
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko 
lietu komisija (turpmāk – komisija) ir vie-
na no Saeimas kārtības ruļļa 149. pantā 
noteiktajām pastāvīgajām komisijām.

Komisijas sastāvs
Komisijas izveidošanas principus nosa-
ka Saeima. Deputātu skaits komisijā ir 
proporcionāls frakciju pārstāvībai parla-
mentā. Pašlaik komisijā strādā 10 depu-
tāti. Tās priekšsēdētāja ir Ieva Brante, 
priekšsēdētāja biedre – Ingrīda Circene 
un sekretāre – Leila Rasima.

Komisijas funkcijas
Pamatojoties uz Saeimas lēmumu, ko-
misija izskata likumprojektus, kurus 
Saeimā var iesniegt Ministru kabinets, 
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Saeima Vārds, uzvārds Laika posms

5. Saeima Inese Birzniece No 21.07.1993. līdz 06.11.1995.
6. Saeima Antons Seiksts No 16.11.1995. līdz 02.11.1998.
7. Saeima Antons Seiksts No 12.11.1998. līdz 04.11.2002.

8. Saeima
Ina Druviete No 15.11.2002. līdz 16.12.2004.
Ingrīda Circene No 21.12.2004. līdz 06.11.2006.

9. Saeima
Jānis Šmits No 20.11.2006. līdz 15.01.2009.
Oskars Kastēns No 21.01.2009. līdz 26.03.2009.
Ingrīda Circene No 26.03.2009. līdz 02.11.2010.

10. Saeima Ingrīda Circene No 08.11.2010. līdz 17.10.2011.
11. Saeima Ināra Mūrniece No 21.10.2011. līdz 04.11.2014.

12. Saeima
Inese Laizāne No 07.11.2014. līdz 13.10.2016.
Ritvars Jansons No 18.10.2016. līdz 12.01.2017.
Inese Laizāne No 17.01.2017. līdz 05.11.2018.

13. Saeima Artuss Kaimiņš No 20.11.2018. līdz 01.11.2022.

14. Saeima
Didzis Šmits No 23.11.2022. līdz 15.12.2022.
Ieva Brante Kopš 21.12.2022.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāji

 Komisijas priekšsēdētāja Ieva Brante

pati komisija, pieci deputāti, Satversmē 
paredzētajā kārtībā Valsts prezidents 
vai viena desmitā daļa vēlētāju. 

Likumdošanas procesā komisija:
• sagatavo tai kā atbildīgajai komisijai 
nodotos likumprojektus izskatīšanai 
Saeimā;

• sniedz atzinumus par likumprojek-
tiem, kas tai nodoti kā līdzatbildīgajai 
komisijai;

• iesniedz priekšlikumus likumprojek-
tiem vai izvirza likumdošanas iniciatīvas;

• virza apstiprināšanai Saeimā lēmumu 
projektus par amatpersonu apstiprinā-
šanu amatā vai atbrīvošanu no tā.

Veicot parlamentāro kontroli pār no-
zares iestāžu darbu, komisija pieprasa 
savai darbībai vajadzīgās ziņas un pa-
skaidrojumus no attiecīgā ministra un 
viņam padotajām (viņa pakļautībā vai 
pārraudzībā esošām) iestādēm, kā arī 
no pašvaldībām un uzaicina uz komi-
sijas sēdi paskaidrojumu sniegšanai 
attiecīgās amatpersonas. Lai efektīvāk 
risinātu komisijas kompetencē esošus 
sabiedrībā aktuālus jautājumus, tās 
darbā aktīvi piedalās ministriju un citu 
valsts iestāžu amatpersonas, pašvaldī-
bu darbinieki un nevalstisko organizāci-
ju pārstāvji.

Komisija savas kompetences ietvaros 
izskata privātpersonu un juridisko per-
sonu iesniegumus un priekšlikumus un 
sniedz atbildes uz tiem. 



Komisijas pārraudzītās 
nozares un temati
Komisijas redzeslokā ir cilvēktiesības 
visplašākajā to spektrā, tostarp bērnu, 
personu ar invaliditāti, minoritāšu un 
patvēruma meklētāju tiesības, un ar 
tām saistītie jautājumi.

Sabiedrisko lietu segmentā komisijas 
tematu loks ir vēl plašāks. Tas ietver jau-
tājumus, kas saistīti ar bērniem, jaunat-
ni, reliģiskajām organizācijām, svētkiem 
un atceres dienām, Otrā pasaules kara 
veterāniem un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem. 

Īpašu vietu komisijas darbā ieņem Lat-
vijas mediju telpas attīstības politikas 
jautājumi, kas saistīti ar mediju efektī-
vu un atklātu pārvaldību, neatkarību un 
atbildību sabiedrības priekšā. Būtiska ir 
vārda brīvības veicināšana, apraides pa-
plašināšana un aizsargātas informatīvās 
telpas nodrošināšana.

Komisijas darba formas
Komisijas sēdes ir atklātas, taču depu-
tāti var arī pieņemt lēmumu rīkot slēgtu 
sēdi. Pārsvarā tas notiek pēc komisijas 
pieaicinātās puses lūguma. Komisija 
rīko arī izbraukuma sēdes, organizē da-
žādu līmeņu tikšanās un konferences. 

Komisijas 
kontaktinformācija:

Adrese: Jēkaba 6/8, Rīga, LV-1811
Tālrunis: 6708 7246
E-pasts: cilvektiesibu.komisija@saeima.lv

Pamatojoties uz Saeimas kārtības rulli, 
komisija darbu sagatavošanai vai īpašu 
uzdevumu veikšanai var izveidot apakš-
komisijas. 14. Saeimā komisija ir izvei-
dojusi Latgales apakškomisiju.

Sadarbības partneri
Cilvēktiesību jomā komisija sadarbojas 
ar 1995. gadā dibināto Valsts cilvēktie-
sību biroju, kurš kopš 2007. gada ir pār-
veidots par Tiesībsarga biroju.

1993.–1995. gadā pastāvēja cilvēktie-
sību valsts ministra amats, bet 1998. 
gadā tika izveidots Ministru kabineta 
pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību 
institūcijās amats, kas ir komisijas tiešā 
saikne ar valdību.

Cieša sadarbība komisijai ir ar Kultūras 
ministriju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu 
ministriju, Ārlietu ministriju un Labklājī-
bas ministriju.

Būtisks tiesiskas vides veidošanas 
priekšnoteikums ir sabiedrības un ne-
valstisko organizāciju līdzdalība likum-
došanas procesā, tādēļ komisija attīsta 
plašu sadarbību ar nevalstiskajām or-
ganizācijām, tādām kā Invalīdu un viņu 
draugu apvienība “Apeirons”, biedrī-
ba “Patvērums “Drošā māja””, Resur-
su centrs sievietēm “Marta”, Resursu 
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centrs cilvēkiem ar garīgiem traucēju-
miem “Zelda”, “Glābiet bērnus”, Latvi-
jas Bērnu fonds, Latvijas Bērnu labklā-
jības tīkls, Latvijas Cilvēktiesību centrs, 
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, 
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizā-
ciju sadarbības tīkls, Krīzes un konsul-
tāciju centrs “Skalbes”, I. Kozakēvičas 
Latvijas Nacionālo kultūras biedrību 
asociācija.

Mediju politikas jautājumu izskatīša-
nā komisija sadarbojas ar sabiedrisko 
mediju ombudu, kā arī ar tādām profe-
sionālajām asociācijām un nozari pār-
stāvošām biedrībām kā Latvijas Raidor-
ganizāciju asociācija, Latvijas Reklāmas 
asociācija, Latvijas Elektronisko komu-
nikāciju asociācija, biedrība “Par legālu 
saturu”, Latgaliešu kultūras biedrība un 
citām organizācijām. 
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