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LPVA stratēģija 

LPVA vīzija ir būt labākajam ideju attīstītājam un viedokļa līderim personāla vadībā Latvijā. 

Misija: LPVA pastāv, lai veidotu labāko praksi personāla vadībā Latvijā 

Stratēģiskais mērķis 2020 - 2022: Atbalstīt un veicināt radošumu, inovācijas un biedru aktīvu iesaisti, 

pilnveidojot organizācijas darbības modeli un savstarpējās komunikācijas veidus. 

Periodā no 2020 - 2022 noteikt katru gadu vienu īpašu prioritāti, kas tiek akcentēta visu gadu dažādos 

pasākumos un aktivitātēs: 

1) Semināri un diskusijas 1x mēnesī; 

2) PR aktivitātes; 

3) Pētījums par konkrēto tēmu; 

4) Ārvalstu lektoru piesaiste par konkrēto tēmu; 

5) Labākās pasaules pieredzes apkopošana par konkrēto tēmu. 

Stratēģiskā prioritāte  

2020. gadā – Labizjūta darba vietā, emocionālā drošība un veselība. 

2021. gadā - Inovācijas vadībā, digitalizācijas risinājumi 

2022.gadā - Talantu vadība  

Izvirzīt  

N.p.k. Rīcības mērķa sasniegšanai Sasniedzamie rādītāji Periods (gads) 

1.  Biedru iesaistes veicināšana,  
LPVA biedru attiecību vadība, veidojot 
pieredzes apmaiņas aktivitātes vai 
izglītojošus pasākumus, 
Biedru skaita paaugstināšana. 

1. Vienu reizi 2 gados 
katrs biedrs dalījies ar 
savu labāko praksi un/ vai 
pieredzi LPVA biedru vidū, 
2. Strukturēta, 
individualizēta un 
regulāra komunikācija ar 
katru biedru sadarbības 
un iesaistes veicināšanai, 
3. Regulāri biedru 
vajadzību un interešu 
mērījumi, 
4. Saglabāt pozitīvu 
dinamiku biedru skaitam. 

Visā stratēģijas 
periodā 

2.  HR supervīzija. 1.Atbalsta programma, 
2.Brokastis, fokusētas uz 
problēmu jautājumiem 1x 
cet, 
3. Individuālas 
supervīzijas. 

2020 

APSTIPRINĀTS: 

28.01.2020 valdes sēdē 

04.03.2020 LPVA Biedru 

kopsapulcē 
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3.  Izglītojošo pasākumu segmentēšana 
tematiskās interešu grupās, to atdalīšana no 
informatīviem pasākumiem. 

1.Informatīvie pasākumi 
(reklāmas) ne vairāk kā 
30% no visiem 
pasākumiem, 
2. Tematisko grupu 
identificēšana un 
atbilstošu aktivitāšu plānu 
izveide - reizi gadā, 
3. Izglītojošo pasākumu 
kvalitātes novērtēšanas 
kritēriju pilnveide (t.sk. 
mērījumi par izlases 
ietekmi uz novērtējumu) . 

Visā stratēģijas 
periodā 

4.  Inovāciju projekti vadībā un HR vadībā, 
Informācijas laikmetam atbilstoši digitālās 
komunikācijas rīki (mūsdienīga interneta 
vietne, webināri, sociālie tīkli, mobilās 
aplikācijas, u.c.) biedru savstarpējai 
informācijas apmaiņai, labākās prakses 
apgūšanai un popularizēšanai. 

Izstrādāts secīgs plāns citu 
komunikācijas kanālu 
izmantošanai, 
Procesa shēma un 
apraksts, nepieciešamie 
resursi un ieviešanas 
lietderības izvērtējums 
(t.sk., SVID) tālāka 
lēmuma pieņemšanai. 

Visā stratēģijas 
periodā 

5.  Izstrādāt aktivitāšu plānu 2020- 2022 
personāla vadības profesionālā viedokļa 
popularizēšanai. 
 

 Aktivitāšu plāns. Visā stratēģijas 
periodā 

6.  Atbilstoši biedru vajadzībām veikts lietišķs 
pētījums (aptauja, izpēte, utt.) par PV 
svarīgu tēmu (1 x gadā). 

Tēma noteikta biedru 
aptaujā (atbalsts 
lietišķajam pētījumam ne 
mazāk kā no 1/3 daļas 
biedru), veikta izpēte, 
rezultātu komunikācija 
biedriem un sabiedrībai. 

Visā stratēģijas 
periodā 

7.  HR un izglītības sistēma  1.Uzsākt diskusiju ar 
izglītības iestādēm par 
apmācību HR, 
2. Darba devēju iesaiste. 

Visā stratēģijas 
periodā 

 


