
Par nevalstisko organizāciju pārstāvja izvirzīšanas kārtību un kritērijiem dalībai Valsts 

sekretāru sanāksmēs un Ministru kabineta komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām 

 

1. Nevalstisko organizāciju pārstāvi dalībai Ministru kabineta komitejas sēdē ar padomdevēja 
tiesībām izvēlas atklātā konkursā. 

2. Konkursu organizē Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda 
īstenošanas padomes sekretariāts. 

3. Pieteikt kandidātu ir tiesības tādai nevalstiskajai organizācijai, kas atbilst visiem šiem 
kritērijiem: 

3.1. nevalstiskā organizācija ir biedrība vai nodibinājums, kas reăistrēts Latvijas Republikā 
vismaz trīs gadus pirms konkursa izsludināšanas; 

3.2. pēdējā pilnajā pārskata gada laikā biedrībai nav bijis un konkursa izsludināšanas brīdī 
nav nodokĜu un (vai) valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu; iesniedzējs nav 
pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav 
apturēta vai pārtraukta; 

3.3. nevalstiskā organizācija ir organizāciju apvienība, kuras sastāvā ir citas nozares 
nevalstiskās organizācijas; 

3.4. nevalstiskā organizācija darbojas visā Latvijas teritorijā; 

3.5. nevalstiskā organizācija darbojas interešu aizstāvības jomā; 

3.6. nevalstiskā organizācija sadarbojas ar valsts pārvaldes institūcijām;  

3.7. nevalstiskās organizācijas administratīvā spēja nodrošina informācijas izplatīšanu un citu 
nozares nevalstisko organizāciju aktivitāšu koordināciju, kā arī atgriezeniskās saiknes 
nodrošināšanu. 

 

4. Nevalstiskā organizācija var izvirzīt tādu fizisko personu (turpmāk – kandidāts), kura 
atbilst visiem šiem kritērijiem: 

4.1. tai ir vismaz 18 gadu; 

4.2. pēdējos trīs gadus tā darbojusies nevalstiskās organizācijās; 

4.3. persona līdzdarbojusies tiesību aktu un/vai politikas plānošanas dokumentu izstrādē 
valsts un/vai pašvaldību institūciju darba grupu sastāvā (tiek uzskatīta par priekšrocību). 

5.Viena nevalstiskā organizācija drīkst pieteikt vienu kandidātu. 

6. Konkursa komisiju veido Nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības 
memoranda īstenošanas padomes pārstāvji, kurus deleăējušas nevalstiskās organizācijas (8 
cilvēki).  

7. Konkursu izsludina, publicējot paziĦojumu Ministru kabineta mājas lapas sadaĜā 
„Sabiedrības līdzdalība” un nosūtot paziĦojumu Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 
sadarbības memorandu parakstījušām organizācijām. 

8. PaziĦojumā norādītais pieteikšanās termiĦš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no 
konkursa izsludināšanas dienas.  

 

9. Piesakot kandidātu, nevalstiskā organizācija iesniedz šādus dokumentus: 

9.1. iesniegumu, kurā norādīts biedrības nosaukums, reăistrācijas numurs, juridiskā adrese un 
e-pasta adrese, kā arī kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, 
kontakttālrunis un e-pasta adrese; 
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9.2. biedrības darbības aprakstu (līdz 3000 zīmēm) pēdējo piecu gadu laikā, īpaši norādot 
veidu, kādā veidā biedrības vai nodibinājuma administratīvā spēja, līdzšinējā pieredze līdzdalībā 
valsts pārvaldē, sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām un citām nevalstiskajām organizācijām 
varēs nodrošināt sekmīgu pieteiktā kandidāta darbību kā NVO pārstāvim Ministru kabineta 
komitejā, informācijas izplatīšanu un citu nozares nevalstisko organizāciju aktivitāšu 
koordināciju, kā arī atgriezeniskās saiknes nodrošināšanu; 

9.3. kandidāta dzīvesgājumu (curriculum vitae); 

9.4. kandidāta motivācijas rakstu (līdz 3000 zīmēm), kurā viĦš apraksta savu pieredzi 
nevalstiskajā sektorā un izpratni par NVO pārstāvja lomu darbojoties Ministru kabineta 
komitejā; 

10. Nevalstiskā organizācija 9.punktā minētos dokumentus iesniedz Valsts kancelejā. Uz 
aploksnes norāda biedrības nosaukumu un juridisko adresi, kā arī norādi "Konkursam NVO 
pārstāvja izraudzīšanai darbam Ministru kabineta komitejā”. Dokumentus nosūta elektroniski uz 
adresi vk@mk.gov.lv 

 

11. Katrs konkursa komisijas loceklis par katru iesniegumu novērtē nevalstisko organizāciju 
un kandidātu pēc šādiem kritērijiem: 

11.1 NVO administratīvā spēja informācijas aprites (komunikācijas) nodrošināšanai ar citām 
NVO, kā arī atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai (maksimālais punktu skaits - 3); 

11.2. NVO pieredze līdzdalībā valsts pārvaldē un sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām 
(maksimālais punktu skaits – 3); 

11.3. NVO pieredze sadarbības veicināšanā starp vairākām nevalstiskajām organizācijām 
(maksimālais punktu skaits - 3); 

11.4. Kandidāta pieredze nevalstisko organizāciju darbā (maksimālais punktu skaits - 3);  

11.5. Kandidāta pieredze NVO sadarbības veicināšanā un atgriezeniskās saiknes nodrošināšanā 
(maksimālais punktu skaits – 3); 

11.6. Kandidāta pieredze līdzdalībā valsts pārvaldē un sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm 
(pieredze atzinumu/viedokĜu sniegšanā par tiesību aktiem, tiesību aktu un/vai politikas 
plānošanas dokumentu izstrādē, darbībā valsts un/vai pašvaldību institūciju darba grupu sastāvā) 
(maksimālais punktu skaits – 3). 

 

12. Par trim izvirzītiem kandidātiem, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu, iesūtītos 
dokumentus publicē Ministru kabineta mājas lapā. Memorandu parakstījušām NVO izsūta 
uzaicinājumu sniegt viedokli (balsot).  

13. Komisija pieĦem lēmumu par NVO pārstāvja Ministru kabineta komitejas sēdēs 
izraudzīšanu uz vienu gadu, balstoties uz konkursa rezultātiem un NVO balsojuma rezultātiem.  

14 Otru labāko kandidātu bez atsevišėas konkursa procedūras aicina aizstāt izvēlēto pārstāvi 
gadījumā, ja izvēlētais pārstāvis slimības vai citu apstākĜu dēĜ nevar pildīt savas funkcijas ilgāk 
kā divas nedēĜas. 

15. Beidzoties darbības termiĦam, nevalstisko organizāciju pārstāvis sniedz ziĦojumu 
Memoranda padomei . 

15. Memoranda padome divus mēnešus pirms termiĦa beigām rosina jauna pārstāvja 
izvēlēšanas procedūru. 


