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Saieta rezolūcijas izpildes komitejas sēdē 
 

Saieta rezolūcijas izpildes komitejas nolikums 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Saieta rezolūcijas izpildes komiteja (turpmāk – Komiteja) ir koleģiāla institūcija, kas tika 
ievēlēta 2017. gada 6 maijā 4. pasaules latgaliešu saietā (turpmāk – „Saiets”) un kuras mērķis 
ir sekot Saieta 2017. gada 6. maijā pieņemtās Rezolūcijas īstenošanai. 
1.2. Komitejas pamatuzdevumi ir: 

1.2.1. paātrināt un vērtēt Rezolūcijā pieņemto prasību izpildi; 
1.2.2. sniegt pārskatu par Rezolūcijas īstenošanas gaitu kopumā;  
1.2.3. sagatavot izvērsumu Rezolūcijas 1.3. un 3. punktam; 
1.2.4. sasaukt 5. pasaules latgaliešu saietu 2022. gadā. 

1.3. Komiteja ne retāk kā vienreiz pusgadā sniedz publisku pārskatu par Saieta rezolūcijas 
izpildes virzību Latgaliešu kultūras biedrības kopsapulcei, Daugavpils Universitātes Senātam, 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Senātam un Latgales plānošanas reģiona Attīstības 
padomei, kā arī publisko pārskatus mājas lapās: http://latgalisubidreiba.mozello.com/, 
www.rta.lv, www.du.lv, http://www.latgale.lv/lv/padome. 

 
II. Komitejas sastāvs 

2.1. Komitejas sastāvā ir šādi Saietā ievēlētie 11 locekļi ar balsstiesībām: 
2.1.1. Latgaliešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētājs; 
2.1.2. Daugavpils Universitātes rektors; 
2.1.3. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors; 
2.1.4. Saieta Tautsaimniecības sekcijas vadītājs; 
2.1.5. Saieta Tiesību zinātņu sekcijas vadītājs; 
2.1.6. Saieta Latgalistikas sekcijas vadītājs; 
2.1.7. Saieta Latgalistikas sekcijas pārstāvis - latgaliešu valodas speciālists; 
2.1.8. Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs; 
2.1.9. ārzemju latgaliešu pārstāvis; 
2.1.10. katoļu garīdzniecības pārstāvis; 
2.1.11. Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas 
nodibinājuma pārstāvis. 

2.2. Komiteja no sava vidus ievēl Komitejas priekšsēdētāju un viņa divus vietniekus. 
 

III. Komitejas sēžu darba organizācija 
3.1. Komitejas sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī. 
3.2. Komitejas sēdi pēc nepieciešamības sasauc Komitejas priekšsēdētājs vai trīs Komitejas 
locekļi. Komitejas sēžu darba kārtību apstiprina Komitejas priekšsēdētājs vai viņa prombūtne 
viens no vietniekiem. 
3.3. Komitejas priekšsēdētājam vai Komitejas loceklim ir tiesības uzaicināt piedalīties 
komitejas sēdē ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 
3.4. Komitejas sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad Komiteja nolemj noturēt slēgtu sēdi. 
3.5. Komitejas sēdē piedalās komitejas locekļi un pieaicinātie eksperti. 
3.6. Komitejas sēdes protokolē viens no komitejas locekļiem.  
3.7. Komitejas locekļus un ekspertus uz komitejas sēdi uzaicina elektroniski, nosūtot 
uzaicinājumu un darba kārtību uz elektroniskā pasta adresi. 



3.8. Komitejas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz septiņi Komitejas locekļi. Katrs 
komitejas loceklis komitejas sēdē izskatāmo jautājumu vērtē kopumā, ne tikai savas 
kompetences ietvaros. Klātesošajiem komitejas locekļiem nav tiesību atteikties vai atturēties 
no balsojuma, izņemot gadījumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem persona var nonākt 
interešu konflikta situācijā. 
3.9. Komitejas lēmumus pieņem, atklāti balsojot "par" vai "pret". Komitejas lēmums ir 
pieņemts ar klātesošo komitejas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, 
izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss. 
 

IV. Komitejas locekļu kompetence un komitejas darba nodrošināšana 
4.1. Komitejas priekšsēdētājs: 

4.1.1. vada Komitejas sēdes; 
4.1.2. pārstāv Komiteja attiecībās ar citām personām; 
4.1.3. paraksta Komitejas sagatavotos dokumentus; 
4.1.4. pilnvaro Komitejas locekļus parakstīt komitejas sagatavotos dokumentus. 

4.2. Komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks veic komitejas priekšsēdētāja pienākumus 
komitejas priekšsēdētāja prombūtnes laikā. 
4.3. Komitejas priekšsēdētāja otrais vietnieks veic komitejas priekšsēdētāja pienākumus 
komitejas priekšsēdētāja un viņa pirmā vietnieka prombūtnes laikā. 
 

V. Noslēguma jautājumi 
5.1. Šis nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanu Komitejā. 
5.2. Komiteja var grozīt vai papildināt nolikumu ar savu lēmumu. 


