.
• Rēķinu apmaksu un maksājuma dokumentu apkopošanu un nodošanu grāmatvedībā.
Juridisko jautājumu vadība
1. LBPA juridisko jautājumu vadību nodrošina atbildīgais valdes loceklis (sk. LBPA organizatorisko struktūru).
2. Juridisko jautājumu vadība sevī ietver:
a. Juridisko risku monitoringu.
b. Juridisko konsultantu piesaisti pēc nepieciešamības saskaņā ar valdes lēmumu.
c. Juridisko risku novēršanas vadību, dokumentēšanu, ziņošanu valdei.
Infrastruktūra
1. LBPA savu uzdevumu izpildei un mērķu sasniegšanai piesaista nepieciešamo infrastruktūru uz
vienošanās pamata.
2. Par nepieciešamo infrastruktūru piesaisti atbild ieinteresētais valdes loceklis.
Cilvēkresursi
1. LBPA tiek īstenota vertikālā cilvēkresursu vadība.
2. Par cilvēkresursu piesaisti un noteikumiem lemj valde.
3. Par nepieciešamību piesaistīt cilvēkresursus valdē var vērsties jebkurš valdes loceklis, nozīmētais
atbildīgais, administratīvais darbinieks, projekta vai darba grupas vadītājs.
Citi jautājumi
Revīzijas komisija un vadības pārskata izstrāde
1. Revīzijas komisijas darbu un vadības pārskata izstrādi vada atbildīgais administratīvais vadītājs (sk. LBPA
organizatorisko struktūru).
2. Revīzijas komisiju atbilstoši statūtiem nozīmē atbildīgais valdes loceklis.
3. Revīzijas komisijas uzdevums ir reizi gadā pirms biedru kopsapulces izstrādāt vadības ziņojumu un
prezentēt to biedru kopsapulcei.
4. Vadības ziņojumā jāapskata šādi jautājumi:
• Jānorāda pārskata periods.
• Revīzijas komisijas ziņojuma sagatavošanai veiktās darbības un pamatojums.
• Biedru statistika.
13
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•
•
•
•
•
•
•

Finanšu plūsmas pārskats (ienākošās summas pa pozīcijām, izdevumi pa pozīcijām, konta
atlikums, izdevumu pamatotība).
Problēmu analīze.
Iekšējo auditu rezultātu analīze.
Strukturālās izmaiņas.
Sadarbība ar citām organizācijām.
LBPA valdes darbības izvērtējums un pasākumu plāna izpilde.
Ierosinājumi nākamajam periodam.

Organizācijas vadības sistēmas ieviešana, uzturēšana un uzlabošana
1. Ar 2013.gadu LBPA uzsāk organizācijas vadības sistēmas ieviešanu sava darbībā.
2. Organizācijas vadības sistēmas ieviešanas plāns:
Izpildes
Nepieciešamie
#
Mērķis
Atbildīgais
termiņš
resursi
OVS rokasgrāmatas apstiprināšana un
1
2013.07.31.
G.Počs
IT speciālists
publicēšana www.lbpa.lv
OVS sistēmas apspriešana valdē,
2 komentēšana, rediģēšana (ja
2013.09.30.
G.Počs
nav
nepieciešams)
LBPA OVS rokasgrāmatas publicēšana
3
2013.10.01
G.Počs
IT speciālists
www.lbpa.lv (ja nepieciešams)
2 cilvēki – lietvedis un
4 Dokumentācijas un procedūru organizācija 2013.11.30
G.Počs
uzņemšanas komisijas
vadītāja
5 Iekšējais audits
2014.02.01
G.Počs
1 auditors
6 OVS rediģēšana (ja nepieciešams)
2014.02.17
G.Počs
nav
7 OVS ieviesta praksē
2014.03.01
G.Počs
nav
Dokumentu un pierakstu vadība
Obligāti veicamie pieraksti:
1. Biedru kopsapulces protokoli.
2. Valdes sēžu protokoli.
3. Valdes lēmumi.
4. Valdes rīkojumi.
5. Valdes pilnvarojumi.
6. Pieņemšanas-nodošanas akti.
Pārvaldes dokumentu vadība
1. LBPA valde ir atbildīga par pārvaldes dokumentu izstrādi, uzglabāšanu.
2. Valde nozīmē atbildīgo par pārvaldes dokumenta izstrādi, uzglabāšanu.
3. Pārvaldes dokumenti tiek izstrādāti pēc vajadzības, uz iesnieguma un/vai valdes lēmuma pamata.
4. Valde nosaka pārvaldes dokumentu veidu:
14
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publiski pieejams dokuments, piemēram, LBPA statūti, biedru uzņemšanas kārtība, utt.
(dokumenti pieejams LBPA mājaslapā);
• LBPA iekšējās lietošanas dokuments (dokumenta nosaukums pieejams LBPA mājaslapā,
dokuments papīra formā pieejams dokumenta turētāja birojā);
5. Publiski pieejamo dokumentu un LBPA iekšējās lietošanas dokumentu nomenklatūras lietas elektroniskā
versija pieejam un tiek uzturēta LBPA mājaslapā.
Protokolēšanas kārtība
1. Protokolētāju nozīmē notikuma vadītājs.
2. Protokolu var veidot elektroniski, kā arī papīra formātā raksts rokrakstā. Otrajā gadījumā rokrakstam jābūt
skaidri salasāmam.
3. Protokolā nepieciešams fiksēt:
• Notikuma nosaukums, datums, vieta, sākuma un beigu laiks.
• Dalībnieki, notikuma vadītājs un protokolētājs.
• Darba kārtība.
• Izskatītie jautājumi.
• Lēmums.
• Notikuma vadītāja un protokolētāja paraksts.
4. Visi protokoli jāsaglabā LBPA lietvedībā A nomenklatūras lietā.
5. LBPA Biedru kopsapulces protokolu glabāšanas laiks – 20 gadi, pārējos protokolus ne ilgāk kā 5 gadus.
Biedru uzņemšanas dokumentu vadība
1. LBPA biedru uzņemšanu nosaka Kārtība K-1.
2. Saņemts kandidāta pieteikums (pa pastu uz juridisko adresi vai elektroniskā veidā uz biedrības e-pastiem
lbpa@lbpa.lv vai uznemsana@lbpa.lv ).
3. Uzņemšanas komisijas vadītājs/a iegrāmato pieteikumu B nomenklatūras lietā to aizpildot rokrakstā.
4. Gadījumā, ja pieteikums saņemts elektroniski, pēc iegrāmatošanas tas tiek izdzēsts.
5. Reizi mēnesī uzņemšanas komisijas vadītājs/a ziņo atbildīgajam valdes locekli par aktuālo situāciju.
6. Pirms jauno biedru uzņemšanas valdes sēdes visi kandidātu dokumenti tiek nodoti atbildīgajam valdes
loceklim.
7. Pēc jauno biedru uzņemšanas atbildīgais valdes loceklis visus dokumentos nodod atpakaļ uzņemšanas
komisijas vadītājam/ai.
8. LBPA biedru un kandidātu iesniegtie dokumenti ir pieejami tikai valdei un uzņemšanas komisijas
vadītājam/ai.
LBPA biedru un kandidātu iesniegtie dokumentu datu bāze tiek turēta tikai paīra formātā un glabājas
uzņemšanas komisijas vadītāja/s birojā.
Dokumentu organizācija
1. Oficiāla dokumentu glabāšana tikai papīra formātā.
2. Nomenklatūras lietas nepieciešams veidot ar gada ietvaros caurejošu numerāciju.
3. Dokumentus nomenklatūras lietā nepieciešams nošķirt pa gadiem.

15

LBPA organizācijas vadības rokasgrāmata V1.1:2013.06
Dokumentu un pierakstu vadība tiek organizēta ar vairāku atsevišķu nomenklatūras lietu palīdzību:
Nomekl.
Periods
#
Periods no
Saturs
Sastāvs
kods
līdz
Dokumenti:
•
•
•

•

1

A-1

Lietvedība (izņemot ar biedru
uzņemšanu saistītos
iesniegtos dokumentus)

Glabāšanas
veids

Glabāšanas
vieta

G.Počs

Elektroniski

G.Poča birojs

M.Studers
(A.Stirāne)

Papīrs

M.Studera birojs

Statūti
Reģistrācijas dokumenti
Iekšējās kārtības un
pārvaldes dokumenti
Līgumi un to akti

Pieraksti:
•
•
•
•
•
•
•

Atbildīgais

Protokoli
Lēmumi
Ziņojumi
Vēstules
Rīkojumi
Pilnvaras
u.c.

Biedru iesniegtie dokumenti:
2

B-1

Biedru uzņemšanas
dokumenti

•
•
•
•
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Iesniegumi
Ataujas anketas
CV
Personu apliecinošu
dokumentu kopijas
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#

Nomekl.
kods

Periods no

Periods
līdz

Saturs

Sastāvs
•

Atbildīgais

Glabāšanas
veids

Glabāšanas
vieta

I.Poča

Papīrs

grāmatvedība

G.Počs

Papīrs

G.Poča birojs

Citi iesniegtie dokumenti

Pieraksti
Pieraksti:
•
•
•
•

3

C-1

Grāmatvedības dokumenti

•
•
•

4

Ar kapacitātes stiprināšanas
projektu saistītie dokumenti

D-1

Rēķini un čeki
Akti
Iesniegumi un Rīkojumi
Algu un atvaļinājuma naudu
aprēķini
Citi grāmatvedības aprēķini
Gada pārskati un saistītie
dokumenti
Sarakste ar atbildīgajām
iestādēm

Visi ar projektu saistītie
dokumenti un pieraksti

Nomenklatūras lietas paraugs
#

Dokumenta nosaukums

Kods

Numurs

Atbildīgais

Veids

17

Kur
atrodas

Kas lieto

Spēkā no

Spēkā līdz

Statuss
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Vadības procesi
Stratēģiskā plānošana (stratēģija, politika, uzdevumi, mērķi)
1. Jaunā valde
stājas amatā
7. Priekšlikumu
izstrāde nākamam
gadam

2. LBPA politikas
pārskatīšana

3. Vīzijas , misijas
un vērtību
pārskatīšana

6. Organizācijas
mērķu realizācija

5. Organizācijas
mērķu izvirzīšana

4. Stratēģiskā
plānošana

1. Divu mēnešu laikā no jaunās valdes pienākumu izpildes sākuma valde izpilda 2. līdz 5. punktu.
2. Iepriekš minētajā termiņā nepieciešams arī pārskatīt un pie nepieciešamība koriģēt LBPA organizācijas
vadības rokasgrāmatu.
3. Beidzot sava pilnvaras iepriekšējai valdei jānodod jaunajai valdei priekšlikumi nākamā sasaukuma valdes
mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem.
4. Stratēģiskajā plānā nepieciešams definēt:
• Mērķus.
• Izpildes termiņus.
• Atbildīgas personas.
• Nepieciešamos resursus.
5. Valde var definēt gan viena sasaukuma, gan arī ilgāka laika perioda stratēģisko(s) plānu(s), uzdevumus
un sasniedzamos rezultātus.
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Komunikācijas nodrošināšana (atbildību un pilnvaru noteikšana)
LBPA komunikācijas veidi:
Iekšējā komunikācija:
•
•

LBPA valde un administrācija.
LBPA biedri un interesenti.

Ārējā komunikācija:
•
•
•

Būvniecības nozares organizācijām.
Publiskās pārvaldes iestādes, kas darbojas būvniecības nozarē
Sabiedrība kopumā.

Tiešie komunikācijas veidi:
•
•
•
•
•
•
•

valdes sēdes.
biedru kopsapulces.
kluba pasākumi.
mācības, semināri un darba grupas
konferences.
LBPA interneta mājaslapa: www.lbpa.lv .
elektroniskais pasts.

Netiešie komunikāciju veidi:
•
•

Publikācijas presē.
TV, Radio.
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LBPA resursu un iekšējās komunikācijas plāns
Biedru
Kopsapulce

Valde

N.Tirāns

G.Vilks

IT

Mājas lapas
izstrāde /
uzturēšana
Juris Orlovs

G.Počs

Plānošana un
uzraudzība

Mājas lapas
vadība /
dizains
Ģirts Vīksne

K.Bondars

(VP)
KVS

M.Studers

Biedru
uzņemšana

Uzņemšanas
komisijas
vadītāja

Iekšējais
audits
Ģirts Vīksne

Anna Stirāne

Admin.
vadība
Revīzijas
komisija
Juris Orlovs
Kārlis
Kostjukovs

Citi resursi
Citu, nepastāvīgu (īslaicīgu vai uz noteiktu laiku vai projektu nepieciešamu) darbību veikšanai tiek piesaistīt
Biedrības iekšējie resursi Statūtos noteiktajā kārtībā vai arī ārējie resursi uz savstarpējas vienošanās pamata.
Ārējās komunikācijas pasākuma plāna paraugs
Nr.p.k.

Pasākuma mērķis

Komunikācijas
veids

Mērķa grupa
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Uzraudzība un analīze (tai skaitā risku vadība, lēmumi)
1. Uzraudzība un analīze tiek balstīta uz tā saukto Deminga apli: PLAN – DO – CHECK – ACT.
Risku vadība plāns
#

Risks

I

TICAMAS/ DROŠAS NOZARES
INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA UN
MĀCĪBAS

Varbūtības
līmenis

Vērtība

Veicamās darbības

Atbildības
līmenis
Valde

1

Mērķim neatbilstoša mācību
programma vai materiāli

zems

augsta

2

Lektora neatbilstība

zems

augsta

Par mācību programmas un materiālu atbilstību
mērķim atbildīgs ir darba grupas vadītājs.
Darba grupas vadītājam pirms mācību programmas
izstrādes jāiepazīstina valde ar mācību programmas
plānu.
Pēc mācību programmas izstrādes, pirms mācībām,
darba grupas vadītājs iepazīstina valdi ar mācību
programmu un materiāliem.
Neatbilstības gadījumā valde lūdz programmu un/vai
materiālu pārstrādāt, vai arī lemj par mācību
pārcelšanu vai atcelšanu.
Pēc mācību programmas izstrādes, pirms mācībām
valde iepazīstas ar lektoru/iem. Neatbilstības gadījumā
valde lūdz darba grupas vadītāju, lektoru aizstāt un/vai
lemj par pasākuma pārcelšanu vai atcelšanu.
Ja lektora neatbilstība atklājas mācību laikā, darba
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#

Risks

Varbūtības
līmenis

Vērtība

3

Lektora neierašanās

zems

augsta

4

Problēmas ar tehnisko
nodrošinājumu

vidējs

vidēja

5

Problēmas ar apmeklētību

zems

vidēja

Veicamās darbības

Atbildības
līmenis

grupas vadītājs var lemt par lektora nomaiņu vai tēmas
izslēgšanu no mācību plāna.
Pirms mācībām darba grupas vadītājam jāpārliecinās
par visu lektoru iespēju ierasties.
Gadījumā, ja kāds lektors nevar ierasties, tas jāaizstāj
DG vad.
ar kādu citu darba grupas dalībnieku.
Darba grupas jāveido tā, lai to dalībnieku būtu spējīgi
aizvietot viens otru ārkārtas situācijā.
Pirms pasākuma tā organizatoram jāveic plānošana, lai
apkopotu visu nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu
(telpas, datori, projektori, vadi, retranslācija, utt) un
vienotos ar to piegādātājiem.
Pasākuma
Gadījumā, ja plānošanas laikā atklājas potenciālie riski organizators
ar augstu varbūtības līmeni un vidēju vai augstu
vērtību, pasākuma organizatoram jāveic preventīvas
darbības risku novēršanai.
Informāciju par mācībām jāizvieto LBPA mājaslapā
(www.lbpa.lv) ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms to norises.
Informācija par mācībām tiek nosūtīta interesentiem
caur sadaļu „Jaunumi”. Nedēļu pirms mācībām to
Pasākuma
apmeklētajiem tiek nodrošināta iespēja piereģistrēties
organizators
mācībām LBPA mājaslapā. Ja 2 dienas pirms
mācībām reģistrēto dalībnieku skaits nesasniedz
minimāli definēto līmeni, tiek informēts darba grupas
22
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#

Risks

6

Neadekvāta dalībnieku uzvedība

7

Dalībnieku reģistrācija

II

NORMATĪVO DOKUMENTU
IZSTRĀDE

Varbūtības
līmenis

Vērtība

zems

zema

-

augsta

Veicamās darbības
vadītājs, kas nosūta atgādinājuma e-pastu LBPA
sekotājiem. Ja dienu pirms mācībām reģistrēto
dalībnieku skaits nesasniedz minimāli definēto līmeni,
tiek informēts darba grupas vadītājs un tiek lemts par
pasākuma norisi, pārcelšanu vai atcelšanu.
Pasākuma organizators pirms pasākuma nozīmē un
instruē 2 atbildīgos par kārtības nodrošināšanu
apmācību laikā.
Pasākuma organizators katru reizi nozīmē un instruē
atbildīgo par dalībnieku reģistrāciju. Reģistrēto
dalībnieku sarakstu pēc pasākuma organizatora
pieprasījuma piegādā LBPA mājaslapas uzturēšanas
speciālists.

Atbildības
līmenis

Pasākuma
organizators

Pasākuma
organizators
Valde

1

Neatbilstība normatīvo aktu
prasībām

vidēja

augsta

2

Vienotas terminu izpratnes trūkums

vidēja

augsta

3

Neatbilstošs saturs

zems

augsta

Darba grupā nepieciešams piesaistīt dažādus nozares
speciālistus, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku
kompetenču pieejamību. Nepieciešamības gadījumā
jāpiesaista juridiskai konsultants.
Neviennozīmīgi uztverto vai neizskaidroto terminu
definīcijas iekļaujamas izstrādājamajos dokumentos.
Darba grupas vadītājs pirms prezentē dokumenta
saturu valdē un valde lemj par satura atbilstību
dokumenta mērķiem.
23

DG vad.

DG vad.
valde

Riska turētājs

LBPA organizācijas vadības rokasgrāmata V1.1:2013.06
#

Risks

Varbūtības
līmenis

Vērtība

4

Neatbilstošas darba grupas
dalībnieku kompetences

zems

vidēja

5

Laika grafika neievērošana

augsts

vidēja

6

Ārējo ieinteresēto pušu iejaukšanās

vidējs

vidēja

7

Darba grupas sastāva izmaiņas

vidējs

vidēja

III

NORMATĪVO DOKUMENTU
POPULARIZĒŠANA

Veicamās darbības
Darba grupas vadītājs veidojot darba grupu pārliecinās
par grupas dalībnieku kompetenci. Neatbilstošas
kompetences gadījumā grupas vadītājs pieņem
lēmumu par grupas dalībnieka izslēgšanu.
Darba grupas vadītājs organizē regulārus darba grupas
sapulces vai ievieš atskaišu sistēmu procesa vadības
un uzraudzības nodrošināšanai.
Darba grupas vadītājs informē valdi un valde pieņem
lēmumu par tālāko rīcību.
Darba grupas vadītājs organizē regulārus darba grupas
sapulces vai ievieš atskaišu sistēmu procesa vadības
un uzraudzības nodrošināšanai. Regulāra
komunikācija nodrošina iespēju savlaicīgi plānot
grupas darbu. Darba grupas sastāva izmaiņu gadījumā
grupas vadītājs pārskata grupas darba plānu un
grafiku, pieejamās kompetences un pieņem lēmumu
par tālākajām darbībām.

Atbildības
līmenis
DG vad.

DG vad.
Valde

DG vad.

Valde

1

Tehniskas kļūdas

vidējas

augsta

2

Kļūdaini izvēlēta mērķauditorija

vidējs

augsta

Savlaicīgi tiek plānota iesaistīto pušu komunikācijas
matrica, atbildības. Darba grupas vadītājs veic
iesaistīto pušu instruktāžu un pieņem lēmumus kļūdu
novēršanai.
Savlaicīga stratēģiskā plānošana. Politikas
24

DG vad.
Valde

Riska turētājs

LBPA organizācijas vadības rokasgrāmata V1.1:2013.06
#

Risks

Varbūtības
līmenis

Vērtība

3

Kļūdaini izvēlēts pārstāvis
(publiskais tēls)

vidējs

augsta

4

Kapacitātes trūkums

augsts

augsta

5

Neatbilstošs „Copy Press
Statement”

zems

augsta

Veicamās darbības
pārskatīšana.
Savlaicīga stratēģiskā plānošana. Pie nepieciešamības
publiskā tēla nomaiņa.
Savlaicīga stratēģiskā plānošana. Iekšējo vai ārējo
resursu piesaistes plānošana.
Savlaicīga stratēģiskā plānošana. „Copy Press
Statement” redakcija un pārpublicēšana, neatbilstošā
ziņojuma atsaukums.
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Atbildības
līmenis
Valde
DG vad.
Valde

Riska turētājs

