
Sociālo un darba lietu komisija
Sociālo un darba lietu komisija (turp-
māk – komisija) ir viena no Saeimas 
pastāvīgajām likumdošanas komisijām, 
kura strādā ar jautājumiem, kas saistīti 
ar sociālo jomu.

Komisija darbojas saskaņā ar Latvijas 
Republikas Satversmi un spēkā esoša-
jiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. 
Komisijas sēdes sasauc un vada komisi-
jas priekšsēdētājs.

Komisijas darba kārtība

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.
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Saeima Vārds, uzvārds Laikposms

5. Saeima Ludmila Kuprijanova No 27.07.1993. līdz 06.11.1995.
6. Saeima Ludmila Kuprijanova No 16.11.1995. līdz 02.11.1998.

7. Saeima
Andrejs Požarnovs No 12.11.1998. līdz 04.02.1999.
Aija Barča No 04.02.1999. līdz 04.11.2002.

8. Saeima Jevgenija Stalidzāne No 28.11.2002. līdz 06.11.2006.
9. Saeima Aija Barča No 17.11.2006. līdz 02.11.2010.
10. Saeima Aija Barča No 08.11.2010. līdz 17.10.2011.
11. Saeima Aija Barča No 20.10.2011. līdz 04.11.2014.
12. Saeima Aija Barča No 06.11.2014. līdz 06.11.2018.
13. Saeima Andris Skride No 21.11.2018. līdz 01.11.2023.
14. Saeima Inga Bērziņa Kopš 23.11.2022.

Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāji

 Komisijas priekšsēdētāja Inga Bērziņa

Likumprojektus atbildīgā komisija, kuru 
nosaka Saeima ar savu balsojumu, iz-
skata pirms katra lasījuma. Kad tas ne-
pieciešams, likumprojektus iepriekšējai 
sagatavošanai nodod apakškomisijai, ja 
tāda ir.

Komisija organizē regulāras tikšanās 
ar valdības un attiecīgo institūciju pār-
stāvjiem, lai apspriestu tās kompetencē 
esošos jautājumus, kā arī sniedz reko-
mendācijas un ieteikumus.

Komisija sadarbojas ar citām Saeimas 
komisijām kopējās sēdēs, risinot ar 
komisijas specializāciju saistītas aktu-
ālas problēmas, kā arī apmainoties ar 
informāciju.

Realizējot ārpolitisko darbību, komisija 
uztur kontaktus ar radniecīgām citu val-
stu parlamentu komisijām.

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

Komisijā tiek pamatīgi un pēc būtības 
debatēts par konkrētiem jautājumiem 
pirms katra izskatāmā likumprojekta 
lasījuma.

Ņemot vērā komisijas darba specifiku, 
nereti tiek organizētas izbraukuma sē-
des, kurās deputāti iepazīstas ar valsts 
un pašvaldību sociālās un veselības jo-
mas institucionālo sistēmu.

Vajadzības gadījumā komisijā uz laiku 
tiek izveidotas darba grupas, kas izstrā-
dā priekšlikumus kāda konkrēta mērķa 
realizēšanai. Darba grupās tiek iesais-
tīti deputāti un attiecīgās nozares mi-
nistrijas, 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 izvērtēša-
na ir kļuvusi par galveno prasību soci-
ālās politikas veidošanā un īstenošanā, 
tāpēc sabiedrības un interešu grupu 
līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā 
ir nepieciešama. Sadarbība ar dažādām 
nevalstiskajām organizācijām (turpmāk 
arī – NVO) politisko lēmumu pieņemša-
nā ne tikai uzlabo politikas kvalitāti, bet 
arī kalpo par instrumentu, kas mazina 
neuzticības plaisu un nodrošina regu-
lāru atgriezenisko saiti starp sabiedrību 
un valsti, tādējādi ļaujot likumu izstrā-
dāšanā izvairīties no neprecizitātēm, ku-
ras varētu negatīvi ietekmēt turpmāko 
tiesību akta piemērošanu.

Ieguvums no sadarbības ar NVO

• Konkrētas likumdošanas iniciatīvas;

• iespēja pieredzi izmantot kā 
resursu, iesaistot NVO pārstāvjus 
likumprojekta/priekšlikuma izstrādes 
darba grupā;

• izskatāmās problēmas dziļāka 
izpratne;

• iespēja deleģēt valsts pārvaldes 
funkcijas.

Sadarbības formas

• NVO pārstāvju kā ekspertu dalība 
jautājumu izskatīšanā;

• kopīgas konferences;

• komisijas locekļu vizītes 
nevalstiskajās organizācijās.

Apakškomisijas

Komisija no tās locekļiem darbu sagata-
vošanai vai sevišķu uzdevumu veikšanai 
var izveidot ne vairāk kā divas apakško-
misijas, pieaicinot arī citus ieinteresē-
tos deputātus. 14. Saeimā ir izveidotas 
divas apakškomisijas.

Sabiedrības veselības apakškomisija

Sociālo un darba lietu komisija deleģē 
Sabiedrības veselības apakškomisijai 
pilnvaras veikt parlamentāro kontroli 
pār sabiedrības veselības un farmācijas 
politikas veidošanas un koordinācijas 
procesiem, kā arī veicināt dažādu NVO 
un sabiedrības grupu iesaistīšanos ve-
selības politikas veidošanā. Pamatojo-
ties uz komisijas lēmumu, apakškomi-
sija izskata tai nodotos likumprojektus 
un izsaka viedokli par iesniegtajiem 
priekšlikumiem. Apakškomisija izskata 
NVO un privātpersonu sūdzības un ie-
rosinājumus par aktuālajiem veselības 
aprūpes jautājumiem.

Komisijas 
kontaktinformācija

Adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811
Tālrunis: 6708 7320
E-pasts: sociala.komisija@saeima.lv
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Nevienlīdzības mazināšanas 
apakškomisija

Sociālo un darba lietu komisija deleģē 
Nevienlīdzības mazināšanas apakško-
misijai pilnvaras veikt parlamentāro 
kontroli un uzraudzību pār iespēju ne-
vienlīdzības un ienākumu nevienlīdzības 
politikas īstenošanas procesiem, lai 
sasniegtu prioritāros mērķus – nodro-
šināt līdzvērtīgas iespējas saņemt labu 
izglītību, kvalitatīvu veselības aprūpi, kā 
arī strādāt cienīgu darbu atbilstoši sa-
vām spējām un vēlmēm, augt un dzīvot 
drošā vidē un būt līdzvērtīgi sociāli aiz-
sargātam visos Latvijas reģionos u.  c. 
Apakškomisija iesaistās problēmjau-
tājumu izskatīšanā, meklējot efektīvus 
risinājumus kopā ar valsts pārvaldes 
institūcijām, augsta līmeņa ekspertiem, 
NVO un citiem interesentiem. 
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