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Konsultatīvās padomes trešo valstu pilsoņu integrācijai nolikums
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Konsultatīvās padomes trešo valstu pilsoņu
integrācijai (turpmāk – Padome) sastāvu, darba organizāciju un lēmumu
pieņemšanas kārtību.
2. Padome izveidota, pamatojoties uz Nacionālās identitātes, pilsoniskās
sabiedrības attīstības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012. –
2018.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojumu
Nr.542).
3. Padome ir Kultūras ministrijas konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir
veicināt diskusiju un sadarbību starp institūcijām trešo valstu pilsoņu
integrācijas jomā, sekmēt trešo valstu pilsoņu, kā arī viņus pārstāvošo
nevalstisko organizāciju līdzdalību valsts politikas sabiedrības integrācijas jomā
veidošanā.
II. Padomes sastāvs
4. Padomes sastāvā iekļauj pārstāvjus no Kultūras ministrijas, Iekšlietu
ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības
ministrijas, Ārlietu ministrijas, Valsts kancelejas, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Latvijas Pašvaldību savienības, pašvaldībām, kurās ir lielākais trešo
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valstu pilsoņu īpatsvars Latvijā, darba devēju un darba ņēmēju intereses
pārstāvošām organizācijām un nevalstiskajām organizācijām.
5. Padomes sastāvā iekļauj nevalstiskās organizācijas, kuras atbilst
šādiem kritērijiem:
5.1. nevalstiskā organizācija ir biedrība vai nodibinājums;
5.2. nevalstiskā organizācija ir reģistrēta un darbojas Latvijas Republikā
vismaz divus gadus;
5.3. nevalstiskās organizācijas statūtos noteiktais darbības mērķis vai
papildmērķis vismaz divus gadus ir tieši saistīts ar vismaz vienu no šādām
jomām:
5.3.1. Latvijas nepilsoņu interešu pārstāvība;
5.3.2. nesen iebraukušo trešo valstu pilsoņu interešu pārstāvība;
5.3.3. bēgļu un personu ar alternatīvo statusu interešu pārstāvība;
5.3.4. ekspertīze trešo valstu pilsoņu integrācijas jautājumos.
6. Padomē darbojas vismaz četras nevalstiskās organizācijas, kas kopumā
aptver šā nolikuma 5.3.apakšpunktā minētās jomas.
7. Šā nolikuma 5.punktā minēto nevalstisko organizāciju izvirzīšanu
darbam Padomē atklātā procedūrā organizē Kultūras ministrija. Kultūras
ministrijas Sabiedrības integrācijas departaments saskaņā ar šā nolikuma
5.punktā ietvertajām prasībām izstrādā un Kultūras ministrijas valsts sekretārs
apstiprina konkursa nolikumu, kā arī izveido konkursa komisiju.
8. Konkursa ietvaros atlasītās nevalstiskās organizācijas izvirza savus
pārstāvjus darbam Padomē un iesniedz Kultūras ministrijā nevalstiskās
organizācijas pārstāvja dzīves gājumu (CV), motivācijas vēstuli un iesniegumu,
kurā nevalstiskās organizācijas pārstāvis apliecina, ka pārvalda valsts valodu
tādā līmenī, kāds nepieciešams, lai Padomē kvalitatīvi pārstāvētu attiecīgo
nevalstisko organizāciju un efektīvi sadarbotos informācijas apmaiņā, kā arī
ziņojumu un viedokļu sagatavošanā.
9. Padomes sastāvu uz diviem gadiem apstiprina Kultūras ministrijas
valsts sekretārs.
10. Padomes priekšsēdētājs ir Kultūras ministrijas pārstāvis.
11. Kultūras ministrija ir tiesīga grozīt vai papildināt Padomes sastāvu,
pirms tam konsultējoties ar Padomi.
12. Šā nolikuma 4.punktā minētās institūcijas un organizācijas var atsaukt
savu deleģēto pārstāvi, un pieaicinātie eksperti var atsaukt savu dalību Padomē,
nosūtot par to iesniegumu Kultūras ministrijas valsts sekretāram.
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13. Padomes priekšsēdētājs, Padomes locekļi un Padomes sekretariāts
atlīdzību par darbu Padomē nesaņem.
III. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības
14. Padomei ir šādas funkcijas:
14.1. koordinēt institūciju sadarbību trešo valstu pilsoņu integrācijas
jomā;
14.2. veicināt valsts pārvaldes un trešo valstu pilsoņu nevalstisko
organizāciju sadarbību integrācijas politikas ietvaros.
15. Lai īstenotu šā nolikuma 14.punktā minētās funkcijas, Padome veic
šādus uzdevumus:
15.1. piedalās Latvijā dzīvojošo trešo valstu pilsoņu tiesību
nodrošinājuma situācijas analīzē nodarbinātības, izglītības, veselības, sociālās
aizsardzības, politiskās līdzdalības jomās sabiedrības integrācijas kontekstā, un
sniedz ieteikumus Kultūras ministrijai identificēto problēmu risināšanā;
15.2. sniedz priekšlikumus Kultūras ministrijai par tiesību aktu
projektiem un politikas attīstības dokumentiem, kā arī izsaka komentārus par
spēkā esošajiem tiesību aktiem, nepieciešamības gadījumā, ierosina tajos izdarīt
grozījumus;
15.3. atbilstoši nepieciešamībai apkopo un sniedz Kultūras ministrijai
informāciju par trešo valstu pilsoņu stāvokli Latvijā;
15.4. piedalās ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda
atbalstu izveidotā Nacionālā integrācijas centra trīs gadu stratēģijas izstrādē un
īstenošanas uzraudzībā;
15.5. līdz katra gada 1.martam apkopo un sniedz rakstisku ziņojumu
Kultūras ministrijas valsts sekretāram par Padomes darbību iepriekšējā
kalendārajā gadā.
16. Padomei ir tiesības:
16.1. pieprasīt informāciju no valsts pārvaldes institūcijām par trešo
valstu pilsoņu integrāciju, kā arī politikas un likumdošanas iniciatīvām, kas skar
trešo valstu pilsoņu intereses, priekšlikumu fāzē, lai sniegtu savu vērtējumu un
ieteikumus pirms to pieņemšanas;
16.2. veidot darba grupas konkrētu jautājumu vai uzdevumu veikšanai
Padomes kompetences jomās;
16.3. iesaistīt Padomes darbā neatkarīgus ekspertus.
IV. Padomes darbība
17. Padomes sanāksmes vada Padomes priekšsēdētājs, bet
prombūtnes laikā – viņa deleģēta persona no padomes locekļu vidus.

viņa
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18. Padomes priekšsēdētājs:
18.1. plāno un organizē Padomes darbu, atbild par Padomes uzdevumu
izpildi;
18.2. sasauc un vada Padomes sanāksmes un apstiprina darba kārtību;
18.3. paraksta Padomes sanāksmes protokolu un ne vēlāk kā desmit
darba dienu laikā pēc Padomes sēdes nosūta to visiem Padomes locekļiem
saskaņošanai;
18.4. pēc sava vai Padomes locekļu ierosinājuma pieaicina Padomes
darbā ekspertus;
18.5. iesniedz Padomes lēmumus Kultūras ministrijas valsts sekretāram.
19. Padomes locekļi:
19.1. piedalās Padomes sēdēs, lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā;
19.2. informē citus Padomes locekļus par situāciju trešo valstu pilsoņu
integrācijas jomā un plānotajām aktivitātēm;
19.3. sniedz priekšlikumus trešo valstu pilsoņu integrācijas jautājumu
risināšanā;
19.4. ministriju vai pašvaldību pārstāvji savas kompetences ietvaros
informē par Padomes lēmumiem atbildīgās ministrijas valsts sekretāru vai
pašvaldības vadītāju;
19.5. saskaņā ar Padomes lēmumu informē par īstenoto rīcību konkrēta
jautājuma vai jautājumu risināšanā.
20. Padomes sanāksmes notiek ne retāk kā trīs reizes gadā. Ārkārtas
Padomes sanāksmes Padomes priekšsēdētājs var sasaukt pēc nepieciešamības
vai pēc jebkura Padomes locekļa ierosinājuma.
21. Par Padomes sēdes laiku un darba kārtību Padome priekšsēdētājs
informē Padomes locekļus vismaz divas kalendārās nedēļas pirms plānotās
Padomes sēdes. Padomes sēdes darba kārtību apstiprina katras sanāksmes
sākumā.
22. Jebkurš Padomes loceklis var ierosināt Padomes sēdes darba kārtībā
iekļaut papildu jautājumu. Par papildu jautājuma iekļaušanu Padomes sēdes
darba kārtībā Padomes locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu lemj pirms citu
Padomes sēdes darba kārtībā paredzēto jautājumu izskatīšanas.
23. Par ārkārtas Padomes sēdes laiku un vietu Padomes priekšsēdētājs
paziņo vismaz trīs dienas iepriekš.
24. Padomē pārstāvētās institūcijas un nevalstiskās organizācijas uz
kārtējo sanāksmi var deleģēt citu attiecīgās institūcijas vai nevalstiskās
organizācijas pārstāvi, kurš pilnvarots aizvietot Padomes locekli, ja Padomes
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priekšsēdētājam iesniegta attiecīgās organizācijas Padomes locekļa elektroniskā
pasta vēstule ar informāciju par deleģēto pārstāvi ne vēlāk kā vienu darba dienu
pirms sanāksmes.
25. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no Padomes
locekļiem vai to pilnvarotām personām.
26. Padome lēmumus pieņem, koleģiāli vienojoties, bet domstarpību
gadījumā – balsojot. Priekšlikums ir atbalstīts, ja par to ir nobalsojis vairākums
no klātesošajiem Padomes locekļiem. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir
Padomes priekšsēdētāja balss. Ja lēmums ir pieņemts balsojot, atšķirīgos
viedokļus norāda protokolā. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
27. Uz Padomes sanāksmēm uzaicinātie eksperti var piedalīties diskusijās
ar padomdevēja tiesībām, bet tiem nav balsstiesību.
28. Padomes sekretariāta funkcijas veic Kultūras ministrijas Sabiedrības
integrācijas departaments sadarbībā ar Projektu īstenošanas nodaļu Eiropas
Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Nacionālais
integrācijas centrs” ietvaros. Informācija par Padomes darbību tiek publicēta
Kultūras ministrijas mājas lapā internetā.
Valsts sekretārs

G.Puķītis

