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04.03.2020 LPVA Biedru 
kopsapulcē



Stratēģiskais mērķis:

Atbalstīt un veicināt radošumu, inovācijas un biedru
aktīvu iesaisti, pilnveidojot organizācijas darbības
modeli un savstarpējās komunikācijas veidus

Apstiprināts biedru sapulcē 2017. gada 1. martā



Biedru skaits 2019. gadā
232

Organizēti 44 pasākumi
Vidējais vērtējums 5 baļļu 

sistēmā - 4
15 LPVA biedru dalība 
pasaules konferencēs

LPVA pasākumus 
apmeklējuši 1100 dalībnieki

LPVA nosūtījis 62
informatīvus ziņojumus

Izmantojot Biedru iespēju programmas 
punktus, tika piešķitas 45 bezmaksas 

vietas konferencēm Latvijā un ārvalstīs

2 vebināri

1 reklāmas pasākums



LPVA biedru skaits

19
27

45
60

72
84

114

150

186

234

271

233

210
222

229
218

228 231 229
243

235 232

0

50

100

150

200

250

300

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



2019. gadā:

• tika uzturēta un papildināta LPVA mājas lapas informācijas plūsma un tika 
publicēts:

‾ izglītojošo pasākumu plāns un prezentācijas no mācību pasākumiem

‾ aktuālais biedru saraksts

‾ jaunu biedru kontaktdati

‾ blogi – tika publicēti 23 raksti

‾ publicētas jaunas LPVA biedru darba vakances

‾ publicēts video par LPVA

‾ LPVA dokumenti un nolikumi publicēti mājas lapā

• Informatīvā e-pasta ziņojuma sagatavošana un izsūtīšana

‾ biedriem nosūtīti 62 iknedēļas informatīvie ziņojumi

• Uzturēta komunikācija ar LPVA biedriem:

‾ par pasākumu un pieredzes apmaiņu organizēšanu, blogu rakstīšanu, utl.

‾ par uzstāšanos HR konferencē

‾ par dalību dažādos projektos



Semināru tēmas

Supervīzija

Pārmaiņu vadība

Motivācija, 
apņemšanās

Paaudžu 
atšķirība

Inovācijas

Darbinieku izpēte 
un novērtēšana

Laika plānošana

Konflikti darba 
vietā, to 

risinājumi

Metodes 
personāla atlasē

Diskusijas

Elastīgs darba 
laiks

Darba grupas
Atalgojuma 
tendences

Ideju ģenerēšana

Spēļošana 
personala atlasē, 

saliedēšanā

Sistemātiska 
pieeja 

apmācībām



• Supervīzija

• Supervīzija kā proces darbinieku attīstībai un 
atbalstam /L. Miķelsone/

• Supervīzija personāla vadībā /D. Vintere/

• Pārmaiņu vadība

• Pārmaiņu vadība. Neirozinātne par pārmaiņām /S. 
Sainsa/

• Moderni personāla vadības risinājumi /I. Ļeoņenko/

• Vai dizaina domāšana ir modes tendence vai
domāšanas veids? /I. Rone/

• Stereotipi un aizspriedumi darba tirgū /I. Gaile/

• Motivācija, apņemšanās

• Kā īstenot dzīvē labās apņemšanās (par 
motivācijas pārmaiņām)

• Neiromotivācija. Kāpēc tas ir svarīgi? /E. Kazaine/



• Paaudžu atšķirība

• Ko mums māca I`m lovin it paaudze?
/E. Aščuka/ 

• Atbildības kultūra un izaugsmes /U. 
Pāvuls/

• Konflikti darba vietā, to risinājumi

• Atšķirīgas attieksmes aizliegums, 
vienlīdzīgu tiesību princips, 
aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas
darba attiecībās /A. Burkevics, M. 
Simulis/

• Konflikti darba vietā- mobings, 
bosings, Tiesībsarga un Cobalt 
praktiskie pimēri /E. Ūsiņa, T. 
Šulmanis, K. Patmalniece/



• Darbinieku izpēte un novērtēšana

• Praktiski paņēmiemi darbinieku izpētē
/SIA, Motify/

• Darbinieku novērtēšanas rīki

• Metodes personāla atlasē

• Linkedin efektīva izantošana personāla
atlasē /I. Daliba/

• Diskusijas

• Par Latvijas TRI*M darbinieku piesaistības
pētījuma rezultātiem /M. Tokareva/

• Improvizētā Fokusgrupas diskusija par 
tēmu «Ideālais darba devējs» /S. 
Vecenane, I. Libora/

• Konstatētās problēmas un ierosinājumi
personāla datu regulas ietvaros /D. 
Avdejanova, A. Vīgante/

• Darba aizsardzība- ir vai nav personāla
vadības funkcija? /A. Ribkinska, G. 
Dambe/

• Diskusija par elastīgo darba laiku kā darba
laika organizēšanas veidu /I. Rone/



• Elastīgs darba laiks

• Vebinārs Par attālu darbu /J. 
R. Druvietis/

• Sistemātiska pieeja apmācībām

• Sistemātiska pieeja
mācībām uzņēmumos /M. 
Dobele, R. Freimanis/

• Spēļošana personāla atlasē, 
saliedēšanā

• Spēles, to izmantošana
darba procesā, personāla
atlasē un komandas
veidošanā /L. Nataļja/



Ideju ģenerēšana

⁻ Radošās metodes jeb kā ģenerēt jaunas idejas /I. Sila, 
I. Jargans/

Atalgojuma tendences

⁻ Atalgojuma tendences 2019 /L. Rode/

Profesiju klasifikators

⁻ Vai Tu zini, ko darīsi pēc 5 gadiem? (jaunas profesijas 
vecajā klasifikatorā) /S. Līce-Krūze, I. Rone/

Inovācijas

⁻ Vebinārs BETA-Versijas paaulē- kā būt? /J. Cihanoviča/

⁻ Trauksmes celšanas likums un ko tas nozīmē 
uzņēmumiem /L. L. Rieba/

⁻ Tieto Latvia inovāciju rīts- Cilvēku orientēts birojs



HR diena 20. maijs

⁻ Svinīgas brokastis

LPVA gada izskaņas pasākums 
4. decembris



Projekti

Darbinieku piemērotības un potenciālās attīstības novērtēšanas
testa izstrāde.

Sadarbība starp Tet, LU un LPVA

2019. gada nogalē noslēdzās apmācību projekts Valsts 

administrācijas skolā "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā 

pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu 

atbalsta jomā«, ko realizēja LPVA pasniedzēji un eksperti

LPVA gada projekta balva



LPVA biedru attiecību vadība

1.Strukturēta, individualizēta un regulāra komunikācija ar katru biedru 

sadarbības un iesaistes veicināšanai

2019. gadā turpinājās LPVA Gada labākā 
HR projekta konkurss. LPVA Gada balvu 
ieguva AS «Virši-A» par projektu «Viršu skola».
Konkursa finālistam, AS «4finance»
projekta «Iekšējās attīstības un mācību 
programmas ieviešana AS «4finance»", 
piešķirta naudas balva 1000 EUR



LPVA biedru attiecību vadība

Strukturēta, individualizēta un regulāra komunikācija ar katru 

biedru sadarbības un iesaistes veicināšanai

2019. gadā
❑ Turpinājām risināt biedru aktualitātes saistībā ar HR praktiskiem jautājumiem: 

✓ LPVA izveidotā darba grupa izstrādāja PV kvalifikācijas prasības un PS profesijas 
standartu, šie dokumenti apstiprināti NEP un VISC;

✓ Pēc biedru nepieciešamības LPVA mājas lapā un sociālajos tīklos publicētas darba 
vakances personāla vadības jomā;



Publiskie pasākumi 
un diskusijas

✓ Intervijas radio:

₋ Baltcom

₋ Latvijas Radio Krustpunkts

₋ Pēcpusdiena

₋ LR4

✓ Starptautiskā HR diena un brokastis. 

✓Dalība pasākumos:

⁻ RTU Interreg- diskusija par senioru 
nodarbinātību, 

⁻ LIAA organizētais i Novus festivāla 
ietvaros diskusija par talantu piesaisti 
reģionos

⁻ Viedokļu ringa debates «Mileniāļi- zelta 
paaudze vai nasta» Turība, G. Dambe



✓Uzstāšanās konferencēs:

⁻ Pieaugušo izglītības konference, 

⁻ Jūrmalas kristīgās akadēmijas konference, 

⁻ Gruzijas konference

✓Diskusija par digitalizācijas un moderno tehnoloģiju ietekmi uz darba tirgu-

NVA, Valsts kanceleja, LPVA, Tet

✓Dalība pastāvīgās komisijās un padomēs:

⁻ LPVA biedri regulāri darbojas LDDK Nozaru ekspertu padomē (NEP), Valsts Izglītības satura 
centra (VISC) komisijā un Biznesa vadības koledžas (BVK) padomē. 

✓LPVA Biedri regulāri piedalās RISEBA, LU, BVK bakalauru, maģistra darbu programmu 
aizstāvēšanas komisijās



Ikgadējā LPVA HR konference

• Kopējais dalībnieku skaits- 749

• Uzstājās LPVA Biedri-

I. Rone (SIA, Tet), Z. Arnava (Accenture Latvija), K. Boša-
Zambere (AS, Seb banka), E. Sekace (AS, Swedbank), E. Lūse 
(ZAB, Sorainen), J. Leidmane (SIA, Circle K Latvia), I. 
Kamarūte (SIA, Fontes), V. Linkuma (SIA, Orcla Confectionery 
& Snacks Latvia), G. Kirilka (SIA, Rimi Latvia), I. Bērziņa (SIA, 
EXPGROUP), I. Goluboviča (SIA, Fortum Jelgava), J. 
Skrūzkalns, I. Babre (Valsts kanceleja), Komercizglītības 
centrs, T. Šulmanis (ZAB, Cobalt), S. Enkuzena (Biznesa 
vadības koledža), I. Gaile (Arista Executive Search) 

2019. gadā 30. septembra-01. oktobra organizēta HR Konference 

sadarbībā ar SIA "Confinn» HR jomas profesionāļiem



LPVA biedru attiecību vadība

Strukturēta, individualizēta un regulāra komunikācija 

ar katru biedru sadarbības un iesaistes veicināšanai

2019. gadā turpinājām pilnveidot un attīstīt biedru iespēju 
programmu:

✓Piešķirtas 15 dalības vietas biedru iespēju programmas ietvaros 
starptautiskās konferencēs un kongresos

✓Piešķirtas 45 dalības vietas biedru iespēju programmas ietvaros 
Latvijā notikušos izglītojošos pasākumos



Komunikācija ar biedriem

• Komunikācijas kanāli:

‾ Iknedēļas ziņojumi

‾ Facebook

‾ Mājaslapa

‾ Tiešā individuālā komunikācija ar biedriem

• Par pasākumu un pieredzes apmaiņu organizēšanu, plānotie notikumi, 
blogu rakstīšana utt.

• Par uzstāšanos HR konferencēs

• Par dalību dažādos projektos



Aktuālā 
informācija 
mājaslapā

✓ Tiek publiskots izglītojošo pasākumu plāns un prezentācijas 

no mācību pasākumiem;

✓ Tiek uzturēts aktuālais biedru saraksts, jaunu biedru 

kontaktinformācija;

✓ Tika publicēti blogi- 23;

✓ Tiek publicēti LPVA statūti un cita aktuālā dokumentācija;

✓ Tiek publicētas jaunas LPVA biedru darba vakances.



Facebook

Sekotāju skaits:

2018 - 959

2019 – 1320

Facebook lapā tiek publicēts:

‾ Aktuālie pasākumi

‾ Atgriezeniskā saite no noslēgušajiem 

pasākumiem

‾ Aktualitātes HR jomā

‾ Padomi HR speciālistiem

‾ u.c. Aktuāla un noderīga informācija 

Facebook lapas sekotājiem



Informatīvais iknedēļas ziņojums

2019. tika nosūtīti 62 informatīvi iknedēļas ziņojumi.

Mērķis šiem ziņojumiem ir informēt biedrus un sekotājus par 
aktualitātēm personāla vadības jomā un LPVA ikdienā.

Informatīvos iknedēļas ziņojumos tiek atspoguļota informācija par 
gaidāmajiem LPVA semināriem, pasākumiem, HR aktualitātēm 
pasaulē, gaidāmajiem ārvalsts semināriem, izmaiņām likumdošanā, 
izmaiņām LPVA kolektīvā, aicinājums piedalīties konkursos, aptaujās 
u.c. HR jomas speciālistam noderīga informācija ikdienā. 



Individuāla operatīva komunikācija

LPVA ir svarīga komunikācijas uzturēšana ar biedriem, lai spētu veicināt 
abpusēju kvalitatīvu un operatīvu sadarbību.

2019. gadā komunicēja par:

‾ Aktuālām biedru vakancēm, ko publicēt LPVA komunikāciju kanālos;

‾ Organizējoši jautājumi par pasākumiem;

‾ Komunikācija sadarbības veicināšanai un uzlabošanai;

‾ Pasākumu, pieredzes apmiņas pasākumu organizēšanai;

‾ Par dalību konferencēs, pasākumos, projektos.

LPVA ir pārliecināti, ka operatīva komunikācija ir zelta vērtē, lai ātri novērstu 
problēmsituācijas, sasniegt mērķi, rezultātu un veiksmīgu sadarbību.



Darbs ar sadarbības partneriem

25

LPVA biedriem tika izsūtīts lūgums atbalstīt Rīgas tehniskās universitātes 
personāla vadītāju Zani Rostoku viņas aptaujā par stresu 
darbā,starptautiska projekta "Vadības kompetenču uzlabošana Izcilībā 
balstītai stresa novēršanai un strādājot, lai virzītos uz ilgtspējīgu izcilību 
Eiropā” ievaros.

LPVA darba grupa uzvarēja Valsts administrācijas skolas konkursā par 
mācību programmas "Ilgtspējīga uzņēmējdarbība: personālvadība un darba 
vide" mācību satura izstrādāšanu un mācību nodrošināšanu valsts pārvaldes 
vidējā līmeņa vadītājiem un personāla vadītājiem. Vairāki LPVA biedri 
iesaistījās šajā projektā kā pasniedzēji un eksperti.



Darbs ar sadarbības partneriem

26

Turpinās darbs pie sadarbības projekta "Darbinieku piemērotības un 
potenciālās attīstības novērtēšanas metodes izstrāde”

Atsaucoties uz Biznesa Vadības Koledžas aicinājumu, LPVA valde nominēja 
LPVA valdes priekšsēdētāju Eva Selga darbam Biznesa Vadības Koledžas 
Padomē. 



Starptautiskā sadarbība

27

• Informatīvais atbalsts EAPM kongresam Slovēnijā 2019. gada 4-5. aprīlī, 2020. 

gada Pasaules HR Kongresam Šri Lankā, 2021. gada kongresam Maķedonijā

• Iesaiste nacionālo asociāciju konferenču runātāju datu bāzes izveidē

• Atbalsts EAPM iniciatīvai svinēt katru gadu  20. maijā Starptautisko HR dienu 

(International HR Day)

• Sniegts atbalsts EAPM jauno biedru piesaistē (Gruzija)

• LPVA valdes priekšsēdētāja Eva Selga uzstājās Gruzijas HR asociācijas 

konferencē 



Paldies par aktīvu iesaisti 2019. 
gadā! 


