PĀRSKATS PAR SAEIMAS KOMISIJU DARBU 2012.GADA ZIEMAS SESIJĀ
ĀRLIETU KOMISIJA
Sekmīgā Latvijas interešu aizstāvēšana pret Baltkrieviju vērsto Eiropas Savienības (ES) sankciju jautājumā
apliecināja, ka Saeimas deputātiem ir labas iespējas starptautisko parlamentāro kontaktu ietvaros
ietekmēt ārpolitiku. To, vērtējot Saeimas Ārlietu komisijas darbu parlamenta ziemas sesijā, uzsver
komisijas priekšsēdētājs Ojārs Kalniņš.
„Jau Saeimas ārpolitikas debatēs janvāra beigās uzsvēru, cik liela varētu būt Saeimas deputātu loma
ārpolitikā, ka arī deputāti ir diplomāti. Šajā ziemas sesijā labi redzējām, kā Saeimas Ārlietu komisija,
Eiropas lietu komisija un deputāti kā tādi var ietekmēt ārpolitiku. Mums ir trīsstūris – prezidents, valdība
un Saeima, kas kopā veido ārpolitiku,” norāda O.Kalniņš, kā spilgtu piemēru minot deputātu aktīvo
Latvijas interešu lobēšanu pret Baltkrieviju vērsto sankciju jautājumā.
Komisija vairākās sēdēs skatīja šo jautājumu, uzklausot Ārlietu ministrijas un ekspertu sniegto informāciju
par iespējām ietekmēt ES lēmumu, lai sankciju ieviešanas gadījumā pēc iespējas mazāk ciestu Latvijas
tautsaimniecība.
Komisijas priekšsēdētājs uzsver, ka komisijas deputāti pēc tam aktīvi iesaistījās Latvijas interešu lobēšanā
parlamentārajā līmenī. „Man bija iespēja marta sākumā piedalīties Eiropas Savienības dalībvalstu
parlamentu ārlietu komisiju priekšsēdētāju sanāksmē Kopenhāgenā, kur es tieši šo jautājumu pacēlu gan
sarunā ar Eiropas Savienības ārpolitikas vadītāju Eštoni, gan Dānijas ārlietu ministru. Līdz ar to Eiropas
Savienība dzirdēja arī Saeimas viedokli šajā jautājumā, ne tikai ārlietu ministra un diplomātu viedokli,”
video intervijā stāsta O.Kalniņš.
O.Kalniņš norāda, ka marta beigās Eiropas Savienības pieņemtais lēmums liecina, ka Latvija ir uzklausīta.
„Mēs panācām kompromisu, varbūt ne par 100 procentiem izdevīgu, bet tomēr daudz labāku, nekā bija
iepriekš cerēts. Domāju, ka tas bija tikai pateicoties tam, ka Brisele no visām Latvijas amatpersonām
dzirdēja saskaņotu un koordinētu ziņu,” uzsver O.Kalniņš.
Tāpat komisijas priekšsēdētājs norāda, ka komisija cenšas pēc iespējas savlaicīgāk prognozēt aktuālos
jautājumus, tos izskatot komisijas sēdē.
„Piemēram, dzirdot pretrunīgos viedokļus par ACTA nolīgumu, vēl pirms šī līguma nonākšanas Saeimā mēs
par to rīkojām diskusiju, pieaicinot gan Ekonomikas ministrijas pārstāvjus, gan nolīguma ratifikācijas
pretiniekus. Līdz ar to bija pirmā iespēja sabiedrībai iepazīties ar šo starptautisko līgumu, kas pagaidām ir
iesaldēts uz kādu laiku,” skaidro O.Kalniņš.
Komisijas priekšsēdētājs arī pauž gandarījumu par to, ka komisijas deputāti vienprātīgi atbalstīja
likumprojektu, ar kuru Latvija ratificē Līguma par ES darbību jeb tā dēvētā Lisabonas līguma 136.panta
grozījumus, kas paredz Eiropas Stabilizācijas mehānisma izveidi eirozonas finanšu stabilitātes
nodrošināšanai. „Grozījumi Lisabonas līgumā bija nepieciešami. Lai arī Latvija vēl nav eirozonā, tomēr ar
šiem grozījumiem mēs ļaujam eirozonas valstīm izveidot stabilizācijas mehānismu. Man ir gandarījums par
to, jo iepriekš šis jautājums tika atlikts, tomēr tagad to pieņēmām vienbalsīgi,” uzsver O.Kalniņš.

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA
Atskatoties uz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas darbu ziemas sesijā, tās priekšsēdētājs
Jānis Reirs norāda, ka deputāti rūpīgi seko tam, kā pieņemtie likumi strādā dzīvē un ar atbildīgajiem
ierēdņiem diskutē par šo likumu ieviešanas problēmām. Kā piemēru komisijas priekšsēdētājs min diskusiju
par reversā pievienotās vērtības nodokļa ieviešanu celtniecībā. „Aicinājām gan uzņēmējus, gan Valsts
ieņēmumu dienestu, gan Finanšu ministrijas pārstāvjus, gan nodokļu konsultantus un pārrunājām visas
problēmas, kas saistītas ar likuma ieviešanu. Pozitīvi, ka pēc speciālistu viedokļa likums ir piemērojams,
tajā nav nepieciešams veikt steidzamus grozījumus,” uzsver J.Reirs.
Komisija sekoja arī nulles deklarācijas ieviešanas gaitai un vērtēja izstrādāto Ministru kabineta noteikumu
projektu par skaidrās naudas iemaksu. Pēc komisijas iniciatīvas šie noteikumi tika pārstrādāti, kļūstot
detalizētāki un lietotājam saprotamāki.
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J.Reirs norāda uz vairākiem likumiem, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un atvieglošanu.
Ziemas sesijā Saeima grozīja likumu „Par nodokļiem un nodevām”, paredzot no šī gada 1.jūlija veidot
uzticamo uzņēmumu sarakstu, ar kuriem nodokļu administrācija veidos ciešāku un efektīvāku sadarbību un
piedāvās priekšrocības un atvieglojumus.
J.Reirs uzsver, ka Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas sagatavotais „balto sarakstu”
likumprojekts sākotnēji paredzēja īpašus sadarbības noteikumus tikai nelielai uzņēmumu daļai – ar lielu
apgrozījumu un lielu darbinieku skaitu. „Diskusijās komisijā panācām, ka kritērijus samazinās un ar katru
gadu paplašināsim sadarbību, neliedzot nevienam uzņēmējam, kas nomaksā visus nodokļus un izpilda
likumu prasības, nokļūt „baltajā sarakstā” un baudīt priekšrocības sadarbībai ar nodokļu administrāciju,”
skaidro komisijas priekšsēdētājs.
Kā daudziem uzņēmējiem svarīgu J.Reirs min Nodokļu atbalsta pasākuma likumu, kas ir pieņemts otrajā
lasījumā un gaida galīgo saskaņojumu no Eiropas Komisijas. Tas paredz uzņēmējiem, kuri ir nonākuši
nodokļu parādos krīzes dēļ, iespēju atmaksāt nodokļu parādus pagarinātā termiņā un noņemt soda naudas.
„Esam panākuši, ka uz šāda veida atbalstu varēs pretendēt visi uzņēmēji, nebūs jāpiemēro sākotnēji
plānotā sarežģītā procedūra, lai pierādītu, ka uzņēmums ir cietis krīzes rezultātā,” uzsver komisijas
priekšsēdētājs.
Tāpat J.Reirs atzīmē otrajā lasījumā pieņemto Kredītu reģistra likumu, kas paredz valstī izveidot vienotu
kredītreģistru. „Pašlaik, piemēram, apdrošinātājiem, bankām, krājaizdevu sabiedrībām ir savi reģistri, un
tie netiek koordinēti. Esam apkopojuši visu, kas saistīts ar kredītņēmējiem vienā likumā, vienkāršojot
pārējos nozaru likumus. Esam domājuši, kā aizsargāt cilvēkus, par kuriem informācija ir kredītreģistrā. Tas
tiks darīts, paaugstinot atbildību par iesniegtās ziņas ticamību un paredzot sistēmu, ja kredītiestādes
zaudē savu statusu, kā reģistrā iekļautie cilvēki var labot ziņas par sevi, nomaksājot parādsaistības,”
skaidro komisijas priekšsēdētājs.
Saeima šajā sesijā ir pieņēmusi likuma grozījumus, kas daudzbērnu ģimenēm no nākamā gada paredz
transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojums 20 procentu apmērā par vienu transportlīdzekli.
Tāpat nodokļa atvieglojumi attieksies arī uz personu, kuras vai kura laulātā apgādībā ir bērns invalīds.
Tāpat Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma
grozījumi paredz no uzņēmumu vieglā transportlīdzekļa nodokļa nomaksas atbrīvot zemnieku saimniecības,
kas transporta līdzekli izmanto tikai saimnieciskajā darbībā. Uzņēmumu vieglā transportlīdzekļa nodoklis
zemnieku saimniecībām tiks ieviests no 2013.gada.
Viena no aizvadītās sesijas aktualitātēm bija arī Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas
priekšsēdētāja iecelšana, norāda Jānis Reirs, piebilstot, ka trīs mēnešu pieredze parāda, ka ir atrasts īstais
kandidāts īstajā vietā.
Komentējot situāciju valsts budžetā, komisijas priekšsēdētājs norāda, ka šī gada pirmajā ceturksnī budžets
pildījies ļoti veiksmīgi. Janvārī budžeta ieņēmumu pieaugums bija rekordaugsts, februārī un martā
pieaugums bija mazāks, tomēr apsteidza plānoto. „Pēc neprecizētiem datiem varētu būt, ka budžetā
pašreiz ir pārpalikums. Ir satraucošas ziņas no Eiropas, no pasaules tirgiem, kur aug bezdarbs, kur tiek
koriģētas jau tā koriģētās prognozes izaugsmē un mums varētu būt problēmas ar eksporta tirgiem Eiropas
Savienībā. Līdz ar to piekrītam Finanšu ministrijas nostājai, ka budžeta grozījumi, ja tie būs nepieciešami,
varētu būt tikai vēlā rudenī, bet nekādā gadījumā maijā, jūnijā,” uzsver J.Reirs.
JURIDISKĀ KOMISIJA
Atteikšanās no amatpersonu aizklātas ievēlēšanas, izmaiņas referendumu ierosināšanas kārtībā, tiesu
atslogošana, darbs pie Pilsonības likuma grozījumiem – tās ir būtiskākās reformas, pie kurām ziemas sesijā
strādājusi Saeimas Juridiskā komisija.
Sesijas sākumā Saeima pieņēma Juridiskās komisijas sagatavotus grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas
paredz atteikties no virknes amatpersonu aizklātas ievēlēšanas, nosaka tiesības 10 tūkstošiem pilsoņu
iesniegt Saeimā kolektīvu iesniegumu, kā arī pārskata Saeimas komisiju sarakstu.
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Komisijas izveidotā darba grupa izstrādāja Satversmes grozījumus, kas paredz atteikties no aizklātas Valsts
prezidenta un Satversmes tiesas tiesnešu ievēlēšanas, kā arī ierobežot deputātu imunitātes apjomu, kas
patlaban ir plašāks, nekā nepieciešams parlamenta aizsardzībai. Saeimā šiem konstitūcijas grozījumiem
nebija divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu un pirmajā lasījumā piedāvātās pamatlikuma izmaiņas tika
noraidītas.
Komisijas darba kārtībā ir arī jauns referendumu ierosināšanas regulējums. Komisijas atbalstītie
priekšlikumi grozījumiem „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredz atteikties no divpakāpju
parakstu vākšanas procedūras likuma vai Satversmes grozījumu ierosināšanai.
„Patlaban katra parakstu vākšana, ko ierosina mazāk nekā viens procents vēlētāju, pārējiem nodokļu
maksātājiem neatkarīgi no rezultāta izmaksā apmēram pus miljonu latu. Grozījumi piedāvā izslēgt no
parakstu vākšanas procesa Centrālo vēlēšanu komisiju (CVK), nosakot, ka desmito daļu vēlētāju parakstu
jāsavāc iniciatīvas grupai. Vienlaikus, lai atvieglotu parakstu vākšanu, to varēs darīt gan ar internetbanku
starpniecību, gan bāriņtiesās, tādējādi padarot šo procesu daudz lētāku,” skaidro komisijas priekšsēdētāja
Ilma Čepāne.
Patlaban likumu ierosināšana tiek organizēta divos posmos. Ja par ierosināto likumprojektu savākti ne
mazāk kā 10 tūkstoši vēlētāju parakstu, parakstu vākšanas otro posmu uzsāk CVK un to finansē valsts. Ja
likumprojektu atbalsta ne mazāk kā desmitā daļa vēlētāju, tas tiek nodots izskatīšanai parlamentā. Ja
Saeima to nepieņem bez satura grozījumiem, par likumprojektu tiek rīkota tautas nobalsošana.
Viens no centrālajiem notikumiem šajā sesijā bija Pilsonības likumam veltītā starptautiskā konference, kas
ļāvusi deputātiem nepastarpināti iegūt ekspertu un diasporas pārstāvju viedokļus par nepieciešamajām
izmaiņām Pilsonības likumā. Par šo jautājumu atbildīgā apakškomisija turpina darbu pie likuma
sagatavošanas otrajam lasījumam, iezīmējot jaunā pilsonības regulējuma aprises.
Lai mazinātu tiesu noslodzi un paātrinātu lietu izskatīšanu, Saeima izdarījusi grozījumus Civilprocesa
likumā. Tie paredz, ka kasācijas instance civillietas skata rakstveida procesā, ja lēmumu iespējams
pieņemt pēc lietā esošajiem materiāliem. Identiska kārtība krimināllietu skatīšanai kasācijas kārtībā
rakstveidā jau noteikta Kriminālprocesa likumā, savukārt Administratīvā procesa likuma grozījumi, kas
paredz tādu pašu kārtību administratīvo lietu izskatīšanā, Saeimā pieņemti pirmajā lasījumā.
Komisija ir strādājusi, lai ieviestu pagaidu tiesisko regulējumu rīcībspējas jautājumā un šīs sesijas pēdējā
sēdē skatīja arī priekšlikumus, kas paredz ieviest jaunu rīcībspējas regulējumu.
Lai padarītu raitāku nekustamo īpašumu ierakstīšanu un dzēšanu no kadastra informācijas sistēmas,
Saeima pieņēmusi komisijas sagatavotus grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Tie paredz
zemes īpašniekam tiesības ierosināt uz viņa zemes esošas būves ar nenoskaidrotu piederību noteikšanu.
Tas atvieglos viņa tiesības vērsties tiesā, lūdzot atzīt īpašuma tiesības uz šīm būvēm. Tāpat zemes
īpašnieks varēs lūgt kadastra sistēmā dzēst ierakstu par uz viņa zemes citai personai piederošu būvi, kas
dabā neeksistē. Savukārt, lai izvairītos no atkārtotas zemes uzmērīšanas kļūdu gadījumā, ar likumu
valdībai tiek deleģēts noteikt kadastrālās uzmērīšanas datu un dokumentu labošanas kārtību.
Komisija turpina darbu arī pie kriminālsodu reformas, atsakoties no padomju laika mantojuma
Krimināllikumā - mazinot sodus par mantiskiem noziegumiem un plašāk ieviešot brīvības atņemšanai
alternatīvus sodus. Izmaiņas gaidāmas arī administratīvajā procesā – plānots, ka administratīvo pārkāpumu
lietas skatīs vispārējās jurisdikcijas tiesas, nevis administratīvās tiesas, kā tas ir patlaban.
Juridiskā komisija izskatīšanai otrajā lasījumā atbalstījusi arī Oficiālo publikāciju likumu, kas paredz
ieviest elektronisku oficiālo publikāciju portālā www.vestnesis.lv. Līdz ar to paredzēts atteikties no
oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” izdošanas papīra formātā.
Saeimas Juridiskajā komisijā strādā deviņi deputāti. Komisija ir izveidojusi divas apakškomisijas –
Pilsonības likuma grozījumu apakškomisiju un Tiesu politikas apakškomisiju.
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CILVĒKTIESĪBU UN SABIEDRISKO LIETU KOMISIJA
Ziemas sesijā Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lielu uzmanību veltīja mediju jautājumiem. Viens
no tiem bija sekmīgi noslēgusies Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) ievēlēšana.
„Lai izvairītos no politisko kuluāru principa padomes veidošanā, pirmo reizi NEPLP locekļa amata
kandidātus drīkstēja virzīt vienīgi nevalstiskās organizācijas un profesionāļu apvienības,” atskatoties uz
pēdējos trīs mēnešos paveikto, uzsver Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece.
Saeima jaunajā padomes sastāvā ievēlēja Ainaru Dimantu, Aiju Dulevsku, Gintu Grūbi, Daini Mjartānu un
Ivaru Zviedri.
„Komisija ir atbildīgi strādājusi arī pie grozījumiem Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā –
esam uzklausījuši virkni atbildīgo institūciju, televīziju pārstāvjus, mediju profesionāļus un NEPLP, ar kuru
kopā ir tapušas aprises jaunajiem grozījumiem. To mērķis ir palīdzēt nacionālajiem komerckanāliem
joprojām saglabāt vietu bezmaksas TV apraidē,” norāda I.Mūrniece.
Komisijas deputāti ar nozares nevalstiskajām organizācijām un ministrijām diskutēja arī par Viltošanas
novēršanas tirdzniecības nolīgumu (Anti-Counterfeiting Trade Agreement/ACTA) no cilvēktiesību un
interneta lietotāju interešu aspekta. „Komisija nolēma, ka ir rūpīgi jāseko līdzi šī jautājuma attīstībai
citās valstīs, un lūdzām valdībai turpināt šo jautājumu skaidrot sabiedrībai,” uzsvēra komisijas
priekšsēdētāja.
Cilvēktiesību komisija uzklausīja arī Krievijas cilvēktiesību aktīvistus Valēriju Novodvrosku un Konstantīnu
Borovjovu. „Šī bija nozīmīga tikšanās – mums bija iespēja uzklausīt un, uzņemot Saeimā, izrādīt godu
cilvēkiem, kas praksē ar savu darbību patiešām nežēlojot sevi iestājas par cēlo cilvēktiesību jēdzienu un tā
aizstāvību,” norāda I.Mūrniece.
Ziemas sesijā komisija sāka strādāt arī pie grozījumiem Repatriācijas likumā. Ināra Mūrniece akcentē, ka
komisija uzsākusi jaunu darba praksi, sniedzot deputātiem iespēju sniegt savu ieskatu un vērtējumu par
likuma grozījumiem jau to izstrādes gaitā – komisija aicināja likuma izstrādātājus – Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes pārstāvjus – iepazīstināt deputātus ar darbu pie Repatriācijas likuma
grozījumiem.
Par mediju nozari atbildīgās Saeimas komisijas priekšsēdētāja arī aicina tiesībsargājošās iestādes ar
vislielāko uzmanību izmeklēt uzbrukumu žurnālistam Leonīdam Jākobsonam, uzsverot, ka vardarbība pret
žurnālistu demokrātiskā sabiedrībā var tikt traktēta kā vēršanās pret preses brīvību. „Latvijas valstij
nepārprotami jādemonstrē, ka tā aizsargā ne tikai savu pilsoņu veselību un dzīvību, bet arīdzan tiesības
brīvi iegūt un izplatīt informāciju, kā arī tiesības uz viedokļu dažādību,” uzsver I.Mūrniece.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā strādā 9 deputāti.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN ZINĀTNES KOMISIJA
11.Saeimas ziemas sesijā Izglītības, kultūras un zinātnes komisija strādāja ar vairākiem nozarei nozīmīgiem
likumprojektiem un, reaģējot uz sabiedrībā aktuālām norisēm, rīkoja diskusijas un tikšanās ar jomas
ekspertiem.
„Organizējot komisijas darbu, pratām likumdošanas funkciju sabalansēt ar sabiedrības aktualitātēm, jo
deputātiem ir svarīgi piedalīties sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, dodot gan savu redzējumu, gan
parlamentu veidojot par vietu, kur kopā tiek savesti visu pušu pārstāvji. Tieši to esam darījuši savā
komisijā. Lai Saeimas komisijas un nozares ministrijas darbs būtu savstarpēji papildinošs un vērsts uz
vienotu mērķi, arī šajā darba periodā tikāmies ar ministriem Robertu Ķīli un Žanetu Jaunzemi-Grendi,”
skaidro komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete.
Vairākas izglītības jomas šobrīd ir pārmaiņu priekšā, taču komisijas priekšsēdētāja uzsver, ka jebkurām
izmaiņām izglītības sistēmā jāsakņojas precīzās zināšanās par nozares darbu un tās specifiku nodrošināt
nepārtrauktu izglītības procesu. „Var būt dažādas pieejas pārmaiņu ieviešanai – revolucionārākas un tādas,
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kas orientējas uz pakāpenisku pārmaiņu procesu ieviešanu, taču svarīgi apzināties, ka patlaban nozares un
ministrijas darba kārtībā ir jautājumi, kas tādā vai citādā veidā savulaik jau ir apspriesti,” raksturo
I.Druviete.
Ziemas sesijā komisijas deputāti lielu vērību pievērsa pirmsskolas izglītībai, jo šajā jomā joprojām aktuāls
ir jautājums par pieejamību un jāizstrādā kopējie attīstības pamatprincipi, tostarp nepieciešams uzlabot
latviešu valodas apguvi pirmsskolas izglītības iestāžu mazākumtautību grupās. Latviskas izglītības
jautājumi tika apspriesti tiekoties arī ar Eiropas Latviešu apvienības un Latviešu valodas aģentūras
pārstāvjiem. „Latviešu valodas aģentūra ir darījusi daudz, taču latviskai izglītībai ārvalstīs jāvelta vēl
vairāk uzmanības un līdzekļu,” atzīmē I.Druviete.
Izglītības sistēmu deputāti skata kompleksi, spriežot par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Komisija ir
pievērsusies mūžizglītības un speciālās izglītības problēmjautājumiem, piemēram, ciešā sadarbībā ar
speciālistiem meklējot risinājumus, kā uzlabot kvalitatīvas izglītības pieejamību bērniem ar redzes
traucējumiem.
Komisijas redzeslokā bija arī pieminekļu aizsardzības un kultūras mantojuma jautājumi. Tiem valsts
prioritāšu sarakstā jābūt augstāk, jo kultūras mantojums ir ne tikai radošuma avots, atmiņu glabātājs, bet
arī resurss Latvijas starptautiskajai konkurētspējai un atpazīstamībai un var kalpot kā sabiedrības
saliedētības instruments, pauž I.Druviete. Pie šiem jautājumiem komisija atgriezīsies jau tuvākajā laikā,
jo plāno strādāt ar likumprojektu par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu īpašo statusu.
Šajā darba periodā gala lasījumam sagatavoti grozījumi Izglītības likumā, kas sakārto izglītības reģistru
lietas un valsts izglītības programmu paraugu apstiprināšanu. Lai veicinātu vidēja termiņa plānošanu,
grozījumi paredz, ka izglītības attīstības pamatnostādnes tiks apstiprinātas nākošajiem septiņiem gadiem,
nevis četriem kā līdz šim. Tāpat komisija virzīja apstiprināšanai Saeimā izmaiņas Ventspils Augstskolas
Satversmē.
Atbalstot Valsts prezidenta iniciatīvu, komisija turpina darbu pie izmaiņām likumā „Par Latvijas valsts
ģerboni”, kas palīdzēs sakārtot valsts ģerboņu lietošanas nosacījumus. Saeima šajā sesijā jau pieņēmusi
Valsts prezidenta iniciētu likumu, kas paredz atjaunot Latvijas kultūrvēsturisko apgabalu – Vidzemes,
Latgales, Kurzemes un Zemgales – ģerboņus. Likums nosaka kultūrvēsturisko apgabalu ģerboņu kā valsts
simbolu tiesisko aizsardzību un izmantošanu.
Šīs sesijas pēdējā dienā komisija noslēdza darbu pie Profesionālās izglītības likuma grozījumiem, kas
ieviesīs uzlabojumus profesionālās izglītības jomā un veicinās profesionālās izglītības iestāžu tīkla
sakārtošanu.
Savukārt kultūras jomā komisija pievērsās profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un deju izglītības
programmu finansēšanai. Liela problēma ir nepietiekamais atbalsts literatūras un grāmatniecības nozarei,
kas tās nostādījis nevienlīdzīgā situācijā ar citām kultūras jomām.
Komisijas darba kārtībā bija topošie valsts attīstības dokumenti nākamajam plānošanas periodam –
deputāti sprieda gan par Nacionālā attīstības plāna prioritātēm, gan dokumentiem, kas iezīmē ES fondu
atbalstāmās jomas. Diskutējot par šiem jautājumiem, deputāti vairākkārt uzsvēruši, ka nepieciešams
plānošanas politiku sasaitīt ar valsts tautsaimniecības un zinātnes prioritārajiem attīstības virzieniem.
Līdztekus komisijas viedoklis ir skaidrs: nedrīkst pieļaut, ka zinātne, pētniecība un kultūra paliek ārpus
augstāko prioritāšu saraksta.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā strādā 11 deputāti. Ir izveidotas divas apakškomisijas – Sporta
apakškomisija un Valstiskās audzināšanas apakškomisija.
AIZSARDZĪBAS, IEKŠLIETU UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS KOMISIJA
Līdztekus likumdošanas darbam viena no būtiskākajām Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas
komisijas prioritātēm ziemas sesijā bija parlamentārās kontroles nodrošināšana pār tiesībsargājošo
institūciju darbu, norāda komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis. Kā vienu no šī brīža aktuālākajiem
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jautājumiem, kurā steidzami nepieciešams risinājums, viņš min situāciju ar pārvietojamo fotoradaru
darbību.
„Jau janvāra beigās komisija uzklausīja atbildīgo institūciju pārstāvju paskaidrojumus, kā nodrošināt, ka
fotoradaru uzstādītājs ievērotu līguma nosacījumus un laikus izvietotu ne tikai pārvietojamos, bet arī
stacionāros fotoradarus. Diemžēl kopš tā laika situācija nav būtiski uzlabojusies, un fotoradaru uzstādīšana
aizvien vairāk sāk izskatīties pēc ienesīga biznesa projekta, nevis preventīva darba satiksmes drošības
uzlabošanā uz Latvijas autoceļiem,” uzsver A.Latkovskis.
Komisijas priekšsēdētājs pauž viedokli, ka fotoradaru uzstādītājiem jādod pēdējā iespēja līdz šī gada
20.maijam uzstādīt arī stacionāros fotoradarus, un ja tas netiks izdarīts, valstij ar šo uzņēmumu līgums ir
jālauž. „Fotoradariem jākalpo prevencijai, jāpalīdz uzlabot satiksmes drošību sarežģītos ceļu posmos.
Turklāt absolūtam to vairumam jābūt redzamiem, tos nedrīkst slēpt, lai tikai palielinātu gūto peļņu,”
norāda A.Latkovskis.
Runājot par citām aizvadītās sesijas aktualitātēm, A.Latkovskis norāda, ka komisija vērtēja gan situāciju
ar kontrabandas apkarošanu, gan atsevišķu sēdi veltīja satraucošajai informācijai, ka aizvien vairāk
Latvijas iedzīvotāju iesaistās narkotiku kontrabandas shēmās. Tāpat komisija iepazinās ar Valsts policijas
un Nacionālo bruņoto spēku aktualitātēm, kā arī diskutēja par valsts nacionālās drošības koncepcijas
jautājumiem.
No likumdošanas darba komisijas priekšsēdētājs akcentē Saeimas pieņemtos grozījumus Personu
apliecinošu dokumentu likumā, ar kuru tiek ieviests jauns personu apliecinošs dokuments – personas
apliecība. Sākot ar 2.aprīli iedzīvotāji jau var saņemt jaunās apliecības. Tās būs nozīmīgs ieguvums tiem
iedzīvotājiem, kuri bieži dodas uz ārzemēm, jo apliecības varēs izmantot kā ceļošanas dokumentu.
VALSTS PĀRVALDES UN PAŠVALDĪBAS KOMISIJA
Ziemas sesijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas virzītos
grozījumus Iesniegumu likumā, kas ļaus iedzīvotājiem no šī gada 1.septembra iesniegt iesniegumus valsts
un pašvaldību institūcijām, izmantojot portālu www.latvija.lv, tādējādi saziņā ar valsts iestādēm
pakāpeniski ieviešot vienas pieturas aģentūras principu.
„Likuma grozījumi paredz vēl vienu instrumentu - valsts portālu www.latvija.lv, ar kura starpniecību varēs
nosūtīt iesniegumu jebkurai valsts vai pašvaldību institūcijai un šis portāls ir atbildīgs, lai iesniegums
nonāktu līdz adresātam un iesniedzējs saņemtu atbildi,” uzsvēra Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs.
Portālā lietotājs varēs izvēlēties, kam un kādā formā adresēt iesniegumu, turpat to aizpildīt, iesniegt un
parakstīt, autorizējoties portālā ar interneta bankas vai elektroniskās identifikācijas kartes starpniecību.
Atbildi uz iesniegumu iesniedzējs varēs izlasīt savā portāla lietotāja profilā. Iestādes drīkstēs sagatavot
kopīgas atbildes uz līdzīga satura jautājumiem. Portālā tiks publicētas arī iestāžu atbildes uz
iesniegumiem par sabiedrībā pastiprinātu interesi guvušiem jautājumiem.
„Esam nolēmuši modernizēt likumus, kas attiecas uz partiju darbību – Politisko partiju likumu, partiju
finansēšanas likumu un priekšvēlēšanu aģitācijas likumu – tas ir vesels likumprojektu bloks, par kuru darba
grupās bija asas diskusijas,” norāda komisijas priekšsēdētājs.
Kā skaidro Sergejs Dolgopolovs, nepieciešams izstrādāt vienotu priekšvēlēšanu aģitācijas regulējumu –
pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas patlaban sadalīts vairākos likumos.
Tāpat aktīvs darbs noritēja, gatavojot alternatīvus grozījumus Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas
likumā, lai mazinātu privātu finanšu līdzekļu ietekmi uz partiju darbību. Likuma grozījumus bija
sagatavojis Ministru Kabinets, taču komisija konstatēja tajā nepilnības un nolēma virzīt alternatīvu
likumprojektu.
Paredzēts, ka politiskās organizācijas (partijas) biedra iestāšanās, biedra naudas iemaksu, biedra un
fizisko personu dāvinājumu (ziedojumu) kopējais apmērs vienai partijai kalendārā gada laikā nedrīkstēs
pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas līdzšinējo 100 mēnešalgu vietā. Šāds regulējums piedāvāts, ņemot
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vērā, ka kopš 2012.gada 1.janvāra partijas var saņemt valsts budžeta finansējumu. Likumprojektā
precizēta dāvinājumu (ziedojumu) likumības kontroles kārtība un noteikts, ka iemaksātā biedra nauda vai
iestāšanās nauda, kas neatbilst likuma prasībām, turpmāk ir ieskaitāma valsts budžetā nevis atgriežama
tās maksātājam vai mantas devējam.
S.Dolgopolovs arī uzsver, ka sākts darbs pie grozījumiem Vēlētāju reģistra likumā. „Šis tiešām ir svarīgs
darbs, jo likuma grozījumi dos iespēju vēlētājiem brīvāk rīkoties - kopīga reģistra izveide saskaņā ar
attiecīgo vēlēšanu likumu ļaus balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, jo elektroniskā veidā reģistra dati būs
pieejami ikvienai vēlēšanu komisijai. Vēlētāju reģistrs ir instruments, kā vienkāršot visu vēlēšanu un
nobalsošanu procedūras,” akcentē S.Dolgopolovs vienlaikus atzīmējot, ka par šiem jautājumiem komisijā
vēl notiek spraigas diskusijas.
Ziemas sesijā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas
uzraudzības apakškomisija strādāja pie Nacionālā plāna attīstības uzraudzības – tas ir sarežģīts jautājums,
bet vienlaikus izraisa arī lielu sabiedrības interesi, deputāti aktīvi seko līdzi Pārresoru koordinācijas centra
darbībai, uzsver S.Dolgopolovs.
Mājokļu jautājumu apakškomisija ziemas sesijā sadarbībā ar Ekonomikas ministriju ir strādājusi ar mājokļu
jomā aktuālām problēmām. Viens no būtiskākajiem jautājumiem bija kompleksu risinājumu meklēšana
grozījumiem Civilprocesa likumā īrnieku un īpašnieku parādu problēmu risināšanai, gadījumos, kad
ieķīlātais dzīvokļa īpašums ir apgrūtināts ar hipotēku un ķīlas vērtība pārsniedz īpašuma vērtību.
TAUTSAIMNIECĪBAS, AGRĀRĀS, VIDES UN REĢIONĀLĀS POLITIKAS KOMISIJA
Strādājot ar likumdošanas izmaiņām, aizvadītajā ziemas sesijā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides
un reģionālās politikas komisijas viena no aktualitātēm bija darbs pie grozījumiem Publisko iepirkumu
likumā, norāda komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis.
„Mūsu galvenais sasniegums pēdējo mēnešu laikā ir otrajā lasījumā pieņemtie grozījumi Publisko
iepirkumu likumā. Tas ir ļoti apjomīgs likums, jo nevalstiskās organizācijas sniedza vairāk nekā simts
priekšlikumus, un darba grupa ar to strādāja divus mēnešus. Jaunā likuma redakcija mazinās iespēju
negodprātīgiem valsts ierēdņiem un politiķiem rīkot konkursus, kuri patiesībā ir organizēti kādam vienam
uzņēmumam. Ir būtiski samazināta depozīta summa, kura jāiemaksā konkursa pretendentam. Tā būs līdz
diviem procentiem no līguma summas,” atzīmē V.Dombrovskis, piebilstot, ka līdz ar to tiks palielināta
konkurence un nodokļu maksātāji samaksās mazāk par valsts sektora iepirkumiem.
„Likums tagad arī ļauj centralizēti Baltijas valstīm iepirkt medikamentus un medicīnas preces par
zemākām cenām,” uzsver V.Dombrovskis.
Ziemas sesijā komisija iepazinās ar situāciju un problēmām Latvijas ostās. „Izskatījām gan vairāku ārvalstu
investoru, gan vietējo uzņēmēju sūdzības par ostu darbību un interešu konfliktiem to pārvaldē. Komisija
aktīvi strādā pie grozījumiem likumā „Par ostām”, un ostu darba sakārtošana būs mūsu darba kārtībā arī
pavasara sesijā,” skaidro komisijas priekšsēdētājs.
Reaģējot uz tā saucamo „Palink” lietu, komisija norādīja uz problēmām Maksātnespējas likumā.
”Aicinājām Tieslietu ministriju sniegt savu skatījumu par nepilnībām Maksātnespējas likumā. Tika
konstatētas būtiskas problēmas, un pēc komisijas pieprasījuma ministrija tuvākajā laikā sniegs
priekšlikumus likuma uzlabošanai,” atzīmē V.Dombrovskis.
Tuvāko mēnešu komisijas galvenais uzdevums ir izskatīt un pieņemt grozījumus Būvniecības likumā, kas
uzliks mazāku administratīvo slogu būvniekiem un saīsinās būvniecības laiku. „Grozījumi palielinās Latvijas
starptautisko Doing business reitingu, tādējādi mūsu valsts pievilcība ārvalstu investoriem būs daudz
lielāka,” uzsver komisijas priekšsēdētājs.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir viena no lielākajām Saeimas komisijām
— tajā strādā deputāti 13 deputāti. Tās pārraudzībā ir četru ministriju darbs — Satiksmes ministrijas,
Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas.
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SOCIĀLO UN DARBA LIETU KOMISIJA
Viens no šīs sesijas darba akcentiem Sociālo un darba lietu komisijā bija situācija veselības aprūpē, norāda
tās priekšsēdētāja Aija Barča: „Komisija saņem daudz zvanu un vēstuļu tieši par medicīnas kvalitāti un
pieejamību. Šajā sesijā analizējām gan ģimenes ārstu darbu, gan ambulatoro pakalpojumu klāstu un
pieejamību. Mūsu redzeslokā bija e-veselības projekta ieviešanas progress, kas manā ieskatā varētu būt
ātrāks. Tas samazinās papīru darbu ārstiem, ļaus izvairīties no nīkšanas rindā pacientiem, un, jācer,
atslogos arī valsts maku, ļaujot daļu līdzekļu novirzīt akūtām vajadzībām”. Deputāti pavasara sesijā
turpinās vētīt situāciju veselības aprūpē, pētot, cik lietderīgi tiek izmantoti līdzekļi stacionāros, uzsver
komisijas priekšsēdētāja.
Sesijas sākumā komisija lielu uzmanību pievērsa Latvijas Infektoloģijas centra reorganizācijas procesam.
„Ņemot vērā darbinieku satraukumu un protestus, deputāti uzklausīja visus viedokļus gan uz vietas centrā,
gan aicinot iesaistītās puses uz sarunām Saeimā. Vai steigā veiktā reorganizācijai būs devusi kādus
ieguvumus, rādīs laiks. Katrā ziņā deputāti turēs roku uz pulsa un vērtēs, kā strādā jaunizveidotas Slimību
profilakses un kontroles centrs un kā infektoloģijas centra darbiniekiem sokas Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcas sastāvā,” stāsta komisijas priekšsēdētāja.
Ziemas sesijas pēdējā sēdē Saeima nodeva Sociālo un darba lietu komisijai izskatīšanai valdības izstrādātos
grozījumus pensiju likumā, kas paredz pensionēšanās vecuma paaugstināšanu. Prognozēju, ka šos
priekšlikumus vērtēsim ļoti rūpīgi, šādas iniciatīvas skar lielu nozīmīgu iedzīvotāju daļu. Lai nepasliktinātu
sociālo situāciju, vienlaikus ir jādomā arī par kompensācijas mehānismiem, jo mūsu valstī vairāk nekā 43
procenti bezdarbnieku ir vecumā virs 45 gadiem. Tas noteikti jāņem vērā, vērtējot iespējas pārskatīt
pensionēšanās vecumu,” norāda komisijas priekšsēdētāja.
Viens no komisijas aktuālajiem likumprojektiem ir grozījumi Pacientu tiesību likumā. „Deputātiem
konceptuāli jāizšķiras, vai ļaut iekšlietu nozares darbiniekiem piekļuvi sensitīvai pacientu informācijai par
personas garīgo veselību. No vienas puses, tas atvieglotu policijas darbu, taču reizē nav pārliecības, ka
tieša piekļuve medicīnas datu bāzei ir pareizākais risinājums. Risinājumu šai problēmai meklē darba grupa
mana vietnieka Ašeradena kunga vadībā un pie šī jautājuma atgriezīsimies, gatavojot likumprojektu
trešajam lasījumam,” skaidro A.Barča.
Komisija bija skeptiska arī par valdības ierosinājumu par diviem gadiem atlikt rehabilitācijas pakalpojumu
ieviešanu pieaugušajiem vardarbības upuriem un vardarbības veicējiem. A.Barča norāda, ka šim nolūkam
nepieciešamie 230 tūkstoši latu ir salīdzinoši niecīga summa, ja ņem vērā, cik valstij izmaksā
neapstādināta agresija un cīņa ar vardarbības sekām.
Pēc komisijas iniciatīvas Saeimā marta beigās pulcējās profesionālo psihologu pārstāvji, lai beidzot runātu
par vienotas jumta organizācijas izveidi. „Priecājos, ka šis jautājums ir pavirzījies un varam runāt par
progresu darbā pie Psihologu profesionālās darbības likuma. No psihologu darba nereti atkarīgi cilvēku
likteņi, tādēļ nav pieņemami, ka šajā nozarē strādājošie joprojām netiek sertificēti,” saka A.Barča.
Deputāti sesijas noslēgumā apmeklēja Latvijas Ārstu biedrību, lai iepazītu ārstu sertifikācijas pieredzi un
vērtētu, vai tā ir piemērojama arī profesionālo psihologu sertifikācijai.
Kā uzsver A.Barča, komisija uztur ciešu saikni ar nozares nevalstiskajām organizācijām. Pēc asociācijas
„Ģimene” iniciatīvas aprīļa vidū tiks rīkota konference, lai demogrāfijas kontekstā diskutētu par ģimenes
vērtībām, laulības nozīmi un izglītības saturu.
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā strādā 11 deputāti. Komisija ir izveidojusi divas apakškomisijas –
Sociālās drošības apakškomisiju un Sabiedrības veselības apakškomisiju.
MANDĀTU, ĒTIKAS UN IESNIEGUMU KOMISIJA
Aizvadītajā sesijā komisija sagatavoja un Saeima atbalstīja lēmuma projektu par 11.Saeimas deputātes
Danas Reiznieces-Ozolas mandāta atjaunošanu.
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Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija izskatīja trīs administratīvās lietas un sagatavoja lēmuma
projektus par deputātu Jāņa Upenieka, Gunāra Igauņa un Zandas Kalniņas-Lukaševicas saukšanu pie
administratīvās atbildības.
Tāpat komisija kā viena no līdzatbildīgajām komisijām skatīja un nolēma atbalstīt likumprojektu
„Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”.
Komisijas locekļi iepazinās arī ar ikmēneša informāciju par Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā
saņemtajiem iesniegumiem un informāciju par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbu.
PIEPRASĪJUMU KOMISIJA
Saeimas Pieprasījumu komisija ziemas sesijā ir izskatījusi trīs pieprasījumus Ministru Prezidentam Valdim
Dombrovskim - „Par valdības bezdarbību valsts interešu aizstāvībā saistībā ar SIA “LatRosTrans” naftas
vadā Polocka-Ventspils esošās tehnoloģiskās naftas (bufernaftas) īpašuma tiesībām”, „Par Latvijas
līdzdalību Visaginas AES būvniecības finansēšanā” un „Par valdības rīcības atbilstību likumiem un Latvijas
tautas interesēm”.
Komisijā diskutēja par Pieprasījumu komisijas funkcijām un parlamentāro iespēju izmantošanu Saeimas
uzraugošās funkcijas veikšanai, par Valsts kontroles veikto revīziju Jūrmalas pašvaldības
kapitālsabiedrībās, kā arī par iespējām ierobežot finanšu piramīdu darbību Latvijā.
Komisija izskatīja arī trīs likumprojektus par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē.
PUBLISKO IZDEVUMU UN REVĪZIJAS KOMISIJA
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija ziemas sesijā vērtēja Valsts Kancelejas un ministriju Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas –
veikto un plānoto Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi un izlietojumu.
Deputāti skatīja arī vairākas Valsts kontroles veiktās revīzijas un to rezultātus, tostarp, par Jūrmalas
pilsētas pašvaldības un Krāslavas kapitālsabiedrību un aģentūru efektivitāti un atbilstību normatīvo aktu
prasībām, kā arī par ieslodzījuma vietu iepirkumu sistēmu un tās efektivitāti.
Komisijas dienaskārtībā bija arī uzraudzība pār valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Aizsardzības ministrijā,
Izglītības un zinātnes ministrijā, iekšlietu sistēmā, valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas jomā un
ārstniecības pakalpojumu jomā.
NACIONĀLĀS DROŠĪBAS KOMISIJA
Saeimas Nacionālās drošības komisija, veicot valsts drošības iestāžu parlamentāro kontroli, 2012.gada
ziemas sesijā turpinājusi uzraudzīt, uzklausīt, analizēt valsts drošības iestādēm likumos deleģēto
uzdevumu izpildi.
Uzraugot Nacionālās drošības koncepcijā noteiktās prioritātes un sekojot Nacionālās drošības plānā
iekļauto prasību īstenošanai, komisija strādāja ar sekojošām tēmām:
1) situācijas analīze nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas attīstībā
Latvijā 2012.gadā;
2)

vienotas un vispārpieejamas informatīvās telpas izveide Latvijā;

3)

kibertelpas uzraudzības un drošības perspektīvas Latvijā, riski un apdraudējumi;

4)

iespējamie informācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumi Latvijā;

5) spēkā esošais informācijas sistēmu (drošības; institūciju savstarpējās sadarbības; atbildības par
noziedzīgiem nodarījumiem) normatīvais regulējums, tā pietiekamība un nepieciešamie labojumi;
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6) valsts un pašvaldību institūciju, komersantu un citu juridisko personu savstarpējā sadarbība un
darbību koordinācija informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru uzraudzības līmenī.
Tāpat komisija ziemas sesijā analizēja:
1)
2012.gada 18.februārī Latvijā notikušās tautas nobalsošanas norisi, kas tika organizēta par
likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu (Likumprojekts paredzēja mainīt
Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104. pantu, iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā otru valsts
valodu, nosakot, ka arī pašvaldībās darba valodas ir latviešu un krievu valoda un ikvienam ir tiesības
saņemt informāciju latviešu un krievu valodā.) Analizēja iespējamos finansējuma avotus referenduma
reklāmas kampaņai, kā arī runāja par iecerētajiem likuma grozījumiem, kas reglamentētu pirms
referendumu aģitāciju.
2) Imigrācijas likuma 38.pantā noteiktās normas izpildi, kas uzdod Ministru kabinetam ne retāk, kā reizi
gadā izvērtēt minētā likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu
praktiskās īstenošanas gaitu, rezultātus, to ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu, kā arī uz Latvijas
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību un iesniegt par to ziņojumu Saeimai.
3) Šengenas līguma piemērošanas gaitu, veicot Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli, īstenojot
kopīgu vīzu politiku, novēršot organizētās noziedzības darbības; par atbildīgo institūciju gatavību reaģēt
ārkārtas situācijās;
4) uzklausot pārstāvjus no Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Drošības policijas, analizēja
iespējamos riskus 16.marta latviešu leģionāru atcerei veltīto pasākumu laikā.
Komisija arī atsākusi iepriekšējās Saeimas sesijās uzsākto darbu, parlamentārās uzraudzības ietvaros,
veicot pārbaudi par to, kā tiek izmantoti speciālie operatīvās darbības līdzekļi, vai operatīvās darbības
pasākumi, kas veicami sevišķā veidā tiek organizēti atbilstoši Operatīvās darbības likuma prasībām.
SABIEDRĪBAS SALIEDĒTĪBAS KOMISIJA
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa grozījumiem šī gada 1.aprīlī Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisija
oficiāli ir pārtapusi par Sabiedrības saliedētības komisiju.
Līdz šim komisijas galvenais darbs bija kontrole pār Pilsonības likuma izpildi. Tāpat komisija nodarbojās ar
līdzšinējās situācijas analīzi – uzklausīja nozaru ekspertus un dažādu sociālo grupu pārstāvjus, kā arī
apkopoja pētījumu rezultātus integrācijas un sabiedrības saliedētības jomā, tādējādi sagatavojoties
darbam Sabiedrības saliedētības komisijas statusā.
„Politiķiem, tāpat kā visiem cilvēkiem Latvijā, jāatrod kopīgais, kas balstās daudz dziļāk cilvēciskajā
būtībā. Tāpēc ir nepieciešams pastiprināt garīgo dimensiju politikā – garīgums un kultūra ir tās būtiskās
lietas, kas cilvēkiem un politiķiem var dot kvalitatīvi jaunu saprašanās iespēju,” uzsver komisijas
priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis, norādot, ka šī iemesla dēļ komisija februārī kopā ar Valsts prezidentu
Andri Bērziņu Rīgas pilī rīkoja politiķu un garīgo līderu diskusiju “Garīgā dimensija un politika”.
Mainoties komisijas nosaukumam, mainās arī tās funkcijas. Komisijas mērķis ir veicināt sabiedrības
saliedētību un pārvarēt etnisko sašķeltību. Komisijas galvenie uzdevumi ir veikt analīzi par līdzšinējo
integrācijas politiku Latvijā un, iesaistot plašsaziņas līdzekļus un sabiedriskās organizācijas, rosināt
kvalitatīvi jaunu dialogu par nacionālo vienotību un saliedētību.
Tāpat komisija strādās ar likumdošanas iniciatīvām, kas saistītas ar sabiedrības etniskās saliedētības
jautājumiem. Viens no komisijas darba virzieniem būs saiknes saglabāšana un stiprināšana ar tautiešiem
ārzemēs, lai viņi justos piederīgi Latvijai – gan tie, kuru senči izbraukuši pirms daudziem gadu desmitiem,
gan mūsdienās emigrējušie. Līdz šim jau bijusi tikšanās ar Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieku
par sadarbību ar diasporu Rolandu Lappuķi, tāpat komisijas priekšsēdētājs apmeklējis latviešus Štutgartē.
Līdztekus jaunajiem komisijas uzdevumiem tā turpina veikt parlamentāro kontroli pār Pilsonības likuma
izpildi un raugās, lai pilsonības iegūšanas vai zaudēšanas process noritētu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām. Komisijas kompetencē paliek arī jautājumi, kas saistīti ar pilsonības piešķiršanu par īpašiem
nopelniem Latvijas labā.
Komisija ir izveidojusi Naturalizācijas darba grupu, kuru vada deputāts Valdis Liepiņš. Darba grupas darbs
rit paralēli divās daļās – Latvijas naturalizācijas faktu noskaidrošana un naturalizācijas procesi ārzemēs, kā
rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi naturalizācijas procesa kvalitātes uzlabošanai.
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Sabiedrības saliedētības komisijā strādā deputāti Ilmārs Latkovskis, Valdis Liepiņš, Ainars Latkovskis,
Dzintars Ābiķis, Irina Cvetkova, Ina Druviete, Jānis Dūklavs, Aleksandrs Jakimovs, Ingmārs Līdaka, Ināra
Mūrniece, Vladimirs Nikonovs, Vladimirs Reskājs, Ivans Ribakovs, Artūrs Rubiks un Jānis Upenieks.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa grozījumiem ar šī gada 1.aprīli Saeimas Pilsonības likuma izpildes
komisija tiek pārdēvēta par Sabiedrības saliedētības komisiju, bet Saimnieciskā komisija tiek likvidēta.
EIROPAS LIETU KOMISIJA
Aktīvi skaidrojot Latvijas nostāju, pieaug mūsu valsts izredzes nākamajā Eiropas Savienības (ES) daudzgadu
budžetā saņemt lielāku finansējumu. To, raksturojot komisijas darbu ziemas sesijā, norāda Saeimas
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica, uzsverot, ka turpmāk sarunu procesā
izšķiroša būs visu trīs Baltijas valstu sadarbība, kurai komisija pievērš lielu uzmanību.
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja informē, ka ziemas sesijā komisijas darbs bija vērsts trīs galvenajos
virzienos – sarunas par ES daudzgadu budžetu, diskusija par ES jauno fiskālās disciplīnas līgumu un Baltijas
valstu ciešāka sadarbība.
„Šie jautājumi ir cieši savā starpā saistīti. Lai aizstāvētu Latvijas nacionālās intereses nākamajā Eiropas
Savienības daudzgadu budžetā – panāktu gan lielākus tiešmaksājumus mūsu lauksaimniekiem, gan arī
vismaz tāda paša līmeņa kohēzijas finansējumu, esmu daudz diskutējusi par šiem jautājumiem ar citu ES
dalībvalstu vēstniekiem šeit Latvijā, kā arī dodoties vizītēs uz Briseli, Berlīni un Kopenhāgenu,” saka
Z.Kalniņa –Lukaševica.
Komisijas priekšsēdētāja atzīmē, ka ES budžeta sarunās, kas, visticamāk, turpināsies līdz 2012.gada
beigām, jau vērojami pirmie pozitīvie signāli – daudzas dalībvalstis sadzirdējušas Latvijas argumentus un
apliecinājušas, ka patiesi izprot mūsu valsts problēmu.
„Piemēram, no Vācijas parlamenta Lauksaimniecības komisijas vadītāja dzirdējām konkrētu
apstiprinājumu, ka tiks aizstāvētas Latvijas intereses saņemt lielākus tiešmaksājumus. Tāpat arī citās
sarunās esam dzirdējuši atbalstu Latvijas pozīcijai par kohēzijas politiku,” par darba vizītēm Briselē un
dalībvalstu galvaspilsētās stāsta Z.Kalniņa-Lukaševica.
„Mūsu izredzes saņemt lielāku finansējumu nākamajā periodā pieaug. Šajā kontekstā ļoti būtiska ir trīs
Baltijas valstu sadarbība, jo kopā mēs esam daudz skaļāka un dzirdamāka balss Eiropas Savienībā,” norāda
komisijas priekšsēdētāja.
„Latvijas argumentos nozīmīga loma ir līdz šim īstenotajai atbildīgajai fiskālās disciplīnas politikai, mūsu
spējai konsolidēt budžetu iepriekšējos krīzes gados. Tas palīdz argumentējot, ka Latvija būtībā ir pelnījusi
atbilstošu novērtējumu, saņemot lielāku finansējumu nākamā perioda Eiropas Savienības budžetā. Pavisam
nesen Saeimā notika starptautiska konference, kurā piedalījās Lietuvas, Igaunijas un Polijas parlamentu
Eiropas lietu komisiju vadītāji un pārstāvji no Eiropas Parlamenta,” pauž Z.Kalniņa-Lukaševica.
PARLAMENTĀRĀS
IZMEKLĒŠANAS
KOMISIJA
PAR
LATVIJAS
KRĀJBANKAS
UZRAUDZĪBAS
NODROŠINĀŠANAS, DARBĪBAS APTURĒŠANAS UN MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA IETEKMI UZ LATVIJAS
REPUBLIKAS FINANŠU SISTĒMU
Komisijas deputāti ziemas sesijā sanāca uz 11 sēdēm. Uzsākot darbu, komisija strādāja pie informācijas
pieprasījuma Finanšu un kapitāla tirgus komisijai sagatavošanas, kā arī vērtēja, kuras personas būtu
aicināmas uz komisijas sēdēm. Šajā laikā notikušas tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēdētāju Andri Jaunsleini un Latvijas Komercbanku asociācijas prezidentu Mārtiņu Bičevski. Komisija
arī izskatīja un sagatavoja virkni vēstuļu, kā arī iepazinās ar iestāžu sniegto informāciju.
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