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Sociālo un darba lietu komisija (turp-
māk arī – komisija) ir viena no Saeimas 
pastāvīgajām likumdošanas komisijām 
un strādā ar sociālās sfēras jautājumiem.

Komisija darbojas saskaņā ar Latvijas 
Republikas Satversmi un spēkā eso-
šajiem Latvijas Republikas tiesību ak-
tiem. Komisijas sēdes sasauc un vada 
komisijas priekšsēdētājs. 

Komisijas darbība
Komisija uz Saeimas lēmuma pamata 
izskata likumprojektus, ko izstrādājis 
Ministru kabinets, pati komisija, pieci 
deputāti vai Satversmē paredzētā kārtī-
bā un gadījumos ierosinājis Valsts pre-
zidents vai viena desmitā daļa vēlētāju.

Likumprojektus atbildīgā komisija, 
kuru nosaka Saeima ar savu balsoju-
mu, izskata pirms katra lasījuma. Ja 
nepieciešams, likumprojektus iepriek-
šējai sagatavošanai nodod apakškomi-
sijai, ja tāda ir.

Komisija organizē regulāras tikšanās 
ar valdības un attiecīgo institūciju pār-
stāvjiem, lai apspriestu tās kompetencē 

Sociālo un darba lietu komisija

esošos jautājumus, kā arī sniedz reko-
mendācijas un ieteikumus.

Komisija sadarbojas ar citām Saeimas 
komisijām, kopējās sēdēs risinot dažā-
das problēmas, kā arī apmainoties ar 
informāciju.

Realizējot ārpolitisko darbību, komi-
sija uztur kontaktus ar radniecīgajām 
citu valstu parlamentu komisijām.

Iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi 
tiek izskatīti atbilstoši tiesību normās 
noteiktajai kārtībai.

Komisija ir tā instance, kur tiek pama-
tīgi un pēc būtības debatēts par kon-
krētiem jautājumiem pirms katra iz-
skatāmā likumprojekta lasījuma.
Ņemot vērā komisijas darba specifiku, 
nereti tiek organizētas izbraukuma sē-
des, kurās deputāti iepazīstas ar valsts 
un pašvaldību sociālās un veselības sfē-
ras institucionālo sistēmu.
Vajadzības gadījumā komisijā uz laiku 
tiek izveidotas darba grupas, kas izstrādā 
priekšlikumus kāda konkrēta mērķa rea-
lizēšanai. Darba grupās tiek iesaistīti de-
putāti un attiecīgās nozares ministrijas, 
kā arī sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

Sadarbība ar 
nevalstiskajām 
organizācijām
Sociālā politika skar visu sabiedrību, 
tādēļ ir ļoti svarīgi izvērtēt pieņemto lē-
mumu ietekmi uz sabiedrību, kā arī to 
efektivitāti un pamatotību. Šī izvērtēšana 
ir kļuvusi par galveno prasību sociālās 
politikas veidošanā un īstenošanā, tāpēc 
sabiedrības un interešu grupu līdzdalība 
politisko lēmumu pieņemšanā ir nepie-
ciešama. Sadarbība ar dažādām nevals-
tiskām organizācijām (turpmāk arī  – 
NVO) politisko lēmumu pieņemšanā 
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politikas veidošanā. Pamatojoties uz So-
ciālo un darba lietu komisijas lēmumu, 
apakškomisija izskata nodotos likum-
projektus un izsaka viedokli par iesnieg-
tajiem priekšlikumiem. Apakškomisija 
izskata NVO un privātpersonu sūdzības 
un ierosinājumus par aktuālajiem veselī-
bas aprūpes jautājumiem.

Nodarbinātības 
apakškomisija
Apakškomisija īsteno komisijas deleģē-
to funkciju – parlamentāro kontroli pār 
nodarbinātības pasākumu īstenošanas 
un nodarbinātības politikas iniciatīvu 
ieviešanas procesiem, tostarp vismazāk 
aizsargāto iedzīvotāju grupu līdzda-
lības veicināšanu darba tirgū, sociālo 
uzņēmējdarbību un Jauniešu garanti-
jas pasākumiem, vērtē informāciju par 
nodarbinātības situāciju, problēmām 
un nepieciešamajiem uzlabojumiem, 
formulē un sagatavo priekšlikumus 
likumdošanas aktu pilnveidošanai, iz-
skata tai nodotos likumprojektus un 
sniedz atzinumus par tās kompetencē 
esošajiem jautājumiem.

INTERESANTI FAKTI
2015. gada 22. – 23. februārī Rīgā Latvijas 
Republikas Saeimā notika Nodarbinātī-
bas un sociālo lietu komisiju priekšsēdē-
tāju sanāksme, viens no Latvijas prezi-
dentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē 
parlamentārās dimensijas pasākumiem. 
Sanāksmē piedalījās 26 parlamentu pār-
stāvji. Bija pārstāvētas 22 ES dalībvalstis, 
Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, trīs 
kandidātvalstis – Albānija, Serbija, Meln-
kalne, kā arī Norvēģija un Baltijas Asamb-
leja. Sanāksmes dalībnieki diskutēja par 
tādiem tematiem kā vismazāk aizsargāto 
iedzīvotāju grupu nodarbinātības veici-
nāšana, sociālās uzņēmējdarbības iespē-
jas, kā arī Jauniešu garantijas īstenošanā 
panāktais progress.

ne tikai uzlabo politikas kvalitāti, bet arī 
kalpo par instrumentu, kas mazina ne-
uzticības plaisu un nodrošina regulāru 
atgriezenisko saiti starp sabiedrību un 
valsti, tādējādi ļaujot likumu izstrādā-
šanā izvairīties no neprecizitātēm, ku-
ras varētu negatīvi ietekmēt turpmāko 
likumdošanas akta piemērošanu. 

Ieguvums no 
sadarbības ar NVO 
• Konkrētas likumdošanas iniciatīvas
• Iespēja pieredzi izmantot kā resur-

su, iesaistot NVO pārstāvjus likum-
projekta/priekšlikuma izstrādes 
darba grupā

• Izskatāmās problēmas dziļāka iz-
pratne

• Iespēja deleģēt valsts pārvaldes 
funkcijas

Sadarbības formas
• NVO pārstāvju kā ekspertu dalība 

jautājumu izskatīšanā

• Kopīgas konferences
• Komisijas locekļu vizītes nevalstis-

kajās organizācijās

Apakškomisijas
Komisija no saviem locekļiem darbu 
sagatavošanai vai sevišķu uzdevumu 
veikšanai var izveidot ne vairāk kā di-
vas apakškomisijas, pieaicinot arī citus 
ieinteresētos deputātus.
Sociālo un darba lietu komisija savas 
darbības laikā ir veidojusi vairākas 
apakškomisijas.

Sabiedrības veselības 
apakškomisija
Sociālo un darba lietu komisija dele-
ģē Sabiedrības veselības apakškomisijai 
pilnvaras veikt parlamentāro kontroli pār 
sabiedrības veselības un farmācijas poli-
tikas veidošanas un koordinācijas pro-
cesiem, kā arī veicināt dažādu NVO un 
sabiedrības grupu iesaistīšanos veselības 
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