
Juridiskā komisija
Juridiskā komisija (turpmāk arī – komi-
sija) ir viena no Saeimas kārtības ruļļa 
149. pantā noteiktajām pastāvīgajām 
likumdošanas komisijām.

Komisijas sastāvs
Komisijas izveidošanas principus nosa-
ka Saeima. Deputātu skaits komisijā ir 
proporcionāls frakciju pārstāvībai parla-
mentā. Patlaban komisijā ir 10 deputā-
ti. Tās priekšsēdētājs ir Andrejs Judins, 
priekšsēdētāja biedrs – Edmunds Tei-
rumnieks un sekretārs – Atis Deksnis. Ar 
pārējo komisijas sastāvu var iepazīties 
Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv.

 Saeimas Juridiskās komisijas sēde
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Saeima Vārds, uzvārds Laika posms

5. Saeima Aivars Endziņš No 26.07.1993. līdz 06.11.1995.
6. Saeima Juris Kaksītis No 16.11.1995. līdz 02.11.1998.
7. Saeima Linards Muciņš No 12.11.1998. līdz 04.11.2002.

8. Saeima
Solvita Āboltiņa No 15.11.2002. līdz 18.03.2004.
Mareks Segliņš No 18.03.2004. līdz 06.11.2006.

9. Saeima
Mareks Segliņš No 17.11.2006. līdz 24.01.2008.
Vjačeslavs Stepaņenko No 15.01.2008. līdz 13.03.2008.
Vineta Muižniece No 13.03.2008. līdz 25.05.2010.

10. Saeima Ilma Čepāne No 08.11.2010. līdz 17.10.2011.
11. Saeima Ilma Čepāne No 20.10.2011. līdz 04.11.2014.
12. Saeima Gaidis Bērziņš No 06.11.2014. līdz 06.11.2018.
13. Saeima Jānis Bordāns No 20.11.2018. līdz 30.01.2019.

Juta Strīķe No 30.01.2019. līdz 18.03.2020.
Juris Jurašs No 03.04.2020. līdz 22.03.2022.
Jānis Butāns No 22.03.2022. līdz 01.11.2022.

14. Saeima Andrejs Judins Kopš 23.11.2022.

Juridiskās komisijas priekšsēdētāji

 Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins

Komisijas darbība
Komisija, pamatojoties uz Saeimas lē-
mumu, izskata tai nodotos likumpro-
jektus, kurus Saeimai atbilstoši Sat-
versmes 65. pantam ir iesniedzis Valsts 
prezidents, Ministru kabinets, Saeimas 
komisijas, tostarp Juridiskā komisija, ne 
mazāk kā pieci Saeimas deputāti, kā arī 
Satversmē paredzētos gadījumos un 
kārtībā – viena desmitā daļa vēlētāju.

Likumdošanas procesā komisija:
• sagatavo tai kā atbildīgajai komisijai 
nodotos likumprojektus izskatīšanai 
Saeimā. Komisijas pārraudzībā gal-
venokārt tiek nodoti tieslietu jomas 

likumprojekti, kas reglamentē tiesu 
sistēmas darbu, regulē materiālās un 
procesuālās tiesību normas, kā arī 
nosaka tiesu izpildītāju, notāru un ad-
vokātu darbību. Tāpat komisija vērtē 
likumprojektus, kas paredz atsavināt 
nekustamos īpašumus sabiedrības 
vajadzībām, kā arī iesniegtos grozīju-
mus Saeimas kārtības rullī un valsts 
pamatlikumā – Satversmē;

• izskata visu līmeņu tiesu tiesnešu, 
Valsts kontroles padomes locekļu, Cen-
trālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētā-
ja un komisijas locekļu amata kandida-
tūras. Sagatavo un virza apstiprināšanai 
Saeimā lēmumu projektus par šo amat-
personu iecelšanu, apstiprināšanu ama-
tā un atbrīvošanu no tā;

• izskata atbilstoši savai kompeten-
cei privātpersonu un juridisko personu 
iesniegumus un sniedz atbildes uz tiem. 



Komisija, īstenojot parlamentāro kon-
troli, regulāri vērtē izpildvaras darbu, 
pieprasa nepieciešamo informāciju par 
aktuāliem jautājumiem no ministriem 
un ministriju pakļautībā vai pārraudzībā 
esošajām iestādēm, kā arī no Tieslietu 
padomes. Lai maksimāli efektīvi tiktu 
risināti komisijas kompetencē nodotie 
jautājumi, sēdēs tiek uzklausīti atbil-
dīgo amatpersonu un nozaru eksper-
tu ziņojumi un viedokļi. Pirms kārtējā 
valsts budžeta apstiprināšanas komisija 
uzklausa tieslietu ministra, Augstākās 
tiesas priekšsēdētāja, ģenerālprokurora 
un valsts kontroliera sniegto informāci-
ju par iestādes finansiālo situāciju, pa-
veiktajiem un plānotajiem darbiem, ja 
nepieciešams, sniedz atbalstu budžeta 
līdzekļu piesaistē.

Komisijas sēdēs, izskatot likumpro-
jektus, tiek uzklausīti viedokļi, kurus 
pauž ne tikai valsts pārvaldes institū-
ciju pārstāvji, bet arī nozaru eksperti, 
arodbiedrību, dažādu nevalstisko or-
ganizāciju, biedrību un nodibinājumu 
pārstāvji.

Komisija rīko izbraukuma sēdes, kurās 
tās locekļi iepazīstas ar aktuālo situāci-
ju valsts institūcijās.

Nereti likumprojektu izstrādes procesā 
un sabiedrībai aktuālu jautājumu risinā-
šanā tiek skarti arī citu Saeimas komi-
siju kompetencē esoši jautājumi, līdz ar 
to komisija rīko kopīgas sēdes ar citām 
Saeimas komisijām.

 Saeimas Juridiskās komisijas sēde

Apakškomisijas

Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 
155. pantu, komisija atsevišķu darbu 
sagatavošanai vai īpašu uzdevumu veik-
šanai var izveidot divas apakškomisijas.

Komisija ir izveidojusi Satversmes un 
tiesu politikas apakškomisiju un Krimi-
nāltiesību un sodu politikas apakškomi-
siju, kuras turpinās 13. Saeimā iesākto 
darbu ar krimināltiesību un sodu politi-
kas jautājumiem, kā arī tiesu sistēmas 
pilnveidošanas valststiesību un konsti-
tucionālajiem jautājumiem.

Ja nepieciešams, komisija uz laiku var 
izveidot darba grupas, kas izstrādā 
priekšlikumus kādam konkrētam likum-
projektam. Darba grupās tiek iesaistīti 
deputāti no visām Saeimas frakcijām, 
attiecīgās nozares ministrijas speciālis-
ti, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kā 
arī nozares praktiķi. 

Komisijas 
kontaktinformācija:  

Adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811
Tālrunis: 6708 7152
E-pasts: juridiska.komisija@saeima.lv

Interesanti 
• Dažādos laikposmos komi-
sijas priekšsēdētāji ir bijuši 
kādreizējie Satversmes tiesas 
tiesneši (Aivars Endziņš, Ilma 
Čepāne, Vineta Muižniece).

• Komisijas locekļu vidū ir bijuši ministru 
prezidenti (Ivars Godmanis, Andris Bēr-
ziņš), tieslietu ministri (Romāns Apsītis, 
Dzintars Rasnačs, Ingrīda Labucka, Vineta 
Muižniece, Solvita Āboltiņa, Gaidis Bēr-
ziņš, Jānis Bordāns, Mareks Segliņš, Aigars 
Štokenbergs), iekšlietu ministri (Roberts 
Jurdžs, Mareks Segliņš, Dzintars Jaundžei-
kars, Ivars Godmanis, Marija Golubeva), 
labklājības ministri (Roberts Jurdžs, Uldis 
Augulis, Ilona Jurševska), satiksmes mi-
nistrs (Uldis Augulis), ekonomikas ministrs 
(Artis Kampars) un īpašu uzdevumu mi-
nistrs elektroniskās pārvaldes lietās (Jānis 
Reirs), kā arī daudzu citu nozīmīgu profesi-
ju pārstāvji.

• 10. un 11. Saeimas priekšsēdētāja Solvi-
ta Āboltiņa bija komisijas locekle 8., 9., 10., 
11. un 12. Saeimā.

• 12. Saeimā un arī tagad 14. Saeimā ko-
misijā strādā bijušais Satversmes tiesas 
priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

• Patlaban komisijā strādā 9. Saeimas 
priekšsēdētājs Gundars Daudze.
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