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APSTIPRINĀTS 

SERTIFICĒTU MEDIATORU 3. KOPSAPULCĒ 

16.06.2015. 

 

Sertificētu mediatoru kopsapulces nolikums 

 

1. Vispārīgie jautājumi. 

1.1. Sertificētu mediatoru kopsapulces nolikums nosaka sertificētu mediatoru  

kopsapulces (turpmāk – Kopsapulce) sagatavošanu, Kopsapulces norisi, kompetenci 

un lēmumu pieņemšanas kartību.  

1.2. Kopsapulce notiek klātienē. 

1.3. Kopsapulce var notikt arī neklātienē, izmantojot informācijas tehnoloģijas 

(turpmāk elektroniskā kopsapulce). Šī nolikuma noteikumi par Kopsapulces 

sagatavošanu, norisi, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī Sertificētu mediatoru 

padomes vēlēšanām ir attiecināmi arī uz elektronisko Kopsapulci, ja vien šajā 

nolikumā nav noteikts citādi.  

 

2. Sertificētu mediatoru kopsapulces kompetence.  

2.1. Kopsapulce ir sertificētu mediatoru pašpārvaldes institūcija, kuras darbā ar 

balsstiesībām piedalās sertificēti mediatori. 

2.2.  Kopsapulce kompetenci nosaka Mediācijas likums.  

2.3.  Kopsapulce ir tiesīga uzdot Sertificētu mediatoru padomei tās kompetences 

ietvaros veikt noteiktus uzdevumus, kā arī pieprasīt atskaiti par šo uzdevumu izpildi. 

 

3. Kopsapulces sasaukšanas kārtība. 

3.1.  Kopsapulci sasauc Sertificētu mediatoru padome ne retāk kā reizi gadā.  

3.2.  Kopsapulces sasaukšanu var pieprasīt ne mazāk kā viena trešā daļa sertificētu 

mediatoru pēc savas iniciatīvas, par to rakstveidā informējot Sertificētu mediatoru 

padomi. Šādā gadījumā Sertificētu mediatoru padome Kopsapulci sasauc viena 

mēneša laikā no rakstveida paziņojuma saņemšanas.  

3.3.  Par Kopsapulces sasaukšanu Sertificētu mediatoru padome paziņo sertificētiem 

mediatoriem uz elektroniskā pasta adresēm ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. Īpašos 

gadījumos šis termiņš var tikt samazināts.  



 2. 

3.4. Sertificētu mediatoru padome sagatavo Kopsapulces darba kārtību un par to 

informē sertificētus mediatorus elektroniski kopā ar paziņojumu par Kopsapulces 

sasaukšanu. 

3.5. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja uz to ieradusies un reģistrējusies vismaz puse no 

visiem sertificētiem mediatoriem. Ja tiek konstatēts, ka Kopsapulce nav lemttiesīga, 

jo uz Kopsapulci nav ieradusies vairāk kā puse sertificētu mediatoru, Sertificētu 

mediatoru padome viena mēneša laikā sasauc atkārtotu Kopsapulci. Sagatavojot 

elektronisko Kopsapulci, Sertificētu mediatoru padome:  

3.5.1. apstiprina elektroniskās Kopsapulces organizēšanas un norises plānu; 

3.5.2. nosaka elektroniskās Kopsapulces atklāšanas datumu un laiku, kā arī 

elektroniskās Kopsapulces darba kārtību; 

3.5.3.  nosaka elektroniskās Kopsapulces vadītāju, sekretāru, balsu skaitīšanas 

komisijas sastāvu.  

3.6. Kopsapulcei nepieciešamo dokumentu sagatavošanai Sertificētu mediatoru 

padome var veidot vienu vai vairākas darba grupas. 

3.7. Sertificētu mediatoru padome var uzaicināt Kopsapulcē piedalīties viesus.  

 

4. Kopsapulces norise un lēmumu pieņemšanas kārtība.  

4.1. Kopsapulci atklāj Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētājs vai viņa 

prombūtnē viens no priekšsēdētāja vietniekiem, vietnieku prombūtnes gadījumā – 

kāds no Sertificētu mediatoru padomes locekļiem. 

4.2. Kopsapulce ievēl Kopsapulces vadītāju un sekretāru. 

4.3. Kopsapulce apstiprina Kopsapulces darba kārtību. 

4.4. Kopsapulce ievēl balsu skaitīšanas komisiju ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā. 

Nepieciešamības gadījumā kopsapulces norises laikā Kopsapulce var lemt par balsu 

skaitīšanas komisijas sastāva grozījumiem.  

4.5. Kopsapulces sēdes ir atklātas. Sertificēti mediatori var balsot par kopsapulces 

noturēšanu slēgtā sēdē, ja to ierosina ne mazāk kā viens no klātesošiem sertificētiem 

mediatoriem.  

4.6. Kopsapulces gaitu un tajā pieņemtos lēmumus protokolē Kopsapulces sekretārs, 

kā arī Kopsapulces norise tiek fiksēta audioierakstā. Kopsapulces gaitu var fiksēt arī 

izmantojot attēlu ierakstus, ja par to nobalso Kopsapulce. Kopsapulces protokols un 

audioieraksts glabājas Sertificētu mediatoru padomes lietvedībā.  

4.7. Kopsapulce lēmumus pieņem ar klātesošo sertificētu mediatoru vienkāršu balsu 

vairākumu, balsojot atklāti vai aizklāti. Par balsošanas veidu lemj Kopsapulce ar 
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vienkāršu balsu vairākumu. Savu viedokli klātesošie Kopsapulcē izsaka balsojot vai 

nu ar “par” vai “pret”. 

4.8. Sertificētu mediatoru padomi Kopsapulce ievēl aizklāti balsojot ar balsošanas 

zīmēm, kurās ieraksta visus izvirzīto Sertificētu mediatoru padomes kandidātu 

vārdus, kas devuši savu piekrišanu kandidēt. Sertificētu mediatoru padomi 

elektroniskā Kopsapulcē ievēl aizklātās vēlēšanās izmantojot informācijas tehnoloģiju 

iespējas (elektroniskās vēlēšanas). 

4.9.  Ja Kopsapulce kvoruma trūkuma dēļ nav iespējams ievēlēt Sertificētu mediatoru 

padomi, Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā mēneša laikā 

sasauc jaunu Sertificētu mediatoru kopsapulci. Ja uz to ierodas mazāk kā puse no 

visiem sertificētiem mediatoriem, jaunas vēlēšanas nerīko un Sertificētu mediatoru 

padome saglabā savas pilnvaras līdz nākamā gada Kopsapulcei. 

4.10.  Kandidātus Sertificētu mediatoru padomes locekļu amatiem var izvirzīt jebkurš 

sertificēts mediators.  

4.11. Sertificētu mediatoru padomes locekļa kandidāts pēc izvirzīšanas mutiski dod 

savu piekrišanu kandidēt uz Sertificētu mediatoru padomes locekļa amatu vai atsauc 

savu kandidatūru.  

4.12. Kopsapulces vadītājs dod iespēju sapulces dalībniekiem uzdot jautājumus 

izvirzītajiem kandidātiem. Elektroniskā kopsapulcē sertificēti mediatori jautājumus 

izvirzītajiem kandidātiem var uzdot elektroniski saskaņā ar Sertificētu mediatoru 

padomes apstiprināto elektroniskās kopsapulces organizēšanas un norises plānu.  

4.13. Sertificētu mediatoru padomes vēlēšanās balsošanas zīmes ir atzīstamas par 

nederīgām, ja: 

4.10.1. tajā nav veiktas atzīmes vai tās nav saprotamas; 

4.10.2. tajā veiktas vairāk atzīmes nekā Sertificētu mediatoru padomes locekļu skaits; 

4.10.3. balsošanas zīme ir kā citādi bojāta. 

4.14. Par ievēlētiem uzskatāmi tie Sertificētu mediatoru padomes locekļu kandidāti, kas 

saņēmuši visvairāk balsu.  

4.15. Kopsapulces lēmumi, kas saņēmuši vienādu skaitu balsu par un pret, uzskatāmi 

par nepieņemtiem. 

4.16. Sertificēts mediators nepiedalās balsošanā gadījumā, ja tiek lemts par jautājumu, 

kas skar viņu pašu, izņemot vēlēšanas. 

4.17. Kopsapulcē sertificēti mediatori piedalās personīgi. 

4.18. Kopsapulces lēmumi ir saistoši visiem sertificētiem mediatoriem, neatkarīgi no tā, 

vai sertificēts mediators ir piedalījies konkrētajā Kopsapulcē un kāds ir bijis viņa 

balsojums, kā arī Sertificētu mediatoru padomei un tās izveidotām institūcijām.  
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4.19. Kopsapulces lēmumi tiek ierakstīti protokolā. Ja sertificēts mediators, kam ir bijis 

atšķirīgs viedoklis par kopsapulcē pieņemto lēmumu, to pieprasa, protokolā tie 

ierakstīts viņa atšķirīgā viedokļa saturs.  

4.20. Kopsapulces protokolu paraksta Kopsapulces vadītājs un sekretārs.  


