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Godātie lasītāji!
Atkal pienācis laiks apkopot parlamenta sesijas rezultātus ‐
no vienas puses esam spējuši panākt ļoti saprātīgu un šajā
politiskajā situācijā nozīmīgu kompromisu, pieņemot
grozījumus Satversmē par vēlētāju tiesībām rosināt ārkārtas
Saeimas vēlēšanas. Esam spējuši vienoties plašākā un,
cerams, stabilā valdības koalīcijā, kuras galvenais uzdevums
ir realizēt pretkrīzes plānu un vismaz iezīmēt tos virzienus,
kuros šobrīd ejams, lai valsts atkal nostātos uz attīstības
ceļa.
Esam varējuši arī politiskās diskusijās iztikt bez lielām
domstarpībām un pārliecīga populisma, iztirzājot, apspriežot
un pieņemot virkni smagu lēmumu, kas saistīti ar kopīgo taupības politiku valstī. Sapratne
par nepieciešamību vienoties Saeimā pārstāvēto partiju vidū ir veicinājusi asas, taču
vispusīgas diskusijas arī likumdošanas komisijās gan par sociālajiem, gan tautsaimniecības
attīstības jautājumiem, kā arī diskutējot par Starptautiskā Valūtas fonda un starptautisko
aizdevēju izvirzītajām prasībām valsts budžeta izdevumu samazināšanā un nepieciešamību
samazināt līdzekļus arī sociāli un sabiedriski nozīmīgās nozarēs. No vienas puses ir labi
apzināties, ka vismaz pagaidām Saeimā tiek strādāts konstruktīvi, apzinoties situācijas
nopietnību un nepieciešamību pēc kopīgi atrasta risinājuma.
No otras puses ‐ ir bijis grūti pieņemt šos lēmumus. Grūti, jo bija jābalso par līdzekļu
samazinājumu, par to, ka netiks indeksētas pensijas, apzinoties, ka būtībā jau cita ceļa
nemaz nav. Tā, nenoliedzami, bija smaga izvēle, kas ietekmē daudzus cilvēkus visā Latvijā.
Un es labi apzinos, ka šo lēmumu sekas tiks izjustas ne vienu mēnesi vai varbūt pat gadu
vien. Tomēr es apzinos arī ko citu ‐ nepieņemot šos smagos, bet vienīgi pareizos lēmumus,
valsts finansiāli ekonomiskā situācija pasliktinātos vēl vairāk. Nenospiežot balsošanas pogu
„par” šiem smagajiem lēmumiem, mēs nevis dotu cilvēkiem iespēju pārvarēt krīzi, bet gan
tikai atliktu uz dažiem mēnešiem šīs krīzes vēl lielāku padziļināšanos.
Gada sākums Saeimai tāpat kā jebkurai valsts institūcijai, protams, bijis budžeta
samazinājuma un taupības laiks, kas ietekmējis arī komisiju darba organizāciju. Turpmāk
katrai komisijai varēs būt ne vairāk kā divas apakškomisijas, tāpat, piemēram, ir noteikti
ierobežojumi atalgojumam par deputāta darbu vairākās apakškomisijās. Domāju, ka Saeima
padarījusi lielu darbu, arī veicot savu parlamentārās kontroles darbu pār valdības taupības
pasākumiem ‐ īpaši jau vērtējot dažādu ministriju pakļautības iestāžu nepieciešamību.
Arī Saeimas pavasara sesijā mūs gaida ne mazāk saspringts darbs un ne mazāk sarežģīti
lēmumi. Tāpēc aicinu gan savus kolēģus, gan mūsu darba aprakstniekus medijos un politikas
vērotājus ‐ šobrīd laiks ir ļoti sarežģīts, mums būs nepieciešama kopīga darbība un
sadarbība. Jau ziemas sesijā sabiedrība varēja sekot līdzi plašajām un nebūt ne vieglajām, bet
tik vajadzīgajām diskusijām Juridiskajā komisijā par Satversmes grozījumiem, kuru
rezultātā Saeima pieņēma vēsturisku lēmumu, paplašinot sabiedrības līdzdalības iespējas
politiskajos procesos un nosakot skaidrus nosacījumus, pie kuriem vēlētājiem ir tiesības
rosināt ārkārtas Saeimas vēlēšanas. Šis piemērs tikai norāda virzienu, kurp doties turpmāk ‐
Saeimas lēmumiem šajā sarežģītajā situācijā jābūt saprotamiem un izskaidrotiem, tāpēc
plaša sadarbība ar nozaru ekspertiem, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrības
pārstāvjiem būs tikpat nepieciešama. Novēlu mums visiem veiksmi arī jaunajā darba cēlienā!
Patiesā cieņā,
Gundars Daudze,
Saeimas priekšsēdētājs
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SAEIMAS KOMISIJAS
Pēc Saeimas sanākšanas parlaments izveido komisijas, nosakot to locekļu skaitu un uzdevumus.
Komisijas tiek veidotas, ievērojot frakciju proporcionālu pārstāvību. Izņēmums ir Mandātu, ētikas
un iesniegumu komisija un Nacionālās drošības komisija, kurās ir pa vienam pārstāvim no katras
frakcijas.
Saeimā pastāvīgi darbojas kārtības rullī noteiktās komisijas, kas strādā noteiktā likumdošanas
jomā vai pilda citus uzdevumus, piemēram, skata deputātu pieprasījumus, vērtē publisko izdevumu
pamatotību, izskata iespējamos deputātu ētikas pārkāpumus vai izvērtē Latvijas nacionālās
pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos.
Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimā. Uz Saeimas lēmuma
pamata komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Otrs komisiju darba virziens ir izpildvaras darbības uzraudzīšana, izskatot sabiedrībā aktuālus
jautājumus un spriežot par nepieciešamajiem uzlabojumiem ministriju, valsts un pašvaldību iestāžu
darbā. Komisijas organizē regulāras tikšanās ar ministriem vai attiecīgo institūciju pārstāvjiem, lai
apspriestu komisijas kompetencē esošos jautājumus, kā arī sniedz rekomendācijas un ieteikumus
izpildvaras darbības uzlabošanai, tādējādi realizējot parlamentāro kontroli pār valdības darbu.
Lemjot par atbalstu likumprojektiem un vērtējot izpildvaras darbu, komisijas deputāti izvērtē
atbildīgo ministriju argumentus, kā arī uzklausa nozares lietpratēju, sociālo partneru un nevalstisko
organizāciju viedokļus. Komisiju sēdēs sastopas dažādas intereses, atšķirīgi politiskie uzskati un
daudzpusīgi viedokļi par to, kāds būtu piemērotākais konkrētās problēmas risinājums.
Atsevišķu likumdošanas uzdevumu veikšanai Saeima var veidot speciālas komisijas. Ja to
pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa deputātu, Saeimai jāieceļ noteiktiem gadījumiem
parlamentārās izmeklēšanas komisijas.
Darbu sagatavošanai vai sevišķu uzdevumu veikšanai komisija var izveidot ne vairāk kā divas
apakškomisijas.
Patlaban Saeimā darbojas 16 komisijas un deviņas apakškomisijas.
Komisija pati ievēlē komisijas priekšsēdētāju un sekretāru, ja nepieciešams, arī priekšsēdētāja
biedru. Katrs deputāts vienlaicīgi var būt ne vairāk kā divu pastāvīgo komisiju loceklis un ne vairāk
kā divu apakškomisiju loceklis. Par komisijas priekšsēdētāju deputāts vienā un tajā pašā laikā var
būt tikai vienā pastāvīgajā komisijā.
Komisiju sēdes atkarībā no darba specifikas parasti notiek vairākas reizes nedēļā un ir atklātas,
bet atsevišķos gadījumos uz Saeimas vai komisijas lēmuma pamata var rīkot arī aizklātas sēdes.
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ĀRLIETU KOMISIJA
Saeimas Ārlietu komisija izskata ar ārlietām saistītus tiesību aktus, kā arī veic parlamentāro
kontroli pār ārlietu jomu. Pirms apspriešanas Saeimas sēdē komisija izskata un lemj par
starpvalstu līgumiem, Latvijas pievienošanos starptautiskām konvencijām, kā arī citiem ar ārlietām
saistītiem jautājumiem. Ārlietu komisijā tiek saskaņotas mūsu valsts ārlietu ministra ārpolitiskās
nostādnes un priekšlikumi starpvalstu attiecību attīstībā. Komisija izskata un apstiprina nominēto
Latvijas vēstnieku kandidatūras un tās viedoklis ir rekomendējošs Valsts prezidentam, kurš ieceļ
vēstniekus amatā. Tāpat Ārlietu komisija vērtē Latvijas vēstniecību darbu. Komisija arī veic aktīvu
darbu starptautiskajā līmenī, skaidrojot valsts ārpolitikas nostādnes.

Komisijas sēdē. No kreisās: U.I.Grava, S.Kalniete, J.Eglītis, V.Paegle.

Komisijas sastāvs:
Andris Bērziņš (LPP/LC)
Jānis Eglītis (TP)
Sergejs Mirskis (SC)
Uldis-Ivars Grava (JL)
Sandra Kalniete (PS)
Leopolds Ozoliņš (ZZS)
Artis Pabriks
Vaira Paegle (TP)
Mārtiņš Roze (ZZS)
Nils Ušakovs (SC)

priekšsēdētājs
priekšsēdētāja biedrs
sekretārs
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Šī ziemas sesija Saeimas Ārlietu komisijai ir bijusi pietiekami ražīga
un daudzslāņaina. Komisijai notikušas 22 sēdes, kurās izskatāmo
jautājumu loku iespējams iedalīt trīs grupās.
Pirmajā iedalāmi ministriju sagatavotie likumprojekti un Latvijas
ratificējamie starptautiskie līgumi. Vairāki no izskatītajiem
jautājumiem bijuši īpaši būtiski, piemēram, grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē, grozījumi Stratēģiskās nozīmes preču aprites
likumā, kā arī diskusijas par Latvijas pievienošanos Eiropas
Sociālajai hartai.
Komisijas dienaskārtībā esošo jautājumu otru grupu veidoja
tradicionālās diplomātiskās tikšanās, kas bija saskaņotas ar Latvijas
ārpolitiskajām aktivitātēm un ārvalstu delegāciju vizītēm Latvijā. Šajā
ziemas sesijā mums bija arī daudzas tikšanās starpparlamentārās sadarbības līmenī. Īpašs
uzsvars, protams, tika likts uz valstīm, kuras ir mūsu galvenie Attīstības sadarbības partneri Gruzija, Ukraina, Moldova un Baltkrievija, kā arī valstīm, kuras šobrīd aktīvi strādā pie iestāšanās
NATO, piemēram, vairākām Rietumbalkānu valstīm.
Visbeidzot trešā jautājumu sadaļa, pie kuras sesijas laikā esam aktīvi strādājuši, ir saistīta ar šī
brīža starptautiskām aktualitātēm, un tēmām, kuras komisija atzinusi par būtiskām. Viens no
šādiem jautājumiem bija Latvijas kiberdrošība, kurai pastiprinātu uzmanību pievēršam jau kopš
2007.gada tā dēvētās „Bronzas nakts” notikumiem Igaunijā. Skatījām šo jautājumu jau trešo reizi,
tomēr ar nožēlu jāatzīst, ka Latvijas kiberdrošības garantēšanā joprojām nav būtiska progresa.
Tādēļ komisijas vārdā esmu nosūtījis vēstuli Ministru prezidentam ar aicinājumu aktīvāk risināt
mūsu valsts informācijas sistēmu drošības jautājumus.
Komisija vairākkārtēji izskatīja arī Ārlietu ministrijas budžeta grozījumus. Vēlamies būt pārliecināti,
ka arī budžeta samazināšanas gadījumā Ārlietu ministrija spēs turpināt pildīt tai uzticētās funkcijas
- pārstāvēt Latvijas intereses pasaulē, turklāt darīt to kvalitatīvi. Esam informējuši izpildvaru par
komisijas viedokli, cik tālu finansējuma samazināšanu iespējams veikt un kādas ir nosacītās
„sarkanās līnijas”, kuras nevajadzētu pārkāpt, lai neapdraudētu Ārlietu ministrijas darbu.
Komisijas dienaskārtībā bija arī diskusijas par starptautiskajām aktualitātēm, kurās piedalījās arī
ārlietu eksperti. Kā piemērus varu minēt diskusijas par Izraēlas un palestīniešu konfliktu, situāciju
Balkānos, kā arī par Minhenes konferences secinājumiem un iespējamo NATO paplašināšanos.
Visbeidzot lielu uzmanību pievērsām arī tam, kā labāk pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas
Savienībā. Vēlos teikt paldies Eiropas lietu komisijai un īpaši Vairai Paeglei, kura iniciēja diskusiju
par šo jautājumu. Kopīgās sēdēs spriedām, kā panākt, lai Saeimā apstiprināmo Latvijas nacionālo
pozīciju izskatīšanā savlaicīgi iesaistītos arī nozaru komisijas. Diskusiju rezultātā esam atraduši
skaidru un saprotamu konstrukciju, kā to paveikt.
Latvijas interešu aizstāvēšana un mūsu valsts vietas un lomas nostiprināšana ES, manuprāt,
joprojām ir šī brīža Latvijas ārpolitikas lielākais izaicinājums. Pareizi un savlaicīgi ES līmenī lobējot
Latvijas intereses, jācenšas atrast Latvijai sabiedrotos, it īpaši Baltijas valstu, Ziemeļvalstu un
Višegradas valstu vidū, lai sekmīgi aizstāvētu mūsu nacionālās intereses.
Andris Bērziņš,
Ārlietu komisijas priekšsēdētājs
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Saeima ziemas sesijā ir pieņēmusi virkni komisijas sagatavotu likumu. Turpinājumā īsumā par
katru no tiem.
Par meteoroloģisko satelītu izmantošanu
Saeima pieņēma likumu par Latvijas Republikas un Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas
organizācijas (EUMETSAT) līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par
EUMETSAT dibināšanu. Latvijai kļūstot par pilntiesīgu EUMETSAT dalībnieci, būtiski uzlabosies
mūsu meteorologu darbs. Dalība EUMETSAT darbā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
aģentūras speciālistiem nodrošina nepārtrauktu pieeju visai augstākās precizitātes
satelītinformācijai, ko savā darbā izmanto ES valstu meteoroloģiskie dienesti Aģentūras rīcībā ir
visa nepieciešamā aparatūra informācijas uztveršanai un pārraidei, savukārt speciālistu papildu
apmācību nodrošina EUMETSAT par saviem līdzekļiem.
Par ES un Austrālijas gaisa pārvadātāju pasažieru datu reģistrēšanu
Saeima ratificējusi nolīgumu starp ES un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas
Savienības pasažieru datu reģistra datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam.
Latvijas un Uzbekistānas sadarbība
Saeima pieņēmusi likumu par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības
vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā. Vienošanās paredz
abu valstu sadarbību zinātniski pētniecisku projektu plānošanā, apmaiņu ar nacionālajiem
normatīvajiem aktiem un nepieciešamo informāciju ārkārtas situācijās.
Izmaiņas Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā
Grozījumi pilnveido esošo stratēģiskas nozīmes preču kontroles sistēmu, paredzot regulējumu
importa, eksporta, tranzīta un pārvietošanas licenču saņemšanai Latvijas Nacionālajā stratēģiskas
nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētajiem sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības
pasākumiem.
Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai
komerclietās
Konvenciju piemēro gadījumos, kad vienas valsts tiesas vai ārpustiesas dokumentus ir jāizsniedz
personām citā līgumslēdzējā valstī. Konvencijas mērķis ir uzlabot līgumslēdzēju valstu sadarbību,
paātrinot un vienkāršojot tiesas un ārpustiesas dokumentu nosūtīšanas kārtību, izmantojot katras
valsts nozīmēto centrālo iestāžu starpniecību. Vienlaikus tiesas un ārpustiesas dokumentu
izsniegšana saskaņā ar Konvenciju ir vērsta uz to, lai dokumentu nosūtītājs būtu informēts par
dokumenta izsniegšanas vai neizsniegšanas rezultātiem attiecīgajā ārvalstī. Konvencija Latvijā ir
spēkā kopš 1995.gada 1.novembra. Kopumā tā ir saistoša 45 Hāgas Starptautisko privāttiesību
konferences dalībvalstīm un 11 valstīm, kas nav šīs konferences dalībvalstis. Konvencija ir arī
viena no visplašāk starptautiski piemērotajām konvencijām.
Par Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās
Konvencijas mērķis ir uzlabot līgumslēdzēju valstu savstarpējo tiesisko sadarbību civillietās vai
komerclietās, kā arī vienkāršot un paātrināt sadarbību starp tiesām pierādījumu iegūšanā. Ja
attiecīgajā līgumslēdzējas valsts tiesā notiek tiesvedības process, taču nopratināmā persona vai
attiecīgi pierādījumi atrodas citā līgumslēdzējā valstī, tad saskaņā ar Konvenciju tiesa, kurā notiek
tiesvedības process, var lūgt citas līgumslēdzējas valsts kompetento iestādi, kurā atrodas
nopratināmā persona vai kurā atrodas attiecīgais pierādījums, iegūt pierādījumus vai veikt kādu
citu procesuālu darbību. Konvenciju nepiemēro ES dalībvalstu starpā, izņemot attiecībās ar Dāniju.
Likumprojekts nodrošina Konvencijas pieņemšanu un apstiprināšanu. Konvencija ir viena no
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visplašāk starptautiski piemērotajām konvencijām, un tā ir saistoša 39 Hāgas Starptautisko
privāttiesību konferences dalībvalstīm un 5 valstīm, kas nav šīs konferences dalībvalstis.
Izmaiņas likumā „Par diplomātisko pasi”
Grozījumi nosaka, ka diplomātiskās pases tiek izsniegtas dienestu ārvalstīs pildošu diplomātisko
pasu turētāju apgādībā esošajiem bērniem. Tāpat tie paredz atcelt aizliegumu izmantot
diplomātiskās pases neoficiāla rakstura ceļojumiem no dienesta vietas ārvalstīs.
Par JTI produktu kontrabandu
Saeima ratificējusi līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International
SA un JT International Holding BV saistītajiem līgumiem – Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp
Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding
BV un Līgumu attiecībā uz Gallaher starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT
International SA un JT International Holding BV – un atbrīvojumu.
Līgumi paredz visaptverošu sistēmu
kontrabandas
un
naudas
atmazgāšanas apkarošanai, kas veikta
saistībā ar Japan Tobacco International
(JTI) cigarešu realizāciju. Līgumos ir
nosacījumi, kuri nodrošina to, ka JTI
produktu kontrabanda un ar to saistītā
naudas atmazgāšana tiks novērsta.
K
o
m
i
s
Komisijas sēdē. No kreisās: A.Bērziņš, vecākā konsultante A.Ābola,
L.Ozoliņš, konsultants A.Jefimovs.

Grozījumi likumā par Hāgas konvenciju
Saeimā pieņemti komisijas virzīti grozījumi likumā „Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju,
piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un
bērnu aizsardzības pasākumiem" .
Ārlietu komisijas dienaskārtībā ziemas sesijā bija arī sekojoši jautājumi:
Baltijas valstu Ārlietu komisiju tikšanās
14.janvārī Rīgā notika ikgadējā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu Ārlietu komisiju
deputātu tikšanās. Tās dienaskārtībā bija jautājums par transatlantisko sadarbību reģiona drošības
stiprināšanā. Šajā domu apmaiņā piedalījās arī Aizsardzības ministrijas un ASV vēstniecības
pārstāvji. Otrs apspriežamo jautājumu bloks bija par Baltijas valstu reģiona pilntiesīgu iekļaušanos
Ziemeļvalstu kopienā, kā arī skatījumu uz turpmāko Baltijas reģiona integrāciju un attīstības
virzienu. Baltijas valstu parlamentu Ārlietu komisiju tikšanās notiek regulāri. Pagājušajā reizē triju
Baltijas valstu parlamentārieši 2007.gada septembrī tikās Igaunijas galvaspilsētā Tallinā.
Tikšanās ar ASV Valsts departamenta pārstāvi
Komisijas deputāti, tiekoties ar ASV Valsts sekretāra palīga vietnieku Stjuartu Džonsu (Stuart
Jones) pārrunāja politisko un drošības situācija Eiropā, īpašu uzmanību pievēršot Balkānu
reģionam.
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Ārlietu komisijas deputāti akcentēja nepieciešamību turpināt Eiropas Savienības (ES) un NATO
paplašināšanos, uzņemot arī Balkānu reģiona valstis. Ārlietu komisijas priekšsēdētājs prognozēja,
ka pilnīgu stabilitāti Bosnijā un Hercegovinā, Kosovā, Maķedonijā un citās reģiona valstīs varētu
sniegt to pievienošanās šīm transatlantiskajām struktūrām. Kā sarunā norādīja A.Bērziņš, miera un
labklājības nodrošināšana Balkānos ir ļoti būtiska ne tikai šī reģiona valstīm, bet arī visai Eiropai.
Savukārt ASV valsts sekretāra palīga vietnieks, kurš atbildīgs tieši par Balkānu un Adrijas reģiona
jautājumiem, akcentēja jaunās ASV prezidenta administrācijas īpašo ieinteresētību Balkānu
reģiona stabilitātē. Neskatoties uz ekonomisko krīzi, ASV nav samazinājusi ārpolitikai paredzētos
līdzekļus un joprojām dažādos projektos Balkānu reģionā iegulda aizvien lielāku finansējumu,
norādīja S.Džonss.
Ārlietu komisijas deputāte Sandra Kalniete (PS) aicināja ASV nemainīgi lielu uzmanību pievērst
pilsoniskās sabiedrības veidošanai Balkānu reģionā. Mūsu pieredze liecina, ka spēcīga pilsoniskā
sabiedrība ir viens no būtiskākajiem demokrātijas balstiem, norādīja deputāte.
Kā Balkānu reģionālajai drošībai īpaši nozīmīgu S.Džonss minēja arī NATO un ES sadarbības
stiprināšanu. Piemēram, Bosnijā un Hercegovinā ir izvietoti tikai divi tūkstoši ES misijas karavīru,
tomēr to klātbūtnei šajā valstī ir ļoti būtiska simboliska nozīme, norādīja S.Džonss. Viņš arī
pateicās par Latvijas līdzdalību NATO miera uzturēšanas misijā Kosovā.
Diskusija par Eiropas Sociālo hartu
Ārlietu komisija diskutēja arī par Latvijas pievienošanos Eiropas Sociālajai hartai. Saeimas deputāti
vēlējās nedaudz citādāku hartas ratifikācijas redakciju. Deputāti uzskatīja, ka valdības piedāvātajā
variantā Latvija bija izdarījusi ļoti daudz izņēmumus par konkrētu hartas pantu ratifikāciju, kuriem
mūsu valsts vēl nav gatava pievienoties. Ārlietu komisija norādīja, ka daudzas ES dalībvalstis
savus izņēmumus nosaka nevis veseliem pantiem, bet gan tikai atsevišķos pantos esošajiem
punktiem. Šādi iespējams pievienoties arī hartas pantiem, kuros ir, piemēram, viens punkts, kuru
objektīvu apstākļu dēļ valsts nevar izpildīt. Saeima likumprojektu ar Ārlietu komisijas piedāvātajiem
ierosinājumiem pirmajā lasījumā ir pieņēmusi.
Tikšanās ar Ķīnas delegāciju
Ārlietu komisija tikās ar Ķīnas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas Starptautisko lietu
departamenta delegāciju. Tikšanās laikā tika pārrunātas Latvijas un Ķīnas divpusējās attiecības,
kuras tika raksturotas kā ļoti intensīvas, ar labu attīstības potenciālu. A.Bērziņš augstu novērtēja
ieguldījumu, kādu abu valstu politisko, ekonomisko un kultūras kontaktu veicināšanā devusi Ķīnas
vēstniecība Latvijā. Sarunas gaitā tika skarta arī globālās ekonomiskās krīzes ietekme uz abu
valstu ekonomiku un nesen notikušā G20 samita rezultāti. Puses bija vienisprātis, ka krīze negatīvi
skārusi gandrīz visas pasaules valstis un tikai ar kopīgiem spēkiem iespējams atveseļot globālo
ekonomiku.
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BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija pirms Saeimas balsojumiem izskata likumprojektus, kas
saistīti ar valsts budžetu, finansēm un nodokļiem. Tāpat komisija skata ziņojumus par valsts
ekonomikas attīstības tendencēm, problēmām un nākotnes perspektīvām. Komisija regulāri
iepazīstas ar Finanšu ministrijas ziņojumiem par valsts ekonomisko situāciju un budžeta izpildi.
Saspringtākais darbs komisijai ir laikā, kad valdība izskatīšanai Saeimā iesniedz likumprojektu
paketi, kas saistīta ar valsts budžetu vai tā grozījumiem. Komisija likumprojektu sagatavošanas
procesā sadarbojas ar valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, uzklausot
argumentus un kopā ar lietpratējiem izvērtējot iesniegtos priekšlikumus.
Ikdienas darbā komisijai izveidojusies cieša sadarbība ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju,
Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Latvijas Banku. Tikpat sekmīgi komisija sadarbojas arī ar
Latvijas Pašvaldību savienību un profesionālajām asociācijām.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde. Pie galda no kreisās: A.K.Kariņš, K.Pētersone,
G.Upenieks, K.Leiškalns, A.Rugāte, M.Mitrofanovs, A.Vidavskis, I.Ribakovs, B.Rivža.

Komisijas sastāvs:
Kārlis Leiškalns (TP)
Gunārs Upenieks (ZZS)
Karina Pētersone (LPP/LC)
Guntis Bērziņš (JL)
Ivars Godmanis (LPP/LC)
Imants Kalniņš (TB/LNNK)
Arturs Krišjānis Kariņš (JL)
Miroslavs Mitrofanovs (PCTVL)
Ivans Ribakovs (SC)
Baiba Rivža (ZZS)
Anta Rugāte (TP)
Atis Slakteris (TP)
Aleksejs Vidavskis (SC)

priekšsēdētājs
priekšsēdētāja biedrs
sekretāre
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Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ziemas sesijā strādāja
intensīvi. Mums bija jāsagatavo daudzi labojumi likumos,
ņemot vērā saspringto un sarežģīto situāciju valsts ekonomikā
un finanšu sektorā.
Vairākās komisijas sēdēs mēs strādājām ar valdības
iesniegtajiem likumprojektiem, kā arī sagatavojām savus
priekšlikumus izmaiņām finanšu jomu regulējošajos likumos, lai tie sekmīgi tiktu pieņemti
Saeimā.
Lai gan komisijas darbu es vērtēju kā labu, tomēr jāatzīst, ka situāciju finansēs un
ekonomikā šobrīd vēl uzlielīt nevaru. Tāpēc ceru, ka komisija ar savu darbu spēs dot savu
artavu situācijas uzlabošanā.

Kārlis Leiškalns,
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs
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Saeima šajā sesijā pieņēma virkni Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas virzītu likumprojektu.
Garantēto atlīdzību varēs saņemt ātrāk
Saeima galīgajā lasījumā kā steidzamu pieņēma Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas
sagatavoto likumprojektu paketi, kas paredz izmaiņas vairākos banku darbību regulējošos likumos.
Grozīts Noguldījumu garantiju likums, paredzot, ka banku klienti valsts garantēto atlīdzību par
saviem noguldījumiem bankas maksātnespējas gadījumā var saņemt 20 darba dienu laikā. Līdz
šim bija noteikts, ka valsts garantēto atlīdzību izmaksā trīs mēnešu laikā. Lai saņemtu atlīdzību,
noguldītājiem nevajadzēs rakstīt atsevišķu iesniegumu, jo izmaksas veiks pēc banku sastādītiem
sarakstiem.
Patlaban banku klientiem valsts garantē atlīdzību līdz 35 140 latiem (50 000 eiro), ko izmaksā no
Noguldījumu garantiju fonda. Atlīdzība attiecas uz noguldījumiem, norēķinu kontu atlikumiem, algu
kontiem un krājkontiem.
Grozījumi Kredītiestāžu likumā paredz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rīcību gadījumos, kad
kredītiestāde nonākusi finansiālās grūtībās. Komisija ir tiesīga bankā iecelt savu pilnvarnieku,
nosakot viņa pilnvaru apjomu, ieskaitot arī tiesības veikt bankas restrukturizāciju. Grozījumi likumā
reglamentē arī pilnvarniekam izvirzāmās kvalifikācijas prasības.
Tāpat Saeima pieņēma komisijas sagatavotos grozījumus Civilprocesa likumā, ka paredz paātrināt
banku maksātnespējas un likvidācijas procesa gaitu. Lietas par kredītiestādes maksātnespēju un
likvidāciju tiesai jāizskata septiņu dienu laikā līdzšinējo 15 dienu vietā.
Būtiskā līdzdalība kredītiestādē
Saeima pieņēmusi Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sagatavoto likumprojektu paketi, kas
paredz noteikt detalizētāku kārtību būtiskās līdzdalības iegūšanai pārapdrošināšanas uzņēmumā,
apdrošināšanas sabiedrībā, regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai
ieguldījumu brokeru sabiedrībā. Tāpat izmaiņas likumos paredz kritērijus personām, kuras vēlas
iegūt būtisko līdzdalību kredītiestādē.
Veicinās solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības fondu līdzekļu apguvi
Saeima pieņēmusi komisijas virzīto Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu
pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu vadības likumu, ar kuru izveidota tiesiskā bāze šo fondu
finanšu līdzekļu apgūšanā.
Līdz ar likuma pieņemšanu noteiktas fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēju
tiesības un pienākumi, lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība, kā arī
kārtība, kādā risināmi strīdi par piešķirto finansējumu. Īstenojot projektus, tiks veicināta trešo valstu
valstspiederīgo integrācija, sociālā nodrošinātība un apmācība, kā arī nodrošināti kvalitatīvāki
dzīves apstākļi uzturēšanās laikā Latvijā.
Precizē atskaišu sniegšanu
Saeimā pieņemti komisijas sagatavotie grozījumi Gada pārskatu likumā un likumā „Par
grāmatvedību”, saskaņojot tos ar Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumu attiecībā uz gada
pārskata vai bilances sagatavošanu un grāmatvedības vešanu.
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Obligātās revīzijas
Saeima pieņēmusi komisijas sagatavotos grozījumus likumā „Par zvērinātiem revidentiem”, kas
likumu saskaņo ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par gada pārskatu un konsolidēto
pārskatu obligātajām revīzijām.
Grozītais likums paredz paplašināt Finanšu ministrijas (FM) pienākumus un tiesības saistībā ar
izmeklēšanas darbībām sadarbībā ar citu ES dalībvalstu kompetentajām institūcijām revīzijas jomā
un nosaka ministrijas pienākumu regulāri pārbaudīt revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles
prasību ievērošanu.
Apdrošināšanas pakalpojumi grūtniecēm un jaunajām māmiņām
Saeima pieņēmusi grozījumus Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā, kas paredz
ierobežot iespējas noteikt atšķirīgu apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumu
atkarībā no personas grūtniecības un atrašanās pēcdzemdību periodā. Izmaiņas likumā palielinās
sieviešu aizsardzību grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam.
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ziemas sesijā strādāja ar vairāku likumprojektu
sagatavošanu izskatīšanai Saeimā, kā arī apsprieda finanšu jomas aktualitātes.
Izmaiņas Valsts fondēto pensiju likumā
Komisija izskatīja un atbalstīja Ministru kabineta ierosinājumu līdz diviem procentiem samazināt
sociālo iemaksu likmi otrajā pensiju līmenī, lai palielinātu sociālās apdrošināšanas speciālā
budžeta ieņēmumus. No 2011.gada iemaksu likmi paredzēts atkal pakāpeniski palielināt. Patlaban
otrajā pensiju līmenī tiek ieskaitīti astoņi procenti no darba ņēmēja ienākumiem.
Komisija pavasara sesijā turpinās strādāt ar priekšlikumu izvērtēšanu, kas nosaka, ka otrajā
pensiju līmeņa līdzekļus varēs pārvaldīt un tos turēt ne tikai Latvijā reģistrētas ieguldījumu
pārvaldes sabiedrības un bankas, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas
zonas valstī reģistrētu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un banku filiāles Latvijā. Paredzēts atcelt
otrajā pensiju līmeņa līdzekļu pārvaldītāju licencēšanu un turpmāk veikt elektronisku reģistrāciju.
Noteiks privāto pensiju fondu ārpakalpojumu sniegšanas kārtību
Komisija pavasara sesijā turpinās darbu pie grozījumu likumā „Par privātajiem pensiju fondiem”
sagatavošanas 2.lasījumam, kas paredz noteikt vienotu kārtību, kādā pensiju fonds varēs nodot
savas funkcijas trešajām personām.
Apbūves zemes pārdošanu apliks ar PVN
Komisija turpinās strādāt ar grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” sagatavošanu
2.lasījumam, kas paredz, ka par apbūves zemes pārdošanu no 2011.gada 1.janvāra būs jāmaksā
pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Patlaban ar PVN neapliek nekustamā īpašuma, arī zemes
pārdošanu, izņemot nelietota nekustamā īpašuma pirmo pārdošanu.
Izmaiņas likumā nepieciešamas, jo Eiropas Komisija norādījusi, ka Latvija nav pienācīgi ieviesusi
direktīvu, saskaņā ar kuru apbūves zemes pārdošana jāapliek ar PVN.
Likumprojekts paredz noteikt, ka apbūves zeme ir tikai tie zemes gabali, kuriem ir izsniegta
būvatļauja vai veikta inženierkomunikāciju izbūve un kurus reāli plānots apbūvēt. Zemesgabals
kļūs par apbūves zemi, ja atļauja šī zemes gabala apbūvēšanai, inženierkomunikāciju izbūvei vai
ceļu, inženierkomunikāciju piebūvei būs izsniegta pēc 2010.gada 31.decembra.
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Makroekonomiskā situācija
Komisijas deputāti iztaujāja FM valsts sekretāru Mārtiņu Bičevski par pašreizējo valsts ekonomisko
situāciju, valsts budžeta izpildi un budžeta grozījumu projekta sagatavošanas gaitu.
M.Bičevskis informēja par plānoto šī gada valsts budžeta grozījumu izstrādes gaitu un virzību
Saeimā. Viņš pauda cerību, ka izdosies mainīt otrajam pensiju līmenim novirzāmo sociālo iemaksu
apmēru un daļu naudas novirzīt valsts apsaimniekotajam pirmajam pensiju līmenim, lai iegūtu
papildu līdzekļus sociālās apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšanai.
Hipotekārie kredīti
Komisija tikās ar finanšu ekspertiem un pārrunāja hipotekāro kredītu ņēmējiem aktuālus
jautājumus un apsprieda valsts atbalsta iespējas pašreizējā ekonomiskajā situācijā.
Tāpat komisija pārrunāja vairāku banku rīcību, savus klientus aicinot parakstīt vienošanos par
kredītlīguma nosacījumu maiņu un paaugstinot kontu apkalpošanas maksu. Deputāti pauda
viedokli, ka šāda banku politika vēl vairāk pasliktinās iedzīvotāju maksātspēju.
Satraukums par papildu nodokļu uzrēķinu
Komisija FM prasīja skaidrojumu par priekšlikumiem grozījumiem likumā „Par nodokļiem un
nodevām”, kas paredz, ka papildu nodokļu maksājumus budžetā Valsts ieņēmumu dienests (VID)
varēs noteikt ne tikai audita, bet arī datu atbilstības pārbaudes rezultātā.
Saskaņā ar piedāvātajām izmaiņām nodokļu maksātājiem, saņemot VID informāciju par
konstatētajām neatbilstībām, septiņu dienu laikā būtu jāiesniedz VID deklarācijas precizējumi. Ja
neatbilstības netiktu novērstas, VID varētu noteikt piedzenamo nodokļa un nokavējuma naudas
summu, kas nodokļa maksātajam 30 dienu laikā jāiemaksā valsts budžetā. Pret šādiem likuma
grozījumiem iebildumus pauda Latvijas Nodokļu maksātāju tiesību asociācija un Latvijas Darba
devēju konfederācija, jo nodokļu maksātāji nevarēs pienācīgi aizstāvēt savu viedokli.
Komisija atlika grozījumu likumā „Par nodokļiem un nodevām” izskatīšanu galīgajam lasījumam un
nolēma lūgt FM sniegt skaidrojumu par piedāvātajiem priekšlikumiem.
Nepieciešami līdzekļi sabiedriskajam radio
Komisija vērsās pie Ministru kabineta ar aicinājumu piešķirt papildu finansējumu Latvijas Radio.
Sabiedriskā radio darbības nodrošināšanai šogad papildus esot vajadzīgi 200 tūkstoši latu.
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JURIDISKĀ KOMISIJA
Juridiskās komisijas ziņā galvenokārt ir tieslietu jomas likumprojektu sagatavošana izskatīšanai
Saeimā. Tie ir likumi, kas reglamentē tiesu sistēmas darbu, nosaka materiālās un procesuālās
tiesību normas, nosaka tiesu izpildītāju, notāru un advokātu darbību, reglamentē maksātnespējas
procesu. Komisijas kompetencē ir lemt arī par izmaiņām vēlēšanu likumos. Tāpat Juridiskās
komisijas deputātu ziņā ir ļoti atbildīgs uzdevumus - vērtēt piedāvātās izmaiņas Saeimas kārtības
rullī un valsts pamatlikumā - Satversmē. Viens no pienākumiem ir pirms Saeimas balsojuma lemt
par tiesnešu, valsts kontroliera un citu ar tieslietu sistēmu saistītu amatpersonu iecelšanu,
apstiprināšanu un atbrīvošanu. Komisijas pārraudzībā darbojas apakškomisija darbam ar Tiesu
iekārtas likumu.

Juridiskās komisijas sēde. No kreisās: V.Agešins, J.Urbanovičs, J.Reirs, S.Āboltiņa, Dz.Rasnačs, V.Muižniece.

Komisijas sastāvs:
Vineta Muižniece (TP)
Dzintars Rasnačs (TB/LNNK)
Jānis Reirs (JL)
Valērijs Agešins (SC)
Solvita Āboltiņa (JL)
Vladimirs Buzajevs (PCTVL)
Ilma Čepāne (PS)
Gundars Daudze (ZZS)
Andis Kāposts (ZZS)
Inese Šlesere (LPP/LC)
Aigars Štokenbergs
Jānis Urbanovičs (SC)
Imants Valers (TP)

priekšsēdētāja
priekšsēdētāja biedrs
sekretārs
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Sabiedrības un Saeimas uzmanības centrā šajā sesijā bija
svarīgākais no valsts likumiem ‐ Satversme, un Juridiskā
komisija pie pamatlikuma grozījumu sagatavošanas strādāja
ar īpašu rūpību. Šajā procesā iesaistījām plašu lietpratēju
loku, lai diskusijās un konsultācijās atrastu visprecīzākos un
pamatlikuma arhitektūrai visatbilstošākos formulējumus. Lai
gan sākotnēji politiskajām partijām bija ļoti atšķirīgi viedokļi
par to, kādā apjomā un kādi precizējumi nepieciešami
Satversmē attiecībā uz vēlētāju tiesībām atsaukt Saeimu,
diskusiju rezultātā komisijai tomēr izdevās radīt tādu
redakciju, kas bez grozījumiem tika apstiprināta arī otrajā un
trešajā lasījumā. Tas liecina, ka likums sagatavots labā
kvalitātē un būs dzīvotspējīgs. Patlaban ir skaidrs, kā tas būs piemērojams un kā tas saskan
ar citām Satversmes normām.
Tāpat komisija šajā sesijā noslēgusi darbu pie ļoti apjomīgiem grozījumiem likumos, kas
regulē kriminālprocesa un civilprocesa gaitu. Grozījumi šajos likumos jau stājušies spēkā.
Pie Kriminālprocesa likuma grozījumu sagatavošanas ciešā sadarbībā ar nozares
ekspertiem strādāja īpaši izveidota Saeimas apakškomisija. Ņemot vērā, ka katrai šī likuma
normai ir liela juridiska slodze un būtiskas sekas, deputāti un eksperti skrupulozi vērtēja
katru no vairākiem simtiem likuma grozījumiem iesniegto priekšlikumu.
Nozīmīgs darbs ieguldīts, arī strādājot pie pavisam jauna likuma, kas regulē vārda, uzvārda
un tautības ieraksta maiņas procedūru. Tas aizstāj līdzšinējo novecojušo regulējumu,
padarot procesu vienkāršāku un pieejamāku.
Juridiskās komisijas kompetencē ir arīdzan lemt par grozījumiem likumos, kas reglamentē
Saeimas un Eiropas Parlamenta deputātu atalgojumu. Iekļaujoties kopīgajā taupības
režīmā, par 15 procentiem no 1.marta samazināta Saeimas deputātu, bet no 1.aprīļa ‐
eiroparlamentāriešu amatalga. Tāpat ierobežojumi skar arī parlamenta apakškomisiju
darbu ‐ katrai Saeimas komisijai tagad var būt ne vairāk par divām apakškomisijām un
katrs deputāts var būt ne vairāk kā divu apakškomisiju loceklis.
Nākamajā sesijā komisija turpinās darbu pie vairāku šajā ekonomiskajā situācijā ļoti
būtisku likumprojektu izstrādes, starp kuriem īpaši vēlos uzsvērt Maksātnespējas likuma
grozījumus. Jāatzīst, ka patlaban maksātnespējas process nav gluži tik veiksmīgs, cik tas
varētu būt, un to savu finansiālo problēmu risināšanai izmanto ļoti neliela daļa uzņēmumu
un privātpersonu. Grozījumi vērsti uz to, lai padarītu maksātnespējas procesu efektīvāku,
ātrāku un lētāku. Grozījumi Saeimā patlaban pieņemti otrajā lasījumā, un komisija plāno
noslēgt darbu pie tiem jau pavasara sesijas sākumā.

Vineta Muižniece,
Juridiskās komisijas priekšsēdētāja
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Saeima šajā sesijā galīgajā lasījumā pieņēmusi virkni Juridiskās komisijas virzītu likumprojektu.
Vēlētāju tiesības atsaukt Saeimu
Saeimā 8.aprīlī pieņemtie grozījumi Latvijas Republikas Satversmē paredz, ka ne mazāk kā vienai
desmitajai daļai vēlētāju ir tiesība ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Saeima
uzskatāma par atsauktu, ja par to tautas nobalsošanā nobalso vairākums no balsotājiem un
vismaz divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita.
Šo tiesību nevar izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas, gadu pirms Saeimas pilnvaru beigām,
Valsts prezidenta pilnvaru pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī agrāk par sešiem mēnešiem pēc
iepriekšējās tautas nobalsošanas par Saeimas atsaukšanu. Vēlētāji nevar atsaukt atsevišķus
Saeimas locekļus.
Ja Saeima ir atlaista vai atsaukta, tad Saeimas locekļu pilnvaras tomēr paliek spēkā līdz
jaunievēlējamās Saeimas sanākšanai, bet līdzšinējā Saeima var sanākt uz sēdēm tikai tad, ja
Valsts prezidents tās sasauc. Šādām Saeimas sēdēm dienas kārtību nosaka Valsts prezidents. Ne
agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Saeimas atsaukšanas jānotiek jaunām
vēlēšanām.
Likums stāsies spēkā ar 10.Saeimas sanākšanu.
Efektīvāks kriminālprocess
Apjomīgie grozījumi Kriminālprocesa likumā vērsti uz to, lai kriminālprocesu padarītu efektīvāku,
samazinātu laika patēriņu, kā arī ar procesa virzīšanu saistītās izmaksas.
Strādājot pie likuma grozījumiem, atbildīgā komisija izskatījusi vairāk nekā 300 priekšlikumu.
Grozījumi izstrādāti ciešā sadarbībā ar Augstāko tiesu, prokuratūru, policiju un citiem nozares
ekspertiem, tādējādi jau likuma tapšanas gaitā iesaistot cilvēkus, kas šo likumu piemēros reālajā
dzīvē.
Viens no būtiskākajiem pantiem attiecas uz apsūdzētā sadarbību ar izmeklēšanas iestādēm, lai
stimulētu smagus noziegumus izdarījušas personas sniegt liecības arī par citu personu
izdarītajiem noziegumiem. Grozījumi paredz iespēju nosacīti atbrīvot no kriminālatbildības
personu, kura apsūdzēta smaga nozieguma izdarīšanā un kura būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai
sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas pašas nodarīto.
Nosacītas atbrīvošanas iespēja neattieksies uz personām, kas tīši nodarījušas smagus miesas
bojājumus, izdarījušas smagus dzimumnoziegumus, veikušas laupīšanu, vai arī virkni smagu
noziegumu, kas saistīti ar narkotiskajām vielām. Tāpat šī panta normas neattieksies uz personām,
kas izdarījušas sevišķi smagus noziegumus.
Izmaiņas civilprocesā
Apjomīgie grozījumi Civilprocesa likumā optimizē un saīsina civilprocesu, tādējādi paātrinot lietu
izskatīšanu tiesās.
Grozījumi paredz, ka turpmāk laulības šķiršanas lietas, kurās ir arī strīds par nekustamo īpašumu,
skata rajona tiesas. Tādējādi uzlabosies šādu lietu virzības ātrums un tiks atslogotas
apgabaltiesas. Iepriekš vairumā gadījumu šādu lietu izskatīšana ilga sešus līdz 12 mēnešus, bet
atsevišķas lietas tika skatītas vēl ilgāk.
Jaunā likuma redakcija paredz skaidrāku un precīzāku kārtību pārrobežu dokumentu izsniegšanai
un pierādījumu iegūšanai citās valstīs. Tas atvieglos strīdu izšķiršanu tiem uzņēmējiem un
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privātpersonām gadījumos, kad tiesvedības procesa ietvaros tiesas pavēste, prasības pieteikums
un citi dokumenti jāiesniedz personai, kura atrodas citā valstī, vai arī citā valstī jāiegūst tiesvedībai
nepieciešamie pierādījumi.
Savukārt, lai ietu pretim finanšu grūtībās nonākušiem uzņēmējiem, pagarināts termiņš, ko tiesa
nosaka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanai ar kreditoriem. Tiesa tam
varēs atvēlēt 30 dienas līdzšinējo 20 dienu vietā.
Tāpat ar grozījumiem mainīts par prasības pieteikumu maksājamo valsts nodevu un kancelejas
nodevu apmērs.

Ēnu dienā - 18.februārī - Saeimu apmeklējušie skolēni izrādīja lielu interesi par deputātu darbu parlamenta Juridiskajā
komisijā.

Mazākas algas deputātiem
Ar parlamentā pieņemtajiem grozījumiem Saeimas kārtības rullī uz deputātu atalgojuma un
apakškomisiju skaita rēķina samazināti Saeimas izdevumi. Saeimas Prezidija un Frakciju padomes
rosinātie grozījumi par 15 procentiem samazina deputātu amatalgu. Tāpat noteikts, ka katra
pastāvīgā Saeimas komisija var veidot ne vairāk kā divas apakškomisijas un katrs deputāts var būt
ne vairāk kā divu apakškomisiju loceklis. Grozījumi ir spēkā no 2009.gada 1.marta.
Tāpat, grozot Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas
kārtības likumu, no 1.aprīļa par 15 procentiem samazinātas amata algas arī
eiroparlamentāriešiem.
Jauns regulējums vārda, uzvārda un tautības maiņai
Saeima trīs lasījumos pieņēmusi jauno vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumprojektu,
kas paredz vairākas izmaiņas un atvieglojumus pastāvošajā kārtībā, kādā persona tiesīga mainīt
vārdu, uzvārdu vai tautību.
Likums pieļauj vārdu un uzvārdu mainīt vairākkārtīgi, bet tautību pēc pilngadības sasniegšanas tikai vienu reizi.
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Saskaņā ar jauno likumu vārdu un uzvārdu var mainīt, ja tas apgrūtina personas iekļaušanos
sabiedrībā, ja persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītam vārdam pievienot vēl vienu vārdu vai
savam uzvārdam pievienot laulātā uzvārdu, kā arī, ja cilvēks vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu un
atsevišķos citos gadījumos.
Savukārt tautības ierakstu, tāpat kā līdz šim, var mainīt pret savu tiešo augšupejošo radinieku
tautību divu paaudžu robežās, ja var pierādīt savu radniecību ar šīm personām.
Saskaņā ar likumu vārdu, uzvārdu un tautību var mainīt personas, kas sasniegušas 15 gadu
vecumu. Iepriekš to varēja darīt no 16 gadu vecuma, taču tas sagādāja neērtības jauniešiem, kuri
tikko saņēmuši pasi vai pamatizglītības dokumentu un kuriem šie dokumenti uzreiz jāmaina.
Izmaiņas bija nepieciešamas, ņemot vērā, ka ļoti bieži vārdu un uzvārdu vēlas mainīt tieši
nepilngadīgas personas. Nepilngadīgajiem vārda, uzvārda un tautības maiņai būs nepieciešama
vecāku vai aizbildņu piekrišana.
Likums nosaka, ka izņēmuma kārtā vārdu un uzvārdu var mainīt arī par 15 gadiem jaunākai
personai, ja viņas tēvs vai māte notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
Iesniegumu vārda, uzvārda un tautības maiņai turpmāk paredzēts izskatīt mēneša laikā, turklāt
būtiski samazināts iesniegumam pievienojamo dokumentu klāsts. Nepieciešamos izrakstus no
reģistriem un citām iestādēm sagādās pati dzimtsarakstu nodaļa. Ņemot vērā, ka līdz ar to pieaugs
dzimtsarakstu nodaļas darba apjoms un administratīvie izdevumi, valsts nodevas apmērs
palielināts no 20 līdz 50 latiem.
Ātrāka reģistrācija zemesgrāmatā
Saeimā apstiprināti grozījumi Zemesgrāmatu likumā, kas paredz no 15 uz 10 dienām saīsināt
maksimālo termiņu, kādā zemesgrāmatu nodaļa izskata nostiprinājuma lūgumu.
Ātrāka nekustamo īpašumu reģistrācija noteikta, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un samazinātu
administratīvos šķēršļus komersantiem.
Tāpat likuma grozījumi paredz, ka zemesgrāmatu nodaļas tiesnesim, skatot nostiprinājuma
lūgumu, jāpārliecinās par to, vai līdz lēmuma taisīšanai nav saņemta kriminālprocesa virzītāja
apstiprināta lēmuma kopija par aresta uzlikšanu mantai. Tas nodrošinās, ka pirmtiesības uz
ierakstīšanu zemesgrāmatā būs tiem nostiprinājuma lūgumiem, ar kuriem lūdz ierakstīt atzīmi par
tiesību nodrošinājumu vai aprobežojumu.
Līdz ar to pirmstiesas izmeklēšanas veicējiem būs priekšroka veikt nepieciešanos pasākumus, lai
līdz tiesai saglabātu aizdomās turētā vai apsūdzētā nekustamo īpašumu un tas netiktu pārdots vai
citādi atsavināts.
Bargāki sodi bezbiļetniekiem
Ar grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (APK) noteikti bargāki sodi
bezbiļetniekiem. Sods par braukšanu bez biļetes pilsētas nozīmes maršrutos noteikts robežās no
diviem līdz pieciem latiem. Savukārt par braukšanu bez biļetes reģionālajos vietējās nozīmes
maršrutos jāmaksā pieci līdz desmit lati, bet starppilsētu nozīmes vai starptautiskajos maršrutos no 10 līdz 15 latiem.
Agrāk sods par braukšanu bez biļetes pilsētas maršrutos bija divi lati, taču tas nebija samērojams
ar biļešu cenām un neatturēja daudzus bezbiļetniekus no pārkāpumiem. Turklāt jaunās soda
sankcijas ir elastīgas un kontroles dienesti „zaķus” var sodīt, izvērtējot pārkāpuma raksturu.
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Precizēta autopārvadātāju atbildība
Saskaņā ar APK grozījumiem ar neizbēgamiem sodiem tagad jārēķinās arī pārkrautu smago
automašīnu vadītājiem un kravu nosūtītājiem, kuru rīcības rezultātā tiek nopietni bojāti Latvijas ceļi.
Līdz šim negodprātīgajiem autopārvadātājiem vienkāršākais un lētākais risinājums bija atteikties
no automašīnas tehniskā stāvokļa un faktiskās masas kontroles. Tagad tas vairs nav izdevīgi, jo,
līdzīgi kā par atteikšanos no alkohola testa veikšanas, sods par atteikšanos pakļauties
autotransporta kontroles dienestu prasībām ir bargāks nekā par pašiem pārkāpumiem. Fiziskai
personai tas ir no 100 līdz 150 latiem, bet juridiskai personai - no 1000 līdz 5000 latiem.
Ar grozījumiem APK noteikta arī atbildība par tāda transportlīdzekļa izmantošanu
komercpārvadājumos vai pašpārvadājumos, kuram ir nepietiekams riepu protektoru dziļums.
Vadītājam par to var izteikt brīdinājumu vai piemērot 10 līdz 40 latu lielu sodu, savukārt personai,
kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, sods noteikts robežās no 40 līdz 100 latiem.
Tāpat grozījumi precizē sodus par autovadītāju darba un atpūtas režīma neievērošanu, kā arī
nosaka sankcijas par pārkāpumiem bīstamo kravu pārvadājumos.
Atbalsts kultūras pieminekļiem
Saeimas akceptētie APK grozījumi pastiprina administratīvo atbildību par kultūras pieminekļu
aizsardzības normu pārkāpumiem.
Maksimālais sods par šādiem pārkāpumiem nebija mainīts kopš 1995.gada, kad to noteica 250
latu apmērā, un vairs neatbilda reālajai situācijai. Iepriekš kodeksā atsevišķi nebija noteikta
atbildība juridiskajām personām, lai gan būvniecības darbus ēkās ar kultūrvēsturisku nozīmi
pārsvarā veic tieši komersanti.
Līdz šim samērā izplatīta bijusi prakse, ka būvniecības laikā tiek pieļautas būtiskas atkāpes no
iepriekš apstiprinātā projekta, ko persona pēc tam lūdz saskaņot jeb legalizēt, rēķinoties, ka
iespējamais sods ir salīdzinoši niecīgs. Līdz ar to samaksāt sodu nereti bija lētāk, nekā ievērot
kultūras pieminekļu saglabāšanas un aizsardzības noteikumus.
Sods par kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām turpmāk
noteikts no 100 līdz 250 latiem, bet juridiskām personām - no 750 līdz 1000 latiem. Ja, pārkāpjot
noteikumus, kultūras piemineklis tiek bojāts, sods būs attiecīgi no 250 līdz 400 latiem un no 1750
līdz 2000 latiem. Savukārt gadījumā, ja pārkāpumi izdarīti atkārtoti gada laikā, sods noteikts 350 500 latu apmērā fiziskām personām un juridiskām personām - no 2750 līdz 3000 latiem.
Tāpat palielināts sods par pārkāpumiem saistībā ar kultūras pieminekļu restaurāciju, konservāciju
un remontu, kā arī izpētes un arheoloģisko izrakumu veikšanu; kultūras pieminekļu teritoriju un
aizsardzības zonu bojāšanu, pārveidošanu vai neatļautas saimnieciskās darbības veikšanu tajās;
remontdarbu savlaicīgu neveikšanu. Sankcijas paredzētas arī par normatīvajos aktos noteiktās
informācijas nesniegšanu pirms kultūras pieminekļa atsavināšanas.
Likums paredz arī atbildību par neatļautu mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas.
Sods fiziskām personām paredzēts no 100 līdz 250 latiem, bet juridiskām personām - no 750 līdz
1000 latiem. Par atkārtotiem pārkāpumiem paredzēts lielāks sods. Iepriekš sankcijas par mākslas
un antikvāro priekšmetu izvešanu APK nebija noteiktas.
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Tiesnešu izdienas pensijas
Saeimā pieņemtais grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā nosaka, ka tiesības uz tiesneša
izdienas pensiju nav personai, kura atzīta par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā
tiesneša amata pildīšanas laikā.
Lai izslēgtu gadījumus, kad persona, kas dienesta pienākumu pildīšanas laikā ir izdarījusi būtiskus
likuma pārkāpumus, arī var pretendēt uz izdienas pensiju, Juridiskā komisija lūgusi Sociālo un
darba lietu komisiju iestrādāt līdzīgas izmaiņas likumos, kas nosaka izdienas pensiju piešķiršanu
citu profesiju pārstāvjiem.
Vēlēšanu un nobalsošanas kārtība ieslodzītajiem
Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā paredz vēlēšanu tiesības arī personām, kuras izcieš ar
brīvības atņemšanu saistītu sodu vai kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Šie
vēlētāji varēs balsot ieslodzījuma vietā, iestādes administrācijai savlaicīgi iesniedzot attiecīgu
iesniegumu. Vēlēšanu norisi organizēs ieslodzījuma vietas administrācija.
Savukārt piedalīšanās tautas nobalsošanā šīm personām tiks organizēta Saeimas vēlēšanu likumā
noteiktajā kārtībā.
Tāpat Saeimas vēlēšanu likuma grozījumi paredz individualizēt ierobežojumus tiesībās kandidēt
Saeimas vēlēšanās atbilstoši tam, kā jautājums skatīts Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
Likumā precizēti arī Saeimas vēlēšanu apgabali, nosakot tos atbilstoši jaunajam administratīvi
teritoriālajam dalījumam. Saeimas vēlēšanās joprojām būs pieci apgabali, bet tos veidos nevis
rajoni, bet gan novadi un republikas pilsētas.
Ministru kabineta kompetence
Ar grozījumiem likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” noteikts, ka Ministru kabinets
nosaka valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus par ieraksta izdarīšanu laulāto
mantisko attiecību reģistrā un par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju
reģistrāciju.
Tāpat Juridiskā komisija šajā sesijā strādāja pie vairāku likumprojektu sagatavošanas.
Turpinājumā par būtiskākajiem no tiem.
Vienkāršāks maksātnespējas process
Kā vieni no nozīmīgākajiem minami grozījumi Maksātnespējas likumā, kas paredz efektīvāku un
pieejamāku maksātnespējas procesa organizēšanu. Šis likums Saeimā pieņemts otrajā lasījumā.
Komisijas deputāti vienojās, ka no piecām uz trim minimālajām mēnešalgām jāsamazina
vienreizējā atlīdzība, ko fiziska persona maksā administratoram par pienākumu veikšanu. Patlaban
900 latus augstā vienreizējā atlīdzība ir būtisks šķērslis, kas attur daudzus cilvēkus uzsākt
maksātnespējas procesu.
Komisijas atbalstītā grozījumu redakcija paredz, ka parādnieka naudas sodu pieaugums tiek
apturēts līdz ar tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, nevis pasludināšanu, kā tas noteikts
patlaban. Komisijas deputāti atbalstījuši arī virkni priekšlikumu, kas padarīs maksātnespējas
procesu raitāku. Piemēram, no trim uz vienu mēnesi tiks samazināts termiņš, kādā kreditori var
iesniegt prasījumu pret parādnieku. Izņēmuma gadījumos gan šo termiņu varēs noteikt garāku līdz trim mēnešiem.
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Saeimas pirmajā lasījumā apstiprinātie likuma grozījumi paredz mazāku administratora atlīdzību
fiziskas personas bankrota gadījumā, nosakot to vienas minimālās algas apmērā ik mēnesi laika
posmā no dienas, kad pasludināts tiesas spriedums par maksātnespējas procesu līdz
maksātnespējas procesa izbeigšanai. Patlaban šī ikmēneša atlīdzība ir trīs minimālo algu apmērā
un arīdzan ir būtisks šķērslis maksātnespējas procesa uzsākšanai.
Tāpat pirmajā lasījumā atbalstītajā likuma redakcijā līdz diviem gadiem pagarināts tiesiskās
aizsardzības procesa īstenošanas termiņš. Patlaban šis termiņš ir viens gads, un tas nereti ir
nepietiekami komercsabiedrībām, kurām ir liels apgrozījums un manta, kuras pārdošanai
nepieciešams vairāk laika. Līdz ar to šādiem uzņēmumiem ir problemātiski atrisināt grūtības un
atgūt finansiālo stabilitāti viena gada laikā.
Patlaban tiesiskās aizsardzības procesa dotās iespējas izmanto samērā niecīgs skaits uzņēmēju
un fizisku personu. Pērn maksātnespējas process tika ierosināts 1500 komercsabiedrībām, taču
tikai 13 gadījumos ierosināts tiesiskās aizsardzības process, un tikai četros gadījumos tas tika
pasludināts.
Valsts kompensācijas cietušajiem
Tāpat komisijas dienaskārtībā ir likumprojekts, kas paredz izmaiņas likumā „Par valsts
kompensāciju cietušajiem”. Komisijas pirmajā lasījumā atbalstītā redakcija paredz izmaksāt
kompensāciju cietušajiem, kas noziedzīga nodarījuma rezultātā inficēti ar cilvēka imūndeficīta
vīrusu (HIV). Tāpat likumprojekts nosaka, ka kompensācija cietušajiem pienākas arī gadījumos, ja
noziegums nav bijis vērsts pret veselību vai dzīvību, bet tā rezultātā personai tomēr nodarīts
kaitējums.
Būs izmaiņas administratīvo pārkāpumu jomā
Komisija strādā arī pie vairākiem likumprojektiem, kas paredz mainīt atbildību par izdarītajiem
administratīvajiem pārkāpumiem. Saeimā otrajā lasījumā jau atbalstītie grozījumi paredz lielāku
atbildību par braukšanu bez tehniskās apskates un OCTA polises. Tāpat komisija strādāja pie
precizējumiem likuma pantos, kas paredz atbildību par pārkāpumiem atkritumu un iepakojuma
apsaimniekošanas jomā, pārkāpumiem ģenētiski modificētu organismu izplatīšanas jomā,
ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas un licencēšanas pārkāpumiem, kā arī skatīja virkni citu
grozījumu APK.
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CILVĒKTIESĪBU UN SABIEDRISKO LIETU KOMISIJA
Cilvēktiesību situācija valstī, sabiedrības integrācijas process, sabiedrisko mediju aktualitātes,
reliģisko organizāciju darbība, notiesāto apžēlošana un amnestija, dzimumu līdztiesība,
vardarbības problēmas, cilvēktirdzniecības apkarošana, situācija uzturlīdzekļu nodrošināšanā un
bērnudārzu pieejamība ir atslēgvārdi, kas raksturo Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas
ikdienas darbu. Par valdības darbu komisijas deputātus informē pārstāvji no Bērnu, ģimenes un
sabiedrības integrācijas lietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas. Tāpat
daudzos jautājumos komisija strādā ciešā sadarbībā ar Tiesībsarga biroju un citām valsts
iestādēm. Strādājot ar likumprojektiem, komisija savā darbā aktīvi iesaista nevalstisko organizāciju
pārstāvjus. Lai analizētu jautājumus, kas skar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, izveidota
Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisija.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde. No kreisās: U.Briedis, L.Līdums, I.Circene, konsultantes D.Siliņa un
N.Čupāne, A.Brigmanis, V.Ščerbatihs, V.Lācis.

Komisijas sastāvs:
Ingrīda Circene (JL)
Leons Līdums (TP)
Augusts Brigmanis (ZZS)
Uldis Briedis (TP)
Boriss Cilevičs (SC)
Oskars Kastēns (LPP/LC)
Ina Druviete (PS)
Visvaldis Lācis
Viktors Ščerbatihs (ZZS)

priekšsēdētāja
priekšsēdētāja biedrs
sekretārs
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Cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijas darbs ziemas sesijas
laikā bija saistīts gan ar likumprojektu izskatīšanu, gan ar
cilvēktiesību jomas aktualitātēm. Šajā laikā Cilvēktiesību un
sabiedrisko lietu komisijai notika 33 sēdes, no tām viena kopīga
ar Ārlietu komisiju, kā arī 13 Bērnu tiesību aizsardzības
apakškomisijas sēdes. Šajā laikā kā atbildīgā komisija esam
skatījuši 8 likumprojektus, kā līdzatbildīgā 6 likumprojektus.
Strādājot ar likumprojektiem, esam ļoti cieši sadarbojušies ar
nevalstiskajām organizācijām. Šīs sesijas laikā komisija īstenoja arī iedzīvotāju
uzklausīšanu komisijas sēdēs.
Patlaban sabiedriski nozīmīgākais komisijas likumprojekts ir jaunais Elektronisko mediju
likums. Tā kā darba lauks ir ļoti plašs, es pieļauju, ka darbs pie tā nebūs viegls. Kad es
iepriekšējo reizi vadīju šo komisiju, mēs nonācām strupceļā, jo bija pilnīgi diametrāli pretēji
priekšlikumi, par kuriem deputāti nevarēja vienoties. Tādēļ mēs arī tagad sākām ar
aicinājumu frakcijām politiski pieņemt lēmumu par vairākiem būtiskiem jautājumiem, kas
skar sabiedrisko mediju finansēšanu, jaunās Nacionālās elektronisko mediju padomes
izveidošanas kārtību, reklāmas ierobežojumus, kā arī citus būtiskus nozares jautājumus. Ja
izdosies rast visu pušu vienošanos, likumprojektu Saeimā varētu iesniegt pavasara sesijas
laikā.
Tikpat svarīgs ir arī darbs pie jaunā Patvēruma likuma, kas paredz pārņemt ES direktīvas
prasības un izveidot sistēmu, kas nodrošinās personu tiesības uz patvērumu un patvēruma
procedūras efektivitāti. Šobrīd likumprojekts ir pieņemts 2.lasījumā un plānojam, ka Saeima
to varētu pieņemt līdz pavasara sesijas beigām. Šī gada maijā komisijai ir plānota tikšanās
ar Apvienoto Nāciju Organizācijas augstā komisāru bēgļu lietās biroja pārstāvi, lai
saskaņotu likumprojektā iekļautās normas.
Komisijas sēdēs bieži ir skatīti dzimumu līdztiesības jautājumi. Lai gan Eiropā un pasaulē ir
novērtēta Latvijas īstenotā dzimumu līdztiesības politika, tomēr atsevišķās jomās mums ir
problēmas. Kā vienu no tām varētu minēt vardarbību pret sievietēm. Jau četrus gadus,
darbojoties Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā, esmu aktīvi iesaistījusies cīņā pret
vardarbību ģimenē. Daudzi eksperti ir norādījuši, ka, pateicoties Cilvēktiesību un
sabiedrisko lietu komisijas iniciatīvai, ir izdevies pieņemt programmu vardarbības ģimenē
mazināšanai 2008.‐2011.gadam. Man ir gandarījums par to, ka mūsu komisija izvirzījusi
savu kontaktpersonu sadarbībai starp Saeimu un Eiropas Padomi programmas
„Vardarbības pret sievietēm novēršanu” īstenošanā, lai starptautiskā līmenī iesaistītos cīņā
pret vardarbību pret sievieti. Līdz šim Latvija bija viena no tām četrām valstīm 47 Eiropas
Padomes dalībvalstu vidū, kurai nebija šāda pārstāvja.
Gribētu atzīmēt, ka mēs plānojam uz Saeimu pieredzes apmaiņā aicināt kolēģus no Gruzijas
parlamenta Cilvēktiesību un sabiedrības integrācijas komitejas, jo sadarbība ar Gruziju
patlaban ir viena no mūsu valsts ārpolitikas prioritātēm.
Ingrīda Circene,
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja
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Saeima šajā sesijā galīgajā lasījumā pieņēmusi divus Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas
virzītus likumprojektus.
Ministru kabineta kompetence
Grozījumi likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” paredz deleģējumu Ministru
kabinetam izdot noteikumus, kas nosaka masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevas
apmēru, samaksas kārtību, kā arī atvieglojumus par masu informācijas līdzekļa reģistrēšanu.
Pasākumi pierobežā
Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā paredz, ka, izskatot iesniegumu
par pasākuma organizēšanu pierobežas joslās, pašvaldībām ir jāpieaicina arī Valsts robežsardzes
pārstāvji. Tāpat likumā iestrādāta norma, kas paredz organizatoram pienākumu pēc robežsargu
pieprasījuma pārtraukt pasākumus pierobežā, ja ir radušās bažas par nelikumīgu robežas
šķērsošanu.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šajā sesijā strādāja pie vairāku likumprojektu
sagatavošanas, kas vēl nav pieņemti Saeimā galīgajā lasījumā.
Būs jauns Patvēruma likums
Komisija strādā pie jauna Patvēruma likuma, kas nepieciešams, lai nodrošinātu saskaņotas,
efektīvas un personu tiesības nodrošinošas patvēruma piešķiršanas sistēmas izveidi Latvijā. Ar
likumprojektu stāšanos spēkā pilnībā tiks izpildītas Eiropas Savienības direktīvas prasības par
patvēruma piešķiršanu.
Televīzijas un raidsabiedrību darba regulējums
Intensīvs darbs notiek arī pie jaunā Elektronisko mediju likuma projekta, ko komisija 25.martā
vienojās pārstrādāt, sadarbojoties ar Nacionālo radio un televīzijas padomi un Saeimas Juridisko
biroju. Jaunais likumprojekts paredz regulēt mediju publisko darbību arī internetā un jebkurā citā
audio un audiovizuālajā izplatīšanas vidē, kas agrāk ar likumu netika regulēta. Tāpat tiks noteikta
jauna sabiedrisko mediju finansēšanas kārtība, to juridiskais statuss, jaunveidojamās Nacionālās
elektronisko mediju padomes izveides mehānismi, kā arī izstrādāts jauns sabiedriskā pasūtījuma
jēdziens.
Likumi procesā
Nākamajā sesijā komisija turpinās darbu pie Fizisku personu, kuras veic saimniecisko darbību,
diskriminācijas aizliegumu likuma, kas paredz aizsargāt saimnieciskās darbība veicējus pret
diskrimināciju, kas saistīta ar viņu dzimumu, rasi vai etnisko piederību.
Tāpat plānots pabeigt darbu pie grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paredz noteikt
daudzbērnu ģimenes statusu un precizēt spēkā esošo normu par bērna adopciju uz ārvalstīm.
Komisijas dienas kārtībā būs grozījumi likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, kas
paredz papildināt svētku dienu sarakstu ar pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkiem, kā arī
atzīmējamo dienu sarakstu ar Starptautisko veco ļaužu dienu.
Alkohola reklāmas aizliegums televīzijā
Piedaloties ministriju, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, preses, reklāmas un citu nozaru
pārstāvjiem, komisija izskatīja un noraidīja likumprojektu par grozījumiem Radio un televīzijas
likumā, kas paredzēja vieglā alkohola reklāmas aizliegumu radio un televīzijā dienas laikā līdz
25

plkst. 22.00. Komisijas deputāti vienojās, ka šādu likuma grozījumu pieņemšana šobrīd ir nelaikā
un ir jāpārskata valsts politika cīņai ar alkoholismu kopumā.
Sadarbība ar citām komisijām
Kā līdzatbildīgā komisija strādāja pie vairākiem likumprojektiem, kas skar cilvēktiesības. Kopīgajā
sēde ar Saeimas Ārlietu komisiju tika apspriests likumprojekts „Par Pārskatīto Eiropas Sociālo
hartu”. Uzklausot Tiesībsarga biroja un vairāku valsts iestāžu viedokli, komisija izskatīja
likumprojektu „Grozījumi Informācijas atklātības likumā” un neatbalstīja tā izskatīšanu Saeimā.
Komisija konstatēja, ka, atbalstot minēto likumprojektu, šis likums būtu pretrunā ar Fizisko personu
datu aizsardzības likumu, kā arī ar Eiropas Savienības tiesību aktiem par datu aizsardzību.
Komisija arī sagatavoja un iesniedza atbildīgajai Juridiskajai komisijai priekšlikumus grozījumiem
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai palielinātu sodu par pārkāpumiem reklāmas
sniegšanā un izplatīšanā.
Citas aktualitātes
Aizvadītajā sesijā komisijas deputāti diskutēja par dažādām ar cilvēktiesību jautājumiem
saistītajām tēmām. Joprojām aktuālo problēmu lokā ir dzimumu līdztiesības jautājumi, tostarp
nevienlīdzīga attieksme pret sievietēm darba tirgū, vardarbība ģimenē u.c. Tāpat komisijas
deputāti tikās ar atbildīgajām iestādēm, lai spriestu par aktualitātēm imigrācijas jomā, par
plānotajām pārmaiņām psihiatriskās un veselības aprūpes jomā, par situāciju ar Latvijas
Televīzijas un Latvijas Radio finansiālo nodrošinājumu.
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IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN ZINĀTNES KOMISIJA
Komisijas darbības joma ir četras Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgas un savstarpēji saistītas
nozares - izglītība, kultūra, zinātne un sports. Komisija izskata šo nozaru likumprojektus, veic
parlamentāro kontroli pār attiecīgajām ministrijām un to padotības iestādēm, izskata iesniegumus,
sūdzības un priekšlikumus.
Izglītības, zinātnes, sporta un kultūras nozaru budžets, skolu tīkla sakārtošana, Latvijas zinātnieku
sasniegumi un izaicinājumi, muzeju pilnveidošanās par mūsdienīgiem kultūras centriem,
pieminekļu aizsardzība un jaunu kultūras objektu būvniecība ir tikai dažas no tēmām, par kurām
ikdienā spriež komisijas deputāti. Komisijas redzeslokā ir ne tikai atsevišķu nozaru aktualitātes, bet
arīdzan stratēģiskie valsts mērķi un Latvijas ilgtspējīga attīstība.
Sagatavojot likumprojektus un izskatot nozares problēmjautājumus, komisijas sēdēs piedalās
atbildīgo ministriju ierēdņi, pašvaldību vadītāji, izglītības, zinātnes, kultūras un sporta darbinieku
organizāciju pārstāvji. Lai padziļinātu komisijas darbu valsts ilgtermiņa attīstības stratēģijas
uzraudzībā un sporta jomā, izveidotas divas apakškomisijas - Nacionālā attīstības plāna
īstenošanas uzraudzības apakškomisija un Sporta apakškomisija.

No kreisās: N.Kabanovs, S.Fjodorovs, J.Pliners, K.Šadurskis, I.Rībena, J.Strazdiņš,
J.Dukšinskis, Dz.Ābiķis, P.Putniņš, P.Tabūns, R.Pauls, J.Kursīte-Pakule.

Komisijas sastāvs:
Jānis Strazdiņš (ZZS)
Jānis Dukšinskis (LPP/LC)
Dzintars Ābiķis (TP)
Sergejs Fjodorovs (SC)
Nikolajs Kabanovs (SC)
Janīna Kursīte-Pakule (PS)
Raimonds Pauls (TP)
Jakovs Pliners (PCTVL)
Jānis Porietis (TP)
Pauls Putniņš (ZZS)
Inguna Rībena (JL)
Pēteris Tabūns (TB/LNNK)

priekšsēdētājs
priekšsēdētāja biedrs
sekretārs
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Komisijas darbs sesijā aizritēja finanšu krīzes ietekmē un mūsu
dienaskārtību lielā mērā noteica valstī valdošā pārmaiņu
gaisotne. Ziemas sesijā Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijai kopumā bijušas 29 sēdes, Sporta apakškomisija
sanāca uz 14 sēdēm, savukārt Nacionālā attīstības plāna
īstenošanas uzraudzības apakškomisija uz 9 sēdēm. Sesijas
sākumā, janvārī, komisija pieprasīja tūlītēju skaidrību par
finanšu situāciju Latvijas Radio. Šis sabiedriskais medijs ir ļoti
nozīmīgs un tā kvalitātes pasliktināšanās nav pieļaujama.
Būtisks jautājums šajā darba periodā bija principa „nauda seko
skolēnam” gaidāmā piemērošana izglītības sistēmā. Līdz šim
skolotāja alga nebija atkarīga no skolēnu skaita un tas
izdevīgākā pozīcijā nostādīja mazo lauku skolu un lielo pilsētu
mazākumtautību skolu pedagogus. Gaidāmās izmaiņas pašvaldību vadītājiem liks nopietni
domāt par skolu reorganizāciju.
Skolu tīkla sakārtošana jāskata kontekstā ar infrastruktūras uzlabošanu. Ja skola atrisina
transporta jautājumus un tajā ir labi skolotāji, vecāki būs ar mieru bērnu sūtīt arī nedaudz
attālākā skolā. Komisijas sēdēs bija asas diskusijas par veidu, kādā tiks aprēķināts
pašvaldībām pieejamais skolotāju algu finansējums. Sistēmai jābūt filigrānai, lai tiktu
ņemtas vērā arī dažādu teritoriju objektīvās īpatnības. Komisijai nācās iejaukties, lai
risinātu kritisko situāciju profesionālās izglītības iestādēs, kad tās nespēja segt ikdienas
uzturēšanas izdevumus. Ministru kabinetu aicinājām atsvabināt arodskolām piemērotos
budžeta žņaugus. Tāpat iestājāmies, lai netiktu pazemināts pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogu statuss un par Valsts kultūrkapitāla fonda finansējuma avota pārskatīšanu.
Nepieciešamība taupīt ierēdņu prātos radīja nepieņemas idejas. Valsts kanceleja bija
iecerējusi visus muzejus apvienot četrās lielās direkcijās. Līdzīga sistēma bija iedibināta
padomju laikos un jau pierādīja savu nespēju dzīvot. Domāju, ka pēc diskusijas komisijā
ierēdņi saprata lietas būtību un kļūdaini lēmumi netiks pieņemti. Savukārt Rīgas domnieki
bija iecerējuši apvienot Rīgas pieminekļu aģentūru ar aģentūru „Mežaparks”. Apšaubāma
ietaupījuma dēļ nedrīkstēja riskēt ar ļoti veiksmīgi aizsākto Rīgas Brāļu kapu restaurēšanu.
Šobrīd pašvaldības lēmums ir atlikts, bet mēs turpināsim sekot līdzi notikumu attīstībai.
Uzskatu, ka kļūdains bija nodokļa palielinājums grāmatām. Esam lūguši premjeru budžeta
grozījumos iestrādāt pievienotās vērtības nodokļa samazinājumu grāmatām, jo sevišķi tas
attiecas uz mācību grāmatām, bērnu literatūru un oriģinālliteratūru.
Deputātu redzeslokā paturējām arī Nacionālā attīstības plāna ieviešanas uzraudzību. Lai
īstermiņa mērķu vārdā nezaudētu vīziju par ilgtermiņa attīstību, nenogurstoši atgādinām
saviem kolēģiem ‐ politiķiem ‐ un ierēdņiem par nepieciešamību resursus ieguldīt cilvēkos.
Sarunā ar Stratēģiskās analīzes komisijas vadītāju Robertu Ķīli vienojāmies par ciešāku
sadarbību ilgtermiņa attīstības plānošanā.
Pavasara sesija iezīmēsies ar vairāku nozīmīgu likumprojektu sagatavošanu. Esam sākuši
strādāt pie būtiskiem grozījumiem Izglītības likumā. Tie mainīs skolotāju, skolēnu un viņu
vecāku iesaisti mācību procesā. Ir jālabo pārspīlējumi bērnu tiesību jomā, ka skolēns vairs
pat īsti tāfeli nedrīkst notīrīt. Tāpēc likumā paredzēts ierakstīt ‐ skolēnam ir pienākums
piedalīties skolas un apkārtējās vides sakopšanā. Savukārt vecākiem jāievēro ne tikai sava
bērna, bet arī citu audzēkņu un skolotāju tiesības un intereses. Strādāsim arī pie
grozījumiem Augstskolu likumā un jauna likuma, kas regulēs nacionālo filmu nozari. Tāpat
nopietns darbs būs ar Augstākās izglītības likumu, kas būtiski mainīs esošo augstākās
izglītības sistēmu.
Jānis Strazdiņš,
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs
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Ziemas sesijas ietvaros Saeima galīgajā lasījumā ir pieņēmusi divus Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas pārziņā esošos likumprojektus.
Sporta federāciju darbība
Saeimas pieņemtie grozījumi Sporta likumā nosaka skaidrus kritērijus sporta federāciju atzīšanai.
Turpmāk sporta federāciju izpildinstitūcija būs jāpārvēl ne retāk kā reizi četros gados un sporta
federācijas biedri varēs būt tikai juridiskas personas.
Tiesības saņemt finansiālu valsts atbalstu turpmāk būs tikai tām sporta federācijām, kas ievēros
likumā noteiktos kritērijus, kā arī Latvijas Olimpiskajai komitejai un Latvijas Sporta federāciju
padomei.
Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršana
Likums „Par nacionālās sporta bāzes statusu” nosaka nacionālās sporta bāzes statusa
piešķiršanas kārtību, reglamentē nacionālo sporta bāzu darbību un to uzraudzības kārtību.
Likums nosaka, ka nacionālās sporta bāzes statusu varēs iegūt speciāli sporta vajadzībām celta
vai piemērota būve, kā arī vide (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.)
neatkarīgi no tā, kā īpašumā šī būve vai vide atrodas.
Lai pretendētu uz šādu statusu, sporta bāzei jābūt piemērotai pasaules un Eiropas līmeņa
sacensību rīkošanai, tai jānodrošina regulārs nacionālo izlašu dalībnieku treniņprocess, kā arī
jārīko bērnu, jauniešu un invalīdu sporta pasākumi.
Likums stājas spēkā 2009.gada 1.augustā un aizvietos Augstākās Padomes 1992.gada lēmumu
„Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”.
Sesijas laikā komisija strādājusi pie vairākiem likumprojektiem, kas vēl nav pieņemti
galīgajā lasījumā. Turpinājumā īsumā par tiem.
Grozījumi Izglītības likumā
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sākusi darbu pie Izglītības un zinātnes ministrijas
izstrādātajiem grozījumiem Izglītības likumā. Likuma grozījumi paredz būtiskas pārmaiņas
izglītības jomā.
Likumprojektā paredzēts paplašināt pedagogu tiesības, nosakot tiesības piedalīties izglītības
procesa pilnveidē. Papildināti tiks arī skolēnu un vecāku pienākumi. Valdība aicina noteikt, ka
skolēns ar savu rīcību nedrīkst diskreditēt izglītības iestādi un viņa pienākums ir neapdraudēt savu
un citu personu veselību un dzīvību. Tāpat skolēna pienākums būtu piedalīties izglītības iestādes
apkārtējās vides saglabāšanā un sakopšanā. Savukārt vecāku pienākums būs ievērot ne tikai sava
bērna tiesības, bet arī pārējo bērnu, pedagogu un citu personu tiesības un intereses.
Grozījumi likumā skar arī izglītības finansēšanu. Likumprojekts paredz valsts un pašvaldību
iespējas atbalstīt pieaugušo neformālās izglītības programmas, kā arī precizē izglītības iestāžu no
maksas pakalpojumiem gūtu ieņēmumu izlietojumu.
Jauns Augstākās izglītības likums
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija strādāja ar Augstākās izglītības likuma sagatavošanu
skatīšanai 2.lasījumā. Deputāti ir vienisprātis, ka šis ir ļoti gaidīts likums un darba gaitā pie tā
izstrādes sagaidāmas plašas diskusijas par jaunajām prasībām.
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Likums dos iespēju plašākai augstskolu starptautiskajai sadarbībai un studentu mobilitātei, pārejot
no vienas augstskolas uz citu. Pilnībā tiks panākta vienāda kredītpunktu uzskaite un to pārnese no
Eiropas augstskolām.
Lai stiprinātu valsts valodas pozīcijas, paredzēts mainīt tās lietošanas nosacījumus augstskolās.
Plānots, ka augstākās izglītības programmas valsts valodā tiks īstenotas gan valsts augstskolās,
gan arī privātpersonu dibinātās augstākās izglītības iestādēs, kuras saņem valsts budžeta
finansējumu.
Ar jauno likumu paredzēts noteikt vienkāršāku augstākās izglītības programmu sistēmu. Tāpat
likumprojekts paredz pastiprināt augstākās izglītības programmu piesaisti darba tirgus vajadzībām
un attīstīt elastīgu, mūžizglītībai piemērotu studiju piedāvājumu.
Augstskolu nekustamie īpašumi
Saeima 1.lasījumā atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas virzītos grozījumus Augstskolu
likumā, kas paredz valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts augstskolu
īpašumā. Augstskolu pārstāvji norādījuši, ka šādas likuma izmaiņas augstskolām dos lielāku
patstāvību. Paredzēts, ka nekustamos īpašumus augstskola varēs izmantot tikai savas darbības
nodrošināšanai un attīstībai.
Latvijas filmas
Saeima sākusi darbu ar Kultūras ministrijas izstrādāto likumprojektu „Nacionālo filmu likums”.
Latvijā līdz šim nav bijis neviena normatīvā akta, kas kopumā regulētu filmu nozari. Likumprojekta
2.lasījumam saņemti daudzi priekšlikumi un paredzams nopietns darbs pie likuma pilnveidošanas.
Augstskolu satversmes
Ziemas sesijā komisija ir strādājusi, gatavojot izmaiņas Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas
Kultūras akadēmijas, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas un Rīgas Stradiņa
universitātes reglamentējošajos dokumentos - satversmēs. Augstskolu satversmju apstiprināšana
Saeimā turpināsies pavasara sesijā.
Grozījumi Sporta likumā
Grozījumi precizē normatīvo regulējumu nacionālo sporta bāzu jomā.
Īstenojot parlamentāro kontroli pār izpildvaras darbu, komisijas deputāti ir diskutējuši par
vairākiem nozarei būtiskiem jautājumiem.
„Nauda seko skolēnam”
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija vairākkārt diskutēja par izglītības iestāžu tīkla
sakārtošanu un pedagogu darba samaksas finansēšanas principa „nauda seko skolēnam”
ieviešanu. Deputāti aicināja Izglītības un zinātnes ministriju pilnveidot principa „nauda seko
skolēnam” ieviešanu. Izglītības un zinātnes ministrijai jāņem vērā deputātu un ekspertu izteiktie
priekšlikumi, pilnveidojot koeficientu sistēmu, savukārt pašvaldībām jācenšas nevis mehāniski
slēgt skolas, bet tās padarīt efektīvākas, uzsvēra deputāti.
Komisijas deputāti uzskata, ka princips „nauda seko skolēnam” ļaus sakārtot skolu tīklu un
paaugstināt izglītības kvalitāti. Aprēķinot pašvaldībām pieejamo skolotāju algu finansējumu, jāņem
vērā konkrētu novadu īpatnības. Sēdē izskanēja aicinājums Izglītības un zinātnes ministrijai
neaizmirst, ka izglītības izmaksas ir objektīvi augstākas tajās pašvaldībās, kurās tiek īstenota
bilingvālā apmācība.
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Princips „nauda seko skolēnam” paredz, ka no jaunā mācību gada valsts mērķdotācijas pedagogu
algām tiks maksātas novadiem, ņemot vērā skolēnu skaitu tajos.
Pieminekļu apsaimniekošana
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija vairākkārt tikās ar Rīgas domes amatpersonām, tai skaitā
galvaspilsētas mēru Jāni Birku, bet neguva pārliecību par iecerētās Rīgas pieminekļu aģentūras un
aģentūras „Mežaparks” apvienošanas lietderību. Deputāti uzsvēra, ka nedrīkst riskēt ar veiksmīgi
strādājošu Rīgas pieminekļu apsaimniekošanas sistēmu.
Komisija ir rūpīgi sekojusi Rīgas pieminekļu aģentūras darbam un, izvērtējot paveikto, deputāti
secināja, ka pēdējo gadu laikā Rīgas pieminekļu sakārtošanā ir sperts „plats solis” - izstrādāti
restaurācijas projekti un izveidojusies veiksmīga sadarbība ar uzņēmējiem un nevalstiskajām
organizācijām.
Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu statuss
Komisijas deputāti, pārrunājot situāciju izglītības jomā, pauda bažas par iespējamo pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogu statusa maiņu.
Līdz šim pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu veidoja pašvaldību maksātās algas
un piemaksa no valsts budžeta. Taču kopš janvāra valsts ir atteikusies no mērķdotāciju
maksāšanas, un pašvaldības varētu lemt par pedagogu statusa pazemināšanu tiem, kas strādā ar
bērniem līdz piecu gadu vecumam.
Noraidot pedagogu statusa atņemšanu, deputāti uzsvēra, ka pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogi ir paaugstinājuši kvalifikāciju un daudzi augstāko izglītību ieguvuši par personīgajiem
līdzekļiem.
Latvijas Radio finansējums
Izskanot informācijai par iespējamo Latvijas Radio maksātnespēju, deputāti pieprasīja viest tūlītēju
skaidrību par finanšu situāciju un rosināja sabiedriskā medija eksistencei nepieciešamos līdzekļus
piešķirt no Latvijas Valsts radio un televīzijas centra dividendēm.
PVN grāmatām
Pēc tikšanās ar grāmatu tirgotāju un izdevēju pārstāvjiem Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
aicināja Ministru kabinetu kopā ar nozares ekspertiem vēlreiz izvērtēt ieguvumus un zaudējumus
un izskatīt pieļaujamās izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmei grāmatu piegādēm jau
šī gada budžeta grozījumos. Izprotot šī brīža grūto ekonomisko situāciju valstī, vienlaikus komisijas
deputāti uzskata, ka jebkurā gadījumā nepieciešams izskatīt PVN likmes samazināšanu vai valsts
atbalsta sniegšanu atsevišķām, ļoti svarīgām grāmatu kategorijām - mācību literatūrai, bērnu
grāmatām un oriģinālliteratūrai. Tāpat jāskata iespēja palielināt finansējumu grāmatu iegādei
bibliotēkām.
Valsts ilgtermiņa attīstības stratēģija
Tikšanās laikā ar Stratēģiskās analīzes komisijas vadītāju Robertu Ķīli deputāti pārrunāja Latvijas
ilgtspējīgas attīstības jaunās stratēģijas izstrādi un vienojās par ciešāku sadarbību starp
Stratēģiskās analīzes komisiju un Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības
apakškomisiju.
Profesionālo izglītības iestāžu finansējums
Komisija sprieda arī par profesionālās izglītības iestāžu finansēšanu un to attīstības perspektīvām.
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Gada sākumā veiktais pamatīgais finansējuma samazinājums bija novedis pie arodskolu nespējas
norēķināties par pakalpojumiem, samaksāt komunālos rēķinus. Tāpēc Saeimas komisija vērsās
pie Ministru kabinetu ar aicinājumu ļaut profesionālajām izglītības iestādēm rīkoties ar 10 procentu
budžeta rezervi un dot pieeju pašu ieņēmumiem, tajā skaitā Latvijas profesionālajām kultūras
izglītības iestādēm.
Tāpat deputāti aicināja atbildīgos ierēdņus profesionālās izglītības sistēmā veikt pamatīgas
izmaiņas, kas uzlabotu izglītības kvalitāti un veicinātu izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.
Muzeju darba pilnveidošana
Saeimas komisija kopīgi ar Latvijas muzeju vadītājiem un atbildīgo iestāžu ierēdņiem diskutēja par
muzeju darbību ekonomiskās krīzes apstākļos. Deputāti asi vērsās pret Valsts kancelejas iecerēto
muzeju pārvaldes centralizāciju, kas nesola būtiskus finanšu ietaupījumus, taču draud ar muzeju
darba kvalitātes pasliktināšanos.
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums
Deputāti diskutēja arī par Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu un iespējamu tā finansēšanas
modeļa maiņu. Saeimas komisija ir saņēmusi vairāk nekā 500 kultūras darbinieku parakstītu
vēstuli, kurā viņi prasa atjaunot fonda finansēšanu no akcīzes nodokļa ieņēmumiem. Šobrīd tiek
apzinātas iespējas šādu izmaiņu iespējamībai.
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AIZSARDZĪBAS, IEKŠLIETU UN KORUPCIJAS
NOVĒRŠANAS KOMISIJA
Komisija izskata ar valsts ārējās un iekšējās drošības un korupcijas novēršanas jautājumiem
saistītus likumprojektus, kā arī veic parlamentāro kontroli pār šajā jomā strādājošo iestāžu darbu.
Īstenojot parlamentāro kontroli, komisija pieprasa un izvērtē informāciju no ministrijām un to
pakļautībā esošajām iestādēm, kā arī nepastarpināti iztaujā atbildīgās amatpersonas. Ja
nepieciešams, komisija nāk klajā ar papildu tiesiskā regulējuma iniciatīvām. Komisijas
priekšsēdētājs vienlaicīgi ir arī Nacionālās drošības padomes loceklis un piedalās valsts augstāko
amatpersonu un institūciju vienotas darbības saskaņošanā nacionālās drošības jomā. Strādājot pie
kolektīvās drošības jautājumiem, komisijai izveidojusies aktīva starptautiska sadarbība ar NATO
struktūrām, Eiropas Parlamentu un citām organizācijām.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē. No kreisās: D.Turlais, bijusī deputāte, tagad iekšlietu
ministre L.Mūrniece, konsultante M.Markevica, A.Latkovskis, J.Dobelis, vecākā konsultante I.Logina, J.Dalbiņš.

Komisijas sastāvs:
Juris Dalbiņš (TP)
Juris Dobelis (TB/LNNK)
Ainars Latkovskis (JL)
Vilnis-Edvīns Bresis (ZZS)
Jānis Klaužs (TP)
Ivans Klementjevs (SC)
Aleksandrs Mirskis (SC)
Kārlis Šadurskis (PS)
Ainārs Šlesers (LPP/LC)

priekšsēdētājs
priekšsēdētāja biedrs
sekretārs
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Šajā ziemas sesijā īpašu uzmanību pievērsām notiekošajam
bruņotajos spēkos un iekšlietu sistēmā. Veicot šos
parlamentārās uzraudzības pienākumus, komisijas deputāti
vairākkārt tikās ar tiesībsargājošo un aizsardzības institūciju
vadību, kas ļāva iegūt nepastarpinātu informāciju par šajās
struktūrās paveikto, kā arī par problēmām un aktuālajiem
jautājumiem, kuri vēl jārisina.
Sadarbībā ar Valsts kontroli izskatījām Aizsardzības ministrijā
un Iekšlietu ministrijā un to padotības iestādēs veikto revīziju
rezultātus. Vēlos īpaši uzteikt Aizsardzības ministriju, jo no
Valsts kontroles tika saņemtas vislabākās atsauksmes par
ministrijas darbu un veidu, kā tiek novērstas vēl atlikušās
nepilnības. Kopumā secinājām, ka, neskatoties uz grūtībām, gan
bruņotajos spēkos, gan policijā, gan arī ugunsdzēsības un glābšanas dienestā notikuši
kvalitatīvi uzlabojumi. Šo dienestu darbība pilnveidojas, un tajā vērojams nepārtraukts
progress.
Tāpat īpaši vēlos atzīmēt arī sekmīgo Valsts probācijas dienesta darbu. Ziemas sesijas laikā
izbraukuma sēdē iepazināmies ar šajā dienestā paveikto, un par to varam teikt tikai
atzinīgus vārdus. Protams, pašreizējā ekonomiskā situācija dara savu, un tādēļ ir smagi
apzināties, ka finanšu trūkuma dēļ Probācijas dienestam nāksies atteikties no daudzām
sekmīgi iesāktām lietām. Tomēr esmu pārliecināts, šie profesionāļi meklēs labākos
risinājumus, kurus izmantot krīzes situācijā, lai darbs turpinātos un nepazustu izveidotā
efektīvā probācijas sistēma.
Ņemot vērā 13.janvārī Vecrīgā notikušos grautiņus, komisija vērtēja drošības iestāžu veiktos
preventīvos pasākumus pirms protesta akcijas, kā arī policijas darbību nemieru laikā. Lai
uzlabotu turpmāko sadarbību starp Iekšlietu ministrijas struktūrām un Militāro policiju,
komisija rosināja veikt atbilstošas izmaiņas likumos.
Ziemas sesijā atgriezāmies pie vairākiem jautājumiem, kuri bija skatīti jau iepriekš. Kā vienu
no tādiem var minēt tiesību aktus, kas attiecas uz sodu personām, kuras veikušas
nodarījumu pret dzimumneaizskaramību un tikumību. Šis jautājums noteikti būs komisijas
dienaskārtībā, turpināsim to risināt kopīgā likumdošanas paketē. Tāpat nākamajā sesijā
turpināsim darbu arī pie Kriminālās izlūkošanas modeļa izstrādes, pie tiesiskā regulējuma
par kuģošanu iekšējos ūdeņos, kā arī pie Sodu izpildes kodeksa, grozījumiem Prokuratūras
likumā un grozījumiem Sodu reģistra likumā.
Skatījām arī ļoti būtisku jautājumu par Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba izveides
gaitu un Zemessardzes statusu. Komisija lūdza, veidojot NBS apvienoto štābu, ņemt vērā
Zemessardzes īpašo statusu, lai nepazaudētu tās sasaisti ar sabiedrību. Uzskatām, ka
Zemessardzes izveidotā apmācības sistēma ir efektīva un šādam brīvprātīgam militarizētam
formējumam ir būtiska loma, veidojot NBS saikni ar sabiedrību.
Ņemot vērā šā brīža finansiālo situāciju, apzināmies, ka nākamajā sesijā Saeimai būs
jāpieņem arī nepopulāri lēmumi, kas skars drošības iestādes. Saeima jau pieņēma komisijas
sagatavotos grozījumus Iekšlietu ministrijas dienesta gaitas likumā par atlaišanas pabalstu
samazināšanu. Lai kā mēs to nevēlētos, diemžēl nevarēsim no šiem nepatīkamajiem
jautājumiem izvairīties. Protams, komisija darīs visu, lai plānotie samazinājumi pēc
iespējams mazāk negatīvi ietekmētu iekšlietu sistēmas darbiniekus.
Juris Dalbiņš,
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs
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Saeima ziemas sesijā ir pieņēmusi virkni komisijas sagatavotu likumu. Turpinājumā īsumā par katru
no tiem.
Grozījumi Operatīvās darbības likumā
Grozījumi Operatīvās darbības likumā precizē gadījumus, kad persona atzīstama par pazudušu
bez vēsts, kā arī precizē operatīvās darbības uzdevumus. Grozījumi arī nosaka gadījumus, kad
informācijas sistēmā iekļaujami dati par personām, mantām un dokumentiem. Tiesību akts paredz
deleģējumu Ministru kabinetam pieņemt noteikumus, kuri noteiktu informācijas sistēmā iekļaujamo
ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas pamatu un mērķi, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas
kārtību, institūcijas, kurām ir piešķirama piekļuve iekļautajām ziņām, kā arī rīcību, atrodot personu,
mantu vai dokumentu, par kuru ziņas ir iekļautas informācijas sistēmā.
Grozījumi Ieroču aprites likumā
Grozījumi paredz tehniskus labojumus, lai Valsts būvinspekcijai būtu tiesības izsniegt un
pārreģistrēt reģistrācijas apliecības, pagarināt to derīguma termiņu vai anulēt apliecības
komersantiem, kuri vēlas veikt rūpnieciskos spridzināšanas darbus, sniegt pirotehniskos
pakalpojumus, glabāt minēto darbu veikšanai un pakalpojumu sniegšanai paredzētos pirotehniskos
izstrādājumus, sprāgstvielas, detonatorus vai to palīgierīces. Tāpat arī paredzēts, ka
komersantiem, kuri vēlēsies ražot un izgatavot elektrošoka iekārtas, turpmāk būs nepieciešams
saņemt licenci Iekšlietu ministrijā.
Policistu atvaļināšanas pabalsti un virsnormas darbalaiks
Grozījumi Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu
ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā skar iekšlietu sistēmas amatpersonu
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgumu un virsnormas darbalaika kompensēšanu. Dienesta
pienākumu izpildi virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika amatpersonai kompensē, piešķirot
atpūtas laiku. Tāpat arī paredzēts, ka amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem - ikgadējais apmaksātais atvaļinājums būs 30
kalendārās dienas gadā līdzšinējo 40 vietā. Grozījumi arī samazina amatpersonām ar speciālajām
dienesta pakāpēm atvaļināšanas pabalstu no trim līdz vienai vidējai mēneša izpeļņai, ko
amatpersona saņem, ja tiek atvaļināta no dienesta saistībā ar iestādes vai amatpersonas amata
likvidāciju vai amatpersonu skaita samazināšanu, noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības
stāvokli, noteikta vecuma sasniegšanu, kā arī saistībā ar izdienas pensijas saņemšanu, noteiktā
izdienas stāža sasniegšanu. Grozījumi bija nepieciešami, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu
ekonomisku izlietošanu IeM sistēmas iestādēs.
Noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums
Ar jauno likumu paredzēts veicināt sadarbību starp Šengenas līguma dalībvalstu
tiesībsargājošajām iestādēm, nodrošinot ātru apmaiņu ar informāciju, kura var palīdzēt novērst,
atklāt un izmeklēt noziegumus. Likums sekmēs Šengenas līguma valstu teritorijā izdarīto
noziegumu efektīvāku novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu. Jaunajā tiesību aktā noteikta
informācijas apmaiņas kārtība un nosacījumi, īpašu uzmanību pievēršot informācijas apmaiņas
ātrumam un formai. Ar likumprojekta palīdzību Latvijas nacionālajos aktos ieviestas prasības, kas
paredzētas Eiropas Savienības (ES) Padomes Pamatlēmumā 2006/960/TI par ES dalībvalstu
tiesībsargājošo iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu.
Šengenas īstermiņa vīzas par pazeminātu maksu
Grozījumi Imigrācijas likumā ļaus vairāku valstu pilsoņiem turpmāk Šengenas līguma valstu
īstermiņa vīzas izsniegt par samazinātu maksu. Līdz šim ārvalstu pilsoņi Latvijas izsniegtās
Šengenas līguma vīzas saņēma par pilnu maksu - 60 eiro vai arī īpašos gadījumos valsts varēja
izsniegt bezmaksas vīzas. Turpmāk Šengenas vīzas varēs izsniegt arī par samazinātu maksu - 35
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eiro. Finanšu ministrijas aprēķini liecina, ka līdz ar samazinātās vīzu maksas piemērošanu Latvijas
budžets papildus varētu saņemt līdz 300 tūkstošiem latu gadā. Līdz šim gadījumos, kad Latvija
lēmusi piemērot atlaides vīzu saņemšanai, bija iespējams izsniegt tikai bezmaksas vīzas. Savukārt
turpmāk vairumā šādu gadījumu varēs piemērot arī vīzu izsniegšanu par samazinātu maksu. To
valstu loku, kuru pilsoņi varēs saņemt vīzas par samazinātu maksu noteikts Ministru kabinets.
Eksperti pieļauj, ka šo valstu vidū būs Gruzija, Baltkrievija un Moldova.
Grozījumi Civilās aizsardzības likumā
Civilās aizsardzības likuma grozījumi nosaka, ka plašsaziņas līdzekļiem un elektroniskajiem
sabiedrības saziņas līdzekļiem bez maksas jāizziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
informācija par trauksmes sirēnu gatavības pārbaudēm. Likums arī paredz uzdot Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam koordinēt civilās aizsardzības mācību organizēšanu valsts
un reģionu līmenī, saskaņojot, kas rīkos mācības, mācību vadītāju, mācību līmeni, norises formu
un mērķi.

Komisija ziemas sesijā skatījusi arī citus būtiskus jautājumus.
KNAB vadītāja apstiprināšana un darbības vērtējums
4.marta sēdē komisija nolēma virzīt apstiprināšanai Saeimā Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka amata kandidātu Normundu Vilnīti. Deputāti uzsvēra, ka
N.Vilnītis, kandidējot uz KNAB vadītāja amatu, jau izturējis vairākas atlases kārtas, ticis vairākas
reizes uzklausīts valdībā, Nacionālās drošības padomē, kā arī Saeimas frakcijās un atstājis
pārliecinošu iespaidu, tādēļ viņa kandidatūra ir atbalstāma.
Marta vidū komisija arī uzklausīja KNAB vadības ziņojumu par biroja 2008.gada darba rezultātiem,
problēmām un prioritātēm 2009.gadā. Deputāti atzinīgi novērtēja KNAB darbu, vienlaikus aicinot
KNAB pilnveidot koordināciju ar citām tiesībsargājošām iestādēm. Komisija nolēma organizēt
diskusiju par korupciju apkarojošo tiesībsargājošo iestāžu darba koordināciju, kurā bez KNAB būtu
aicināti piedalīties arī Drošības policijas un Finanšu policijas pārstāvji. Šāda diskusija būtu pirmais
solis, lai efektivizētu šo tiesībsargājošo iestāžu darbu un novērstu funkciju pārklāšanos. Tāpat
komisija nolēma aicināt sakārtot valsts drošības iestāžu iepirkumu procedūras, lai tās vienlaikus
būtu gan atklātas un pārskatāmas, gan nekavētu drošības iestāžu funkciju veikšanu.
Revīzija Aizsardzības ministrijā
Izvērtējot Valsts kontroles (VK) 2007.-2008.gadā Aizsardzības ministrijā (AM) un tās pārraudzības
iestādēs veiktās revīzijas rezultātus, komisija atzinīgi novērtēja AM sekmīgo sadarbību ar VK, tai
ņemot vērā VK ieteikumus un novēršot konstatētās nepilnības. Deputāti pauda gandarījumu par
labajiem revīziju rezultātiem un norādīja, ka AM sadarbība ar VK var kalpot par paraugu citām
ministrijām.
Revīzija Iekšlietu ministrijā
Savukārt saistībā ar VK revīzijā Iekšlietu ministrijā (IeM) konstatētajiem daudzajiem pārkāpumiem,
komisijas deputāti IeM vadībai veltīja asu kritiku. Deputāti pauda neizpratni, kā ministrijas vadība
varēja pieļaut, ka IeM pakļautībā esošās iestādēs mēnešiem strādāts bez noslēgtiem līgumiem,
aplami aprēķinātas izdienas pensijas, kā arī pieļauti citi pārkāpumi.
Asa kritika IeM tika veltīta arī par nesaimniecisku rīcību, glabājot „dzērājšoferiem” atņemtās
automašīnas. Daļa no autovadītājiem, kuriem par braukšanu dzērumā atņemtas automašīnas,
nesteidzas samaksāt sodu, lai varētu atgūt savus transporta līdzekļus, jo to vērtība nereti ir ļoti
zema. Tomēr valsts aģentūrai „Materiālās rezerves” no valsts līdzekļiem nākas maksāt arī par šādu
automašīnu ilgstošu glabāšanu maksas stāvvietās, konstatēts revīzijā.
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Deputāti uzsvēra, ka par nepilnībām atbildīgajiem ierēdņiem noteikti jāsaņem sods. Tomēr
vienlaikus ar pausto kritiku komisijas deputāti arī secināja, ka IeM vadība sākusi ņemt vērā VK
ieteikumus un pauda cerību, ka atklātās nepilnības tiks novērstas.
Jaunā kriminālās meklēšanas modeļa izstrāde
Uzklausot Valsts policijas sniegto informāciju, komisija pauda atbalstu darbam pie jaunā nacionālā
kriminālās izmeklēšanas modeļa izveides. Sadarbībā ar britu un igauņu ekspertiem kopš
2008.gada ES Twinning programmas ietvaros policijā notiek darbs pie Latvijas nacionālā kriminālās
izlūkošanas modeļa izveides, kas cita starpā paredz visām izmeklēšanas iestādēm pieejamas
vienotas operatīvās informācijas datubāzes izveidi. Deputāti bija vienisprātis, ka plānotie pasākumi
būtiski uzlabos tiesībsargājošo iestāžu darbu, tādēļ svarīgi, lai tie tiktu ieviesti, neskatoties uz
ierobežotajiem finanšu resursiem. Iecerētie darbi, piemēram, vienotās datubāzes izveide, ļaus
izmeklēšanas iestādēm sekmīgāk izmantot resursus un pieejamo operatīvo informāciju.
Kuģošana iekšējos ūdeņos
Ziemas sesijā komisija no jauna pievērsās arī kuģošanas iekšējos ūdeņos tiesiskajam
regulējumam. Deputāti konstatēja, ka pie šī jautājuma sakārtošanas noritējis pietiekami intensīvs
darbs un situācija šajā jomā uzlabojusies. Uzklausot atbildīgās institūcijas, komisija atzinīgi
novērtēja ierosinājumu ūdens satiksmes kontroli 3000 metrus no krasta līnijas ļaut veikt arī Valsts
robežsardzei, nevis tikai Valsts policijai.
Policijas pārstāvji deputātus informēja, ka policija veikusi vairākas apjomīgas iepirkuma procedūras,
kurās iegādājusies modernas laivas satiksmes kontrolei iekšējos ūdeņos. Tāpat iepirkti arī ātruma
kontroles radari, bākugunis un portatīvās mērierīces alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpā.
Tomēr policijas rīcībā neesot piemērotu kuģu, lai sekmīgi veiktu peldlīdzekļu kontroli trīs kilometrus
no krasta, tādēļ šī jautājuma risināšanā nepieciešams iesaistīt robežsargus.
Latvijas armijas dibināšanas 90.gadadiena
Komisija aktīvi iesaistījusies arī diskusijā par Latvijas armijas dibināšanas 90.gadadienas
pasākumu organizēšanu. Uzklausot AM ziņojumu par svinību organizācijas gaitu, komisija rosināja
šajā procesā aktīvāk iesaistīties pašvaldībām. Deputāti aicināja pašvaldības pieteikt AM savus
pasākumus Latvijas armijas dibināšanas deviņdesmitgades svinībām, lai šie nozīmīgie svētki būtu
pēc iespējas plašāki. Deputāti atzina, ka svinību organizēšanā jāņem vērā šī brīža ekonomiskā
situācija, tomēr Latvijas armijas dibināšanas gadadiena noteikti jāatzīmē, jo tā veicinātu lepnumu
par savu valsti, tās armiju un sniegtu informāciju par vēsturiskajiem notikumiem.
Dalība Baltijas valstu parlamentāriešu forumā
Komisijas deputāti Igaunijas galvaspilsētā Tallinā piedalījās ikgadējā Baltijas valstu Aizsardzības
un iekšlietu komisiju deputātu tikšanās reizē. Tikšanās bija veltīta piektajai gadskārtai, kopš
Baltijas valstu iestāšanās NATO. Parlamentārieši pārrunāja ieguvumus, ko dalība NATO devusi
Baltijas valstu drošībai, kā arī diskutēja par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dienaskārtības
aktuālajiem jautājumiem. Tikšanās laikā izskanēja piedāvājums paplašināt sadarbību starp Baltijas
valstu aizsardzības komisijām, par pamatu ņemot bruņoto spēku komandieru tikšanos formātu
3+5, jeb trīs Baltijas valstis un piecas Skandināvijas valstis. Latvija kā nākamās sanāksmes
organizatore 2010.gada martā apzinās Ziemeļvalstu viedokli par šo priekšlikumu.
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VALSTS PĀRVALDES UN PAŠVALDĪBAS KOMISIJA
Valsts iestāžu un pašvaldību darbība, civildienests un valsts amatpersonu darbība, tostarp interešu
konflikta novēršana, partiju finansēšana un priekšvēlēšanu aģitācija, dzīvojamo māju pārvaldīšana
un apsaimniekošana, palīdzība dzīvokļa jautājumu un denacionalizēto namu īrnieku problēmu
risināšanā, nevalstiskā sektora darbība - tas ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdēs
skatāmo jautājumu loks.
Komisijas deputātus par novadu reformas gaitu un aktualitātēm pašvaldību darbā regulāri informē
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs. Komisijas sēdēs kā eksperti tiek pieaicināti
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas
speciālisti, atbildīgās amatpersonas no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts
kancelejas, kā arī lietpratēji no Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras, Latvijas
Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, sabiedriskās
politikas centra „Providus” un citām organizācijām.
Komisijas pārraudzībā strādā Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma izstrādes apakškomisija.

Komisijas sēdē. No kreisās: I.Aleksandrovs, S.Ķikuste, J.Lagzdiņš, M.Kučinskis,
P.Hanka, S.Šķesters, O.Spurdziņš, G.Laicāns, A.Golubovs, S.Dolgopolovs, A.Mackevičs,
V.Buhvalovs un Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks A.Salmiņš.

Komisijas sastāvs:
Oskars Spurdziņš (TP)
Staņislavs Šķesters (ZZS)
Sarmīte Ķikuste (JL)
Igors Aleksandrovs (JL)
Valērijs Buhvalovs (PCTVL)
Segejs Dolgopolovs (SC)
Aleksandrs Golubovs (SC)
Pēteris Hanka (ZZS)
Māris Kučinskis (TP)
Jānis Lagzdiņš (TP)
Gunārs Laicāns (PS)
Anatolijs Mackevičs (LPP/LC)

priekšsēdētājs
priekšsēdētāja biedrs
sekretāre
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Vērtējot komisijas darbu šajā sesijā, jāatzīst, ka, strādājot 40
komisijas sēdēs, kopumā esam sasnieguši tos mērķus, ko
sesijas sākumā paši sev nospraudām.
Vispirms jāatzīmē, ka noslēgumam tuvojas vairāku likumu
saskaņošana ar jauno novadu karti, jo jau no šī gada 1.jūlija
Latvijā būs tikai novadu un republikas pilsētu pašvaldības, un
lēmumus katrā pašvaldībā pieņems tās dome. To, kā norit
jauno novadu veidošanās process un kā pašvaldībām būs
jāstrādā turpmāk, mēs vismaz reizi mēnesī brīvā diskusijā
pārrunājām ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministru Edgaru Zalānu.
Komisijai ir labi padarīta darba sajūta par sesijas sākumā
izdarītajiem grozījumiem divos priekšvēlēšanu aģitācijas
likumos. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir atzinis, ka likumi attiecībā uz tā
dēvēto trešo personu aģitācijas ierobežošanu tagad ir saprātīgi uzlaboti. Mūsuprāt,
likumiem jāļauj darboties jau uz šī gada pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, un
tad arī dzīve parādīs, vai tajos nepieciešamas vēl kādas korekcijas.
Pēc karstiem strīdiem komisijā Saeima steidzamības kārtā pieņēma komisijas virzītos
grozījumus Vēlētāju reģistra likumā. Galvenais nesaskaņu iemesls bija valdības lēmums
nepiešķirt līdzekļus paziņojumu izsūtīšanai vēlētājiem par to, uz kuru vēlēšanu iecirkni
doties 6.jūnija vēlēšanās. Pēc diskusijas mēs atkārtoti vērsāmies pie Ministru kabineta un
norādījām, ka paziņojumu izsūtīšana pat šajā saspringtajā finanšu situācijā tomēr ir ļoti
būtiska un ka valsts pienākums ir informēt savus pilsoņus. Mēs atbalstām līdzekļu
taupīšanu, bet tai ir jābūt pietiekami saprātīgai.
Šajā sesijā mēs precizējām likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” un Valsts pārvaldes iekārtas likumu. Saeima atbalstīja speciālos amatu
savienošanas ierobežojumus, nosakot, ka pēc šī gada 1.jūlija valsts amatpersonas, ierēdņi un
citi valsts darbā strādājošie papildus savam amatam varēs strādāt ne vairāk kā divos citos
algotos darbos.
Domājot par nākamo darba cēlienu, mūs sagaida smags darbs ar Arhīvu likumprojekta
sagatavošanu otrajam lasījumam, kas paredz mainīt valsts arhīvu sistēmu un izveidot
Latvijas Nacionālo arhīvu. Strādājot ar jauno likumu, jau šajā sesijā uz komisiju aicinājām
plašu ekspertu loku, lai izvērtētu pat vissīkākās juridiskās nianses. Esmu pārliecināts, ka
komisija ja ne nākamajā, tad rudens sesijā noteikti šo darbu pabeigs un mums būs jauns
Arhīvu likums.
Vēl jāmin jaunais dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumprojekts, pie kura darbs visticamāk
noslēgsies tūlīt pēc Lieldienām. Ir izskanējis viedoklis, ka komisija ar to strādā ļoti ilgi, bet te
jāņem vērā, ka mēs rakstām pilnīgi jaunu likumu un tas ir sarežģīts un darbietilpīgs process.
Latvijā ir dažāda lieluma pašvaldības un arī katram vismazākajam pagastam ir savs
viedoklis. Tāpēc katra nianse bija jāizsver un jāizvērtē kopā gan ar māju pārvaldītājiem,
apsaimniekotājiem un pašvaldību ekspertiem, gan arī ar juristiem.
Un noslēgumā vēlos pateikties mūsu komisijas konsultantiem un darbiniekiem, kā arī
Saeimas Juridiskajam birojam, jo tikai ar viņu atbalstu mēs varam strādāt kvalitatīvi. Tāpat
pateicos visiem ekspertiem, kuri piedalījās mūsu sēdēs, pauda savu viedokli un palīdzēja
mums atrast labākos risinājumus.
Oskars Spurdziņš,
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs
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Saeima šajā sesijā galīgajā lasījumā pieņēma 14 Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
virzītus likumprojektus.
Priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi
Sesijas pirmajā sēdē Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms
Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” un likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju
pirms pašvaldību vēlēšanām”, aizliedzot aģitāciju Saeimas un Eiropas Parlamenta, kā arī
pašvaldību vēlēšanu dienā un dienu pirms tam. Partijas šajā laikā nedrīkstēs aģitēt radio,
televīzijā, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī publiskās vietās un preses izdevumos.
Publiskās vietās izvietotajos aģitācijas materiālos būs jānorāda, kura partija vai kurš deputāta
kandidāts konkrēto priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis.
Izmaiņas likumos arī paredz, ka līgumus par aģitācijas raidlaika piešķiršanu raidorganizācijas ar
politiskajām partijām vai to pilnvarotām personām varēs slēgt tikai tieši un nepastarpināti. Tāpat
raidorganizācijām un preses izdevumiem būs jāinformē Korupcijas novēršanas un apkarošanas
birojs (KNAB) par to, kā partijas plāno organizēt priekšvēlēšanu aģitāciju. KNAB, konstatējot
pārkāpumus kādas partijas reklāmas kampaņā, partijas reklamēšanu varēs pārtraukt. Lai lemtu par
aģitācijas aizliegumu, būs jāuzklausa attiecīgā medija viedoklis un jāizvērtē konkrētā situācija.
KNAB lēmumu partijas varēs pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.
Komisijas priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš norāda, ka, pateicoties visu frakciju veiksmīgai
sadarbībai, izdevās reglamentēt tā saucamo trešo personu aģitāciju. Grozījumi nosaka, ka trešās
personas ir ar politiskajām partijām un to apvienībām nesaistītas fiziskas vai juridiskas personas,
kas savā vārdā veic aģitāciju. Šie cilvēki aģitācijai varēs tērēt ne vairāk kā 15 minimālās
mēnešalgas.
Izmaiņas priekšvēlēšanu aģitāciju reglamentējošajos likumos stājušās spēkā jau šī gada
31.janvārī.
Balsošana 6.jūnija vēlēšanās
Pieņemtie grozījumi Vēlētāju reģistra likumā paredz, ka gadījumos, kad pašvaldību vēlēšanas
notiks reizē ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, balsot varēs noteiktā vēlēšanu iecirknī atbilstoši
vēlētāja deklarētajai dzīvesvietai. Lai balsotu šī gada 6.jūnija vēlēšanās, vēlētājiem ir paredzēta
iespēja līdz 12.maijam mainīt reģistrēto vēlēšanu iecirkni uz citu.
Būtiski, ka šī gada vēlēšanās pirmo reizi drīkstēs piedalīties arī personas, kurām kā drošības
līdzeklis piemērots apcietinājums vai kuras izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu. Lai nebrīvē
esošie varētu nobalsot, vēlētāju reģistrs būs jāpapildina ar ziņām par attiecīgo ieslodzījuma vietu
adresēm, uz kurām izsūtāmi balsošanas dokumenti personām, kas ieslodzījuma vietās pieteikušās
balsot pa pastu.
Vēlētājiem, tāpat kā līdz šim, pa pastu tiks izsūtīti paziņojumi par to, uz kuru vēlēšanu iecirkni
doties šī gada 6.jūnija vēlēšanās. Pretēji valdības ierosinājumam Saeima atbalstīja komisijas
nostāju, kas norādīja uz vairāku apstākļu sakritību, kuru dēļ paziņojumu izsūtīšana nepieciešama.
Pirmkārt, abas vēlēšanas šogad notiks vienā dienā, otrkārt, ir mainījusies administratīvā iedalījuma
karte, un daudziem vēlētājiem nav skaidrs, kurā iecirknī būs jābalso. Treškārt, šajās vēlēšanās
katram balsotājam būs jābalso konkrētā vēlēšanu iecirknī pēc savas dzīvesvietas, nevis tur, kur
būs aizbraucis ciemos vai devies ekskursijā.
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Jauns autoceļu iedalījums
Pieņemti grozījumi likumā „Par autoceļiem”, saskaņā ar kuriem no šī gada 1.jūlija Latvijas ceļus
iedalīs galvenajos, reģionālajos un vietējos autoceļos. Izmaiņas likumā nepieciešamas saistībā ar
jauno administratīvo teritoriju iedalījumu.
Paātrinās lietu izskatīšanu tiesā par informācijas nesniegšanu
Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem Informācijas atklātības likumā administratīvās rajona tiesas
spriedumu lietā par iestādes atteikšanos sniegt informāciju varēs pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas
sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Tas nepieciešams, jo
pašreizējā lietu skatīšana trijās tiesu instancēs nav lietderīga un ir pretrunā ar procesa efektivitātes
principu. Šīs lietas nerada būtisku personas interešu ierobežojumu, ir salīdzinoši vienkāršas un
parasti nav saistītas ar kaitējuma radīšanu personas vai sabiedrības interesēm.
Grozītais likums arī paredz, ka elektroniski pieprasīta iestādes rīcībā esoša informācija, ja tai nav
nepieciešama īpaša sagatavošana, interesentam elektroniski būs jāsniedz desmit dienu laikā.
Savukārt par informācijas nesniegšanu persona nevarēs tiesāties ar iestādi, ja savu elektroniski
sūtīto informācijas pieprasījumu persona nebūs elektroniski parakstījusi.
Tāpat, ja iestādei pieprasīts likuma vai Ministru kabineta noteikumu teksts, iestāde varēs atteikties
to izsniegt. Šādos gadījumos iestādei informācijas pieprasītājam būs jānorāda, kad un kurā
laikraksta „Latvijas Vēstnesis” numurā informācija publicēta, kā arī konkrēta mājaslapa internetā,
kur attiecīgais normatīvais akts ir pieejams.
Ierobežojumi amatu savienošanā
Pieņemtie grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā un likumā „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” nosaka, ka valsts amatpersonas, ierēdņi un valsts un pašvaldību
iestāžu darbinieki papildus savam amatam varēs ieņemt ne vairāk kā divus atalgotus vai citādi
atlīdzinātus amatus valsts darbā. Minētais ierobežojums tāpat kā līdz šim neattieksies uz
pedagogiem, zinātniekiem, ārstiem, profesionāliem sportistiem un radošajiem darbiniekiem.
Izmaiņas interešu konflikta novēršanas likumā nosaka, ka jau esošie komercdarbības ierobežojumi
turpmāk attieksies arī uz valsts iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un šo amatpersonu
radiniekiem, kā arī uz pašvaldību izpilddirektoru vietniekiem. Tāpat ierobežoti komercdarbībā būs
jaunizveidoto novadu pašvaldību pagastu vai pilsētu pārvalžu vadītāji, jo no šī gada 1.jūlija viņiem
būs valsts amatpersonas statuss.
Valsts amatpersonas savu amatu varēs savienot ar saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava
nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, un arī dienestu Zemessardzē, kā arī nodarboties ar
amatniecību.
Savukārt pieņemtie grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā ierobežo ministra biroja darbinieku
un padomnieku atalgojumu. Viņu mēnešalga nevarēs pārsniegt 60 procentus no ministra
mēnešalgas līdz brīdim, kad spēkā stāsies likums, kas noteiks vienotu valsts un pašvaldību
amatpersonu (darbinieku) atlīdzības sistēmu. Savukārt izbeidzoties darba attiecībām, ministra
padomnieki varēs saņemt kompensāciju vienas mēnešalgas apmērā līdzšinējo trīs vietā.
Minētie grozījumi likumos nepieciešami, lai ierobežotu izdevumus un nodrošinātu racionālu un
sabalansētu cilvēkresursu izmantošanu, un tie stāsies spēkā šī gada 1.maijā.

41

Tāpat Saeima pieņēma grozījumus vairākos likumos, lai tos saskaņotu ar administratīvo teritoriju
jauno iedalījumu. No 2009.gada 1.jūlija Latvijā būs novadu un republikas pilsētu pašvaldības, un
lēmējinstitūcija pašvaldībā būs tās dome.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ziemas sesijā sagatavoja arī vairākus
likumprojektus un priekšlikumus grozījumiem likumos tālākajai virzībai Saeimā, kā arī
skatīja citus aktuālus jautājumus.
Valsts augstskolas savā īpašumā varēs iegūt valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu
Pavasara sesijā komisija turpinās izvērtēt uz 2.lasījumu iesniegtos priekšlikumus likumprojektu
paketei, kas paredz, ka valsts un pašvaldības savu nekustamo īpašumu bez atlīdzības varēs nodot
valsts augstskolām.
Jādeklarējas VID elektroniskajā sistēmā
Komisija 1.lasījumam atbalstījusi grozījumus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”, kas nosaka, ka no nākamā gada valsts amatpersonas savas deklarācijas
varēs iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektronisko sistēmu.
Tas ļaus nodrošināt vienotu deklarāciju iesniegšanu VID, kā arī pilnīgu datu drošību, aizsardzību
un precizitāti un novērsīs pārrakstīšanās kļūdu iespēju.
Veidos Latvijas Nacionālo arhīvu
Komisija vienojās turpināt darbu pie jaunā Arhīvu likumprojekta sagatavošanas 2.lasījumam, kas
paredz arhīvu sistēmas reorganizāciju, izveidojot Latvijas Nacionālo arhīvu.
Vieglāk varēs atbrīvoties no nolietotas vai nevajadzīgas kustamās mantas
Komisija pavasara sesijā turpinās strādāt pie grozījumiem Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likumā. Paredzēts, ka valsts vai pašvaldības iestādei mantas maiņas gadījumā
nebūs jārīko izsole vai arī pārdošana par brīvu cenu. Tas ļaus iestādēm ātrāk atbrīvoties no vairs
nelietojamām un norakstītām mantām un iegūtos līdzekļus vai mantu izmantot sava materiāli
tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai un noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.
Gatavojas 2011.gada tautas skaitīšanai
Komisija konceptuāli atbalstīja grozījumus Tautas skaitīšanas likumā, kas paredz precizēt
skaitīšanas metodoloģiju. Izmaiņas nepieciešamas, jo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes regulu ir mainījusies pastāvīgā iedzīvotāja definīcija un prasības mājokļu uzskaitē, kā arī
kļuvuši stingrāki noteikumi attiecībā uz datu konfidencialitāti.
Paredzēs sodus par pārkāpumiem priekšvēlēšanu aģitācijā
Ņemot vērā, ka priekšvēlēšanu aģitācijas likumā tagad ir reglamentēta arī trešo personu aģitācija
un noteikta jauna kārtība medijiem par informācijas sniegšanu KNAB, komisija sagatavoja un
iesniedza priekšlikumus grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai paredzētu
atbildību par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem.
Tā dēvētajām trešajām personām paredzēts uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem par
priekšvēlēšanu aģitācijas apmaksas kārtības neievērošanu. Patlaban noteikts, ka trešās personas
kādas partijas aģitācijai var tērēt ne vairāk kā 15 minimālās mēnešalgas. Ja minētais ierobežojums
tiks pārsniegts, KNAB būs tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un lemt par
turpmākās aģitācijas aizliegumu.
Komisija atbildību par noteikto priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu pārkāpšanu iecerējusi
noteikt arī raidorganizācijām un preses izdevumiem. Paredzēts, ka naudas sodu līdz divsimt
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piecdesmit latiem varēs uzlikt par informācijas nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu KNAB
par aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumiem, kā arī par šo materiālu izvietošanas un
uzskaites kārtības neievērošanu.
Savukārt par neziņošanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu KNAB par paredzamo aģitācijas materiālu
izvietošanu un izcenojumu vai noslēgto līgumu nosacījumu mainīšanu komisija ierosina medijiem
uzlikt naudas sodu līdz vienam tūkstotim latu.
Mājokļu energoefektivitātes uzlabošana
Komisija ziemas sesijas noslēgumā izskatīšanai Saeimā virzīja divus likumprojektus, kas paredz
veicināt daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumus.
Reglamentēs dzīvojamo māju pārvaldīšanu
Pavasara sesijā turpināsies darbs pie Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumprojekta sagatavošanas
galīgajam lasījumam. Tajā būs noteikti dzīvojamo māju pārvaldīšanas pamatprincipi, iesaistīto
personu savstarpējās attiecības un atbildība, kā arī valsts un pašvaldību loma. Tāpat būs
uzskaitītas māju un dzīvokļu īpašnieku, kā arī māju pārvaldnieku tiesības un pienākumi. Likums
nepieciešams, lai nodrošinātu dzīvojamo māju ekspluatāciju un saglabāšanu, veicinātu ēku
uzlabošanu, kā arī novērstu ar cilvēku un vides drošību saistītus riskus.
Uzmanības lokā - novadu reforma un pašvaldības
Vismaz reizi mēnesī komisija ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru Edgaru Zalānu
pārrunāja novadu reformas gaitu un gatavošanos pašvaldību vēlēšanām. Tāpat deputāti ar
ministru apsprieda pašvaldību darbu samazināta finansējuma apstākļos un pašvaldību sniegto
pakalpojumu pieejamību.
Komisijas deputāti ministru iztaujāja arī par to, kā norit rajonu pašvaldību reorganizācija un kā
ministrijai veicas ar jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa un apriņķu likumprojekta
izstrādi.
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TAUTSAIMNIECĪBAS, AGRĀRĀS, VIDES UN
REĢIONĀLĀS POLITIKAS KOMISIJA
Līdztekus tautsaimniecības un uzņēmējdarbības jautājumiem komisija strādā ar lauksaimniecību,
vidi un reģionālo politiku saistītiem likumprojektiem. Pieaugoša nozīme ir enerģētikas un
būvniecības sektoriem, un joprojām aktuāla ir privatizācijas un zemes reformas pabeigšana.
Nozīmīga komisijas darba sastāvdaļa ir arī nozares iestāžu darba uzraudzība, sekojot aktualitātēm
Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides ministrijas, daļēji arī
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un to pakļautības iestāžu un aģentūru darbā.
Lai pieņemtu kvalitatīvus lēmumus, komisijai ir būtiski ņemt vērā arī nozares lietpratēju un
nevalstiskā sektora viedokli. Tādēļ komisijas sēdēs parasti piedalās virkne ekspertu un norisinās
karstas diskusijas par Latvijas tautsaimniecības attīstības tendencēm un nākotnes perspektīvām.
Lai padziļinātu komisijas darbu enerģētikas politikas veidošanā un atjaunojamo energoresursu
izmantošanas veicināšanā, izveidota Enerģētikas apakškomisija.

Komisijas sēde. No kreisās: V.A.Krauklis, G.Blumbergs, J.Tutins, A.Rubiks, Dz.Zaķis.
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Komisija ziemas sesiju sāka ar jauniem pienākumiem.
Apvienojoties Tautsaimniecības komisijai un Agrārās, vides
un reģionālās politikas komisijai, mūsu redzeslokā ir ne tikai
tautsaimniecības jautājumi, bet arī lauksaimniecība, vide un
reģionālā attīstība. Ziemas sesijā Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijai kopumā bijušas 40
sēdes, Enerģētikas apakškomisija sanāca uz 9 sēdēm.
Deputātu darbs komisijā ir konstruktīvs un diskusijās tiek
ņemti vērā argumenti, nevis politiskā piederība. Situācijās,
kad saņemam atšķirīgus priekšlikumus, tiek meklēts
kompromiss un izstrādāts vienots komisijas priekšlikums.
Tautsaimniecībai būtiskus risinājumus komisija meklēja,
spriežot par valsts atbalstu lauksaimniecībai, iespējām
atdzīvināt uzņēmējdarbības kreditēšanu un sakārtot situāciju mazumtirdzniecībā. Plašā
speciālistu lokā diskutējām arī par ierosinājumu ierobežot tirgotāju uzlikto piecenojumu
pamatpārtikas precēm. Ierosinājums nav viennozīmīgs, tāpēc diskusiju turpināsim arī
nākamajā sesijā.
Komisija šajā darba periodā ir strādājusi pie vairākiem ekonomikai būtiskiem likumu
grozījumiem. Līdz minimumam samazināts padomju skaits valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrībās. Faktiski padomes saglabājas tikai lielās vai sevišķi lielās akciju
sabiedrībās. Tāpat ierobežots valdes locekļu atalgojums. Aprīlī plānojam pieņemt likuma
izmaiņas, lai tādas pat prasības attiektos arī uz meitasuzņēmumiem.
Februārī pabeidzām darbu pie grozījumiem Ceļu satiksmes likumā. Darbs bija ilgstošs un
noritēja sadarbībā ar Tiesībsargu. Turpmāk Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem iedzīvotājiem ir
aizliegts vadīt ārvalstīs reģistrētu vieglo automobili. Tas novērsīs situāciju, ka par
kaimiņvalstīs reģistrētiem spēkratiem netiek maksāti nodokļi un sodi par ceļu satiksmes
pārkāpumiem, kā arī tiem Latvijā netiek veikta tehniskā apskate. Lai dotu Satiksmes
ministrijai tiesības atbalstīt jaunu avioreisu uzsākšanu Latvijas reģionālajās lidostās,
veicām izmaiņas likumā „Par aviāciju”.
Pavasara sesijā komisija turpinās darbu pie vairākiem nozīmīgiem un interesantiem
likumprojektiem. Viens no tiem ir Publiskās un privātās partnerības likums, kas ļaus valstij
un pašvaldībām efektīvāk piesaistīt privātos investorus infrastruktūras objektu izveidei.
Būtiski, lai likums iekļautos kopējā Eiropas telpā un skaidri atrunātu savstarpējās saistības,
jo līgumus paredzēts slēgt uz laiku līdz pat 30 gadiem. Paralēli darba grupā strādāsim ar
izmaiņām Publisko iepirkumu likumā. Darbs būs intensīvs, un likumus ceram pabeigt
pavasara sesijas laikā. Tāpat turpināsim strādāt pie izmaiņām Patērētāju tiesību
aizsardzības likumā. Domājam, kā sabalansēt kredītņēmēju un kredītdevēju intereses. Bet
vērts uzsvērt, ka likuma grozījumi būs vērsti uz nākotni, nevis esošo situāciju.
Par obligāto biodegvielas piejaukumu fosilajai degvielai tika runāts jau gadiem, un
ieviešanas termiņi aizvien atlikti. Februārī Enerģētikas apakškomisijas nostāja bija
izšķiroša, un mēs stingri aicinājām valdību noteikt, ka biodegvielas piecu procentu
piejaukums jau no 1.jūlija būs obligāts 95.markas benzīnam un dīzeļdegvielai. Tas veicinās
valstī saražotās biodegvielas patēriņu tepat Latvijā. Šobrīd svarīgi mudināt ministrijas
izpildīt mājasdarbus, veicot nepieciešamos labojumus normatīvajos aktos.
Guntis Blumbergs,
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs
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Ziemas sesijas ietvaros Saeima galīgajā lasījumā ir pieņēmusi vairākus Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas pārziņā esošus likumprojektus.
Valdes un padomes valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās
Ziemas sesijā Saeima veikusi grozījumus likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām”, kas ierobežo padomju veidošanu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās un
ierobežo valdes locekļu atalgojumu.
No 2009.gada 1.maija padomes tiks veidotas tikai īpaši lielās akciju sabiedrībās, savukārt valsts
sabiedrībās ar ierobežotu atbildību padomes vispār vairs neveidos.
Valdes locekļu atlīdzība gan valsts un pašvaldību akciju sabiedrībās, gan sabiedrībās ar
ierobežotu atbildību turpmāk nedrīkstēs pārsniegt pieckāršu sabiedriskajā sektorā strādājošo
vidējo darba samaksu. Turpmāk vienlaikus persona drīkstēs ieņemt padomes vai valdes locekļa
amatus ne vairāk kā divās kapitālsabiedrībās.
Atsaucot padomes locekli pirms amata termiņa beigām, viņam nedrīkstēs izmaksāt nekāda veida
pabalstus vai kompensācijas. Savukārt pirms termiņa beigām atsaucot valdes locekli, atlaišanas
pabalsta vai kompensācijas apmērs nedrīkstēs pārsniegt divu mēnešu atlīdzību.
Ārzemēs reģistrētas automašīnas un autoskolu darbība
Latvijā pastāvīgi dzīvojošajiem iedzīvotājiem ir aizliegts Latvijas teritorijā vadīt ārvalstīs reģistrētu
automobili, paredz Saeimas pieņemtie grozījumi Ceļu satiksmes likumā.
Likuma izmaiņas bija nepieciešamas, lai novērstu situāciju, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji brauc ar
kaimiņvalstīs reģistrētiem spēkratiem un Latvijā nemaksā nodokļus, nodevas, maksu par tehnisko
apskati un izvairās arī no soda par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Likuma grozījumi arī paredz, ka autoskolām transportlīdzekļu vadītāju apmācībai nav
nepieciešama licence. Savukārt instruktori, kas veica praktisko autovadītāju apmācību un līdz šim
strādāja kā individuālie komersanti vai pašnodarbinātas personas, ir piesaistīti autoskolām.
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveide
Saeima trešajā lasījumā apstiprināja Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumu, kas paredz
vienuviet apkopot informāciju par tām teritorijām, kurām noteikti lietošanas ierobežojumi.
Apgrūtināto teritoriju informācijas datu bāzē būs pieejama informācija par aizsargjoslām,
mikroliegumiem, piesārņotām vietām un citiem īpašuma lietošanas ierobežojumiem. Precīzu datu
pieejamība par esošajiem apgrūtinājumiem mazinās risku, kāds rodas, veicot darījumus ar
nekustamajiem īpašumiem, zemes ierīcībā, būvniecībā, lauksaimniecībā un citās nozarēs.
Likums stāsies spēkā 2011.gada 1.janvārī. Ar 2014.gadu interesentiem datus no informācijas
sistēmas izsniegs Valsts zemes dienests.
Atbalsts reģionālajiem avioreisiem
Grozījumi likumā „Par aviāciju” paredz valstij tiesības atbalstīt jaunu gaisa pārvadājumu uzsākšanu
un nodrošināšanu reģionālajās lidostās.
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Valstij būs tiesības atbalstīt gaisa pārvadājumu veikšanu sākotnēji maz noslogotos, taču sociāli un
ekonomiski svarīgos maršrutos. Atbalstu saņēmušajiem gaisa pārvadātājiem būs pienākums
regulāros lidojumus veikt par saprātīgu cenu.
Pašlaik Latvijā ir divas sertificētas reģionālās lidostas Liepājā un Ventspilī. Ir uzsākti arī Daugavpils
lidostas atjaunošanas darbi. Atbalsts reģionālajām lidostām tiks piešķirts no Satiksmes ministrijas
budžeta.
Komercdarbības atbalsts
Saeima grozījusi Komercdarbības atbalsta kontroles likumu, nosakot, ka konkrētās teritorijas,
kurās komercsabiedrībām var piešķirt reģionālās attīstības atbalstu, kā arī maksimāli pieļaujamo
atbalsta intensitāti, nosaka Ministru kabinets.
Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšana
Lai saskaņotu likumu normas ar jauno novadu karti, Saeima lēmusi par grozījumiem likumā „Par
valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, likumā „Par privatizācijas sertifikātiem” un
likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”.

Sesijas laikā komisija strādājusi pie vairākiem likumprojektiem, kas vēl nav pieņemti
galīgajā lasījumā. Turpinājumā īsumā par būtiskākajiem no tiem.
Kredītņēmēju tiesību aizsardzība
Lai aizsargātu hipotekāro kredītu ņēmējus pret nepamatotām kredītdevēju prasībām, komisija
izstrādāja grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, ko Saeima atbalstījusi 2.lasījumā.
Īpaši noteikumi attieksies uz kredītiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku.
Ja patērētājs nebūs pieļāvis būtiskus līguma pārkāpumus, kredīta devējam turpmāk nevarēs
pieprasīt izsniegtā kredīta pirmstermiņa atmaksu vai papildu nodrošinājumu, ja kredīta
nodrošinājumā esošā nekustamā īpašuma vērtība ir samazinājusies nekustamā īpašuma tirgus
izmaiņu dēļ, nosaka likumprojekts.
Tāpat kredīta devējam nebūs tiesību pieprasīt samaksu par hipotekārā kredīta nodrošinājuma
pārvērtēšanu.
Ja patērētājs nebūs pieļāvis būtiskus līguma pārkāpumus, kredīta devējam būs pienākums izskatīt
patērētāja priekšlikumu par kredīta atmaksas termiņa pagarināšanu vai kredīta valūtas maiņu.
Šādas izmaiņas kredītņēmējs varēs pieprasīt reizi gadā, un mainītie līguma nosacījumi nedrīkstēs
būt nelabvēlīgāki par tiem, ko kredītdevējs piemērotu, izsniedzot jaunu kredītu esošajā tirgus
situācijā. Kredīta devējs nedrīkstēs prasīt kompensāciju par izmaiņu veikšanu, izņemot pamatotu
maksu par pakalpojuma administratīvajiem izdevumiem.
Par būtisku līguma pārkāpumu tiks uzskatīta kredīta atmaksas vai procentu maksājumu kavēšana
ilgāk par 60 dienām vai biežāk kā trīs reizes gada laikā, katru reizi ilgāk par 30 dienām.
Publiskā un privātā partnerība
Saeimas komisija ir sākusi darbu ar Publiskās un privātās partnerības likumprojektu, kas ļaus
valstij un pašvaldībām efektīvāk piesaistīt privātos investorus infrastruktūras objektu izveidei un
citiem projektiem.
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Likumprojektam nav tiešas ietekmes uz ekonomiku, taču, stimulējot skolu, bērnudārzu celtniecību
un renovāciju, ceļu būvniecību un citu projektu norisi, tiks veicināta ekonomiskā izaugsme, uzskata
likumprojekta autori.
Likumprojekts paredz publiskās un privātās partnerības pazīmes, nosakot, ka šo partnerību Latvijā
ir iespējams īstenot gan līgumiskās (partnerības iepirkuma līgums un koncesiju līgums), gan
institucionālās (veidojot kopsabiedrības) partnerības veidā.
Darbam ar likumprojektu izveidota atsevišķa darba grupa, kas padziļināti analizē likumprojektā
ietvertās tiesību normas. Jaunais likums tiek skatīts paralēli ar izmaiņām Publisko iepirkumu
likumā, jo daļa normu abos likumos ir savstarpēji saistītas.
Valsts iepirkumi
Saeima 1.lasījumā atbalstījusi grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas mainīs iepirkumu
administratīvās procedūras un vērtēšanas kritērijus.
Paredzēts ieviest jaunu iepirkuma procedūru - konkursa dialogu -, taču izslēgt vienu no līdzšinējām
procedūrām - cenu aptauju. Konkursa dialogs piemērojams īpaši sarežģītu infrastruktūras projektu
realizācijai, galvenokārt publiskās un privātās partnerības ietvaros. Šī ir salīdzinoši elastīga
procedūra, kurā konkursa nosacījumi tiek izstrādāti sadarbībā ar pieaicinātiem kandidātiem.
Paredzēts, ka par katru konkrētu konkursa dialoga gadījumu lems Ministru kabinets.
Lai mazinātu nepamatotu sūdzību skaitu un novērstu ļaunprātīgu iepirkuma procedūru kavēšanu,
ar izmaiņām likumā paredzēts noteikt, ka, apstrīdot pasūtītāju pieņemtos lēmumus, sūdzības
iesniedzējam būs jāveic iemaksa. Nepamatotas sūdzības gadījumā pārsūdzētājs iemaksu atpakaļ
nesaņems.
Tāpat likumprojekta autori rosina Publisko iepirkumu likuma prasības turpmāk attiecināt uz
piegādes un pakalpojumu iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vismaz 30 000 latu, bet
būvdarbu iepirkumiem - vismaz 200 000 latu.
Šobrīd likums paredz stingri regulētu iepirkuma procedūru piemērošanu, ja iepirkuma paredzamā
līgumcena ir vismaz 10 000, kā arī nosaka pasūtītāja rīcību gadījumos, kad paredzamā līgumcena
pārsniedz 1000 latu.
Vienlaikus ir domāts, kā nodrošināt atklātību un pārskatāmību iepirkumiem, kuru līgumcena ir virs
1000 latiem, bet nesasniedz attiecīgi 30 000 latu piegādēm un pakalpojumiem vai 200 000 latu
būvdarbiem. Likumprojekta autori rosina Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicēt
paziņojumus par visiem šāda veida iepirkumiem un piedāvājumu iesniegšanas termiņu noteikt
vismaz 15 dienas.
Lai lieku reizi neierobežotu uzņēmējus, no trīs gadiem uz 12 mēnešiem ir saīsināts termiņš, kad
par administratīvu pārkāpumu sodīts uzņēmums nevar piedalīties iepirkumu konkursos.
Jauns Pasta likums
Saeima 2.lasījumā atbalstīja jaunu Pasta likumu, kurā pasta pakalpojumu jomā paredzēts noteikt
universālo pakalpojumu. Tas radīs priekšnoteikumus pasta pakalpojuma (tai skaitā abonēto preses
izdevumu piegādes) garantētai saņemšanai visiem lietotājiem visā Latvijas teritorijā.
Jauna Pasta likuma izstrāde nepieciešama, jo esošais likums ir novecojis un kopš tā pieņemšanas
1994.gadā pasta nozare ir būtiski mainījusies. Likumā precizēta terminoloģija, definēti līdz šim
trūkstošie jēdzieni un iekļauts atsevišķu jautājumu regulējums, kas nav pašreizējā likumā.
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Vienota sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
Saeima 1.lasījumā atbalstīja grozījumus likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, kas
paredz izveidot vienotu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas sistēmu.
Šobrīd Latvijā darbojas divu veidu regulēšanas sistēmas - valsts un pašvaldību līmenī. Valsts
regulējamās nozarēs ir izveidots viens regulators - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
Savukārt pašvaldību regulējamās nozares nosaka attiecīgās pašvaldības izveidota iestāde.
Grozījumi Aizsargjoslu likumā
Saeimas komisija turpināja strādāt pie grozījumiem Aizsargjoslu likumā. Likuma grozījumiem
3.lasījumam saņemti daudzi priekšlikumi, kurus izvērtēja atsevišķa darba grupa. Likuma izmaiņām
jāatspoguļo sabalansētība starp vides aizsardzību un reģionālo attīstību.
Plūdu ierobežošana
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 3.lasījumam sagatavojusi
grozījumus Ūdens apsaimniekošanas likumā, kas nosaka, ka jāveido plūdu pārvaldīšanas plāns un
jāizstrādā precīzas kartes, kurās iezīmētas potenciālo plūdu skartās teritorijas.
Tāpat grozījumi paredz likumu papildināt ar peldvietu ūdens un peldvietas definīciju, noteikt
Ministru kabinetam tiesības regulēt peldvietu izveidošanas, uzturēšanas kārtību un drošības
prasības, kā arī paredzēt Ministru kabinetam tiesības noteikt informatīvo uzrakstu un simbolu
lietošanu.
Dzīvnieku aizsardzība
Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā Saeimā atbalstīti pirmajā lasījumā. Šie grozījumi
vērsti uz apdraudēto dzīvnieku un augu reģistra izveidi, kā arī informācijas pieejamības
ierobežošanu attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu atrašanās vietām. Savukārt grozījumi
Dzīvnieku aizsardzības likumā paredz gan izmaiņas definīcijās, gan arī grozījumus dzīvnieku
aizsardzības un labturības normās un apdraudēto sugu dzīvnieku tirdzniecības regulējumā.
Dzelzceļa pārvadājumi
Saeima 2.lasījumā atbalstījusi grozījumus Dzelzceļa likumā, kas precizē Valsts dzelzceļa
administrācijas, kā arī Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas funkcijas. 2.lasījumā atbalstīti arī
grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā. Šajos likuma grozījumos paredzēts saskaņot tiesību
normas ar likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” un Valsts darba inspekcijas likumu.

Īstenojot parlamentāro kontroli pār izpildvaras darbu, komisijas deputāti ir diskutējuši par
vairākiem tautsaimniecībai būtiskiem jautājumiem. Turpinājumā īsumā par dažām no
diskusijām.
Saeimas komisija pārrunāja problēmas, kas rodas saistībā ar Konkurences likuma grozījumu
piemērošanu. Likuma grozījumu mērķis bija neļaut mazumtirdzniecības uzņēmumiem noteikt
diskriminējošus noteikumus pārtikas ražotājiem. Pārrunājot konkurences uzraudzību
mazumtirdzniecībā, deputāti norādīja uz nepieciešamību veicināt vietējo pārtikas produktu noietu.
Deputāti rosināja atbildīgās iestādes skaidrāk un patērētājiem pamanāmāk noteikt prasības
pārtikas produktu marķējumā norādīt izcelsmes valsti.
Izvērtējot komisijas priekšsēdētāja biedra Venta Armanda Kraukļa priekšlikumu veikalos noteikt
maksimālo pieļaujamo piecenojumu pamatpārtikas precēm, komisija secināja, ka ierosinājums nav
viennozīmīgs. Tāpēc diskusija par to turpināsies arī nākamajā sesijā. Vienlaicīgi deputāti rosināja
izpildvaru uz kompleksu rīcību vietējo ražotāju atbalstam.
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Lai diskutētu par priekšnoteikumiem uzņēmumu kreditēšanas atjaunošanai, komisija tikās ar
Latvijas Komercbanku asociācijas un Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārstāvjiem, kā arī
Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Finanšu
ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
speciālistiem. Komisijas deputātus interesēja komercbanku skatījums uz iespējami drīzu normālas
kreditēšanas apjomu atsākšanos.
Tāpat komisijas deputāti ar lauksaimniekiem apsprieda iespējamo valsts atbalstu krīzes situācijā
nonākušajai nozarei. Komisija vienojās aicināt Ministru prezidentu atbalstīt lauksaimniekus, tostarp
nodrošināt pieeju eksporta garantijām un iespēju ātrāk saņemt gan valsts subsīdijas, gan Eiropas
Savienības finansējumu.
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SOCIĀLO UN DARBA LIETU KOMISIJA
Darba tiesības, nodarbinātības tendences un bezdarbs, pensijas un pabalsti, ģimenes ārsti un
slimnīcas, farmācija un sabiedrības veselība, sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, situācija
pansionātos un aprūpes centros, sociālā budžeta izlietojums - tie ir pamatjautājumi, ar kuriem savā
ikdienā strādā Sociālo un darba lietu komisija. Tās ziņā ir gan sociālās jomas likumprojekti, gan
nozares ministriju un aģentūru darba pārraudzība. Komisijas sēdēs bieži viesi ir Labklājības
ministrijas un Veselības ministrijas ierēdņi, savukārt deputāti dodas izbraukuma sēdēs uz
reģioniem, lai klātienē iepazītos ar situāciju sociālās aprūpes iestādēs. Komisijas darbā aktīvi
iesaistās invalīdu un pensionāru organizācijas, kā arī sociālie partneri un pašvaldību pārstāvji, jo
tieši vietējā vara pilsētās un pagastos veic nozīmīgu sociālo funkciju. Komisijas pārraudzībā
darbojas divas apakškomisijas - Sociālās drošības apakškomisija un Sabiedrības veselības
apakškomisija.

Komisijas sēdē, strādājot pie likumprojekta. Pie galda no kreisās: A.Bērziņš, A.Barča, S.Bendrāte.

Komisijas sastāvs:
Aija Barča (TP)
Silva Bendrāte (JL)
Andris Bērziņš (ZZS)
Ainars Baštiks (LPP/LC)
Oļegs Deņisovs (SC)
Māris Grīnblats (TB/LNNK)
Valdis Ģīlis (TP)
Andrejs Klementjevs (SC)
Vitālijs Orlovs (SC)
Dagnija Staķe (ZZS)
Ausma Ziedone-Kantāne (JL)

priekšsēdētāja
priekšsēdētājas biedre
sekretārs
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Šī gada sākums sociālajā jomā iezīmējās ar vairākām
nepatīkamām, ekonomisko apstākļu diktētām pārmaiņām ‐
valdība sadārdzināja pacientu maksājumus par veselības aprūpi,
Saeima bija spiesta šogad „iesaldēt” pensiju indeksāciju.
Komisijas deputātu uzmanības centrā ir bezdarba situācija,
lūkojot, kā nodrošināt pabalstu izmaksu aizvien pieaugošajam bezdarbnieku skaitam un
kādas izmaiņas krīzes apstākļos nepieciešamas bezdarbnieku pabalstu sistēmā.
Tajā pat laikā esam raduši iespēju palielināt stipendijas bezdarbniekiem, vienlaikus
atvieglojot un vienkāršojot to administrēšanu.
Komisija strādā ne tikai pie Ministru kabineta iesniegto likumprojektu sagatavošanas, bet
pati aktīvi izstrādā likumu projektus. Starp tādiem minami grozījumi Ārstniecības likumā,
grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā, grozījumi Farmācijas likumā, kā arī Latvijas
Sarkanā Krusta likums.
Komisijai padomā arī vairāki pasākumi birokrātijas mazināšanai. Tā ar 1.jūliju plānots
likvidēt Sociālo pakalpojumu pārvaldi ‐ gan taupības nolūkos, gan arī tādēļ, lai novērstu
atsevišķu funkciju dublēšanos. Savukārt sociālās aprūpes centrus iecerēts pakāpeniski
pārveidot par valsts kapitālsabiedrībām, tādējādi veicinot lietderīgāku budžeta līdzekļu
izlietojumu un vienlaicīgi ļaujot centriem noteikt pašiem savu cenu par darba terapijas
ietvaros saražotajiem produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem.
Neliels, taču konsekvents solis, lai samazinātu Saeimas izdevumus, bija Nodarbinātības
apakškomisijas likvidēšana janvāra beigās. Tāpat, lai gan komisija saņem daudz ielūgumu
apmeklēt ārvalstis, mūsu deputāti ir vienojušies līdz absolūtam minimumam samazināt to
komandējumu skaitu, kas prasa izdevumus no parlamenta puses.
Plānojam, ka nākamajā sesijā varēsim sākt darbu pie apjomīgiem grozījumiem Darba
likumā, ko mums drīzumā vajadzētu saņemt no valdības.

Aija Barča,
Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja
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Saeima ziemas sesijā ir pieņēmusi virkni komisijas sagatavotu likumu. Turpinājumā īsumā par
katru no tiem.
Stipendijas bezdarbniekiem
Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā paredz no 2009.gada marta palielināt
stipendijas bezdarbniekiem.
Saskaņā ar likuma grozījumiem bezdarbnieki, kas apgūst kādu profesiju, līdzšinējo 40 latu vietā
saņem 70 latus, savukārt stipendija tiem bezdarbniekiem, kas iegūst neformālo izglītību, pieaugusi
no 25 līdz 35 latiem. Vienlaikus bezdarbniekiem vairs nemaksā īres un transporta izdevumu
kompensāciju, kas pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem ir vidēji 6,82 lati mēnesī
vienam bezdarbniekam.
Jaunā kārtība mazina birokrātiju un ir ērtāka NVA klientiem. Agrāk, kad apmācības laikā
bezdarbnieks mainīja mācību vietu, dzīvesvietu un līdz ar to arī transporta veidu, ikreiz bija jāveic
izmaiņas starp bezdarbnieku un NVA noslēgtajā līgumā, kā arī jāmaina kompensācijas apmērs,
kas aģentūrai prasīja ievērojamus laika un cilvēkresursus.
Pensiju indeksācija
Grozījumi likumā „Par valsts pensijām” nosaka jaunu pensiju indeksācijas kārtību. Saskaņā ar
likumu valsts pensijas tiks pārskatītas vienu reizi gadā - 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa
cenu indeksu, citiem vārdiem sakot, inflācijas rādītājus.
Savukārt likuma pārejas noteikumi nosaka, ka 2009.gadā valsts pensijas netiek pārskatītas. Tas
nozīmē, ka pensijas šogad netiks indeksētas un paliks pašreizējā līmenī.
Mediķu darbs
Komisijas izstrādātie un Saeimas pieņemtie grozījumi Ārstniecības likumā paredz risināt situāciju
ar medicīnas darbinieku nodarbinātību. Lai nopelnītu, augstas raudzes speciālisti ir spiesti braukt
no vienas slimnīcas uz otru, lai gan darbs viņiem būtu arī savā slimnīcā. Pēc mediķu arodbiedrības
ierosinājuma sagatavotie likuma grozījumi faktiski ļauj mediķiem savā darba vietā legāli strādāt
vairāk.
Likuma grozījumi paredz, ka pēc darba devēja vai ārstniecības personas iniciatīvas ārstniecības
personām var noteikt pagarināto normālo darba laiku, kas nepārsniedz 60 stundas nedēļā un 240
stundas mēnesī.
Tāpat noteikts, ka ārstniecības personu aizliegts sodīt vai citādi tieši vai netieši radīt tai
nelabvēlīgas sekas, ja šī persona nepiekrīt tāda normālā darba laika noteikšanai, kas pārsniedz
Darba likumā noteikto normālo darba laiku.
Savu atbalstu šādiem likuma grozījumiem paudusi gan Latvijas Veselības un sociālās aprūpes
darbinieku arodbiedrība, gan Latvijas Ārstu biedrība.
Latvijas Sarkanā Krusta likums
Saeimā pieņemtais Latvijas Sarkanā Krusta likums nosaka Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) tiesisko
statusu, darbības pamatuzdevumus, kā arī Sarkanā Krusta emblēmas un nosaukuma lietošanas
pamatus. Saskaņā ar likumu LSK organizācija darbojas kā brīvprātīgs palīgs valsts institūcijām un
pašvaldībām humānās darbības jomā, sniedzot palīdzību katastrofu un bruņotu konfliktu gadījumā.
LSK pamatuzdevumi ir sniegt palīdzību konfliktos cietušajiem, būt gatavam reaģēt ārkārtas
situācijās, veikt humāno darbu sabiedrības labā, līdzdarboties pazudušo personu meklēšanā un
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popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības un Sarkanā Krusta kustību. LSK uzdevums ir
arīdzan popularizēt un veicināt bezatlīdzības asins donoru kustību. Viens no organizācijas
pienākumiem ir arī Goda donora nosaukuma piešķiršana daudzkārtējiem donoriem.
Precizējošas izmaiņas
Grozījums likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” svītro norādi uz nodarbinātības
speciālā budžeta līdzekļu izmantošanu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā
noteiktajām īres un transporta izdevumu kompensācijām bezdarbnieku profesionālās un
neformālās apmācības laikā, ņemot vērā, ka šādas kompensācijas no 2009.gada marta vairs
netiek maksātas.
Ar likumu „Grozījums Farmācijas likumā” tiek pagarināts atsevišķu farmācijas jomu regulējošo
Ministru kabineta noteikumu darbības laiks ar nolūku nodrošināt likumdošanas pēctecību.
Grozījums likumā „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību” saskaņo likumu ar jauno
administratīvi teritoriālo iedalījumu, jo pēc 2009.gada 1.jūlija Latvijā būs republikas pilsētas un
novadu pašvaldības.

Komisijas sēdēs runāts par būtiskiem veselības un labklājības nozares jautājumiem, kas ir
sabiedrības uzmanības centrā.
Pacientu iemaksas
Komisijas deputātu uzmanības lokā šajā sesijā bija izmaiņas veselības aprūpes jomā, kurā jau
piedzīvotas sāpīgas izmaiņas. Ar valdības lēmumu un bez diskusijas atbildīgajā parlamenta
komisijā no 1.marta paaugstināti pacientu maksājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem.
Komisijas deputāti pauda bažas, ka maksa tiek prasīta arī no trūcīgām personām, kas iepriekš no
tās bija atbrīvotas. Tas varētu veicināt situāciju, kad pacienti savlaicīgi nevēršas pie ārsta, līdz ar
to slimības netiek diagnosticētas un ārstētas to sākuma stadijā, kad ārstniecības process valstij ir
salīdzinoši lētāks. Tāpat varētu pieaugt risks, ka pacienti stacionāros nespēs samaksāt par
saņemtajiem pakalpojumiem un šīs izmaksas gulsies uz pašu ārstniecības iestāžu vai pašvaldību
pleciem, kurām nav līdzekļu, lai iedzīvotājiem piešķirtu pabalstus medicīnas izdevumu segšanai.
Mājas aprūpe un mazās slimnīcas
Veselības nozares reformu kontekstā komisijā aktualizējās jautājums par mājas aprūpes sistēmas
veidošanu, kas pēc Veselības ministrijas (VM) informācijas valstij izmaksās trīs reizes lētāk nekā
ārstēšanās stacionārā. Tāpat viena no aktualitātēm, kas komisijas dienaskārtībā būs arī nākamajā
sesijā, ir VM plānotā 13 mazo slimnīcu pārprofilēšana, veidojot tās par aprūpes slimnīcām.
Komisija paturēs šos jautājumus savā redzeslokā un sekos, kā tiek nodrošināta pakalpojumu
pieejamība šo stacionāru bijušajiem klientiem.
Izmaiņas slimības lapās
Skatot šo jautājumu, komisija aicināja ministrijas uzsākt darbu pie vairākiem uzlabojumiem
pārejošas darba nespējas noteikšanā un slimību lapu izsniegšanā. Pirmkārt, plānots noteikt, ka
ģimenes ārsts pacientu pie ārsta - speciālista nosūta ne vēlāk kā trīsdesmitajā dienā pēc
saslimšanas. Tas palīdzētu mazināt risku, ka slimība iegūst hronisku raksturu, un reizē uzlabotu
negodprātīgu „slimnieku” kontroli. Patlaban šis termiņš ir 45 dienas. Otrkārt, Labklājības ministrijai
uzdots veikt aprēķinus, lai izvērtētu iespēju no 52 uz 26 nedēļām samazināt maksimālo pārejošas
darba nespējas ilgumu. Vairumā gadījumu, izņemot atsevišķās diagnozes, ar pusgadu ir jābūt
pietiekami, lai cilvēks atgūtu darba spējas, secināja deputāti. Treškārt, iespējamā invaliditāte
turpmāk būtu jāvērtē, vēlākais, ceturtajā mēnesī pēc darba nespējas iestāšanās. Tas būtu viens no
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veidiem, kā veicināt pacientu atveseļošanos un reizē kontrolēt pēdējos gados krasi pieaugošo
darba nespējas gadījumu skaitu un ilgumu. Patlaban tas, vai darba nespēja ir pārejoša un
pacientam jāturpina ārstēšanās, vai arī ir iestājusies invaliditāte Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijai jāvērtē ne vēlāk kā pēc pusgada.
Nodarbinātības situācija
Sociālo un darba lietu komisijas uzmanības lokā šajā sesijā neapšaubāmi bija bezdarba jautājumi.
Krasi mainoties bezdarba situācijai valstī, strauji samazinoties darba piedāvājumam un augot
pieprasījumam pēc brīvajām darba vietām, deputāti rūpīgi sekoja arī bezdarbnieka pabalsta
izmaksai pieejamo finanšu resursu dinamikai. Deputātus interesēja arī tas, kā NVA un Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra samazinātu cilvēkresursu ietvaros tiek galā ar pieaugošo
pieprasījumu pēc bezdarbnieka pabalsta. Tāpat komisijā diskutēts par iespējamajām izmaiņām
bezdarbnieka pabalsta izmaksas kārtībā, analizējot iespēju līdz deviņiem mēnešiem pagarināt
pabalsta saņemšanas ilgumu visiem bezdarbniekiem neatkarīgi no darba stāža.
Reformas sociālās aprūpes jomā
Komisija sesijas noslēgumā Saeimā pulcēja visu 33 valsts sociālās aprūpes centru vadītājus, lai
runātu par to, kā samazināta finansējuma
apstākļos nodrošināt aprūpi cilvēkiem ar
garīga rakstura traucējumiem. Kā galvenie
secinājumi izkristalizējās nepieciešamība
līdzekļu taupības nolūkā likvidēt Sociālo
pakalpojumu pārvaldi, kā arī optimizēt
sociālās aprūpes centru darbu, pārveidojot
tos par valsts kapitālsabiedrībām.

No kreisās: D.Staķe, Ē.Zommere, I.Feldmane.

Pensiju 2.līmenis
Deputāti strādāja arī pie izmaiņām Valsts fondētu pensiju likumā, kas saspringtā budžeta situācijā
līdz diviem procentiem paredz samazināt sociālo iemaksu likmi otrajā pensiju līmenī. Tas ļautu
palielināt sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumus. No 2011.gada iemaksu likmi
paredzēts atkal pakāpeniski palielināt. Patlaban otrajā pensiju līmenī tiek ieskaitīti astoņi procenti
no darba ņēmēja ienākumiem.
Likumi procesā
Komisija šajā sesijā turpināja darbu pie jaunā Invaliditātes likuma un Pacientu tiesību likuma, kā arī
grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likumā, kas paredz nodrošināt valsts
finansētu sociālo rehabilitāciju arī no vardarbības cietušiem pieaugušajiem un vardarbības
veicējiem. Patlaban valsts apmaksā rehabilitāciju tikai vardarbībā cietušiem bērniem.
Psiholoģiskās palīdzības regulējums
Sadarbībā ar psihologu profesionālajām asociācijām komisija plāno uzsākt darbu pie jauna likuma,
kas regulētu psiholoģiskās palīdzības sniegšanu, noteiktu psiholoģijas pakalpojumu sniedzēju
reģistrāciju un reglamentētu šīs profesijas pārstāvju darbu. Patlaban šī joma nav tiesiski regulēta.
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MANDĀTU, ĒTIKAS UN IESNIEGUMU KOMISIJA
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas galvenie uzdevumi noteikti Saeimas kārtības rullī.
Komisija sagatavo lēmuma projektus par deputātu mandātu apstiprināšanu vai to atsaukšanu, kā
arī par deputātu saukšanu pie atbildības. Tāpat komisijas uzdevums ir pārraudzīt Saeimas
deputātu ētikas kodeksa ievērošanu un izskatīt kodeksa pārkāpumu lietas. Komisijas pienākumos
ietilpst arī ikmēneša pārskata sagatavošana par iesniegumiem, kas saņemti Saeimas Sabiedrisko
attiecību birojā, un par to izskatīšanu Saeimas frakcijās un komisijās. Komisijā strādā pa vienam
deputātam no katras Saeimā pārstāvētās frakcijas.

Mandātu un ētikas komisijas sēde. No kreisās: konsultante L.Pričina, A.Latkovskis, A.Bērziņš, M.Ārbergs,
S.Dolgopolovs, B.Rivža, V.Buhvalovs, I.Kalniņš, J.Kursīte-Pakule.

Komisijas sastāvs:
Sergejs Dolgopolovs (SC)
Māris Ārbergs (TP)
Baiba Rivža (ZZS)
Andris Bērziņš (LPP/LC)
Valērijs Buhvalovs (PCTVL)
Imants Kalniņš (TB/LNNK)
Janīna Kursīte-Pakule (PS)
Ainars Latkovskis (JL)

priekšsēdētājs
priekšsēdētāja biedrs
sekretārs
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Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai šī gada ziemas
sesijas laikā ir bijušas 16 komisijas sēdes. Komisijas darbā ir
bijuši daudzi jautājumi, kas saistīti ar mandātu atjaunošanu
un apstiprināšanu. Kopš janvāra deputāta mandāts atjaunots
sešiem deputātiem, savukārt četriem deputāta mandāts
apstiprināts uz laiku, kamēr Saeimā ievēlētie deputāti strādā
valdībā. Komisijas pienākumos ietilpst arī deputātu
administratīvo pārkāpumu izskatīšana un attiecīga Saeimas
lēmuma projekta sagatavošana. Šīs sesijas laikā tika izskatītas divas administratīvo
pārkāpumu lietas par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu un sagatavoti lēmuma
projekti par deputātu saukšanu pie administratīvās atbildības.
Strādājot pie likumdošanas jautājumiem, komisija sagatavoja grozījumus likumā „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, dodot tiesības Saeimas
deputātiem savu amatu savienot ar dienestu Zemessardzē. Mēs iesniedzām grozījumus
atbildīgajai komisijai, kas tālāk virzīja šos grozījumus apstiprināšanai Saeimā.
Man ir liels prieks, ka Saeimā ir izveidots Apmeklētāju un informācijas centrs, kas nodrošina
lielāku saikni ar tautu. Centrs ir atvērts ikvienam apmeklētājam un, lai iesniegtu
iesniegumus un uzzinātu vairāk par Saeimas darbu, nav nepieciešama caurlaide. Liela daļa
mūsu komisijas darba bija veltīta jaunās kārtības izstrādei, nosakot, kā tiks izskatīti
iesniegumi un kā strādās pats centrs. Šīs sesijas laikā uzsākām jaunu praksi ‐ skatīt
iedzīvotāju iesniegumus, kas adresēti Prezidijam un kurus tas lūdzis izskatīt Mandātu,
ētikas un iesniegumu komisijā. Iedzīvotāji Saeimā vēršas ar jautājumiem par Saeimas
deputātu un Ministru kabineta darbu, kā arī iesniedz priekšlikumus par likumdošanas
jautājumiem.
Šīs sesijas laikā Saeimā viesojās Ukrainas prezidenta un premjera administrācijas pārstāvji,
kuri vēlējās iepazīties ar mūsu komisijas pieredzi, organizējot cilvēku pieņemšanu un
iesniegumu izskatīšanu.

Sergejs Dolgopolovs,
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētājs
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PIEPRASĪJUMU KOMISIJA
Pieprasījumu komisija strādā galvenokārt divos virzienos. Viens no tās uzdevumiem ir Saeimas
deputātu pieprasījumu izskatīšana, ko valdības locekļiem iesnieguši Saeimas deputāti. Izskatot
konkrēto pieprasījumu, uz komisijas sēdi tiek aicināts attiecīgais ministrs vai Ministru prezidents.
Otrs darbības virziens ir sabiedrībā aktuālu jautājumu izskatīšana, uzklausot atbildīgo iestāžu,
nozaru ekspertu un nevalstiskā sektora skaidrojumus un viedokļus.

Pieprasījumu komisijas sēde. No kreisās: J.Dukšinskis, P.Putniņš, A.Slakteris, I.Valers, J.Porietis,
J.Sokolovskis, G.Laicāns, A.Brigmanis, Dz.Ābiķis.

Komisijas sastāvs:
Augusts Brigmanis (ZZS)
Dzintars Ābiķis (TP)
Gunārs Laicāns (PS)
Guntis Bērziņš (JL)
Ilma Čepāne (PS)
Jānis Dukšinskis (LPP/LC)
Aleksandrs Mirskis (SC)
Vitālijs Orlovs (SC)
Leopolds Ozoliņš (ZZS)
Raimonds Pauls (TP)
Jānis Porietis (TP)
Pauls Putniņš (ZZS)
Inguna Rībena (JL)
Atis Slakteris (TP)
Juris Sokolovskis (PCTVL)
Ainārs Šlesers (LPP/LC)
Jānis Urbanovičs (SC)
Imants Valers (TP)

priekšsēdētājs
priekšsēdētāja biedrs
sekretārs
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Komisijas pamatfunkcijas ir saistītas ar deputātu
pieprasījumu izskatīšanu. Šīs sesijas laikā komisijai ir
notikušas 17 sēdes, kurās esam izskatījuši četrus deputātu
pieprasījumus, tostarp divus pieprasījumus iekšlietu
ministram Marekam Segliņam saistībā ar Valsts policijas un
valsts aģentūras „Materiālās rezerves” darbu, pieprasījumu
Ministru prezidentam Ivaram Godmanim par valsts zivju
audzētavu turpmāko apsaimniekošanu, kā arī izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai
Koķei par rīcību izglītības un zinātnes sistēmā.
Komisija skata ne tikai deputātu pieprasījumus, bet arī citas sabiedrībā aktuālas tēmas. Tas
palīdz deputātiem formulēt savas frakcijas viedokli par konkrētiem likumdošanas
priekšlikumiem. Piemēram, pirms Saeimā skatīt grozījumus „Maksātnespējas likumā”
komisijas sēdē tikāmies ar Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāvjiem, kas ir vieni no
ieinteresētajām pusēm šajā procesā. Uz komisijas sēdēm, lai atskaitītos par savu darbu,
vairākkārtēji ir nākuši arī valdību vadītāji un atbildīgie nozaru ministri, piesaistot lielu masu
mediju uzmanību.
Aktuālākie jautājumi komisijas darba kārtībā šajā sesijā ir bijuši Satversmes grozījumi, par
kuriem izvērsās plašas diskusijas, un jautājums par zivju audzētavu turpmāko
apsaimniekošanu. Komisijas sēdēs notikušās diskusijas sekmēja to, ka zivju audzētavas
netiks privatizētas. Interesanta saruna bija ar Latvijas Universitātes pārstāvi par
demogrāfisko situāciju valstī, kas sniedza mums ieskatu par Latvijas attīstības
perspektīvām.
Nešaubīgi komisija dzīvos laika garam līdzi un nākamās sesijas laikā mūsu redzeslokā būs
jautājumi, kas skar ekonomisko situāciju valstī un tautsaimniecības stabilizāciju, kā arī
nozaru pārstrukturizāciju.

Augusts Brigmanis,
Pieprasījumu komisijas priekšsēdētājs
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PUBLISKO IZDEVUMU UN REVĪZIJAS KOMISIJA
Publisko izdevumu un revīzijas komisija nav likumdošanas komisija tradicionālajā izpratnē. Tās
pamatdarbs ir Valsts kontroles ziņojumu izskatīšana un konstatēto trūkumu novēršanas
uzraudzība. Auditēto ministriju un iestāžu pārstāvjiem komisijai jāsniedz informācija par Valsts
kontroles konstatēto trūkumu novēršanas termiņiem. Ja institūcijas nav pilnībā novērsušas
pārkāpumus, Publisko izdevumu un revīzijas komisija skaidro iemeslus, uzklausa argumentus un,
izvērtējot situāciju, nosaka papildu termiņus trūkumu novēršanai. Tāpat komisija pārbauda
Saeimas grāmatvedību, izdevumu lietderību un likumību, kā arī parlamenta gada pārskatus.
2009.gada ziemas sesijā komisijai tika uzticēta starptautiskā aizdevuma izlietošanas uzraudzība,
kuras ietvaros darbam komisijā tika piesaistīti eksperti gan no valsts institūcijām, gan arī no
nevalstiskā sektora.

Komisijas sēdē 2009.gada 8.aprīlī, ar ekspertiem spriežot par finanšu sektora uzraudzību.

Komisijas sastāvs:
Andris Bērziņš (ZZS)
Aleksejs Vidavskis (SC)
Jānis Lagzdiņš (TP)
Vitālijs Aizbalts (LPP/LC)
Uldis Briedis (TP)
Juris Dalbiņš (TP)
Oļegs Deņisovs (SC)
Arturs Krišjānis Kariņš (JL)
Jānis Klaužs (TP)
Sarmīte Ķikuste (JL)
Ingmārs Līdaka (ZZS)
Jakovs Pliners (PCTVL)
Jānis Reirs (JL)
Anna Seile (PS)
Oskars Spurdziņš (TP)
Dagnija Staķe (ZZS)
Kārlis Šadurskis (PS)
Jānis Tutins (SC)

priekšsēdētājs
priekšsēdētāja biedrs
sekretārs
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Kopš gada sākuma Publisko izdevumu un revīzijas komisijai ir
notikušas 36 sēdes. Izskatot Valsts kontroles ziņojumus,
komisijas sēdēs diskutēts par vairākiem sabiedrībai
nozīmīgiem revīzijas ziņojumiem, tostarp par Dienvidu tilta
būvniecību, valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie
īpašumi” darbu, situāciju lidostā „Rīga” un citām
aktualitātēm. Komisija rūpīgi seko Valsts kontroles konstatēto
trūkumu novēršanai un, ja kāds jautājums konsekventi netiek
risināts, komisija var lūgt izvērtēt atbildīgo amatpersonu
atbilstību to ieņemamajam amatam. Šīs sēdes ir ļoti nozīmīgas, jo deputāti saņem
informāciju gan no Valsts kontroles, gan arī no atbildīgajām institūcijām, kas sniedz plašu
ieskatu valsts finansiālajā situācijā. Īpaši svarīgs šis finansiālais aspekts kļūst, pieņemot
budžetu, kad nepieciešams vērtēt to, kurās iestādēs un cik veiksmīgi tiek izlietoti naudas
līdzekļi.
Nozīmīgs komisijas uzdevums ir starptautiskā aizdevuma izlietojuma un valsts ekonomikas
stabilizācijas plāna īstenošanas uzraudzība. Šajā procesā ir pieaicināti 13 eksperti, tostarp
nevalstisko organizāciju, banku sektora, kā arī arodbiedrību un darba devēju pārstāvji.
Uzraugot starptautiskā aizdevuma izlietošanu, ir jāredz ne tikai tas, cik naudas valstī
ieplūst, bet arī rūpīgi jāvērtē, kāpēc un cik naudas ir vajadzīgs vienai vai otrai nozarei.
Svarīgi, lai tiktu izpildītas uzņemtās saistības ar Eiropas Savienību un Starptautisko Valūtas
fondu. Šī nauda nav uzdāvināta, tā nav humānā palīdzība vai labdarība. Nauda aizdota uz
procentiem. Tāpēc ir ļoti būtiski pēc iespējas efektīvāk izmantot šos līdzekļus un „sildīt”
tautsaimniecību. Lai to panāktu, ir jāveic efektīvas strukturālas reformas, tostarp valsts
administrācijā, izglītības un veselības sistēmā, ES struktūrfondu sadalē un citur. Komisijas
uzdevums ir sekot līdzi nozaru progresam, taču šobrīd nozaru ministriju sniegtā informācija
ir nepilnīga un nav savlaicīga, kas ievērojami apgrūtina komisijas darbu. Informācijas
kvalitāte nenozīmē papīra daudzumu, bet gan tā saturisko daļu.
Jūnijā komisija izstrādās atzinumu, kurā būs izvērtēts, cik efektīvi izlietoti aizdevuma
līdzekļi un kā norit uzsāktās reformas. Tāpat ziņojumā komisija apkopos arī konkrētus
ieteikumus, kuru izpildi deputāti kontrolēs.
Vēl viena komisijas funkcija ir Saeimas tēriņu uzraudzība. Gribētu norādīt, ka šogad
Saeimas budžets ir stipri samazināts. Mēs rūpīgi vērtējam visus iepirkumus, plānotos
komandējumus un domājam, kā ietaupīt arī uz ēku renovācijas rēķina.

Andris Bērziņš,
Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs
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SAIMNIECISKĀ KOMISIJA
Parlamenta Saimnieciskās komisijas ziņā ir Saeimas saimniecības uzraudzība un kontrole. Katru
gadu sadarbībā ar Saeimas Kanceleju komisija sagatavo ikgadējo Saeimas budžeta pieprasījumu.
Komisija arī koordinē Saeimas frakciju, komisiju un deputātu darba nodrošinājumu, uzrauga valsts
iepirkumus, ēku remontus, kā arī Saeimas finanšu līdzekļu izlietojumu. Tāpat komisija lemj par
kompensācijām deputātiem par dzīvojamo telpu īri vai viesnīcas izdevumiem, transporta un sakaru
izdevumiem.

Saimnieciskās komisijas sēde. No kreisās: V.E.Bresis, M.Mitrofanovs.

Komisijas sastāvs:
Vilnis-Edvīns Bresis (ZZS)
Vents Armands Krauklis (TP)
Anatolijs Mackevičs (LPP/LC)
Igors Aleksandrovs (JL)
Ainars Baštiks (LPP/LC)
Guntis Blumbergs (ZZS)
Ingrīda Circene (JL)
Sergejs Fjodorovs (SC)
Māris Grīnblats (TB/LNNK)
Valdis Ģīlis (TP)
Madars Lasmanis (JL)
Sergejs Mirskis (SC)
Miroslavs Mitrofanovs (PCTVL)
Artūrs Rubiks (SC)
Gunārs Upenieks (ZZS)

priekšsēdētājs
priekšsēdētāja biedrs
sekretārs
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Šī sesija bija raksturīga ar vienu galveno iezīmi ‐ mēs strādājām
ļoti stingras finanšu līdzekļu ekonomijas režīmā. Mūsu
komisijas dienas kārtībā vairs nebija jautājumu par, piemēram,
datoru vai citas tehnikas iepirkumiem Saeimas vajadzībām.
Deviņās komisijās sēdēs mēs galvenokārt izskatījām
iesniegumus par kompensāciju piešķiršanu vai arī izmaksu
pārtraukšanu, jo līdz ar valdības maiņu daudzi deputāti atgriezās Saeimā, savukārt citi sāka
strādāt par ministriem. Līdz ar šīm izmaiņām komisijai bija jādomā arī par to, kā šajos
taupības apstākļos praktiski nodrošināt katra deputāta darbu.
Manuprāt, mēs veiksmīgi esam tikuši galā ar šiem uzdevumiem un domāju, ka tāpat arī
strādāsim nākamajā sesijā.
Intensīvāks darbs mūsu komisijai gaidāms tajā brīdī, kad no Ministru kabineta saņemsim
budžeta grozījumu projektu. Tad arī lūkosim Saeimas budžetu pieskaņot tām vēsmām, kas
valda valdībā un valstī kopumā. Lai arī Saeima jau gada sākumā ievērojami ‐ par 15
procentiem ‐ samazināja parlamenta saimnieciskos tēriņus un pēdējos gados kopumā par 40
procentiem sarukušas arī deputātu algas, acīmredzot būs jāmeklē, kur vēl varētu ekonomēt.

Vilnis‐Edvīns Bresis,
Saimnieciskās komisijas priekšsēdētājs
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NACIONĀLĀS DROŠĪBAS KOMISIJA
Nacionālās drošības komisija izskata jautājumus, kas skar Latvijas drošību un aizsardzību, kā arī
ar šo sfēru saistītās ekonomiskās, politiskās, sociālās, militārās, zinātniskās, tehniskās un citas
intereses. Komisijas darbības galvenie uzdevumi noteikti Nacionālās drošības likumā, Valsts
drošības iestāžu likumā un Operatīvās darbības likumā.
Komisijai nav paredzēta likumdošanas funkcija, bet tā veic parlamentāro uzraudzību pār valsts
drošības iestādēm - Satversmes aizsardzības biroju, Militārās izlūkošanas un drošības dienestu,
Drošības policiju. Komisijas deputāti regulāri uzklausa šo drošības iestāžu vadītāju ziņojumus un
pārskatus, kā arī iepazīstas ar šo iestāžu dienesta dokumentiem un sniegto informāciju.
Komisijas uzdevumos ietilpst arī Nacionālās drošības koncepcijas un Valsts aizsardzības
koncepcijas apstiprināšana. Komisija arī izvērtē valsts drošības iestāžu personāla komplektēšanas
principus, akceptē un pārrauga nacionālās drošības vajadzībām piešķirto budžeta līdzekļu
izlietojumu, kā arī izvērtē valsts drošības iestāžu budžeta projektus. Komisijas sēdes ir slēgtas un
atbilstoši izskatāmajai tēmai tiek klasificētas, nosakot tās slepenības pakāpi.
Komisijas sastāvs:
Māris Kučinskis (TP)
Dzintars Zaķis (JL)
Gundars Daudze (ZZS)
Ivars Godmanis (LPP/LC)
Juris Dobelis (TB/LNNK)
Andrejs Klementjevs (SC)
Dzintars Zaķis (JL)

priekšsēdētājs
priekšsēdētāja biedrs
sekretārs
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Nacionālās drošības komisija ziemas sesijas laikā sanāca uz 25 sēdēm. Ņemot vērā, ka komisijas
darba specifika paredz klasificētas informācijas izskatīšanu, sēdes bija slēgtas.
Veicot parlamentāro kontroli saskaņā ar Nacionālās drošības likumu un Valsts drošības iestāžu
likumu, komisija pēc 13.janvāra notikumiem tikās ar valsts drošības iestāžu augstākajām
amatpersonām - iekšlietu ministru Mareku Segliņu, Valsts policijas Galvenās kriminālizmeklēšanas
pārvaldes priekšnieku Daili Lūku, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieku
Valdi Voinu, Drošības policijas priekšnieku Jāni Reiniku un Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes priekšnieku Andri Dzeni. Atsevišķā sēdē komisija arī sprieda par drošības pasākumiem
ielu publiskajos pasākumos.
Komisijas deputāti uzklausīja aktuālāko informāciju par banku sektoru un tā ietekmi uz Latvijas
finanšu un ekonomisko krīzi, kā arī par fizisko personu datu izmantošanas un publiskošanas
tiesiskumu internetā un nepieciešamību veikt labojumus likumdošanā, lai noteiktu atbildību par
interneta vides izmantošanu.
Citu komisijas sēžu darbakārtības centrā bija arī jautājumi par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja priekšnieka amata kandidāta apstiprināšanu, kā par dažādiem valsts drošības
iestāžu darbību un citiem ar komisijas kompetenci saistītiem jautājumiem.
Komisiju līdz deputāta mandāta nolikšanai vadīja Dzintars Jaundžeikars. Jaunais komisijas
priekšsēdētājs Māris Kučinskis tika ievēlēts pēdējā ziemas sesijas dienā - 8.aprīlī.
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PILSONĪBAS LIKUMA IZPILDES KOMISIJA
Šī Saeimas komisija veic parlamentāro kontroli pār Pilsonības likuma izpildi un raugās, lai
pilsonības iegūšanas vai zaudēšanas process noritētu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Saskaņā ar Pilsonības likumu, komisijai ir tiesības izvērtēt pilsonības piešķiršanu personām par
īpašiem nopelniem Latvijas labā. Komisija cieši sadarbojas ar Tieslietu ministriju, Naturalizācijas
pārvaldi, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Sabiedrības integrācijas fondu un citām
institūcijām.

Pilsonības likuma izpildes komisijas sēde. Pie galda no kreisās: A.Ziedone-Kantāne, A.Barča, K.Leiškalns, P.Tabūns,
V.Lācis, P.Hanka, V.Buzajevs, U.I.Grava, A.Rugāte.

Komisijas sastāvs:
Pēteris Tabūns (TB/LNNK)
Anta Rugāte (TP)
Ausma Ziedone-Kantāne (JL)
Aija Barča (TP)
Vladimirs Buzajevs (PCTVL)
Ina Druviete (PS)
Aleksandrs Golubovs (SC)
Uldis-Ivars Grava (JL)
Pēteris Hanka (ZZS)
Ivans Klementjevs (SC)
Visvaldis Lācis
Kārlis Leiškalns (TP)
Ivans Ribakovs (SC)
Jānis Strazdiņš (ZZS)
Viktors Ščerbatihs (ZZS)
Inese Šlesere (LPP/LC)

priekšsēdētājs
priekšsēdētāja biedre
sekretāre
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Ziemas sesijā, sanākot uz 13 sēdēm, komisija ir skatījusi dažādas
ar pilsonības iegūšanu saistītas aktualitātes. Deputātu darbs bija
cieši saistīts ar Pilsonības un migrācijas pārvaldi ‐ divreiz
tikāmies ar tās vadītāju Vilni Jēkabsonu un kopīgi ar Drošības
policiju pārrunājām Latvijas pasu nelikumīgas izsniegšanas lietas
izmeklēšanas gaitu.
Pārvalde bija viena no pirmajām iestādēm, kas gada sākumā paziņoja, ka budžeta
samazināšanas dēļ gada nogalē varētu tikt apdraudēta viena no tās pamatfunkcijām ‐ pasu
izsniegšana. Pārvaldes vadītājs deputātiem apliecināja, ka tiek darīts viss iespējamais, lai
iedzīvotājiem ar šādām neērtībām nevajadzētu saskarties. Tomēr līdzekļu taupīšanas
nolūkā tiek samazinātas darbinieku algas, apvienotas vairākas nodaļas un saīsināti to darba
laiki.
Tiekoties ar Drošības policijas pārstāvi, deputāti noskaidroja, ka nelikumīga Latvijas
pilsoņu pasu izsniegšana notikusi, atsevišķām amatpersonām izmantojot sistēmas vājās
vietas un ikdienas kontroles trūkumu. Šobrīd no sistēmas viedokļa kļūdas ir labotas. Pēc
apjomīgu un darbietilpīgu rokrakstu ekspertīžu veikšanas vainīgie tiks saukti pie atbildības,
tai skaitā deviņas amatpersonas, kuras bija iesaistītas pasu pārdošanā.
Komisijas sēdē deputāti iepazinās ar Naturalizācijas pārvaldes pētījumu par valsts valodas
prasmju pārbaudēm 38 valstīs. Eiropas valstis ir nobažījušās par imigrācijas vilni un
pastiprina valsts valodas pārbaudes. Šis bija interesants materiāls, kas papildinās katra
deputāta izpratni par valsts valodas nozīmi naturalizācijas procesā.
Nepilsoņu skaits Latvijā aizvien saglabājas liels, tomēr Tiesībsargs Romāns Apsītis
apliecināja, ka iedzīvotāji pie viņa nevēršas ar sūdzībām par pilsonības jautājumiem,
aktuālas ir tiesības uz taisnīgu tiesu un sociālo nodrošinājumu.
Ja Eiropas valstis saskaras ar lielu imigrantu skaitu, tad Latvijā šobrīd aktuālāka ir
iedzīvotāju izceļošana. Tikšanās ar demogrāfijas ekspertu Pēteris Zvidriņu ļāva paraudzīties
plašāk uz Latvijas nākotnes perspektīvām. Satraucoši, ka 2050.gadā Latvijas iedzīvotāju
skaits būs mazāks par 2 miljoniem.
Tāpat komisija šīs sesijas ietvaros izskatījusi ASV Valsts departamenta sagatavoto
ziņojumu par cilvēktiesību ievērošanu Latvijā 2008.gadā, tikusies ar jauno Sabiedrības
integrācijas fonda sekretariāta direktori Aiju Baueri un Valsts prezidenta atjaunotās
Mazākumtautību konsultatīvās padomes priekšsēdētāju Romualdu Ražuku.

Pēteris Tabūns,
Pilsonības likuma izpildes komisijas priekšsēdētājs
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EIROPAS LIETU KOMISIJA
Eiropas lietu komisija ir viena no būtiskākajām Eiropas Savienības (ES) jautājumu koordinācijas
instancēm Latvijā. Tas ir noslēdzošais posms, sagatavojot Latvijas nostāju jeb nacionālo pozīciju
par ES ministru padomēs izskatāmajiem jautājumiem. Pozīcijas Saeimā tiek iesniegtas pēc to
apstiprināšanas Ministru kabinetā. Ministram, kurš pārstāv Latviju attiecīgās nozares ES ministru
padomē, ir pienākums iepazīstināt Eiropas lietu komisiju ar Latvijas valdības nostāju visos
nozīmīgajos lēmumos attiecībā uz likumdošanu un stratēģiskajiem jautājumiem. Ministrs saņem
parlamenta mandātu paust Latvijas viedokli ES ministru padomes sanāksmē tikai pēc tam, kad
pozīcija ir saskaņota ar Eiropas lietu komisiju. Tāpat komisija organizē regulāras tikšanās ar
ministriem, ekspertiem un sociālajiem partneriem, lai apspriestu visdažādākos ES dienaskārtības
jautājumus.

No kreisās: J.Strazdiņš, S.Šķesters, V.Muižniece, Dz.Rasnačs, V.Paegle, A.Pabriks, A.Kāposts,
V.Agešins, K.Pētersone, L.Līdums, S.Bendrāte, J.Šmits, S.Kalniete, N.Kabanovs, J.Eglītis.

Komisijas sastāvs:
Vaira Paegle (TP)
Karina Pētersone (LPP/LC)
Andis Kāposts (ZZS)
Valērijs Agešins (SC)
Solvita Āboltiņa (JL)
Silva Bendrāte (JL)
Boriss Cilevičs (SC)
Jānis Eglītis (TP)
Nikolajs Kabanovs (SC)
Sandra Kalniete (PS)
Oskars Kastēns (LPP/LC)
Leons Līdums (TP)
Vineta Muižniece (TP)
Artis Pabriks
Dzintars Rasnačs (TB/LNNK)
Mārtiņš Roze (ZZS)
Staņislavs Šķesters (ZZS)
Nils Ušakovs (SC)

priekšsēdētāja
priekšsēdētājas biedre
sekretārs

68

Šajā ziemas sesijā Eiropas lietu komisija ir ne vien pildījusi
Saeimas kārtības rullī noteiktos komisijas pamatuzdevumus ‐
apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības
Padomes sanāksmēm‐, bet lielu uzmanību veltījusi arī
parlamentārajai kontrolei pār valdības politiku saistībā ar ES
jautājumiem. Tieši parlamentārajā uzraudzībā šogad esam
strādājuši visintensīvāk, jo esam izvirzījuši vairākas prioritārās
jomas, kurām pievēršam pastiprinātu uzmanību.
Galvenā prioritāte, protams, ir ES struktūrfondu apguve. Šī brīža
ekonomiskās recesijas apstākļos ES fondu nauda faktiski ir
vienīgās Latvijai pieejamās investīcijas. Latvijas interesēs ir, lai šie finanšu līdzekļi tiktu
maksimāli efektīvi ieguldīti tautsaimniecības attīstībā.
Otrkārt, Eiropas lietu komisija šīs sesijas laikā aktivizējusi sadarbību ar pārējām Saeimas
komisijām, mudinot tās vēl vairāk iesaistīties ES likumdošanas procesā. Mūsu mērķis ir
iesaistīt nozaru komisijas ES likumdošanas darbā, Latvijā sagatavojot sākotnējās
nacionālās pozīcijas, lai tādējādi jau ES direktīvu un regulu tapšanas procesa pašā sākumā
daudz labāk aizstāvētu mūsu nacionālās intereses.
Cits būtisks jautājums, kurš šajā sesijā bija mūsu uzmanības lokā, ir ES enerģētikas
finansējuma pārdalīšana un starpsavienojuma veidošana ar Zviedriju. Šis ir ne tikai
ekonomiskas dabas jautājums, bet vistiešākajā veidā ietekmē arī mūsu drošību. Šie
enerģētikas starpsavienojumi nepieciešami, lai mazinātu mūsu energosistēmas atkarību no
trešajām valstīm, it īpaši no Krievijas.
Labā ziņa šajā jautājumā ir, ka ES Padome apstiprinājusi papildu finansējuma piešķiršanu
enerģētikas sektoram. Tomēr bažīgus mūs dara fakts, ka šie līdzekļi jāapgūst jau līdz
2010.gada beigām. Tas nozīmē, ka Latvijai konkrētu enerģētikas projektu sagatavošanai
atlicis tikai pusotrs gads. Tādēļ mēs ļoti nopietni attiecamies pret šī finansējuma apguves
uzraudzību. Mūsuprāt, projektiem jābūt gataviem jau līdz šī gada jūnijam. Tai jābūt Latvijas
prioritātei, jo konkurence uz šo finansējumu ir liela un valstis jau gandrīz vai burtiski stāv
rindā, lai pieteiktos uz šo naudu.
Nemainīgi būtiska Eiropas lietu komisijas prioritāte ir arī ES Lisabonas stratēģijas izvirzīto
mērķu sasniegšana. Šie mērķi iezīmē arī Latvijas nākotnes attīstības virzienus, liekot īpašu
uzsvaru uz atbalstu zinātnei, inovatīvām ekonomikas nozarēm, kā arī mazo un vidējo
uzņēmumu atbalstam. Protams, Lisabonas stratēģija pēc būtības ir ļoti cieši saistīta gan ar
Latvijas konverģences programmu, gan arī ar līgumiem par aizdevumu saņemšanu, ko
Latvija noslēgusi ar Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas Komisiju.
Visbeidzot, īpaši būtiska ir arī ES ārlietu dimensija, tādēļ Eiropas lietu komisijas uzmanība
ir pievērsta arī ES Austrumu partnerībai. Ņemot vērā ekonomiskās grūtības, Latvijā
pieejamais Attīstības sadarbības finansējums diemžēl ir būtiski samazinājies. Tomēr Latvijai
ir būtiski turpināt atbalstīt mūsu partnervalstis ‐ Gruziju, Ukrainu, Moldovu un
Baltkrieviju‐, uzturot ar tām izveidotos politiskos un ekonomiskos sakarus.

Vaira Paegle,
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja
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Turpinājumā īsi par Saeimas Eiropas lietu komisijas ziemas sesijas aktualitātēm.
ES finansiālā palīdzība Latvijai
Saeimas Eiropas lietu komisija atzinīgi novērtēja Eiropas Komisijas lēmumu piešķirt Latvijai
finanšu palīdzību 3,1 miljarda eiro apmērā. Deputāti uzsvēra, ka ES ir lielākais finansiālās
palīdzības sniedzējs Latvijai un šāds atbalsts iespējams tikai tādēļ, ka Latvija ir pilntiesīga ES
dalībvalsts. Šāds ievērojams atbalsts apliecina solidaritātes principa īpašo nozīmi ES.
Latvijas prioritātes Čehijas ES prezidentūras laikā
Komisija divās atsevišķās sēdēs diskutēja par Čehijas ES prezidentūras pusgada galvenajām
prioritātēm. Kā deputātiem norādīja Čehijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
Latvijā Tomāšs Pštross (Tomáš Pštross), Čehija par savām prioritātēm izvirzījusi ekonomiku un
ES ārējās attiecības. Ar īpašu samitu Čehijas galvaspilsēta Prāgā 7.maijā tiks uzsākta ES
Austrumu partnerība, kuras mērķis ir stiprināt ES attiecības ar sešām Austrumeiropas un Kaukāza
valstīm - Ukrainu, Moldovu, Gruziju, Azerbaidžānu, Armēniju un, iespējams, arī Baltkrieviju.
Cita Čehijas prezidentūras prioritāte ir ES enerģētiskā drošība, kas ir arī viens no ES
ekonomiskās attīstības priekšnoteikumiem, deputātiem norādīja Čehijas vēstnieks. Tādēļ Čehija
īpašu uzmanību velta energopiegāžu ceļu dažādošanai, par prioritāti izvirzot „Nabucco”
gāzesvada būvniecību, kas caur Gruziju un Turciju Eiropai piegādās Azerbaidžānā iegūto
dabasgāzi. Savukārt, uzklausot Ārlietu ministrijas ziņojumu, Eiropas lietu komisijas deputāti bija
vienisprātis, ka šajā pusgadā Latvijas prioritātēm ES jābūt enerģētikas politikai, ekonomikai un
finansēm, kā arī vienādu konkurences apstākļu panākšanai visu ES dalībvalstu lauksaimniekiem.
ES fondu finansējums - īpaši nozīmīgs valsts ekonomikai
Komisija vairākkārt akcentēja ES fondu finansējuma īpašo nozīmi Latvijas ekonomikas
atjaunošanā. Latvijai jābūt daudz mērķtiecīgākai ES fondu apguvē, jo līdz šim ES naudas
izlietojums nav bijis pietiekami efektīvs, uzsvēra Eiropas lietu komisija.
Komisija uz kopīgu diskusiju bija aicinājusi uzņēmējus un atbildīgo ministriju pārstāvjus, lai
meklētu veidus, kā padarīt vieglāku piekļuvi ES struktūrfondiem. Tāpat komisija iepazinās ar
progresu ES fondu finansējuma apguvē, pētot, cik efektīvi ES finansējums tiek izmantots Latvijas
tautsaimniecības konkurētspējas stiprināšanā.
V.Paegle sesijas laikā arī uzsvēra, ka Latvijas politiķiem jāpieņem politisks lēmums, kā ES fondu
finansējuma apguvi padarīt efektīvāku. Ir jānosaka, kas ES naudas apguvē ir prioritārs apstiprināto projektu kvantitāte, vai tomēr kvalitāte. Tāpat arī jādomā, kā mazināt administratīvo
slogu ES fondu apguvē un jāvienojas, ka valstī ir tikai viena institūcija, kas augstākajā līmenī ir
atbildīga par ES finansējuma apguvi.
Papildu finansējums enerģētikas sektoram
Īpašu uzmanību Eiropas lietu komisija veltīja ES līmenī notikušajām diskusijām par papildu
finansējuma piešķiršanu enerģētikas projektiem. Kā zināms, Eiropas Komisija enerģētikas nozarei
2009. un 2010.gadā piešķirs 3,5 miljardus eiro, no kuriem lielākā daļa būs paredzēta Eiropas
energotīklu starpsavienojumu izveidei. Prioritāro Eiropas starpsavienojumu vidū minēts arī
Baltijas- Zviedrijas energotīklu starpsavienojums un Baltijas valstu iekšējo tirgu pārvades sistēmu
nostiprināšana. Šiem mērķiem ES atvēlēs 175 miljonus eiro.
Kā vairākkārt uzsvēra V.Paegle, Latvijai jābūt gatavai apgūt šo ES finansējumu, kas ir vitāli
nozīmīgs ne tikai Baltijas - Zviedrijas starpsavienojuma izbūvei, bet arī visas Latvijas
energosistēmas pilnveidošanai. ES finansējumu Latvija gatava izmantot tā dēvētā Rīgas loka
70

izveidē, kas savienotu Rīgas TEC1 ar Imantu, kā arī augstpsprieguma tīkla izbūvē posmā
Grobiņa - Liepāja.
Komisija maina Latvijas nacionālo pozīciju
Eiropas lietu komisija ziemas sesijā arī izmantoja tai dotās tiesības, uzdodot Zemkopības
ministrijai (ZM) mainīt Latvijas nacionālo pozīciju ES lauksaimniecības ministru viedokļu apmaiņai
par situāciju piena nozarē. Deputāti vēlējas, lai no pozīcijas tiktu izņemts priekšlikums izskatīt
iespējas par ES kompensāciju izmaksāšanu ražotājiem, ja tie pamet piena tirgu.
Deputāti bija vienisprātis, ka vēl ir pāragri Latvijas nacionālajā pozīcijā iekļaut ierosinājumu par
kompensāciju izmaksāšanu tirgu pametušajiem piena ražotājiem, jo par šo jautājumu Latvijā vēl
nav bijusi visaptveroša diskusija. ZM pārstāvji skaidroja, ka zemnieki par kompensācijas
pieņemšanu, pametot piena nozari, varētu lemt paši, tā noteikti nebūtu obligāta prasība. Tomēr
šāda iespēja varētu būt izdevīga tiem
lauksaimniekiem, kuriem radušās
nopietnas finansiālas problēmas un
tādēļ tiem būtu labāk pamest tirgu. ZM
ierēdņi nepiekrita deputātu viedoklim,
ka šāds solis būtu līdzvērtīgs
cukurfabriku likvidēšanai. Cukura
nozares gadījumā par aiziešanu no
tirgus, pieņemot ES piedāvātās
kompensācijas,
lēmuši
ražotāji.
Savukārt piena nozares gadījumā
šādu lēmumu varētu pieņemt paši
zemnieki,
kuri
nodarbojas
ar
piensaimniecību.
No kreisās: V.Paegle, K.Pētersone.

Lauksaimniecības tiešmaksājumu izlīdzināšana
Komisijas deputāti arī atkārtoti iestājās par nepieciešamību ES līmenī panākt, ka
lauksaimniecības tiešie maksājumu arī Latvijas zemniekiem tiek maksāti tādā pašā apmērā kā
„veco” dalībvalstu lauksaimniekiem. Komisija aicināja arī turpmāk Latvijas amatpersonas ES
līmenī pieprasīt vienādus konkurences apstākļus visu dalībvalstu zemniekiem. Komisijas deputāti
vērsa uzmanību uz to, ka lielās atšķirības starp lauksaimniecības tiešajiem maksājumiem
dažādās ES dalībvalstīs ir pretrunā ar ES kohēzijas jeb izlīdzināšanas pamatprincipiem, kas
paredz lielāka finansējuma piešķiršanu tieši nabadzīgākajām valstīm. Tādēļ Latvijai ES līmenī
jābūt daudz uzstājīgākai un aktīvākai, cīnoties par vienādiem konkurences apstākļiem visu ES
dalībvalstu zemniekiem.
Komisija iebilst pret ĢMO
Eiropas lietu komisija turpināja iebilst pret ģenētiski modificētu augu izplatīšanu un audzēšanu.
Komisija aicināja atbildīgās institūcijas nodrošināt, lai pārtikas produkti, kuru sastāvā ir ģenētiski
modificēti (ĢMO) organismi, tiktu atbilstoši marķēti un sabiedrība saņemtu adekvātu informāciju
par ĢMO klātbūtni pārtikā. Diskusijā par ĢMO izplatību un audzēšanu komisijas priekšsēdētājas
biedre Karina Pētersone uzsvēra, ka izpildvaras un politiķu atbildība ir radīt noteikumus šiem
izmantošanas veidiem, veidot pētījumu bāzi, kontroles kapacitāti un iespēju sabiedrībai saņemt
informāciju. Krīzes apstākļos, kad trūkst naudas pētījumiem un sašaurinās kontroles iespējas,
nepieciešams stingrs regulējums un plašāka sabiedrības informēšana. Šobrīd Latvijā ģenētiski
modificēti augi netiek kultivēti, tomēr lopbarībā ģenētiski modificēta kukurūza un soja tiek
izmantota un arī veikalu plauktos ir atrodama pārtika, kuras sastāvā ir ĢMO, diskusijā noskaidroja
deputāti.
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PARLAMENTĀRĀ IZMEKLĒŠANAS KOMISIJA SAKARĀ
AR IESPĒJAMU PRETLIKUMĪGU UN NEĒTISKU RĪCĪBU
TIESLIETU SISTĒMĀ
Parlamentārā izmeklēšanas komisija sakarā ar iespējamu pretlikumību un neētisku rīcību tieslietu
sistēmā bija izveidota, lai pētītu tiesvedības sistēmu, iespēju piedalīties likumdošanas procesā, kā
arī analizētu nelikumīgi iegūtu materiālu publicēšanu. Komisija izveidota 2007.gada septembrī,
reaģējot uz grāmatu „Tiesāšanās kā ķēķis”, kurā publicētas it kā notikušas sarunas starp
tiesnešiem un advokātiem un to saturs liecina par tieslietu sistēmas ietvaros notiekošiem
pretlikumīgiem un neētiskiem procesiem. Uz komisijas sēdēm tika aicināti eksperti gan no
tiesnešu, advokātu un prokuroru vidus, gan tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas. Komisija darbu
noslēdza 2009.gada martā.

Komisijas sēdē Saeimas nama Sarkanajā zālē, tiekoties ar ģenerālprokuroru Jāni Maizīti.

Komisijas sastāvs:
Juris Dobelis (TB/LNNK)
Vents Armands Krauklis (TP)
Nikolajs Kabanovs (SC)
Imants Kalniņš (TB/LNNK)
Anatolijs Mackevičs (LPP/LC)
Miroslavs Mitrofanovs (PCTVL)
Dagnija Staķe (ZZS)
Jānis Strazdiņš (ZZS)
Jānis Tutins (SC)
Imants Valers (TP)

priekšsēdētājs
priekšsēdētāja biedrs
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Pēdējā komisijas sēde tika sasaukta marta sākumā un patlaban
tiek gatavots komisijas darba noslēguma ziņojums. Tā projekts
tiks nodots atzinumu sniegšanai komisijas locekļiem, un pēc to
apkopošanas tas būs gatavs iesniegšanai Saeimā.
Šajā sesijā mums bija interesanta tikšanās ar ģenerālprokuroru Jāni Maizīti, ar kuru
spriedām par nepieciešamajiem likuma labojumiem vai pat pilnīgi jaunu Prokuratūras
likumu. Tāpat bija svarīgas tikšanās ar tieslietu ministru, kā arī advokatūras pārstāvjiem,
tostarp Andri Grūtupu. Pēdējā sēdē ļoti nopietni izskanēja tas, kas mūs nomāca visā
komisijas darbības laikā: grāmatas sarakstīšanai izmantotas nelikumīgi noklausītas tālruņa
sarunas, kuru audioieraksti nav pieejami. Turklāt latviski notikušas sarunas ir tulkotas
krieviski un pēc tam no krievu valodas atkal latviski, un tas padara šo lietu vēl neskaidrāku.
Lai nu kā, kaut arī grāmatas tekstu pamatā acīmredzot ir nelikumīgs avots, tas ir,
nesankcionēti noklausītas telefonsarunas, iespējamie pārkāpumi tieslietu sistēmā tomēr ir
pietiekami nopietni, lai šī lieta tiktu rūpīgi izmeklēta gan parlamentā, gan no tiesībsargājošo
iestāžu puses.

Juris Dobelis,
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas
sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā priekšsēdētājs

Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja Preses dienests sadarbībā ar
Saeimas komisijām. Foto - U.Pāže.
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