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Latvijas romu pilsoniskā monitoringa koalīcijas darbības nolikums 

1. Latvijas romu pilsoniskā monitoringa koalīcija (turpmāk – koalīcija) ir izveidota 

projekta “Romu pilsoniskais monitors 2021-2025” (Roma Civil Monitor 2021-2025) 

(turpmāk – projekts) ietvaros, lai veicinātu līdzdalību, sadarbību un viedokļu apmaiņu 

starp romu un pro-romu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, romu aktīvistiem un 

ekspertiem par nacionālā romu stratēģiskā ietvara īstenošanu. Izveidotā koalīcija 

darbojas projekta laikā. 

 

2. Koalīcijas uzdevumi ir: 

2.1.apspriest nacionālā romu stratēģiskā ietvara īstenošanu, koordināciju un 

sasniegtos rezultātus, tai skaitā sniegt komentārus par romu pilsoniskā 

monitoringa ziņojumu projektiem; 

2.2.apmainīties pieredzē par līdzdalības praksi lēmumu pieņemšanā par romu 

līdzdalības veicināšanas jautājumiem, kā arī par iespējām aizstāvēt romu kopienu 

vajadzības un intereses; 

2.3.veikt pilsoniskās sabiedrības koalīcijas locekļu vajadzību izvērtējumu un sniegt 

ierosinājumus romu pilsoniskās sabiedrības kapacitātes celšanai, lai projekta 

ietvaros izstrādātu kapacitātes veicināšanas programmu romu nevalstiskajām 

organizācijām un, atbilstoši, izstrādātai programmai īstenotu konkrētus 

pasākumus; 

2.4.piedalīties dialoga un sadarbības attīstībā ar valsts institūciju un pašvaldības 

iestāžu pārstāvjiem, kā arī ne-romu nevalstisko organizāciju, kas darbojās romu 

līdzdalības veicināšanas jomā, pārstāvjiem; iespēju robežās veicināt sadarbību ar 

romu un pro-romu nevalstiskajām organizācijām no citām ES dalībvalstīm. 

 

3. Koalīcijas sastāvs. 

Koalīcijā aicināti darboties: 

3.1.deleģētie pārstāvji no Latvijas Republikā reģistrētājām romu un ne-romu 

nevalstisko organizācijām, kuri pēdējo trīs gadu laikā piedalījās projektos vai 

pasākumos romu līdzdalības veicināšanas un/vai sociālās iekļaušanas jomā;  

3.2.romu aktīvisti, kuri pēdējo trīs gadu laikā piedalījās projektos vai pasākumos 

romu līdzdalības veicināšanas un/vai sociālās iekļaušanas jomā. 

3.3.pētnieki, kuri pēdējo piecu gadu laikā piedalījušies pētījumos vai pasākumos, kas 

bija saistīti ar romu situāciju izpēti vai analīzi. 

 

4. Publiskais aicinājums potenciālajiem locekļiem piedalīties koalīcijas sastāvā un darbā 

tiek ievietots biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” tīmekļvietnē sadaļā “Iniciatīvas” 

un Facebook kontā. 

 

5. Nevalstiskās organizācijas, kas vēlas darboties koalīcijā, izvirza kandidātu, kā arī 

romu aktīvisti un pētnieki, iesniedz biedrībai “Izglītības iniciatīvu centrs” savu 
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apliecinājumu un pieredzes aprakstu brīvā formā, kas apliecina spēju darboties 

koalīcijā, atbilstoši šī nolikuma 3.punktam.  

 

6. Koalīcijas sastāvu apstiprina biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” direktore. 

 

7. Par dalību koalīcijas sastāvā locekļiem nav paredzēta samaksa; tas ir brīvprātīgs 

pasākums. 

 

8. Ja koalīcijas loceklis vairs nepārstāv konkrētu nevalstisku organizāciju, kas viņu ir 

deleģējusi dalībai koalīcijā, šis loceklis vai nevalstiskā organizācija divu mēnešu 

laikā informē par to biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” pārstāvji; sazinoties, ar šo 

nevalstisku organizāciju tiek meklēts viņa aizstājis.  

 

9. Koalīcijas priekšsēdētājs ir biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” pārstāvis. 

 

10. Koalīcijas sanāksmes notiek tiešsaistē vai klātienē vismaz vienu reizi gadā. 

 

11. Koalīcijas sanāksmes ir slēgtas. 

 

12. Informācijas koordināciju par koalīcijas sanāksmēm un darbību nodrošina biedrības 

“Izglītības iniciatīvu centrs” pārstāvis; koalīcijas sanāksmes laiku un darba kārtību 

saskaņo ar koalīcijas locekļiem vismaz 1 mēnesi pirms sanāksmes. 

 

13. Pēc katras koalīcijas sanāksmes biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” pārstāvis 

sagatavo kopsavilkumu par koalīcijas sanāksmes secinājumiem un rezultātiem; 

kopsavilkums tiek saskaņots ar koalīcijas locekļiem un nepieciešamības gadījumā 

precizēts.  

 

 

 

 

 

Biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” direktore   Daiga Zaķe 


