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1.nodaļa. Biedrības nosaukums 
 
1.1. Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS NACIONĀLĀ PROJEKTU VADĪŠANAS 
ASOCIĀCIJA” saīsināti LNPVA (turpmāk tekstā - Biedrība). 
 
2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi 
 
2.1. Biedrības mērķis ir veicināt projektu vadīšanas nozares pilnvērtīgu attīstību 

Latvijā, nodrošinot projektu vadīšanas speciālistu konkurētspēju kā vietējā, tā 
arī Eiropas un starptautiskajā apritē. Biedrības mērķis ir veicināt projektu 
vadīšanas nozares pilnvērtīgu attīstību Latvijā, nodrošinot projektu vadīšanas 
speciālistu konkurētspēju kā vietējā, tā arī Eiropas un starptautiskajā vidē. 

 
2.2. Biedrības uzdevumi ir: 
2.2.1. Piedalīties ar projektu vadīšanu saistīto likumdošanas aktu un noteikumu 

izstrādē; 
2.2.2. Izstrādāt un attīstīt projektu vadīšanas nacionālo standartu 
2.2.3. Izstrādāt ar Starptautiskas Projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) prasībām 

saskaņotus projekta vadīšanas personāla sertifikācijas noteikumus un 
organizēt projekta  vadīšanas personāla sertifikāciju; 

2.2.4. Sekmēt profesionālas informācijas apmaiņu biedru starpā par  aktualitātēm 
projektu vadīšanas jomā; 

2.2.5. Popularizēt projektu vadīšanu, skaidrojot tās nozīmi plašai sabiedrībai; 
2.2.6. Organizēt un piedalīties izstādēs, kongresos, konferencēs un citos pasākumos; 
2.2.7. Konsultēt un sniegt palīdzību fiziskām un juridiskām personām projektu 

vadīšanas jomā; 
2.2.8. Veicināt biedru savstarpēju sadarbību un nodrošināt biedru interešu 

pārstāvēšanu dažādās nacionālās un starptautiskās organizācijās; 
2.2.9. Informēt biedrus par izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām 

projektu vadīšanas jomā Latvijā un ārvalstīs; 
2.2.10. Nodibināt un ik gadu piešķirt Latvijas projekta vadīšanas balvu; Organizē un 

piešķir dažādas ar projektu vadīšanu saistītas balvas; 
2.2.11. Izdot projektu vadīšanas tematikai veltītus izdevumus; 
 
3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš 
 
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 
4.nodaļa. Biedri, to iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana 
 
4.1. Biedrībā apvienojas biedri - juridiskas un fiziskas personas, studenti un goda 
biedri. 
4.2. Biedri - juridiskas personas 
4.2.1. Par  biedru var kļūt juridiska persona, kas atbilst šādiem nosacījumiem: 

 tieši vai netieši strādā Biedrības darbības sfērā, 

 atzīst Biedrības statūtus un darbības programmu, atzīst Biedrības statūtus, 

 iesniedz noteiktas formas pieteikumu Valdei par uzņemšanu un pēc pozitīva 
Valdes lēmuma 10 darba dienu laikā nomaksā iestāšanās naudu un biedra naudu 
par pusgadu.  

4.2.2. Juridisku personu Biedrībā pārstāv tās vadītāja pilnvarota persona. 
 
4.3. Biedri - fiziskas personas 
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4.3.1. Par biedru var kļūt fiziska persona, kura atbilst šādiem nosacījumiem:  

 tieši vai netieši darbojas Biedrības darbības sfērā, 

 atzīst Biedrības statūtus un darbības programmu, atzīst Biedrības statūtus, 

 iesniedz noteiktas formas pieteikumu Valdei par uzņemšanu un pēc pozitīva 
Valdes lēmuma 5 darba dienu laikā nomaksā iestāšanās naudu un biedra naudu 
par 3 mēnešiem. 

 
4.4. Biedri – studenti 
4.4.1. Par biedru var kļūt students, kas atbilst šādiem nosacījumiem: 

- vēlas darboties Biedrības darbības sfērā, 
- atzīst Biedrības Statūtus un darbības programmu, atzīst Biedrības 

statūtus, 
- ir augstākās izglītības 1. vai 2. līmeņa klātienes pilna laika studenti, 
- iesniedz noteiktas formas pieteikumu Valdei par uzņemšanu un pēc 

pozitīva Valdes lēmuma 5 darba dienu nomaksā iestāšanās naudu un 
biedra naudu par 3 mēnešiem. 

 
4.5. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka 

Biedrības valde. 
4.6. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei motivēts lēmums 

jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes noraidošo 
lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja biedru kopsapulce 
noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš 
var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. 

4.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei. 
4.8. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 
4.8.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav maksājis biedra naudu; 
4.8.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus; 
4.8.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 
4.8.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 
 
4.9. Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot 

izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā 
biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums 
par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā 
izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

 
4.10. Goda biedri 
4.10.1. Par goda biedru var kļūt fiziska persona, kurai ir īpaši nopelni projektu 

vadīšanas jomā vai kura ir devusi lielu ieguldījumu Biedrības darbības 
veicināšanā. 

4.10.2. Lēmumu par goda biedra statusa piešķiršanu pieņem biedru sapulce ar 
attiecīgās personas piekrišanu. 

4.10.3. Goda biedri ir atbrīvoti no biedra naudas. 
 
4.11. Biedrības biedra statusa maiņa 
4.11.1. Biedrības biedram – studentam, beidzot studijas un līdz ar to vairs neesot 

studenta statusā, ir jāpaziņo par to valdei 2 mēnešu laikā un jāapstiprina sava 
statusa maiņu kā fiziskajam vai juridiskajam biedram. 

4.11.2. Students 2 mēnešus pēc studiju laika beigšanās saglabā savu biedra - 
studenta statusu. 
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5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 
 
5.1. Biedrības biedriem – juridiskām, fiziskām personām un studentiem – ir šādas 

tiesības: 
5.1.1. izvirzīt un vēlēt Biedrības Valdi, revīzijas komisiju un tikt ievēlētam pārvaldes 

amatos; 
5.1.2. Piedalīties ar priekšlikumiem Biedrības programmas izstrādē, tās stratēģijas un 

taktikas noteikšanā, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās 
uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;  

5.1.3. piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos;  
5.1.4. Saņemt bez maksas Biedrības rīcībā esošo informāciju, tai skaitā iepazīties ar 
visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
5.1.5. Veidot biedru interešu grupas, kuru darbība nav pretrunā ar statūtiem un 

pārvaldes institūciju lēmumiem. 
 
5.2. Goda biedriem piešķirtas šādas tiesības: 
5.2.1. Sniegt padomus jautājumu lemšanā valdes sēdēs un biedru sapulcēs; 
5.2.2. Piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos; 
5.2.3. Saņemt bez maksas Biedrības rīcībā esošo informāciju. 
 
5.3. Biedrības biedru pienākumi: 
5.3.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus; 
5.3.2. regulāri maksāt biedra naudu par nākošajiem periodiem, vismaz 1 mēnesi uz 
priekšu, (neattiecas uz goda biedriem); 
5.3.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu; 
5.3.4. rūpēties par Biedrības autoritāti. 
 
6.nodaļa. Biedrības pārvaldes institūcijas  
 
6.1. Biedrības pārvaldi veido: 

 Biedru sapulce, 

 Valde, tās priekšsēdētājs, 

 Revīzijas komisija. 
 
6.2. Biedru sapulce, tās sasaukšana un lēmumu pieņemšana 
6.2.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 
6.2.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties 

biedru sapulcē  personīgi vai ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedaloties un 
balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā. 

6.2.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31. 
martam. 

6.2.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to 
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa Biedrības biedru, norādot 
sasaukšanas iemeslu. Ārkārtas biedru sapulces izskata tikai tos jautājumus, 
kuru dēļ tās ir sasauktas. 

6.2.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms 
sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu un sapulces dienas 
kārtību pēc izvēles – elektroniski uz biedra norādīto elektronisko e-pasta 
adresi vai uz biedra norādīto pasta kontaktadresi. 

6.2.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās 20% jeb 1/5 biedru. Attiecībā uz 
grozījumu izdarīšanu statūtos, biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās 
vairāk nekā puse no biedriem. 



Biedrības „Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija” statūti 

 6 

6.2.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, divu nedēļu laikā tiek 
sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi 
no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 

6.2.8. Biedru sapulces lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, ja par to 
nobalso vairāk kā puse no klātesošiem biedriem. 

6.2.9. Tikai Biedrības  biedru sapulce ir tiesīga:  
a) pieņemt, grozīt un papildināt statūtus; 
b) apstiprināt Biedrības  darbības pamatvirzienus; 
c) ievēlēt Valdi un Revīzijas komisiju; 
d) izskatīt un apstiprināt Biedrības  gada pārskatu, Valdes un Revīzijas 

komisijas ziņojumus; 
e) noteikt iestāšanās un biedru naudas apmēru; 
f) apstiprināt Biedrības  budžetu; 
g) lemt par Valdes locekļu un Revīzijas komisijas locekļu atsaukšanu pirms 

termiņa beigām; 
h) lemt par goda biedra statusa piešķiršanu kādai fiziskai personai pēc Valdes 

vai 1/3 Biedrības  biedru priekšlikuma; 
i) pieņemt lēmumu par Biedrības  darbības pārtraukšanu, reorganizāciju vai 

likvidāciju; 
j) lemt par nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

 
6.3. Biedrības  valde 
6.3.1. Valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no 7 (septiņiem) valdes 

locekļiem, kas ievēlēti uz 2 (diviem) gadiem. Par valdes locekli var tikt ievēlēta 
persona, kura: 
a) ir Biedrības biedrs ne mazāk kā trīs mēnešus pirms tās ievēlēšanas 
Biedrības valdē; 
b) Biedrības valdes noteiktajā termiņā ir iesniegusi aizpildītu Biedrības valdes 
sagatavoto valdes amata kandidāta pieteikuma formu un vismaz 2 (divas) 
Biedrības biedru rekomendācijas; 
c) ir ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi projektu vadības jomā; 
d) pārzina un ir kompetenta izvēlētajā darbības jomā, kurā darbosies uz 
valdes ievēlēšanas laiku. 

6.3.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes 
darbu. 

6.3.3. Katrs valdes loceklis ir atbildīgs par noteiktu kompetences jomu. 
6.3.4. Valdes sēdes sasauc Biedrības valdes priekšsēdētājs. Valdes sēdes jāsasauc 

arī tad, ja to rakstiski pieprasa 1/3 Valdes locekļu. Valdes locekļi jāinformē par 
Valdes sēdes sasaukšanu ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms paredzētā 
sēdes datuma. 

6.3.5. Valdes sēdes jāsasauc vismaz 6 (sešas) reizes gadā. 
6.3.6. Valde ir tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vairāk nekā puse no Valdes 

locekļiem. 
6.3.7. Valdes sēdes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Līdzīga 

balsojuma gadījumā priekšsēdētājam ir divas balsis. 
6.3.8. Valdes sēdes protokolē. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra 

valdes locekļa balsojumu. Protokolu paraksta Valdes sēdes vadītājs un 
protokolists. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez valdes sēdes sasaukšanas, 
ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.  

6.3.9. Valdes sēdes ir atklātas visiem Biedrības biedriem. 
6.3.10. Biedrības valdes pienākumi: 

a) nodrošināt kārtējo biedru sapulču sasaukšanu un organizēt to darbu; 
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b) izstrādāt Biedrības darbības programmas projektu un iesniegt to 
apstiprināšanai biedru sapulcē; 

c) sniegt priekšlikumus biedru sapulcei par izmaiņām Biedrības statūtos; 
d) ne vēlāk kā divus mēnešus pēc finansu gada beigām katrs valdes loceklis 

sagatavo iepriekšējā perioda sava darba atskaiti un iesniedz izskatīšanai 
biedru sapulcē saimnieciskās darbības programmu un finanšu plānu projektus 
par savu kompetences jomu; 

e) sagatavot apstiprināšanai Biedrības finanšu plānus un pārskatus par to izpildi; 
f) lemt par jaunu biedru uzņemšanu Biedrībā, biedra statusa maiņu un biedru 

izslēgšanu no Biedrības; 
g) apstiprināt biedru interešu grupu izveidošanu; 
h) izskatīt jautājumus, kas saistīti ar Biedrības budžetā paredzēto līdzekļu un 

materiālo vērtību izlietošanu; 
i) lemt par organizatorisku struktūrvienību izveidi, reorganizēšanu vai 

likvidēšanu; 
j) izstrādāt un apstiprināt Biedrības darbību reglamentējošos normatīvos 

dokumentus; 
k) izskatīt strīdus jautājumus; 
l) lemt par tiem Biedrības darbības jautājumiem, kas saskaņā  ar statūtiem nav 

biedru sapulces vai revīzijas komisijas kompetencē. 
6.3.11. Valde ir tiesīga izvirzīt kandidātus goda biedra statusa piešķiršanai. 
6.3.12.Valdes locekļiem ir jauktās pārstāvības tiesības pārstāvēt Biedrību. Valdes 

priekšsēdētājs Biedrību pārstāv atsevišķi, valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt 
Biedrību kopīgi ar diviem valdes locekļiem. 

 
6.4. Biedrības priekšsēdētājs 
6.4.1. Priekšsēdētāju ievēl Valde no Valdes locekļu vidus uz  2 (diviem) gadiem. 
6.4.2. Priekšsēdētāja pienākumi un tiesības: 

a)  sagatavot, sasaukt un vadīt Valdes sēdes,  
b)  pārstāvēt Biedrību attiecībās ar dažādām nacionālām un starptautiskām 

organizācijām; 
c)  Biedrības vārdā slēgt līgumus un citas vienošanās, izsniegt pilnvaru līgumu 

vai vienošanos slēgšanai; 
d)  izveidot Biedrības sekretariātu un vadīt tā darbu; 
e)  pieņemt darbā un atlaist no darba darbiniekus; 
f)  noteikt darba algas un citus saimnieciskos izdevumus biedru sapulces 

apstiprinātā budžeta robežās; 
g)  sagatavot Valdes izskatīšanai citus nepieciešamos priekšlikumus un 

pārskatus; 
h)  pārvaldīt Biedrības īpašumus; 
i)  budžeta ietvaros pieņemt lēmumu par valdes locekļu materiālo stimulēšanu 

par aktīvu darbu Biedrības labā. 
6.4.3. Priekšsēdētāja pienākumus tā prombūtnes laikā izpilda priekšsēdētāja 

pilnvarots valdes loceklis. 
 
6.5. Revīzijas komisija 
6.5.1. Revīzijas komisija, kas ievēlēta uz 2 (diviem) gadiem 3 (trīs) locekļu sastāvā, 

kontrolē Biedrības  saimniecisko darbību. 
6.5.2. Revīzijas komisijas locekļi nevar vienlaicīgi būt Valdes locekļi. 
6.5.3. Revīzijas komisijas pienākums ir pārbaudīt naudas līdzekļu un materiālo 

vērtību izlietošanas atbilstību Latvijas Republikas likumdošanai, statūtiem, 
biedru sapulces un Valdes lēmumiem. 
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6.5.4. Revīzijas komisija: 
6.5.4.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
6.5.4.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 
6.5.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 
6.5.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības 

uzlabošanu. 
6.5.5. Revīzija jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā, revīzijas aktus apstiprina biedru 

sapulce. 
6.5.6. Valdei un priekšsēdētājam jānodod Revīzijas komisijas rīcībā visi revīzijas 

veikšanai nepieciešamie dokumenti. 
6.5.7. Revīzijas komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.  
6.5.8. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas 

atzinuma saņemšanas. 
 
7. Biedrības finanses 
 
7.1. Biedrībai var piederēt naudas līdzekļi Latvijas Republikas un ārvalstu bankās un 

finansu institūcijās. 
7.2. Biedrības finanses veido: 

a) iestāšanās un biedru naudas, mērķiemaksas, brīvprātīgi ziedojumi; 
b) ieņēmumi no Biedrības rīkotajiem pasākumiem un saimnieciskās darbības; 
c) naudas līdzekļi, vērtspapīri un materiālās vērtības, kas saņemtas likumdošanā 

noteiktā kārtībā no citām juridiskām un fiziskām personām; 
d) citi likumīgi ienākumi un iemaksas. 

7.3. Biedrības finanses tiek izlietotas statūtos norādītā mērķa un uzdevumu 
īstenošanai, kā arī tādu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības 
nodrošināšanu. 

 

8. Statūtu stāšanās spēkā  
 

Biedrības  statūti stājas spēkā ar to reģistrēšanas dienu Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā. 
 
Statūti jaunā redakcijā apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2014.gada 28.oktobrī. 
 
Valdes locekļi: 
 
Ivars Ruņģis          
 

Mareks Zeltiņš         
 

Laila Škoba           
 
Inese Slūka            
 
Dzintra Džonsa      
 
Vladimirs Ivanovs  
 
Liene Jeraševa      
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