
 
 

 

 

“Saskaņa” Sociāldemokrātiskās partijas 
Valdes sēdes protokola izraksts 
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Ņemot vērā Ministru Kabineta  06.11.2020. Rīkojumu Nr.655 
„Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” valdes sede 
notiek attālināti tiešsaites platformā ZOOM 
 
 

Sēdes vadītājs: J.Urbanovičs 
Sēdes dalībnieki:, V.Agešins, S.Bergmanis, B.Cilevičs, 

A.Elksniņš, M.Kameņeckis, A.Morozovs, Ņ.Ņikiforovs, V.Orlovs, 
I.Ribakovs, A.Sakovskis, M.Tolstojs, Z.Tretjaka, A.Vladova, 
I.Zariņš. G.Šagbazjana, R.Ločmele,  A.Bartaševičs, I.Pimenovs 
Sēdē uzaicināti: P.Amstead, D.Dembovska, K.Čekušins 
Sēdes protokolists: G.Jirgensons 

 
Partijas “Saskaņa” valdes sēdes darba kārtība: 

[:] 

Par “Saskaņa” SDP pozīciju sakarā ar Nacionālās apvienības 

iniciatīvu 

Ziņo: J. Urbanovičs 

 [:] 

 

 

 

 

 

 



 

Partijas “Saskaņa” valde nolemj: 

 

Par attieksmi pret Nacionālās apvienības iesniegtajiem 
grozījumiem Satversmes 110. Pantā. 
 
Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2019-01-33, kas uzliek 
likumdevējiem par pienākumu nodrošināt viendzimuma 

partneru ģimenes juridisku aizsardzību, radīja sabiedrībā 

viļņošanos un emocionālu viedokļu polarizāciju. Tas liecina, ka 
politiskajā  dienaskārtībā ir nonākusi   reāli 
pastāvoša  problēma, kurai Saeimā pārstāvēto politisko spēku 
vairākums  līdz šim nav radījis pieņemamu tiesisko risinājumu. 
 

Tradicionāli sabiedrībā ir akceptēts jēdziens par ģimeni, kas 
izriet no personu noslēgtās laulības vai radniecības. Bet faktiski 
dzīvē pastāv arī citi personu savienības veidi, tai skaitā 
viendzimuma pāru kopdzīve.  Latvijai kā tiesiskai un sociāli 
atbildīgai valstij ir pienākums nodrošināt visu reāli pastāvošo 
personu savienību interešu aizsardzību un atbalstu. Ir jāsniedz 

nepieciešamā aizsardzība bērniem, kas aug šādās savienībās. 
Atbalstam jābūt pārdomātam, izvērtētam un atbilstošam 
šodienas iespējām. 
 
Nacionālās apvienības politiķi ir iesnieguši priekšlikumu par 
Satversmes 110. panta grozījumiem. SDP “Saskaņa” tos novērtē 

kā nepārdomātus un emocionāli agresīvus.  Tas ir mēģinājums 
izveidot un Satversmē ierakstīt ģimenes jēdzienu, kas apzināti 
diskriminē daļu sabiedrības.   Šāda  rīcība nodara postu un 
pastiprina riskus šķelt un naidot Latvijas tautu. 

 
SDP “Saskaņa” vēlas redzēt Latviju kā valsti ar iekļaujošu 

sabiedrību. Savukārt Nacionālā apvienība vēlas ievilkt politiķus 
un visu sabiedrību cīņā par definīcijām Satversmē un izmantot 
šo diskusiju saviem politiskiem mērķiem, nevis piedāvāt reālus 
risinājumus pastāvošai problēmai. Piedalīties šādā diskusijā – 
tas nozīmē piedalīties Nacionālās apvienības priekšvēlēšanu 
kampaņā. 

 
 



 

 

Ņemot to vērā, SDP “Saskaņa” valde nolemj: 

 
Uzdot “Saskaņas” Saeimas frakcijai norobežoties no Nacionālās 
apvienības provokācijas un  nepiedalīties balsojumā par tās 
iniciētajiem grozījumiem Satversmē. 

 
Balsojums: par - deviņpadsmit; pret – nav; atturas – nav 

 
Sēdi vadīja:             Jānis Urbanovičs        /paraksts/ 
 
Sēdi protokolēja:  Guntars Jirgensons             /paraksts/ 
 

 
IZRAKSTS PAREIZS 
 “Saskaņa” Sociāldemokrātiskās  

partijas ģenerālsekretārs                         
Guntars Jirgensons  

Rīgā, 2021.gada 12.janvārī 

 
 


