Ārlietu komisija
apakškomisija, kuras darbība ir cieši
saistīta ar Baltijas Asamblejas aktivitātēm. Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu
sadarbības institūcija, kurā darbojas
14 ievēlēti Saeimas deputāti.

KOMISIJAS SASTĀVS
Komisijas izveidošanas principus nosaka Saeimas kārtības rullis. 13. Saeimā
komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs
Rihards Kols. Ar aktuālo Ārlietu komisijas sastāvu var iepazīties Saeimas
mājaslapā www.saeima.lv.

ĀRPOLITIKAS
DEBATES SAEIMĀ
Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs
Rihards Kols

Ārlietu komisija (arī – komisija) ir
viena no 15 Saeimas pastāvīgajām komisijām. Komisija risina jautājumus,
kas saistīti ar ārlietām – starpvalstu līgumiem, likumprojektiem par pievienošanos starptautiskām konvencijām
un citām starptautiskas vienošanās
formām –, gatavo un izskata savus un
Saeimas paziņojumus par svarīgiem
starptautiskiem notikumiem, izskata
un apstiprina ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku kandidatūras, analizē un
vērtē vēstniecību darbu, kā arī valsts
ārpolitikas īstenošanas gaitu. Tāpat komisija iesaistās divpusējas un
daudzpusējas sadarbības veidošanā, kā
arī sadarbojas ar citu valstu parlamentu ārlietu komisijām un veic aktīvu
parlamentārās diplomātijas darbu.

Saeimā kopš tās 9. sasaukuma tiek rīkotas ikgadējās ārpolitikas debates ar
mērķi stiprināt parlamentāro kontroli
pār valsts ārpolitiku. Komisija sadarbībā ar Ārlietu ministriju pirms debatēm, kas ik gadu notiek Latvijas valsts
de jure atzīšanas dienā – 26. janvārī –,

izvērtē ikgadējo ārlietu ministra ziņojumu par ārpolitikā paveikto un nākotnes prioritātēm.

NOZĪMĪGĀKĀS
AKTIVITĀTES
13. SAEIMĀ
Atbalsts Ukrainas
suverenitātei un
teritoriālajai
integritātei

Komisija, reaģējot uz aktuāliem saasinājumiem reģionā un diplomātiskajās
attiecībās, ir izveidojusi savlaicīgas un
stingras reaģēšanas praksi, kategoriski
nosodot starptautisko tiesību pārkāpumus. Attiecīgo paziņojumu saturs
13. Saeimas laikā bieži bijis saistīts ar
Krievijas agresiju pret Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti, un gan
Ārlietu komisija, gan Saeima atkārtoti
paudušas nosodījumu nepieņemamām
darbībām.

ĀRLIETU LIETU KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI
Saeima

Vārds, uzvārds

Laika posms

5. Saeima

Aleksandrs Kiršteins

No 26.07.1993. līdz 06.11.1995.

Indulis Bērziņš

No 16.11.1995. līdz 02.10.1997.

Andris Rubins

No 15.10.1997. līdz 13.05.1998.

6. Saeima
7. Saeima

8. Saeima

9. Saeima
10. Saeima

Guntars Krasts

No 12.11.1998. līdz 04.11.2002.

Inese Vaidere

No 15.11.2002. līdz 06.02.2004.

Rihards Pīks

No 06.02.2004. līdz 08.03.2004.

Artis Pabriks

No 18.03.2004. līdz 11.08.2004.

Aleksandrs Kiršteins

No 11.08.2004. līdz 14.06.2005.

Vaira Paegle

No 15.06.2005. līdz 06.11.2006.

Andris Bērziņš

No 17.11.2006. līdz 02.11.2010.

Ojārs Ēriks Kalniņš

No 04.11.2010. līdz 17.10.2011.

Romualds Ražuks

No 20.10.2011. līdz 21.12.2011.

APAKŠKOMISIJAS

11. Saeima

Ojārs Ēriks Kalniņš

No 21.12.2011. līdz 04.11.2014.

Saeimas Ārlietu komisijai ir viena apakškomisija – Baltijas lietu

12. Saeima

Ojārs Ēriks Kalniņš

No 10.11.2014. līdz 06.11.2018.

13. Saeima

Rihards Kols

Kopš 20.11.2018.

23. faktu lapa
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Attiecības pēc
Brexit: Latvijas un
Lielbritānijas pilsoņu
tiesības, starpvalstu
attiecības

Komisija strādāja ar virkni likumprojektu, kas regulēja Latvijas un Lielbritānijas attiecības pēc t. s. Brexit, tostarp
vienojoties par Latvijas un Lielbritānijas pilsoņu tiesībām pēc Brexit attiecīgi
Latvijā un Lielbritānijā un skatot sociālās apdrošināšanas, pabalstu un citus
jautājumus.

Sadarbība ar diasporu

Kopš Diasporas likuma pieņemšanas
12. Saeimas pēdējos mēnešos Saeimas
Ārlietu komisija aktīvi uzrauga šā likuma pārejas noteikumu izpildes termiņu
ievērošanu, kā arī iesaistās ar diasporu
saistītu jautājumu risināšanā un nākotnes stratēģiju radīšanā un ieviešanā.
Darbs vērsts uz to, lai nodrošinātu ārvalstīs dzīvojošiem valstspiederīgajiem
iespējas stiprināt savu latvisko identitāti, valstspiederības sajūtu un veidot aktīvu un abpusēju sadarbību ar Latviju.

Ārējās tirdzniecības
un ārējo ekonomisko
sakaru veicināšana

Komisija savā darbā stiprina Latvijas
pozīcijas ārējās tirdzniecības un ārējo
ekonomisko sakaru jomā, tādējādi veicinot ekonomikas vitalitāti un attiecīgo
tirgu pieprasījumu, vienlaikus arī uzlabojot konkurētspēju, stiprinot mazās
un vidējās rūpniecības nozares un veicinot ražošanas ķēdes, kas nodrošina
pilsoņu labklājību un dzīves kvalitāti.
Lai šie uzdevumi tiktu efektīvi pildīti,
komisijas deputāti palīdz arī veidot izteiksmīgu un vienotu Latvijas tēlu, kā
arī panākt efektīvāku un lietderīgāku
valsts budžeta līdzekļu izlietošanu ar
valsts tēla veidošanu saistītajiem pasākumiem, apzinoties, ka ir jāpilnveido
šajā jomā notiekošās aktivitātes koordinējošo valsts institūciju funkciju sadalījums.

23. faktu lapa

v23.05; 19.08.21.

Iestāšanās pret
vēstures revizionismu;
vēsturisku jautājumu
risināšana

Komisija aktīvi iestājusies par visaptverošu skatījumu uz Eiropas vēsturi,
lai netiktu pieļauta totalitāru režīmu
atdzimšana, tiktu sargāta visu Eiropas valstu suverenitāte un neatkarība,
stiprināta Eiropas un tās iedzīvotāju
vienotība, kā arī kopīga izpratne par
totalitāro – nacistisko un komunistisko – režīmu izdarītajiem noziegumiem.

svarīgiem dienaskārtības jautājumiem.
2021. gada aprīlī komisija pieņēma
paziņojumu par solidarizēšanos ar
Čehiju, aicinot Eiropas Savienības un
NATO dalībvalstis vienoties par koordinētu rīcību, lai stingri reaģētu uz
Krievijas izlūkdienestu destruktīvajām,
pret abu organizāciju dalībvalstu interesēm un drošību vērstajām darbībām
un veiktu nepieciešamos atbildes pasākumus.

Stiprināta
starptautiskā
Komisijas uzmanības lokā nonāca arī parlamentārā
iniciatīva par Uzvaras parkā, Rīgā, eso- sadarbība
šā monumenta nākotni. Komisijas darbā izkristalizējās ideja, ka pieminekļa
apkārtni varētu pārveidot atbilstoši
Latvijas neatkarības pirmajā periodā
sāktās Uzvaras laukuma izveides plāniem, kā arī izvietot parkā pieminekļa
vēsturisko kontekstu atspoguļojošas
informatīvās plāksnes.

Stingra vēršanās
pret Baltkrievijas
prezidenta vēlēšanu
falsificēšanu

Pēc 2020. gada 9. augusta neleģitīmajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām
komisija nekavējoties aicināja Baltkrievijā organizēt atkārtotas valsts prezidenta vēlēšanas saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem, nodrošinot
opozīcijai līdztiesīgu piekļuvi visiem
valdības kontrolētajiem plašsaziņas
līdzekļiem un ļaujot tai piedalīties vēlēšanās ar vienlīdzīgiem noteikumiem.
Komisija arī virzīja paziņojumu par to,
ka Latvija neatzīst Baltkrievijas varas
iestāžu publiskotos vēlēšanu rezultātus, un tādējādi norādīja, ka uz šiem
rezultātiem balstītais mandāts nav uzskatāms par demokrātiski iegūtu un
leģitīmu.

13. Saeimas laikā komisijā stiprināta
sadarbība ar citu valstu parlamentu
ārlietu komisijām un deputātiem. Aktīva un cieša sadarbība gan reģionālā,
gan starptautiskā formātā ir nodibināta
vai atjaunota ar Lietuvas un Igaunijas
parlamentu ārlietu komisijām, arī ar
Polijas, Čehijas, Vācijas, Lielbritānijas,
Īrijas, ASV un citu valstu parlamentu
ārlietu komisijām, regulāri, atbilstoši
nepieciešamībai vienojoties par kopīgu
publisku paziņojumu un pozīcijas paušanu sakarā ar ārpolitikas aktualitātēm.

KOMISIJAS
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Adrese: Jēkaba iela 10/12, Rīga LV-1811
Tālrunis: 6708 7315
Fakss: 6708 7350
e–pasts: arlietu.komisija@saeima.lv

Starptautiskas
uzmanības
piesaistīšana būtiskiem
jautājumiem

Ārlietu komisija aktīvi pievērš starptautisko
organizāciju
uzmanību
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