Ārlietu komisija
Saeimas Ārlietu komisija (turpmāk
arī – komisija) tika izveidota 5. Saei
mas laikā.
Atbilstoši Saeimas kārtības rullim Ār
lietu komisija ir viena no 15 parlamen
ta pastāvīgajām komisijām.
Komisijai ir viena apakškomisija –
Baltijas lietu apakškomisija, kura tiek
veidota katrā Saeimas sasaukumā un
kuras darbība ir cieši saistīta ar Baltijas
Asamblejas aktivitātēm.

Ārlietu komisijas
galvenās funkcijas
Ārlietu komisija darbojas saskaņā ar
Latvijas Republikas Satversmi un spēkā
esošajiem tiesību aktiem:
• pirms apspriešanas Saeimas sēdēs
izskata visus ar ārlietām saistīto
tiesību aktu projektus, starpvalstu
līgumus, likumprojektus par pie
vienošanos starptautiskām konven
cijām un citām starptautiskas vie
nošanās formām;
• kā Saeimas pastāvīgā komisija īsteno
likumdošanas iniciatīvas tiesības;
• gatavo un izskata savus un Saeimas
paziņojumus (deklarācijas) par sva
rīgiem starptautiskiem notikumiem;
• izskata un apstiprina ārkārtējo un
pilnvaroto vēstnieku kandidatūras,
kā arī analizē un vērtē vēstniecību
darbību;
• apspriež valsts ārpolitiskās nostād
nes, sniedz priekšlikumus starp
valstu attiecību veidošanai un pār
rauga to īstenošanu;
• organizē regulāras tikšanās ar mi
nistriem, lai apspriestu attiecī
go ministriju kompetencē esošus
jautājumus, kas saistīti ar Latvijas
starptautiskajām attiecībām, kā arī
sniedz savas rekomendācijas un ie
teikumus to darbības uzlabošanai;
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• sadarbojas ar citām Saeimas ko
misijām, kopējās sēdēs risinot ar
ārpolitiku saistītas aktuālas probl
ēmas, kā arī veicot informācijas
apmaiņu;
• apspriež parlamentu divpusējās un
daudzpusējās sadarbības jautāju

mus, kā arī sniedz rekomendācijas
attiecībā uz Saeimas ārpolitisko
darbību;
• sadarbojas ar citu valstu parlamen
tu ārlietu komisijām un veic aktīvu
darbu Latvijas ārpolitiskās pozīcijas
skaidrošanā ārvalstīs.

ĀRLIETU LIETU KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI
Saeima

Vārds, uzvārds

Laika posms

5. Saeima

Aleksandrs Kiršteins

No 26.07.1993. līdz 06.11.1995.

6. Saeima
7. Saeima

8. Saeima

9. Saeima
10. Saeima
11. Saeima
12. Saeima

Indulis Bērziņš

No 16.11.1995. līdz 02.10.1997.

Andris Rubins

No 15.10.1997. līdz 13.05.1998.

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.

Ojārs Ēriks Kalniņš

No 21.12.2011. līdz 04.11.2014.

Ojārs Ēriks Kalniņš

Kopš 10.11.2014.
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ienākošās vizītes. Vizīšu plāns tiek vei
dots atbilstoši valsts ārpolitikas prio
ritātēm. Regulāra dialoga uzturēšanai
un viedokļu apmaiņai reizi pusgadā
tiek rīkota Latvijas, Igaunijas un Lie
tuvas (B3) parlamentu ārlietu komisiju
tikšanās, kuras organizēšanu uzņemas
katras valsts komisija rotācijas kārtībā.
Komisijas priekšsēdētājam ir vissprai
gākais grafiks tās funkciju pildīšanā.
Priekšsēdētāja amats paredz regulā
ru piedalīšanos visdažādākā formāta
starptautiskajos pasākumos gan Balti
jas valstu (B3), gan Baltijas valstu un
Ziemeļvalstu (NB8), gan arī Eiropas
Savienības līmenī.

Ārlietu komsija

Ārpolitikas debates
Saeimā
9. Saeimas laikā Ārlietu komisijā ak
tualizējās ideja par ikgadēju Saeimas
ārpolitikas debašu rīkošanu, lai stipri
nātu parlamentāro kontroli pār valsts
ārpolitiku. Komisija sadarbībā ar Ār
lietu ministriju vienojās par debašu lai
ku, to piesaistot Latvijas valsts de jure
atzīšanas dienai – 26.janvārim.
Atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa
118.3 pantam ārlietu ministrs ne vēlāk
kā 16. janvārī iesniedz Saeimai ar Minis
tru prezidentu saskaņotu ikgadējo ziņo
jumu par paveikto un iecerēto darbību
valsts ārpolitikā, ietverot šajā ziņojumā
arī informāciju par paveikto un iecerēto
darbību Eiropas Savienības jautājumos.
Prezidijs ikgadējo ārlietu ministra
ziņojumu iekļauj izskatīšanai Lat
vijas Republikas starptautiskās (de
jure) atzīšanas dienai tuvākajā Sa
eimas kārtējā sēdē. Šajā sēdē ārlie
tu ministrs sniedz ziņojumu un tad
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tiek atklātas debates, pēc kurām, ja
to vēlas, runā vienīgi ārlietu ministrs.
Ārlietu komisija nolūkā veiksmīgāk
sagatavot ārpolitikas debates un pie
šķirt tām plašāku rezonansi sabiedrī
bā nolēma ieviest tādu tradīciju, ka īsi
pirms debatēm parlamentā komisija
uz diskusiju aicina plašu loku ārlietu
ekspertu, lai uzklausītu arī nevalstiskā
sektora viedokli par valsts ārpolitikas
aktualitātēm.

INTERESANTI FAKTI
•

8. Saeimas laikā piecreiz nomainījās
Ārlietu komisijas priekšsēdētāji.

•

Visīsāko laiku – 29 dienas – komisijas
priekšsēdētāja amatu ieņēma
Rihards Pīks.

•

Pēc Ārlietu komisijas vadības trīs
tās priekšsēdētāji – Indulis Bērziņš,
Rihards Pīks un Artis Pabriks –
stājušies ārlietu ministra amatā.

•

Aleksandrs Kiršteins un Jānis Jurkāns
bijuši Ārlietu komisijas locekļi četros,
bet Leopolds Ozoliņš – trijos Saeimas
sasaukumos.

•

Ārlietu komisijā strādājuši divi bijušie
Valsts prezidenti –
Guntis Ulmanis (10. Saeimā) un
Valdis Zatlers – (11. Saeimā).

Ārpolitikas debates Saeimā notiek kopš
2011. gada.

Ārlietu komisijas
starptautiskās
aktivitātes
Ārlietu komisijas deputāti kā atbildī
gie par ārlietām uztur ciešus sakarus ar
citu valstu parlamentāriešiem, regulāri
piedalās dažādās starptautiskās parla
mentārajās sanāksmēs un konferencēs.
Ciešāku divpusējo parlamentāro saka
ru veidošanai tiek plānotas izejošās un

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