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Rīgā 

11.05.2020. Nr. LPA 1.8.-9 

Ministru kabinetam 

 

 

Priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu  

projektam “Kārtība, kādā izvirza, atlasa,  

vērtē un apstiprina Latvijas pārstāvjus dalībai  

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (turpmāk - LPA) ir iepazinusies ar Ministru kabineta 

noteikumu projektu “Kārtība, kādā izvirza, atlasa, vērtē un apstiprina Latvijas pārstāvjus dalībai 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā”, un sniedz atzinumu.  

LPA iestājas par labas pārvaldības principiem un pievienojas Valsts kancelejas sākotnējam 

redzējumam, kā būtu jārīko Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESLK) Latvijas 

pārstāvju atlases kārtība, nostiprinot pamatprincipus Informatīvajā ziņojumā “Par Ministru 

kabineta 2015. gada 11. augusta sēdes protokola Nr.38 38.§ 2.punktā dotā uzdevuma izpildi”. 

Informatīvajā ziņojumā attiecībā uz pārstāvniecību tika nostiprināta apņemšanās nodrošināt 

atklātu un taisnīgu konkursu, nosakot, ka:” 

1) Latvijas pienākums ir nodrošināt, lai dalībai EESLK izvirzāmo pārstāvju sastāva atlasē 

tiktu ievērots pārstāvniecības princips, lai šis sastāvs būtu reprezentatīvs – tajā tiktu 

pārstāvēti dažādi ekonomiskās un sociālās darbības veidi, kā arī atlasei jānotiek, 

balstoties uz taisnīgām procedūrām un pamatotiem kritērijiem. 

2) Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Latvijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvību EESLK, atlase 

tiek veikta atklāta konkursa veidā, kas nozīmē, ka atlasītajiem pārstāvjiem nav jābūt 

šo organizāciju biedriem, bet tiem pilnībā jāatbilst izvirzītajām prasībām un jābūt 

deleģētiem nodrošināt iespējami plašāku interešu grupu un to organizāciju interešu 

aizstāvību attiecīgajās EESLK grupās.” 

Tādēļ LPA aicina: 

1) pārskatīt, kāda pārstāvniecība tiek nodrošināta visās trīs grupās: Darba devēju, Darba 

ņēmēju un Dažādu interešu grupā. Šobrīd Darba devēju grupā (I grupa) un Darba 

ņēmēju (II grupa) Latviju pārstāv sociālie partneri, tomēr pēc būtības pārstāvniecību 

varētu nodrošināt arī citas nevalstiskās organizācijas. Kā piemēram, I grupā būtu 

nepieciešams nodrošināt lauksaimniecības jomas pārstāvis un uzņēmēju interešu 

pārstāvis.  

2) neiekļaut Ministru kabineta noteikumos 4.punktu “Ārpus konkursa kvalificējas 

pretendenti, kuri ievēlēti kādā no komitejas amatiem (EESK prezidents, I, II, III grupu 

prezidenti, specializēto nodaļu vadītāji, biroja locekļi).”, kas būtu pretrunā labas 

pārvaldības, taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju principiem.  
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Savukārt attiecībā uz atlases procedūru Valsts kanceleja Informatīvajā ziņojumā paredzēja, ka 

“Par atlases procesa organizāciju un atklātību atbild NTSP un Memoranda padomes 

organizācijas. NTSP un Memoranda padomes sekretariāti (Valsts kancelejas eksperti) 

iesaistās atlases procesa tehniskajā un atklātības nodrošināšanā (izplatot informāciju par 

atlasi Ministru kabineta mājaslapā un sociālajos medijos).”  LPA aicina ievērot šo apņemšanos 

un Valsts kancelejai – Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes sekretariātam - nodrošināt tehnisko nodrošinājumu atlases procedūras 

organizēšanā. It īpaši tas ir būtiski radušajā situācijā, kad kandidāti jāatlasa nepilnu trīs nedēļu 

laikā, kas apdraud procesa kvalitāti, jo pietiekami atklāta un kvalitatīva kandidātu atlase 

piedāvātajos laika termiņos nav iespējama.  

 

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Memoranda padomes 2017. gada 24. maija lēmuma par 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 

deleģētu pārstāvju izvirzīšanas kārtību (t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un 

uzraudzības mehānismos III. nodaļa nosaka, ka citi pārstāvji sadarbības, līdzdalības un 

uzraudzības mehānismos vai grupās, kas veicina memoranda mērķa sasniegšanu un atbilst 

padomes kompetencēm, tiek ievēlēti saskaņā ar atsevišķu memoranda padomes akceptētu 

kārtību katram konkrētajam gadījumam. Līdz ar to būtu ieviešana praksē šī nolikuma kārtība 

(piedāvājums nolikumam tika izstrādāts līdz ar Informatīvā ziņojuma izstrādi). 
 

LPA apliecina gatavību sadarboties šī procesa tālākā virzībā, sniedzot savu ekspertīzi un 

konsultējot. 

 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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