
Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas Valdes, Ētikas un Sertifikācijas komisijas vēlēšanu 

procedūra 

Apstiprināts 

Valdes sēdē 28.01.2009. 

1. LKPA priekšsēdētājs/-ja, vismaz  divas nedēļas pirms vēlēšanām, paziņo par pretendentu 

izvirzīšanu un to reģistrāciju.  

 

2. Pretendentu locekļa amatam sarakstu publicē LKPA mājas lapā, kā arī izsūta elektroniskā veidā 

katram individuāli LKPA sekretārs. 

 

3. Biedru sapulcei ir tiesības vēlēt Valdes, Sertifikācijas, Ētikas komisijas locekli, ja tajā piedalās 

ne mazāk kā puse no tās biedru kopskaita. Katrs pretendents klātesošos iepazīstina ar sevi un 

sniedz informāciju par sevi / savu ieguldījumu LKPA.  

 

4. Valdes vai Sertifikācijas, vai Ētikas komisijas locekļa kandidāta neierašanās uz vēlēšanām, 

uzskatāma kā savas kandidatūras atsaukšana un šis kandidāts nevar turpināt piedalīties šajās 

vēlēšanās. Par izņēmumu uzskatāms force majeure (ārkārtējs gadījums, ko nevar paredzēt un 

novērst, piemēram, dabas katastrofa.) 

 

5. Locekļu vēlēšanas notiek aizklāti balsojot. Ja kāds no LKPA biedriem nevar ierasties uz 

vēlēšanām, tas savu balsojumu nosūta rakstiski/elektroniskā veidā LKPA sekretāram/valdes 

priekšsēdētājam. 

 

6. Par ievēlētu Valdes, Sertifikācijas vai Ētikas komisijas locekli atzīstams pretendents, kurš 

saņēmis vairāk par pusi balsu no to LKPA sapulces biedru skaita, kas piedalījušies vēlēšanās. 

 

7. Ja vēlēšanas piedalās trīs un vairāk pretendentu un neviens no viņiem nav ieguvis 6. punktā 

noteikto balsu skaitu, notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās tie divi pretendenti, kuri ieguvuši 

visvairāk balsu, vai arī vairāki pretendenti, ja tie ieguvuši vienādu balsu skaitu. 

 

8. Ja vēlēšanās uz Valdes, Sertifikācijas vai Ētikas komisijas locekļa amatu piedalās tikai divi 

pretendenti un neviens no viņiem nav ieguvis 6. punktā noteikto balsu skaitu, notiek vēlēšanu otrā 

kārta, kurā piedalās viens pretendents, kurš ieguvis visvairāk balsu, vai arī abi pretendenti, ja tie 

ieguvuši vienādu balsu skaitu. 

 

9. Ja 7. un 8. punktā paredzētajos gadījumos arī otrā vēlēšanu kārta nedod rezultātu, tad tiek 

izsludinātas jaunas vēlēšanas. 

 

10. Ja ievēlētā termiņa laikā, kāds no ievēlētajiem locekļiem atsakās vai tiek atstādināts no 

pienākumu pildīšanas, tad viņa vietu ieņem pretendents, kurš vēlēšanās ieguvis nākamo lielāko 

balsu skaitu, kas ir ne mazāks kā 1/3 no vēlētāju skaita. 

 

11. Balsu rezultātu skaitīšana tiek reģistrēta protokolā.  Sekretārs reģistrē sapulces dalībnieku 

skaitu un vēlēšanu rezultātus. 

 


