
Kas ir parlamentāra demokrātija ? 
 

Katrs no mums ir dzirdējis vārdu savienojumu parlamentārā demokrātija, bet vai mēs zinām, kāds ir šī 

jēdziena tiešais skaidrojums ?  

 Demokrātija ir viena no valsts pārvaldes formām, kurā augstākā vara valstī pieder tās tautai. Vārds 

demokrātija ir cēlies no grieķu valodas vārdiem ‘demos’ – tauta un ‘kratos’, kas nozīmē vara. Tātad burtiskā 

tulkojumā demokrātija nozīmē – tautas vara. Demokrātija, kā valsts pārvaldes forma, radusies senajā 

Grieķijā. Visspilgtāk tā izpaudās Atēnās, kur arī tika izkopta līdz pat perfektumam. Atēnās valdīja tiešā 

demokrātija. Ikviena pienākums bija piedalīties valsts pārvaldē, un neorientēšanās politiskos jautājumos 

tika uzskatīta par netikumu. Bet parlamentārā demokrātija ir pārvaldes sistēma, kurā pilsoņi ievēl 

likumdevēja parlamenta pārstāvjus, lai pieņemtu valstij nepieciešamos likumus un lēmumus. Šis parlaments 

tieši pārstāv tautu. Demokrātija ir politisks režīms, kas balstās uz līdztiesīgu tautas dalību pārvaldē un 

lēmumu pieņemšanā. Demokrātijas dzimtene ir Atēnas, taču tur demokrātija bija citādāka nekā mūsdienās. 

Mūsdienās tiešās demokrātijas veids radītu tikai haosu un nekādi prātīgi lēmumi netiktu pieņemti. Tieši 

tāpēc mūsdienās pastāv pārstāvnieciskā demokrātija - pilsoņi ievēl noteiktu skaitu cilvēku, kuri pieņem 

lēmumus visas tautas interesēs. Galvenā demokrātijas pazīme ir tāda, ka lielākā vara pieder tautai. Tauta 

izsaka savu gribu, piedaloties vēlēšanās, referendumos un iesniedzot likumprojektus. Vēl viena svarīga 

demokrātijas iezīme ir tā, ka periodiski notiek galveno iestāžu darbinieku pārvēlēšana. Tas nozīmē, ka ik 

palaikam pie varas nāk jauni cilvēki, kuri, iespējams, prot labāk risināt problēmas. Pastāv vairāki 

demokrātiju tipi- antīkā, klasiskā liberālisma, kolektīvā un plurālā. Mūsdienās vairumā valstu pastāv plurālā 

demokrātija. Šis demokrātijas tips priekšplānā izvirza dažādu interešu grupu, sabiedrisko organizāciju 

u.tml. vajadzības. Galvenais ir visu pilsoņu līdztiesība un labklājība. Arī Latvijā pastāv plurālās 

demokrātijas tips. 

Demokrātija ir politikas īstenošanas veids, kuram pastāvot, tauta tiek uzskatīta par valsts varas avotu. 

Latvijā pastāv Saeima, kas pilda parlamenta funkcijas un kuru ievēl tauta vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, 

aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Saeimai pieder likumdošanas vara, kas ir raksturīgi parlamentārai 

demokrātijai. Iesniegumus izskatīšanai, kas ir sastādīti likumprojektu veidā, ir iespējas iesniegt Saeimā: 

Valsts prezidentam, Ministru kabinetam, Saeimas komisijām, vismaz pieciem Saeimas deputātiem, kā arī 

desmitai daļai reģistrēto vēlētāju. Ja šie likumprojekti nav atdzīti par steidzamiem,  Saeima parasti tos 

izskata 3 lasījumos. Pirms Saeima sāk izskatīt kādu no likumprojektiem, tas tiek nodots atbildīgajai 

komisijai uz izskatīšanu. Ja atbildīgā komisija likumprojektu apstiprina, Saeima to izskata, bet ja nē, tad 

noraida ( ja vien to nav iesniedzis Ministru kabinets vai vismaz desmitā daļa vēlētāju). Pirmais 

likumprojekta lasījums tiek veltīts diskusijai par tā vispārīgiem principiem. Otrajā lasījumā Saeima 

likumprojektu skata pa pantiem savukārt trešajā lasījumā Saeima apspriež tikai tos likumprojekta pantus, 

par kuriem ir saņemti priekšlikumi. Ja Saeima likumprojektu noraida, tas tiek sagatavots atkārtotai 

skatīšanai trešajā lasījumā, bet ja pieņem likumprojektu par likumu, tad to nosūta Valsts prezidentam 

izsludināšanai. Par valsts ietekmīgāko institūciju tiek uzskatīts Ministru kabinets, kam pieder izpildvara. 

Ministru kabineta sēdes nav atklātas, tajās drīkst piedalīties tikai ļoti šaurs personu loks. Ministru kabinetā 

lēmums tiek pieņemts pamatojoties uz balsu vairākumu. Līdz 2007.gada 31.maijam saskaņā ar Satversmes 

81.pantu Saeimas sesiju starplaikos Ministru kabinets varēja pieņemt noteikumus ar likuma spēku. 

 

Parlamentārā sistēma jeb parlamentārā demokrātija ir valsts (vai pakļautas vienības) demokrātiskas 

pārvaldības sistēma, kur izpildvara savu demokrātisko leģitimitāti iegūst no spējas pārņemt likumdevēja, 



parasti parlamenta, uzticību un ir atbildīga arī par šo parlamentu. . Parlamentārā sistēmā valsts galva parasti 

ir persona, kas atšķiras no valdības vadītāja. Tas ir pretstatā prezidentūras sistēmai, kur valsts galva bieži ir 

arī valdības galva un, pats galvenais, kur izpildvara savu demokrātisko leģitimitāti neizgūst no likumdevēja 

varas.Valstis ar parlamentārām demokrātijām var būt konstitucionālas monarhijas, kur monarhs ir valsts 

vadītājs, savukārt valdības vadītājs gandrīz vienmēr ir parlamenta loceklis (piemēram, Dānija, Norvēģija, 

Japāna, Malaizija, Zviedrija un Lielbritānija), vai parlamentārās republikas. , kur valsts galva ir galvenokārt 

svinīgs prezidents, savukārt valdības vadītājs regulāri ir likumdevējs (piemēram, Īrija, Vācija, Indija, Itālija 

un Singapūra). Dažās parlamentārajās republikās, piemēram, Botsvānā, Kiribati un Dienvidāfrikā, valdības 

vadītājs ir arī valsts vadītājs, bet viņu ievēl un ir atbildīgs parlaments. Divpalātu parlamentos valdības 

vadītājs parasti, kaut arī ne vienmēr, ir apakšpalātas loceklis. Parlamentārisms ir dominējošā pārvaldes 

forma Eiropā, un 32 no 50 suverēnām valstīm ir parlamentāras. Tas ir izplatīts arī Karību jūras reģionā - tā 

ir valdības forma 10 no 13 salu valstīm un Okeānijā. Citur pasaulē parlamentārās valstis ir retāk sastopamas, 

taču tās tiek izplatītas pa visiem kontinentiem, tagad bieži vien bijušās Lielbritānijas impērijas kolonijās, 

kas parakstās uz noteiktu parlamentārisma zīmolu, kas pazīstams kā Vestminsteras sistēma. 

Lai labāk izprastu , kas ir parlamentārā demokrātijā ir jāsaprot to, kādi valsts pārvaldes veidi vispār eksistē 

pasaulē : 

•  prezidentālās republikas,  

•  pusprezidentālās republikas,   

•  parlamentārās republikas, kur izpildvara pieder prezidentam ,  

•  parlamentārās republikas, kur izpildvara pieder premjerministra ,  

•  parlamentārās konstitucionālās monarhijas,  

•  konstitucionāls monarhijas, kur izpildvara pieder monarham,  

• absolūtās monarhijas,   

• vienpartijas valsts,  

• militārās diktatūras 

Cilvēki bieži nezina atšķirību starp parlamentāro republiku un prezidentālo republiku. Galvenā atšķirība 

starp šīm divām sistēmām ir tā, ka prezidenta sistēmā par izpildvaras vadītāju prezidentu tieši balso tauta 

(vai ar struktūras starpniecību, kas ievēlēta speciāli prezidenta ievēlēšanai, bez citiem mērķiem), un 

parlamentārās sistēmas izpilddirektoru premjerministru ievēl tieši no likumdošanas jomas. Prezidenta 

sistēmā ir grūtāk pieņemt tiesību aktus, it īpaši gadījumā, ja prezidentam ir atšķirīga pārliecība nekā 

likumdošanas struktūrai. Prezidents reaģē tikai uz cilvēkiem, likumdošanas vara īsti neko nevar darīt, lai 

draudētu prezidentam. Rezultātā tie var apgrūtināt likumdevēja iestādes iespēju kaut ko darīt. 

Parlamentārajā sistēmā, ja Parlamentam nepatīk premjerministrs, viņi var nobalsot par neuzticību un viņu 

aizstāt. Tas mēdz padarīt izpildvaras vadītāju par Parlamenta pakļautību. Apakšējā līnija ir, ja jūs uzskatāt, 

ka valdībai vajadzētu būt vairāk kontrolei un līdzsvaram, tad prezidenta sistēma jums to dos. Ja jūs uzskatāt, 

ka tai vajadzētu būt pilnvarai ātri pieņemt likumus, jums vajadzētu izvēlēties parlamentāro sistēmu. 

 

 

 

 



Protams, parlamentārai demokrātijai ir gan savi plusi, gan savi mīnusi, lai labāk varētu izprast un analizēt 

parlamentāro demokrātiju ir svarīgi saprast, kādi ir šie plusi un mīnusi. Galvenās priekšrocības 

parlamentārajām sistēmām: 

• Pielāgojamība - Tādas parlamentārās sistēmas kā Apvienotajā Karalistē tiek plaši uzskatītas par 

elastīgākām, ļaujot ātri mainīt likumdošanu un politiku, kamēr parlamentā ir stabils vairākums vai 

koalīcija, ļaujot valdībai noteikt “maz juridisku ierobežojumu, kā tā var darīt ". Pateicoties 

pirmajam iepriekšējam postenim", šī sistēma rada klasisko "Vestminsteras modeli" ar spēcīgas, bet 

atsaucīgas partijas valdības diviem tikumiem ". Šī vēlēšanu sistēma, kas nodrošina spēcīgu 

vairākumu Pārstāvju palātā, apvienojumā ar apvienoto enerģijas sistēmu rada īpaši spēcīgu valdību, 

kas spēj nodrošināt pārmaiņas un „ieviest jauninājumus” . 

• Pārbaude un atbildība - Apvienotās Karalistes kausēto energosistēmu bieži uzskata par izdevīgu 

attiecībā uz atbildību. Centralizētā valdība pieļauj lielāku pārredzamību attiecībā uz to, no kurienes 

tiek pieņemti lēmumi, tas tieši kontrastē ar Amerikas Savienoto Valstu sistēmu ar bijušo Valsts 

kases sekretāru C. Douglas Dillon, sakot, ka "prezidents vaino Kongresu, kongress - prezidentu, un 

sabiedrība joprojām ir neizpratnē riebīgs pret Vašingtonas valdību ". Turklāt Lielbritānijas Ministru 

kabineta ministriem ir jāpiemēro iknedēļas jautājumu periodi, kuros tiek pārbaudīta viņu rīcība / 

politika, un ASV sistēmā šādas regulāras valdības pārbaudes nav. 

• Spēka sadalījums - Parlamentārajai valdībai ir pievilcīgas iezīmes tautām, kuras ir etniski, rasu vai 

ideoloģiski sadalītas. Prezidenta sistēmā visa izpildvara ir piešķirta vienai personai - prezidentam, 

turpretim vara ir vairāk sadalīta parlamentārajā sistēmā ar tās koleģiālo izpildvaru. 1989. gada 

Libānas Taif nolīgumā, lai musulmaņiem piešķirtu lielāku politisko varu, Libāna no daļēji 

prezidentālas sistēmas ar spēcīgu prezidentu pārcēlās uz strukturālāk līdzīgu sistēmu klasiskajai 

parlamentārajai valdībai. Irāka līdzīgi nicināja prezidenta sistēmu, baidoties, ka šāda sistēma būtu 

pielīdzināma šiītu dominēšanai lielajā sunnītu minoritātē. Afganistānas minoritātes atteicās iet kopā 

ar tik spēcīgu prezidentūru, kādu vēlējās puštūni. Var apgalvot, ka vara ir vienmērīgāk sadalīta 

parlamenta valdībā, jo valdībai un premjerministram nav pilnvaru pieņemt vienpusējus lēmumus, 

jo viss valdības kabinets ir atbildīgs un atbildīgs parlamenta priekšā. Parlamentārās sistēmas, 

visticamāk, neļauj slavenību politikai pilnībā dominēt sabiedrībā, atšķirībā no tā, kas bieži notiek 

prezidenta sistēmās, kur vārda atsaukšana un popularitāte var katapultēt slavenību, aktieri vai 

populāru politiķi prezidentūrā, neskatoties uz šāda kandidāta kompetences trūkumu un pieredzi. 

Daži zinātnieki, piemēram, Huans Lincs, Freds Rigss, Brūss Akermans un Roberts Dāls, ir 

atklājuši, ka parlamentārā valdība ir mazāk pakļauta autoritārai sabrukumam. Šie zinātnieki norāda, 

ka kopš Otrā pasaules kara divas trešdaļas no trešās pasaules valstīm, kas izveidoja parlamentāras 

valdības, veiksmīgi veica pāreju uz demokrātiju. Turpretī neviena trešās pasaules prezidenta 

sistēma neveica veiksmīgu pāreju uz demokrātiju, nepiedzīvojot apvērsumus un citus pasākumus. 

konstitucionālie sadalījumi. 2001. gada Pasaules Bankas pētījums atklāja, ka parlamentārās 

sistēmas ir saistītas ar mazāku korupciju, un to atbalsta atsevišķs pētījums, kurā tika izdarīti tie paši 

secinājumi. 

 

 

 

 

 



Parlamentārisma kritiķi, proti, antiparlamentārisma vai antiparlamentārisma piekritēji, parasti apgalvo, ka 

šie parlamentārās sistēmas trūkumi ir šādi: 

• Likumdošanas flip-flopping - Spēcīgu parlamenta valdību spēja “virzīt” likumdošanu, 

izmantojot viegli sapludinātas enerģijas sistēmas, piemēram, Apvienotajā Karalistē, vienlaikus 

pozitīvi ļaujot ātri pielāgoties, ja nepieciešams, piemēram, pakalpojumu nacionalizācijai 

pasaules karu laikā ir savi trūkumi. Likumdošanas pavirzīšana uz priekšu un atpakaļ, kad laika 

posmā no 1940. līdz 1980. gadam parlamenta vairākums mainījās starp konservatīvajiem un 

leiboristiem, apstrīdot Lielbritānijas tērauda rūpniecības nacionalizāciju un privatizāciju, 

Lielbritānijas tērauda nozarē radīja lielu nestabilitāti.  

• Partiju sadrumstalotība - R. Kenta Vīvera grāmatā - vai parlamentārās sistēmas ir labākas? Viņš 

raksta, ka prezidenta sistēmu priekšrocība ir to spēja pieļaut un pielāgot daudzveidīgākus 

viedokļus. Viņš paziņo, ka, tā kā "likumdevēji nav spiesti balsot pret saviem vēlētājiem vietējās 

nozīmes jautājumos, partijas var darboties kā organizatoriski un saraksta sarunu vešanas 

transportlīdzekļi, nepiespiežot disidentus." 

 

 

Viedoklis par parlamentāro demokrātiju 

Latvijā. 
 

Manā skatījumā demokrātija ir valdīšanas forma, kad valda "tauta", nevis deputāti. Tā vismaz mūs māca 

jau no mazotnes, ka mūsu viedoklis tiek uzklausīts un ka deputāti ir mūsu tautas kalpi, bet patiesībā mēs 

esam deputātiem kalpi un mūsu viedoklis ir mazsvarīgs. Demokrātija hmmm... izklausās jau skaisti, bet 

cik patiesība demokrātiska ir Latvija, kad it kā mums ir vārda brīvība, bet īsti mēs to nedrīkstam izmantot 

un, ka cilvēki, kas protestē un cenšas panākt taisnīgumu tiek likti cietumos, bet tie, kas kā paklausīgas 

aitas seko akli visam valdības teiktajam nespēj saskatīt šīs problēmas. 

- Ance Šastakoviča 

 

Latvija ir apsveicama ar mūsu valsts pārvaldes formu, kā arī ar to, ka Latvija ir neatkarīga valsts, jo katra 

cilvēka viedoklis ir svarīgs un spēj ietekmēt nākotnes notikumus. Es uzskatu, ka saprotama informācija 

par parlamentāro demokrātiju jauniešiem nav pieejama, it īpaši jauniešiem, kas drīzumā sasniedz 

pilngadību, bet jauniešu spēks ir nozīmīgs, tie apkārt notiekošo saskata no svaiga un innovatīva skatu 

punkta. Ceru, ka nākotnes izglītības sistēmās tiks iekļauts šāds mācību priekšmets, kas apskaidros 

politikas principus, bet atvieglotā formā. Katrā ziņā vienmēr ir iespējas! Plaši lasāmie līdzekļi ir pieejami 

interneta telpā, kā arī EP Vēstnieku skolu, kas sniedz unikālu iespēju ieskatīties Latvijas politikas 

aizkulisēs. Latvijas skolās valda, manuprāt, labvēlīgi apstākļi skolēniem, jo ir iespējas izteikt savus 

viedokļus un diskutēt par savām tiesībām. Tomēr pēc novērotā es nevaru piekrist tam, ka Latvija ir izteikti 

demokrātiska valsts. Satversmes 100.pants nosaka , ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver arī 

brīvu savu uzskatu paušanu, sākoties ārkārtes situācijai, vairākas privātpersonas, kas izteica savu 

skatījumu par korona vīrusu, tika ieslodzītas aiz restēm. Manuprāt, valstī vajadzētu pastāvēt šai 

vienlīdzībai starp amatpersonām un iedzīvotājiem, lai notiktu objektīva viedokļu apmaiņu,  nevis Eiropas 



savienības darbību kopēšana. Kā arī valstī pēdējā laikā ir norisinājušās pat pazīstamu privātpersonu 

slepkavības. Iedzīvotāju viedokļi bieži no valsts aizsardzības instanšu puses netiek uzklausīti, bet 

iespējams tikai tā mēs spētu noskaidrot vainīgos un ievērot demokrātijas principus. 

- Keita Arta Kūmiņa. 

 

Manuprāt, demokrātija ir pareizā pieeja valsts pilnveidošanai. Katram ir tiesības balsot un pastāvēt par 

vienlīdzību. 

 

- Samanta Staškevica 

 

 

Intervija ar “Kaut pastalās, bet brīvi” 

grāmatas autoru Maksimu Krutikovu. 
 

 

Sveiks, Maksim! Tu esi sabiedriski aktīvs Iecavas novada jaunietis, kas nebaidās paust viedokli, 

uzklausa jebkura apkārtējā problēmas, kā arī nekad neapstājas noliktā mērķa priekšā ! Tieši tāpēc mēs 

vēlātos noskaidrot tavu politisko nostāju attiecībā pret parlamentāro demokrātiju.  

 

1.Kādas ir tavas domas par parlamentāro demokratiju Latvijā?  

 

Sveiki! Domas ir diezgan labas.  Ir viedokļu dažādība, nav viena uzspiesta viedokļa, kā, piemēram, Padomju 

Savienības okupācijas gados. Parlamentā pārstāvētas vairākas partijas. Labi ir tas, ka deputātiem iespējams 

izteikties diezgan plaši un konstruktīvi (protams, ar laika limitu, bet šobrīd noteiktais laika limits ir diezgan 

pietiekams, lai izteiktos, jo nevajag izplūst baigās sarunās). Runājot par debatēm – neapmierina, ka šī brīža 

Saeimā pārstāvētā koalīcija saīsina debašu laiku par Latvijai svarīgiem jautājumiem (Administratīvi 

teritoriālā reforma, budžeta pieņemšana), jo tā kaut kādā ziņā tā ir vārda brīvības ierobežošana. 

 

2.Kādas ir pozitīvās parlamentārās demokrātijas puses, ar kurām esi saskāries?  

 

Ar pozitīvām parlamentārās demokrātijas pusēm saskarsme nav bijusi, jo neesmu Saeimas deputāts. Man 

ir bijusi saskarsme ar pašvaldību, piedaloties pašvaldības komitejas sēdēs. Runa ir par grāmatas “Kaut 

pastalās, bet brīvi” izdošanas jautājuma skatīšanu Iecavas novada domē (2017.gada augusts – 2018.gada 



aprīlis). Esmu piedalījies trīs Iecavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdēs. Pēdējā 

sēdē, uz kuru biju uzaicināts un notika galabalsojums par to, vai atbalstīt, neatbalstīt grāmatas izdošanu, 

tika liegts runāt, komitejas priekšsēdētājam pasakot: šeit runāšu es, bet jūs klausīsieties. Bija arī vārdiski 

uzbrukumi no pašvaldības deputātiem, pārmetot tādas lietas kā – vecumu, nodarbošanos. Bet tas jau ir 

pavisam cits stāsts. Šajā sēdē netika ievēroti demokrātijas principi. Viens viedoklis, viena taisnība. Man tas 

nav īsti pieņemams. 

 

3. Kādas šaubas Tevī rada parlamentārā demokrātija Latvijā, kāpēc? 

Man īsti nav nekādu šaubu, jo pašlaik neredzu īsti kaut kādas diktatūras vai nedemokrātiskuma pazīmes. 

Vienīgi nepatīk pie pirmā jautājuma atbildes minētais par debašu laika saīsināšanu, bet tas vairāk ir atkarīgs 

no tā – kas veido koalīciju un vada valdību. 

 

Paldies par tavu viedokli un laiku! Mūsuprāt, katrs no mums ir daļa no parlamentārās demokrātijas. Arī 

pirms vēlēšanām, jo izteiktais viedoklis apkārtējiem vienaudžiem,  sekošana politikai jau ir liels apsveicams 

solis katra jauna cilvēka dzīvē. 

 

 

 

 

Bauskas Valsts ģimnāzija, 11.b klase 

Ance Šastakoviča, Keita Arta Kūmiņa, Samanta Staškevica, Marta Sirsniņa, Meldra Kaktiņa. 

-  

 

 

 


