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Rīgā, 22.02.2019. 

Nr. LPA 1.8. - 2 

 Ārlietu ministrijai 

 

Komentāri un priekšlikumi par  

Diasporas konsultatīvās padomes nolikumu 

(VSS-110) 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir iepazinusies ar Noteikumu projektu "Diasporas 

konsultatīvās padomes nolikums", kas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada 

7.februārī (VSS-110), un sniedz atzinumu. 

Iepazīstoties ar Ārlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu, vēršam uzmanību uz 

aspektiem, kas nav saskaņā ar labas pārvaldības principiem un NVO un MK sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes izstrādātajām Konsultatīvo padomju vadlīnijām, kuras 

apņēmušās ievērot arī ministrijas.  

Vēršam uzmanību, ka tā nav laba prakse un ir pretrunā ar brīvas konkurences un labas 

pārvaldības principiem veidot pozitīvus priekšnosacījumus atsevišķām organizācijām, tās 

iekļaujot nolikumā, tādējādi neļaujot citām organizācijām atklāta konkursa kārtībā pretendēt 

uz darbību padomē. Tādēļ aicinām Ārlietu ministriju nodrošināt pretendentu atlasi pēc 

precīziem, iepriekš noteiktiem kritērijiem atklātā konkursā, līdzīgā procedūrā, kādā tiek 

izvēlēts komisijas sastāvs citās konsultatīvās institūcijās, procedūru iekļaujot noteikumu 

projekta 5.punktā, jeb aicinām ievērot konsultatīvo padomju vadlīnijās noteikto viedokļu 

rotācijas principu – konsultatīvo padomju sastāvu regulāri pārskatīt un radīt mehānismu, kuros 

vienu nevalstisko organizāciju var nomainīt cita. 

Vienlaikus aicinām nolikumu papildināt ar skaidru procedūru, kāda tiks piemērota, ja biedrība 

vai nodibinājums vairs nevēlas vai nevar turpināt darbību padomē, vai  tiek uzsākts 

organizācijas likvidācijas process.  

Kā arī aicinām Ārlietu ministriju papildināt nolikumu ar punktu, kas nosaka, ka par darbu 

padomē pārstāvjiem, kas nav valsts iestāžu deleģētas personas, tiek saņemta atlīdzība (līdzīgi, 

kā tas jau darbojas Sociālo uzņēmumu komisijā un Valsts Kultūrkapaitāla fonda komisijā). 

Tāpat aicinām nolikumā skaidri un nepārprotami noteikt, ka komisijas locekļi, kas pārstāv 

biedrību vai nodibinājumu, nav valsts amatpersonas.  

 

Aicinām iekļaut nolikumā Līdzsvara principu, nosakot, ka padomes vadītājam ir vietnieks, 

kurš ievēlēts no padomes sastāvā esošo nevalstisko organizāciju pārstāvju vidus,  lai 

nodrošinātu abu sektoru (publiskā un pilsoniskās sabiedrības) viedokļu vienlīdzīgu nozīmi un 

visaptverošu ekspertīzi. Turklāt padomes darbu, saskaņā ar rotācijas principu, vada padomes 

vadītājs un padomes vadītāja vietnieks. Aicinām nolikumu papildināt ar 7.2. punktu šādā 

redakcijā: “Padomes priekšsēdētājam ir vietnieks, ko padome ievēl atklātā balsojumā no to 

padomes locekļu vidus.” 

 

Papildus labas pārvaldības principu iekļaušanai nolikumā, aicinām Ārlietu ministriju labot 

noteikumu projekta 3 punktā noteikto, ka “Padomei ir šādas tiesības: 
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3.1.atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, biedrībām 

un nodibinājumiem padomes funkciju izpildei nepieciešamo informāciju”, jo Latvijas 

Pilsoniskās alianses ieskatos šādu pilnvaru, kas ir līdzvērtīgas valsts uzraugošo iestāžu 

funkcijām, nevar būt konsultatīvai institūcijai. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse apliecina gatavību sadarboties nolikuma izstrādes turpmākajā 

procesā, informējot un konsultējot, un aicina informēt biedrības direktori Kristīni Zonbergu 

kristine@nvo.lv par šī procesa tālāku izstrādi. 

 

Ar cieņu,  

 

 

Direktore                                               Kristīne Zonberga 
 

 

Zonberga 24245580 

kristine@nvo.lv 
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