Pilsonības, migr ācijas un
sabiedrības saliedētības komisija
kās un patriotiskās vērtības pacelt pāri
atsevišķu grupu domstarpībām.

Komisijas mērķi
1. Veicināt tādas starpetniski saliedētas sabiedrības veidošanos, kura
būtu stabils pamats Latvijas kā nacionālas valsts attīstībai un globālai
konkurētspējai.
2. Uzturēt saikni ar ārpus Latvijas dzīvojošajiem tautiešiem un veicināt
viņu remigrāciju.
3. Uzraudzīt pilsonības un migrācijas
politikas kvalitatīvu nodrošināšanu
un imigrantu integrēšanu Latvijas
sabiedrībā.
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības
saliedētības komisija ar esošo nosaukumu darbojas kopš 2014. gada novembra. Pirms tam, no izveidošanas
1994. gadā un līdz 2012. gada aprīlim
tā darbojās kā Pilsonības likuma izpildes komisija, bet laika posmā no
2012. gada aprīļa līdz 2014. gada oktobrim komisijas nosaukums bija Sabiedrības saliedētības komisija.
Komisijā ir pārstāvēti visu 13. Saeimā
ievēlēto politisko partiju pārstāvji. Komisijas priekšsēdētājs ir Andrejs Judins (frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA),
priekšsēdētāja biedrs - Ritvars Jansons
(Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija),
komisijas sekretārs – Armands Krauze
(Zaļo un Zemnieku savienības frakcija).
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas galvenie
uzdevumi ir parlamentārās kontroles
nodrošināšana pār vienotu un koordinētu valsts politikas īstenošanu sabiedrības integrācijas (sabiedrības saliedētības) un diasporas jomās, uzraudzība
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pār Pilsonības likuma izpildi un migrācijas jautājumiem. Komisijas darbības
kontekstā jēdzieni “sabiedrības saliedētība” un “integrācija” galvenokārt ir
reducēti uz etniskajām jeb starpnacionālajām attiecībām.
Komisijas darbība ir vērsta uz tāda
sabiedrības integrācijas pārvaldības
modeļa izveidošanu un pasākumu
nodrošināšanu, kas veicinātu Latvijā dzīvojošo cilvēku saliedēšanos uz
kopējiem pamatiem, neraugoties uz
viņu etnisko piederību un pašidentifikāciju. Šie pamati ir latviešu valoda,
piederības sajūta Latvijas valstij un tās
demokrātiskajām vērtībām, cieņa pret
Latvijas unikālo kultūrtelpu, kopīgas
sociālās atmiņas veidošana, pilsoniskās līdzdalības stiprināšana. Saliedēta
sabiedrība ir nepieciešams un neatņemams valsts un sabiedrības kā vienotas
sistēmas funkcionēšanas elements, kas
ļauj izvairīties no konfliktiem. Sabiedrības saliedētība ir emocionāla spēja būt
vienotiem un lepniem par piederību
Latvijai, spēja vienojošās vispārcilvēcis-

Komisijas funkcijas
1. Nodrošināt parlamentāro kontroli
pār saliedētas sabiedrības veidošanās procesiem, kā arī pilsonības
un migrācijas jautājumu risināšanu
un šo jomu politikas pamatvirzienu
noteikšanu.
2. Apkopojot un analizējot sabiedrības integrācijas rezultātus, rosināt
likumdošanas iniciatīvas, kas būtu
balstītas pētījumos, ekspertu un sabiedrības dialogā akceptētās atziņās.
3. Veicināt dažādu interešu pārstāvju
dialogu par viņu interešu sabalansētību ar saliedētas sabiedrības un
nacionālas valsts attīstību.
4. Pilnveidot deputātu un sabiedrības
izpratni par saliedētas sabiedrības
jautājumiem.
Komisija, uzraugot vienotas un koordinētas valsts politikas īstenošanu
sabiedrības saliedētības jomā, apzina
situāciju un strādā ar likumdošanas
iniciatīvām jautājumos par sabiedrības
starpetniskās saliedētības veicināšanu,
integrācijas politikas pārraudzības un
koordinācijas pilnveidošanu. Komisija
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apkopo un analizē atbildīgo institūciju
sniegto informāciju un pētījumu rezultātus, gatavo un iesniedz priekšlikumus
sabiedrības saliedētības politikas pilnveidošanai.
Svarīgs komisijas darba virziens saliedētas sabiedrības nodrošināšanā ir
saiknes ar tautiešiem ārzemēs stiprināšana, diasporas politikas pilnveidošana
un kontrole par tādu pasākumu īstenošanu, kas veicina diasporas saikni
ar Latvijas kultūru un identitāti, ekonomiku, tautsaimniecību un zinātni,
latviešu valodas, kultūras un tradīciju
pieejamību diasporas pārstāvjiem, remigrācijas veicināšanu. Komisijai ir
izveidojusies laba sadarbība ar Pasaules Brīvo latviešu apvienības, Eiropas
Latviešu apvienības pārstāvjiem un atbildīgo ministriju darbiniekiem.

Komisija veic parlamentāro kontroli
pār Pilsonības likuma izpildi un raugās,
lai pilsonības iegūšanas vai zaudēšanas
process atbilstu normatīvo aktu prasībām. Komisijas izskata jautājumus
par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par
īpašiem nopelniem Latvijas labā. Migrācijas jomā komisijas kompetencē ir
ar imigrantu integrāciju Latvijā saistīti
jautājumi, kā arī valsts integrētspēja jeb
spēja nodrošināt kvalitatīvu integrācijas
procesu attiecībā uz kvantitatīvo imigrācijas plūsmu. Komisija aktīvi seko
līdzi patvēruma politikas realizācijai, it
īpaši jautājumos, kas skar bēgļu un personu ar alternatīvo statusu sociālekonomisko iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.
Komisija savas kompetences ietvaros
sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm – nozaru ministrijām (Kultūras,

Izglītības un zinātnes, Ārlietu, Iekšlietu u.c.), Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldi, Sabiedrības integrācijas fondu. Lai sekmētu komisijas kompetencē
esošo jautājumu risināšanu, tiek rīkotas
tikšanās gan ar starptautisko organizāciju pārstāvjiem, gan nevalstisko organizāciju un mazākumtautību organizāciju
pārstāvjiem un pārrunāti aktuālie jautājumi. Savas kompetences ietvaros komisija izskata tai adresētos iedzīvotāju
iesniegumus un sniedz atbildes uz tiem.
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības
saliedētības komisijai ir izveidota mājaslapa, kurā tiek atspoguļota komisijas
darba kārtība un sniegta informācija
par sēdēs izskatītajiem jautājumiem un
pieņemtajiem lēmumiem, kā arī iespējams iepazīties ar dokumentiem, kurus
komisija izmanto savā darbā.

INTERESANTI

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde.

KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI
Saeima

Vārds, uzvārds

Laikposms

5. Saeima

Jānis Kokins

No 23.02.1995. līdz 06.11.1995.

Andrejs Požarnovs

No 16.11.1995. līdz 25.09.1997.

6. Saeima
7. Saeima
8. Saeima

Ilga Kreituse

No 30.09.1997. līdz 02.11.1998.

Jānis Lagzdiņš

No 12.11.1998. līdz 18.05.2000.

Anta Rugāte

No 18.05.2000. līdz 04.11.2002.

Anta Rugāte

No 26.11.2002. līdz 06.11.2006.

9. Saeima

Pēteris Tabūns

No 20.11.2006. līdz 02.11.2010.

10. Saeima

Visvaldis Lācis

No 08.11.2010. līdz 17.10.2011.

11. Saeima

Ilmārs Latkovskis

No 21.10.2011. līdz 04.11.2014.

Ilmārs Latkovskis

No 10.11.2014. līdz 01.08.2017.

12. Saeima
13. Saeima
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Ritvars Jansons

No 01.08.2017. līdz 06.11.2018.

Andrejs Judins

Kopš 20.11.2018.
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Pilsonības likums un Saeimas Kārtības rullis uzliek Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai par pienākumu
izskatīt personu iesniegumus vai komisijai
nodotos patstāvīgos priekšlikumus par
uzņemšanu pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Pilsonības likuma
izpildes komisija savas darbības laikā ir lēmusi par 175 personu uzņemšanu Latvijas
pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas
labā. Absolūtais vairākums šo personu
uzņemtas pilsonībā ar Saeimas lēmumu
pirms 1998. gadā veiktajiem grozījumiem
Pilsonības likumā (1995 – 25, 1996 – 30,
1997 – 56, 1998 – 62, 2000 – 1). Kopš 1999.
gada Saeima uz īpašu likumu pamata
par Latvijas pilsoņiem ir atzinusi 23 cilvēkus, tostarp tādas izcilas personības kā
baletdejotājs Māris Liepa, riteņbraucējs
Pēteris Ugrjumovs, režisors Mihails Gruzdovs, komponists Mariss Jansons u.c.
2017. gada 27. aprīlī Saeima par īpašiem
nopelniem Latvijas labā uzņēma Latvijas
pilsonībā pasaulslaveno baletdejotāju Mihailu Barišņikovu. Komisija ir izstrādājusi
noteikumus, kuri nosaka kārtību, kādā tā
izskata personu iesniegumus un patstāvīgos priekšlikumus par uzņemšanu Latvijas
pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas
labā un ar tiem var iepazīties komisijas
mājaslapā – http://saliedetiba.saeima.lv.

KOMISIJAS
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Adrese: Torņa iela 3/5, Rīga, LV-1811
Tālrunis: 6708 7216
E-pasts: saliedetibas.komisija@saeima.lv
Mājaslapa: http://saliedetiba.saeima.lv
Tviterkonts: @saliedetiba
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