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 Apstiprināts  

biedrības “Latvijas Personāla vadīšanas asociācija”  

2019.gada 19.septembra valdes sēdē  

Biedrības “Latvijas Personāla vadīšanas asociācija” 

VALDES NOLIKUMS 

1. Terminu skaidrojums 

 LPVA – Biedrība “Latvijas Personāla vadīšanas asociācija”; 

 Valde – LPVA biedru sapulcē saskaņā ar statūtiem ievēlēti 7 valdes locekļi; 

 Valdes priekšsēdētājs – no biedru sapulcē ievēlēto valdes locekļu vidus ar balsu 

vairākumu ievēlēts valdes priekšsēdētājs; 

 Valdes priekšsēdētāja vietnieks - no biedru sapulcē ievēlēto valdes locekļu vidus ar 

balsu vairākumu ievēlēts valdes priekšsēdētājs; 

 LPVA darbinieks – LPVA darbinieks, kurš ir pieņemts darbā uz darba līguma pamata 

un nodrošina LPVA ikdienas operatīvo darbību; 

 Statūti – LPVA biedru sapulcē apstiprināti un UR piereģistrēti biedrības statūti. 

2. Vispārīgi noteikumi 

2.1.Biedrības “Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas” (turpmāk LPVA) Valdes (turpmāk - Valde) 

Nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka Valdes darba kārtību un Valdes locekļu pienākumus un 

atbildību.  

2.2. Nolikums sagatavots, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un LPVA 

statūtiem (turpmāk – Statūti).  

3. Valdes sastāvs un pārstāvības tiesības 

3.1. LPVA Valde sastāv no 7 (septiņiem) Valdes locekļiem. Valdes locekļi vada un pārstāv LPVA. 

Valdes priekšsēdētāju un Valdes priekšsēdētāja vietnieku Valdes locekļi ievēlē Valdes sēdē no sava 

vidus. 
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3.2. Valdes locekli ievēlē LPVA biedru kopsapulcē. Par Valdes locekļa kandidātu var pieteikties 

jebkurš LPVA biedrs vai LPVA biedra juridiskas personas pārstāvis ar šīs juridiskās personas 

piekrišanu/rekomendāciju.  

3.3. Valdes priekšsēdētājs pārstāv LPVA atsevišķi. Katrs Valdes loceklis var pārstāvēt LPVA kopā 

ar vēl vienu Valdes locekli.  

3.4. Valdes locekļi savstarpēji sadala pienākumus, saskaņā ar LPVA Statūtiem sekojošās atbildības 

jomās:  

 apmācības; 

 biedru attiecību vadība; 

 finanšu procesi; 

 starptautiskā vadība; 

 sadarbība ar partnerorganizācijām; 

 sabiedriskās attiecības;  

 juridiskais atbalsts. 

3.5. Valdes locekļi var pilnvarot LPVA darbinieku pārstāvēt LPVA attiecībās ar trešajām pusēm 

noteikta uzdevuma izpildei. Valdes locekļi var pilnvarot trešās personas pārstāvēt LPVA attiecībās ar 

citām trešajām personām noteikta uzdevuma izpildei.  

4. Valdes darbība un pienākumi 

4.1. Valde veic savu darbību atbilstoši Biedrību un nodibinājuma likumā, Statūtos un Nolikumā 

noteiktajiem pienākumiem, tiesībām un atbildībai.  

4.2. Darbs LPVA valdē valdes locekļiem netiek apmaksāts, izņemot gadījumos, ja valdes loceklis 

pilda pienākumus kādā nozīmīgā LPVA projektā un par pienākumiem un darba samaksu šajā projektā 

ir pieņemts Valdes lēmums, LPVA biedru apstiprinātā budžeta ietvaros. 

4.3. Valdes locekļiem, vadot LPVA, ir šādi pienākumi:  

4.3.1. Darboties LPVA interesēs, lai nodrošinātu LPVA Statūtos noteikto mērķu un uzdevumu 

sasniegšanu un izpildi;  

4.3.2. Iesaistot LPVA biedrus izstrādāt un ieviest LPVA stratēģiju attiecīgam laika periodam; 

4.3.3. Izstrādāt LPVA kalendārā gada budžetu un aktivitāšu plānu, kā arī sagatavot un ieviest 

izmaiņas šajos dokumentos ja nepieciešams;  

4.3.4. Sastāda un iesniedz biedru sapulcei apstiprināšanai LPVA gada pārskatu;  
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4.3.5. Nosaka LPVA darbībai nepieciešamo organizatorisko struktūru, darbinieku darba pienākumus, 

darba samaksas un darbinieku motivācijas sistēmu;  

4.3.6. Uzturēt LPVA Biedru iespējas programmas datu bāzi, un organizēt biedru iespējas programmu 

punktu izmantošanu saskaņā ar Biedru iespējas programmas Nolikumu; 

4.3.7. Valdes locekļiem ir pienākums apmeklēt visas šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā sasauktās 

Valdes sēdes. Ja gada laikā Valdes loceklis nav apmeklējis vairāk kā 50% valdes sēdes, var tikt 

ierosināta valdes locekļa atsaukšana. 

4.3.8. Valdes locekļi darbojās atbilstoši savstarpējam pienākumu sadalījumam pa LPVA vadības 

jomām, pārrauga un koordinē LPVA darba grupas, un ziņo par darba progresu Valdes sēdēs.  

4.3.9. Valdes locekļiem ir jābūt pastāvīgi attālināti sasniedzamiem, Valdes locekļiem ir pienākums 

reaģēt (vismaz elektronisko sakaru veidā) par savā kompetencē ietilpstošiem jautājumiem vismaz 

vienas darbdienas laikā;  

4.3.10. Valdes locekļiem ir jāinformē pārējie Valdes locekļi un ar savā kompetencē ietilpstošo LPVA 

darba jomu saistītās personas par savu prombūtni, kuras laikā nevarēs pildīt savus pienākumus;  

4.4. Valdes locekļiem noteikta sekojoša atbildība:  

4.4.1. Ja Valdes loceklim nav iespējams pildīt savus pienākumus ilgstošākā periodā, kas pārsniedz 4 

mēnešus, kā rezultātā var būtiski tikt ietekmēts LPVA kvalitatīvs darbs, šādā gadījumā valdes loceklis 

ir aicināts atstāt valdes locekļa amatu, par to paziņojot Valdei un iesniedzot atbilstošu iesniegumu 

Valdē un Biedrību un nodibinājumu reģistrā.   

5. Valdes lēmumu pieņemšana 

5.1. Valdes lēmumi tiek pieņemti Valdes sēdēs.  

5.2. Valdes sēžu sasaukšana, norises vieta un kvorums:  

5.2.1. Valdes sēdes sasauc LPVA valdes priekšsēdētājs, vai tā prombūtnes laikā Valdes priekšsēdētāja 

vietnieks; 

5.2.2. Jebkuram Valdes loceklim ir tiesības sasaukt Valdes sēdi, motivējot tās nepieciešamību. 

Sasaucot Valdes sēdi, jānorāda tās norises laiks, izlemjamie jautājumi, kā arī uzaicinātās personas, ja 

tādas ir;  

5.2.3. Valdes sēdes tiek sasauktas vienu reizi mēnesī vai pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 

trīs mēnešos;  

5.2.4. Par nākamās Valdes sēdes laiku un vietu izlemj Valdes sēdē vai par to vienojas laika posmā 

starp sēdēm. Paziņojums par šādu lēmumu tiek nosūtīts visiem valdes locekļiem uz e-pastu, neatkarīgi 
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no tā vai valdes loceklis piedalījās Valdes sēdē, kurā tika noteikts nākamās sēdes norises laiks un 

vieta;  

5.2.5. Valdes sēde var notikt arī valdes locekļiem piedaloties attālināti, izmantojot pieejamos 

elektroniskās saziņas līdzekļus;  

5.2.6. Valdes sēde uzskatāma par lemttiesīgu, ja piedalās vairāk nekā puse Valdes locekļu (4);  

5.2.7. Ja Valdes loceklis kāda iemesla dēļ nevar apmeklēt / piedalīties Valdes sēdē, viņa pienākums 

ir nekavējoties par to informēt personu, kas valdes sēdi sasaukusi;  

5.2.8. Valdes sēdēs piedalās LPVA darbinieks un ziņo par LPVA darbību. LPVA vadītājs atbild par 

Valdes pieņemto lēmumu izpildi, ja vien atsevišķu Valdes lēmumu izpildei nav nozīmēta cita 

persona;  

5.2.9. Valdes sēdēs, ja tās nav ar Valdes lēmumu pasludinātas par slēgtām, bez Valdes locekļiem var 

piedalīties jebkurš LPVA biedrs.  

5.2.10. Ja Valdes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus konkrētajā sēdē nav iespējams izskatīt, tie 

tiek pārnesti uz nākošo Valdes sēdi vai, pēc Valdes locekļu pieprasījuma, izskatīti ārkārtas sēdē, par 

kuras sasaukšanas laiku un vietu Valdes locekļi vienojas.  

5.2.11. Personas, kas uzaicinātas uz Valdes sēdi konkrētā jautājumā, sēdē piedalās tikai tā jautājuma 

izskatīšanas laikā, uz kuru tās uzaicinātas.  

5.3. Darba kārtība:  

5.3.1. Priekšlikumus Valdes sēžu darba kārtībai var iesniegt Valdes locekļi un ikviens LPVA biedrs 

ne vēlāk kā 2 darbadienas pirms Valdes sēdes;  

5.3.2. Priekšlikumus Valdes sēžu darba kārtībai apkopo un darba kārtību izstrādā LPVA darbinieks;  

5.3.3. Darba kārtības projektu un izskatāmos materiālus nosūta Valdes locekļiem elektroniskā formā 

ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms Valdes sēdes.  

5.3.4. Darba kārtībā neiekļautus jautājumus un ierosinājumus izskata tikai tad, ja tam piekrīt visi no 

Valdes sēdē klātesošajiem Valdes locekļiem;  

5.3.5. Sapulces sākumā Valde pieņem darba kārtību.  

5.4. Valdes sēžu norise:  

5.4.1. Valdes darba valoda ir latviešu valoda;  

5.4.2. Valdes sēdes vada LPVA valdes priekšsēdētājs vai valdes priekšsēdētāja vietnieks, vai viņu 

aizvietotājs, ja atrodas prombūtnē;  
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5.5. Lēmumu pieņemšana:  

5.5.1. Katram Valdes loceklim ir viena balss. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo Valdes 

locekļu balsu vairākumu. Par klātesošo Valdes locekli uzskata arī Valdes locekli, kurš piedalās Valdes 

sēdē, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.  

5.5.2. Ierosinājumus, kuros aptverti vairāki jautājumi, sadala vairākās daļās, ja kāds no klātesošajiem 

balsstiesīgajiem to lūdz;  

5.5.3. Par izstrādātajiem dokumentiem balso to galīgajā variantā, pēc iepriekšējām debatēm;  

5.5.4. Visos Valdes lēmumos uzrāda balsošanas datus, proti, balsis “par” un balsis “pret”, kā arī 

klātesošos Valdes locekļus un to paskaidrojumu, kādēļ tas nevar piedalīties balsošanā par 

lēmumprojektu;  

5.5.5. Valdes loceklis nepiedalās balsojumā par jautājumiem, kas skar viņu pašu, vai organizāciju, 

kuru viņš pārstāv, vai citu acīmredzamu interešu konfliktu gadījumā. 

5.5.7. Valdes sēdē pieņemtā lēmuma tekstā pirms tā parakstīšanas var izdarīt tikai tos grozījumus un 

papildinājumus, kas norādīti Valdes sēdes protokolā, kā arī redakcionālus labojumus.  

5.5.8. Valdes lēmumus datē ar dienu, kad tas ir pieņemts Valdes sēdē.  

5.5.9. Valdes lēmumi stājas spēkā ar pieņemšanas dienu, ja tajos nav noteikts citādi.  

5.6. Balsošanas kārtība:  

5.6.1. Balsošana notiek atklāti;  

5.6.2. Ja balsojums tiek veikts attālināti, piemēram, izmantojot pieejamos elektroniskos saziņas 

līdzekļus, tad balsojumos jābūt identificējamiem balsojuma veicējiem (pēc telefona numura / e-

pasta / vizuāli / ar e-parakstu).  

5.7. Valdes sēžu protokoli:  

5.7.1. Valdes sēdēs protokolē LPVA darbinieks, vai viņa prombūtnē kāds no Valdes locekļiem;  

5.7.2. Valdes sēdes protokolā jānorāda:  

5.7.2.1. Valdes sēdes norises vieta, atklāšanas un slēgšanas laiks;  

5.7.2.2. Darba kārtība;  

5.7.2.3. Valdes sēdes vadītāja un protokolētāja vārds un uzvārds;  

5.7.2.4. Valdes sēdē klātesošo Valdes locekļu vārdi un uzvārdi;  
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5.7.2.5. Citu klātesošo personu un biedru vārdi un uzvārdi;  

5.7.2.6. Iesniegtie priekšlikumi, pieprasījumi, kā arī Valdes sēdes vadītāja rīkojumi;  

5.7.2.7. Pieņemtie lēmumi un balsošanas dati;  

5.7.2.8. Nākošās Valdes sēdes datums, laiks un vieta, ja klātesošie par to vienojušies;  

5.7.3. Ja Valdes loceklis nepiekrīt Valdes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis pēc 

viņa pieprasījuma ierakstāms Valdes sēdes protokolā.  

5.7.4. Valdes lēmumiem un protokoliem jābūt nepārprotami formulētiem, tajos jānorāda par izpildi 

atbildīgās personas un izpildes termiņi.  

5.7.5. Valdes sēžu protokolus pēc Valdes sēdes slēgšanas pašrocīgi paraksta visi Valdes locekļi un 

Valdes sēdes protokolētājs;  

5.7.6. Valdes sēdes vadītājs nodrošina pieņemto Valdes lēmumu vai to izrakstu nosūtīšanu par 

Valdes lēmumu izpildi atbildīgai (-ajām) personai (-ām).  

5.7.7. Ja Valdes sēdes lēmumus pieņem izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, tad par šādu 

Valdes sēdi sagatavo protokolu atbilstoši šī Nolikuma nosacījumiem, norādot, Valdes sēdes norises 

vietu kā “Neklātienes Valdes sēde”. Šādu protokolu nākamajā klātienes Valdes sēdē paraksta visi 

attiecīgās Valdes sēdes dalībnieki.  

6. Valdes lēmumu izpildes kontrole 

6.1. Par Valdes lēmuma izpildi ir atbildīgi tajos norādītās personas. Informāciju par Valdes lēmuma 

izpildes gaitu atbildīgās personas iesniedz Valdei elektroniskā veidā.  

6.2. Valdes locekļi atbild par savu darbību, saskaņā ar LPVA Statūtiem, šo Nolikumu normatīvajiem 

aktiem. 

7. Ikdienas informācijas aprite 

7.1. Ikdienas informācijas aprite notiek izmantojot klātienes tikšanās, elektronisko saraksti e-pastus, 

WatsApp vietni un citas saziņas formas.  

7.2. Valdes locekļi informācijas apmaiņā ievēro atklātības un godīguma principus, nodrošinot, lai 

katram Valdes loceklim būtu pieejama informācija par Valdē risināmiem jautājumiem. 

7.3. Valde ir atbildīga par LPVA dokumentu lietvedības vešanu atbilstoši Latvijas republikas 

likumdošanai, šo pienākumu deleģējot LPVA darbiniekam, to iekļaujot darbinieka amata pienākumu 

aprakstā. 
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8. Konfidencialitāte 

8.1. Valdes locekļi apņemas ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Valdē risināmajiem jautājumiem, 

to neizpaužot personām, uz kurām šī informācija neattiecas. 

8.2. Konfidenciālas informācijas izpaušana trešajām personām, kā arī ar LPVA darbību saistītām 

personām, uz kurām konkrētā informācija neattiecas / nav informācijas apmaiņas dalībnieks, ir 

uzskatāma būtiska kaitējuma radīšanu LPVA un var būt pamats uzticības zaudēšanai.  

9. Valdes ētika 

 9.1. Valdes locekļi, darbojoties LPVA Valdē, darba grupās, projektu komandās un citur ar LPVA 

saistītā darbībā vienmēr attiecībās ar trešajām personām nodrošina LPVA laba tēla un augstas 

reputācijas uzturēšanu;  

9.2. Valdes locekļi viens pret otru un pret jebkuru personu, ar kuru ir saskarsme, pildot Valdes locekļa 

pienākumus, izturas ar cieņu un sapratni;  

9.3. Valdes locekļi, darbojoties Valdē, darba grupās, projektu komandās un citur vienmēr ir aicināti 

paust savu viedokli un ieteikt risinājumus LPVA pārvaldīšanā un darbības uzlabošanā. Šādi viedokļi 

un risinājumi ir uzklausāmi un izvērtējami iekšējās diskusijās.  

9.4. Valdes locekļi, visa veida komunikācijā izturas ar cieņu un sapratni pret jebkādiem LPVA Valdē 

pieņemtiem lēmumiem, tādā veidā nodrošinot vienotas LPVA nostājas un viedokļa paušanu 

neatkarīgi no iespējamas viedokļu dažādības šo lēmumu pieņemšanā.  

9.5. LPVA Valdes locekļi nodrošina interešu konflikta neesamību, pildot savus pienākumus. Proti, 

Valdes locekļi ievēro neitralitāti (nepiedalās balsojumā, darbā utt.) gadījumos, ja LPVA intereses ir 

pretrunā ar Valdes locekļa privātām, vai Valdes locekļa pārstāvētas / saistītas personas interesēm.  


