PĀRSKATS PAR SAEIMAS KOMISIJU DARBU 2013.GADA PAVASARA SESIJĀ
ĀRLIETU KOMISIJA
Latvijas ekonomisko saišu stiprināšana un paplašināšana ar kaimiņvalstīm, kā arī Eiropas Savienības (ES)
un starptautiskā līmenī bija Saeimas Ārlietu komisijas uzmanības centrā aizvadītajā pavasara sesijā,
uzsver komisijas priekšsēdētājs Ojārs Kalniņš.
Kā būtisku komisijas priekšsēdētājs min aizvadītajā sesijā Saeimā pieņemto Ārlietu komisijas virzīto
likumu, kas paredz Latvijas Igaunijas un Lietuvas sadarbības stiprināšanu dzelzceļa transporta jomā.
Likuma mērķis ir veicināt dzelzceļa satiksmes attīstību un ciešāku sadarbību starp Baltijas valstīm, kā arī
izveidot labākus ekonomiskās sadarbības nosacījumus.
Tāpat pavasara sesijā Saeima ratificēja vienošanos ar Krieviju „Par Latvijas Republikas valdības un
Krievijas Federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā
nodošanas noteikumiem”, kas paredz arī apmaiņu ar konkrētiem nekustamajiem īpašumiem – Latvija
iegūst īpašumā ēku mūsu valsts vēstniecības Krievijā vajadzībām, savukārt pretī tiek dotas īpašumā ēkas
un būves Jūrmalā. Komisijas priekšsēdētājs norāda, ka šīs vienošanās noslēgšana bija viens no sarunu
tematiem, komisijas deputātiem pavasara sesijā tiekoties ar Krievijas Federācijas vēstnieku Latvijā
Aleksandru Vešņakovu.
Aizvadītajā sesijā Ārlietu komisijas uzmanības centrā bija arī ekonomisko saišu paplašināšana ES un
starptautiskā līmenī, un šī mērķa īstenošanai Saeimā ratificēti vairāki nolīgumi, tostarp ES un tās
dalībvalstu un Kolumbijas un Peru tirdzniecības nolīgums, ES un tās dalībvalstu un Filipīnu
pamatnolīgums par partnerību un sadarbību, kā arī Latvijas un Melnkalnes nolīgums par
starptautiskajiem pārvadājumiem. „Šo nolīgumu ratificēšana parlamentā skaidri apliecina Latvijas
pozīciju aktīvi atbalstīt ne vien mūsu valsts, bet arī Eiropas Savienības starptautisko tirdzniecības sakaru
paplašināšanu,” uzsver komisijas priekšsēdētājs.
Kā nozīmīgu veikumu O.Kalniņš min Saeimā galīgajā lasījumā pieņemto Ārlietu komisijas virzīto likumu
„Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”, kas izskatīšanai parlamentā tika gatavots vairākus
gadus. „Latvija kā Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju dalībvalsts uzņemas aizvien vairāk
starptautiska līmeņa pienākumus, tāpēc jautājums par informācijas pieejamību sabiedrībai par tās
tiesībām un saistībām, kas izriet no starptautisko līgumu normām, ir īpaši aktuāls,” uzsver komisijas
priekšsēdētājs un vienlaikus informē, ka līdz ar šī likuma pieņemšanu uzlabota piekļuve informācijai par
Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un starptautisko līgumu noslēgšanas pārskatāmība, kā
arī nodrošināta divpusējo un daudzpusējo līgumu projektu savlaicīga izvērtēšana un Latvijas interešu
maksimāla ievērošana.
Tāpat pavasara sesijā Saeima veica grozījumus Ārlietu komisijas sagatavotajā likumā „Par Latvijas
Republikas un Svētā Krēsla līgumu”, nosakot kārtību, kādā tiek paziņots par bīskapa un militārā
ordinārija stāšanos amatā vai atcelšanu no amata, kā arī amatpersonu, kura viņa aizvieto, un precizējot
kārtību, kādā valsts institūcijas turpmāk tiks informētas par Romas katoļu baznīcas Latvijā pārstāvību un
tās struktūru.
BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 2013.gada pavasara sesijā strādāja 19 sēdēs, savukārt Nodokļu
politikas apakškomisijai un Demogrāfijas lietu apakškomisijai – katrai notika pa piecām sēdēm.
Šajā laikā Saeimā pieņemti komisijas virzītie grozījumi likumā „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās”, ar kuriem līdz 2035.gada 31.decembrim pagarināts termiņš, kādā
licencētas kapitālsabiedrības un brīvostas pārvaldes ir tiesīgas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus. Ar
termiņa pagarināšanu plānots veicināt jaunu investīciju piesaisti, jo ekonomiskās krīzes laikā
uzņēmumiem gan Rīgas un Ventspils brīvostās, gan arī Liepājas un Rēzeknes speciālajās ekonomiskajās
zonās nebija iespējams pilnvērtīgi izmantot noteiktos atvieglojumus un piesaistīt pietiekami daudz jaunu
investīciju. Iepriekš nodokļu atvieglojumu piemērošanas termiņš tika noteikts līdz 2017.gada beigām.

Galīgajā lasījumā pieņemti grozījumi Vekseļu likumā, ieviešot arī vekseļa elektronisko formu. Līdzšinējais
regulējums, kas noteica tikai papīrā noformējamu vekseli, bija jāpilnveido atbilstoši mūsdienu
tehnoloģiskajām iespējām, jo vekseļa devējam iepriekš bija liegts izmantot iespēju vekseli izdot
elektroniski.
Pavasara sesijā grozīts arī nodokļu un nodevu likums, lai, ņemot vērā ārējos ekonomiskos apstākļus, kas
ietekmējuši uzņēmumu darbību, nodokļu maksātājiem radītu labvēlīgāku nodokļu normu piemērošanu.
Turpmāk nodokļu atlaidei par sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem varēs pieteikties plašāks
komercsabiedrību loks un uzņēmumiem būs iespēja papildu finanšu līdzekļus novirzīt savas
konkurētspējas celšanai, modernizējot esošo darbību, ražojot jaunus produktus, paaugstinot
produktivitāti, kā arī veidojot jaunas darba vietas. Tas uzņēmējiem nodrošinās plašākas eksporta
iespējas, kā arī jaunu ārvalstu investoru piesaisti.
Tāpat pavasara sesijā pieņemti grozījumi likumos, lai nodrošinātu savlaicīgu un konsekventu finanšu
konglomerātā ietilpstošo kredītiestāžu, apdrošināšanas uzņēmumu un ieguldījumu sabiedrību
uzraudzību, un grozīts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums, lai Finanšu un kapitāla
tirgus komisijai noteiktu tiesības veikt visu maksājumu pakalpojumu sniedzēju un maksājumu sistēmu
uzraudzību, kā arī šajā jomā Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu prasību ievērošanas
uzraudzību.
Pavasara sesijā Budžeta komisija piedalījās Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē, kurā tika apstiprināta
Latvijas Konverģences programma, kā arī progresa ziņojums par Latvijas Nacionālās reformu
programmas „Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanu. Savukārt kopā ar Saeimas Sociālo un darba lietu
komisiju iepazinās ar informatīvo ziņojumu par to, cik pamatoti turpmāk ir līdz šim noteiktie valsts
pabalstu izmaksas ierobežojumi, kā arī ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības paziņojumu par
cienīgiem darba un dzīves apstākļiem finanšu un nodokļu politikas kontekstā.
Sesiju starplaikā komisija strādās, lai izskatīšanai trešajā galīgajā lasījumā virzītu jauno Alternatīvo
ieguldījumu fondu pārvaldnieku likumprojektu un grozījumus vēl astoņos likumos, lai noteiktu vienotu
regulējumu visiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem. Ar jauno regulējumu plānots noteikt
pārvaldnieku tiesisko statusu, reglamentētu to darbību, informācijas atklāšanas prasības, kā arī atbildību
un uzraudzību, lai novērstu ar alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību saistīto varbūtējo
risku negatīvo ietekmi uz finanšu sistēmu.
Tāpat Budžeta komisija laikā starp sesijām plānojusi strādāt ar pavasara sesijas pēdējā Saeimas sēdē
komisijai nodotajiem Ministru kabineta iesniegtajiem grozījumiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas
projekta īstenošanas likumā. Ņemot vērā, ka līdz šī gada beigām nebūs iespējams pabeigt Latvijas
Nacionālās bibliotēkas projektu, valdība rosina noteikt, ka bibliotēkas būvdarbi jāpabeidz līdz šī gada
31.decembrim, savukārt projekts kopumā jānoslēdz saskaņā ar projekta īstenošanas Uzraudzības
padomes apstiprināto projekta īstenošanas darbu grafiku. Paredzēts, ka garantijas saistības un norēķini
būs jāveic līdz 2016.gada beigām, kad slēgs Kultūras ministrijas kontu Valsts kasē, kurā tika uzkrāti
projekta īstenošanai paredzētie līdzekļi.
JURIDISKĀ KOMISIJA
Viens no būtiskākajiem Juridiskās komisijas darbiem aizvadītajā sesijā ir Pilsonības likuma grozījumi, kas
pieļauj dubultpilsonības veidošanos, precizē pilsonības piešķiršanas kārtību valstī dzimušu nepilsoņu
bērniem, Latvijas pilsoņu bērniem, kuri dzimuši ārvalstīs, kā arī izdara izmaiņas naturalizācijas kārtībā,
norāda Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne.
Grozījumi ir īpaši nozīmīgi ārvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem, un to rezultātā Latvijas pilsoņu kopums
varētu pieaugt par vairākiem desmitiem tūkstošu. Līdz oktobrim, kad likums stāsies spēkā, nozīmīgs
darbs paveicams izpildvarai, izstrādājot tādu normatīvo regulējumu, kas nodrošinās nebirokrātisku un
topošajiem pilsoņiem draudzīgu likuma ieviešanu, uzsver komisijas vadītāja.
I.Čepāne atzīst, ka aizvadītajā sesijā komisija noslēgusi darbu arī pie vairākiem citiem nozīmīgiem
likumprojektiem. Viens no tiem ir grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas palīdzēs uzlabot tiesu darba

caurspīdīgumu un efektivitāti. Rūpēties par spriedumu kvalitāti tiesnešus motivēs prasība no šī gada
septembra internetā publicēt visus atklātā sēdē pieņemtos tiesas spriedumus pēc to spēkā stāšanās un
Ministru kabineta noteiktajā apjomā arī tiesas lēmumus, norāda komisijas priekšsēdētāja.
Izmaiņas likumā iezīmē arī pilnīgu pāreju uz lietu izskatīšanu „tīrajās” tiesu instancēs līdz 2017.gadam ―
visas lietas kā pirmās instances tiesa skatīs rajona (pilsētas) tiesa, atsakoties no līdzšinējā regulējuma, ka
atsevišķas lietu kategorijas kā pirmās instances tiesa skata apgabaltiesā, apelācijas kārtībā ― attiecīgā
Augstākās tiesas (AT) tiesu palāta, bet kasācijas kārtībā - AT Senāts. Likuma grozījumi mainīs arī AT
struktūru un kompetenci, kā arī noteiks darba samaksas kārtību atstādinātam tiesnesim.
Pavasara sesijas pēdējā sēdē Saeima pieņēma grozījumus Civillikumā, kas vērsti uz nesamērīgu
līgumsodu ierobežošanu. „Līgumsods nedrīkst būt par instrumentu, kas ļauj vienam uzņēmumam
iznīcināt citus tirgus dalībniekus. Nav pieņemami, ka līgumsods vairākkārt pārsniedz nesamaksāto
summu un vienai pusei tiesā gadiem jāpierāda, ka līgumsods nav taisnīgs,” uzsver I.Čepāne.
Saeimas pieņemtie Civillikuma papildinājumi precizē līgumsoda jēdziena redakciju un noteic, ka
līgumsodam jābūt samērīgam un atbilstošam godīgai darījumu praksei. Tāpat noteikts, ka tiesai būs
pienākums samazināt pieprasīto līgumsodu līdz saprātīgam apmēram, ja tiesa to atzinusi par pārmērīgu.
Lai līdzsvarotu kreditoru un parādnieku intereses, Saeimā pieņemti komisijas virzīti grozījumi
Civilprocesa likumā, palielinot piedziņas procesā parādniekam saglabājamo līdzekļu minimumu.
Līdzšinējais regulējums pieļāva, ka no parādnieka ieņēmumiem ir atļauts izdarīt ieturējumus arī
gadījumā, ja tas saņem mazāk par minimālo algu, faktiski novedot parādnieka ģimeni trūkumā.
Personām, kuras neprot valsts valodu, vai personām ar dzirdes, runas vai redzes traucējumiem
kriminālprocesā paredzētas plašākas iespējas saņemt valsts apmaksātus tulka pakalpojumus. Tos varēs
izmantot četros gadījumos ― lai sastādītu rakstisku sūdzību par amatpersonu rīcību kriminālprocesā,
dokumentu, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā, un apelācijas vai kasācijas sūdzību,
kā arī lai sagatavotos pratināšanai pirmstiesas procesā vai tiesas sēdē.
Aizvadītajā sesijā veiktas arī vairākas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā. Samazināts naudas soda
apmērs par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā ― tas būs robežās no 50 līdz 250 latiem
fiziskajām personām un no 500 līdz 2500 latiem juridiskajām personām. Lai cīnītos ar slēpto lombardu
darbību, paredzēta lielāka atbildība komersantiem, kuri bez licences izsniedz kredītus pret kustamas
mantas ķīlu.
Tāpat grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz iespēju piemērot naudas sodu personām,
kas praktizē veterinārmedicīnu bez atbilstoša sertifikāta, kā arī nosaka atbildību par šaujamieroča
iegādāšanos, nēsāšanu, pārvadāšanu, izmantošanu un pielietošanu apreibinošo vielu ietekmē. Noteikts
arī deviņu mēnešu termiņš lēmuma pieņemšanai administratīvā pārkāpuma lietās.
Saeimas Juridiskajā komisijā strādā deviņi deputāti. Pavasara sesijā strādāja divas Juridiskās komisijas
apakškomisijas ― Tiesu politikas apakškomisija un Pilsonības likuma grozījumu apakškomisija, kura savu
darbu jau ir noslēgusi.
CILVĒKTIESĪBU UN SABIEDRISKO LIETU KOMISIJA
Aizvadītajā pavasara sesijā Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija noslēdza darbu pie vairākiem
būtiskiem likumprojektiem, ko Saeima pieņēma galīgajā lasījumā.
Lai atjaunotu padomju okupācijas laikā psihiatriskajās slimnīcās bez tiesas spriedumiem nepamatoti
ievietoto cilvēku godu un cieņu, kā arī likvidētu tiem radītās nelabvēlīgās tiesiskās sekas, komisijas
izstrādātais likums „Par PSRS un Latvijas psihiatriskajās ārstniecības iestādēs laika posmā no 1940.gada
17.jūnija līdz 1991.gada 21.augustam nepamatoti ievietotajām personām” nosaka kārtību, kādā šīs
personas, viņu aizgādņi vai radinieki varēs prasīt personas statusa atjaunošanu.

Savukārt, lai arī publiskos pasākumos un svētku pasākumos aizliegtu izmantot PSRS un nacistiskās
Vācijas karogus, ģerboņus, himnas un simboliku, tostarp arī stilizētā veidā, Saeima galīgajā lasījumā
pieņēma komisijas virzītos grozījumus Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā.
Lai aizsargātu bērna tiesības uzaugt no tabakas dūmiem brīvā vidē, komisijas virzītie grozījumi Bērnu
tiesību aizsardzības likumā nosaka, ka fiziska vardarbība ir arī bērna pakļaušana kaitīgu faktoru, tai skaitā
tabakas dūmu, iedarbībai.
Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja arī komisijas virzītos grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
likumā, kas paredz pienākumu kabeļtelevīziju programmās iekļaut reģionālo un vietējo televīziju saturu,
ja tās ir izteikuši šādu vēlmi.
Pavasara sesijā komisijas uzmanības lokā bija arī vairākas mediju jomas aktualitātes. Deputāti diskutēja
par īpašas struktūrvienības, kas risinātu mediju politikas jautājumus, izveidošanu Kultūras ministrijas
paspārnē.
Tāpat komisijas deputāti ar ekspertiem diskutēja par iespējām novērst nelegālās maksas televīzijas
pakalpojumus autortiesību aizsardzības jomā, žurnālistu tiesību un žurnālistu informācijas avotu tiesību
aizsardzību sabiedriskā labuma interesēs un komercradio īpašnieku maiņu un komercradio apraides
atļauju pamatnosacījumu izpildi, kā arī mediju attīstību un kultūras jautājumu atspoguļošanu
sabiedriskajā televīzijā.
Deputāti arī tikās ar pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica pārstāvjiem, Eiropas Savienības
Pamattiesību aģentūras sekretariāta direktoru Mortenu Kaerumu (Morten Kærum), kā arī uzklausīja
Ārlietu ministrijas ziņojumu par ANO 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi
Latvijā un tiesībsarga ziņojumu par romu bērnu segregāciju Ventspils vakara vidusskolā.
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN ZINĀTNES KOMISIJA
Pavasara sesijā Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ne tikai strādāja pie nozaru pilnveidošanas, bet
lielu uzmanību pievērsa arī sabiedrībā aktuālām tēmām.
Saeima galīgajā lasījumā pieņēma komisijas virzītos grozījumus Autortiesību likumā, kas, ņemot vērā
mainīto publiskā izpildījuma definīciju, nosaka, ka maksa par autoru darbu atskaņošanu nebūs jāmaksā
nedz nelielu biroju darbiniekiem, ja tas notiks personīgajām vajadzībām, nedz arī autobusu šoferiem, ja
tas netiks pārraidīts sabiedriskā transporta skaļrunī.
Likumā arī noteikts, ka mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. vērtējot autoriem
izmaksājamo atlīdzību, būs jāņem vērā tādi kritēriji kā tiešais materiālais labums, darba vai blakustiesību
objekta izmantošanas mērķis, apjoms un nozīmība atkarībā no izmantošanas veida saimnieciskās vai
citas darbības ietvaros un citi atlīdzības ekonomisko pamatotību raksturojoši lielumi.
Tāpat Saeima kā steidzamus pieņēma grozījumus Augstskolu likumā, lai līdz šī gada 30.jūnijam tiktu
pieņemts lēmums par sociālo zinātņu, komerczinību, tiesību zinātņu, humanitāro zinātņu, mākslu un
izglītības studiju programmu studiju virzienu akreditāciju vai atteikumu akreditēt. Komisijas
priekšsēdētāja Ina Druviete norāda, ka šie likuma grozījumi ne tikai novērsīs apdraudējumu
absolventiem saņemt valsts atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu, bet arī topošajiem
studentiem neradīs šaubas, ka viņu izvēlētā studiju programma ir valsts akreditēta.
Lai jau šogad Vispārējo Latviešu Dziesmu un deju svētku dalībniekiem diena pēc svētku noslēguma
brīvdiena, Saeimā atbalstīti grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā. Vienlaikus Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas deputāti bija vienisprātis, ka vēl rūpīgi jāstrādā pie regulējuma, kā pēc svētku
noslēguma nodrošināt brīvdienu ikvienam, lai visi varētu pilnvērtīgi piedalīties noslēguma koncertā.
Komisijas deputāti pavasara sesijā sāka darbu arī pie jauna likuma, lai noteiktu likumisko ietvaru Brīvības
pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu uzturēšanai, izmantošanai, apsaimniekošanai un finansēšanas kārtībai.

Deputātu uzmanības lokā bija arī jautājums par vardarbību skolās. Komisijas priekšsēdētaja I.Druviete
uzsvēra, ka izkristalizējušies vairāki iespējamie problēmas risinājumi, piemēram, izstrādāt skolu iekšējās
kārtības paraugnoteikumus, nodrošināt skolas ar atbalsta personālu – sociālajiem pedagogiem,
psihologiem, pedagogu palīgiem. „Tāpat, iespējams, jānosaka par obligātu pienākums par vardarbību
skolā vērsties ar iesniegumu policijā, kā arī plašāk jāiesaista agresīvos bērnus sociālās korekcijas
programmās. Taču ne mazāk būtiski ir rast risinājumu situācijām, kad vecāki neatzīst savu atvašu vainu
incidentos, nedomājot ne par citiem bērniem, ne sabiedrību kopumā,” akcentēja I.Druviete.
Lai pārrunātu Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ministrijas prioritātes, komisijas deputāti tikās ar
jauno izglītības un zinātnes ministru Vjačeslavu Dombrovski. Tāpat deputāti uzklausīja atbildīgos
ministrijas ierēdņus, kā tā plāno risināt apdraudējumu zinātnes finansējuma nepārtrauktībai un veicināt
Latvijas zinātnes starptautisko konkurētspēju.
Diskutējot par speciālās izglītības jautājumiem, deputāti bija vienisprātis, ka iekļaujoša izglītība jeb
speciālās izglītības programmu integrēšana vispārizglītojošās skolās ir jāveicina, taču bērnu ar īpašām
vajadzībām interesēs ir saņemt profesionālu palīdzību, tādēļ iekļaujoša izglītība nedrīkst būt pašmērķis.
AIZSARDZĪBAS, IEKŠLIETU UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS KOMISIJA
Lai ierobežotu alkohola patēriņu bērnu un jauniešu vidū, Saeima trešajā lasījumā pavasara sesijā
pieņēma Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sagatavotos grozījumus Alkoholisko
dzērienu aprites likumā. Likuma grozījumi paredz pienākumu alkohola pircējiem vecumā no 18 līdz 25
gadiem bez uzaicinājuma pārdevējam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, aizliegumu tirgot
alkoholu arī dienesta viesnīcās, sociālās aprūpes, valsts un pašvaldību iestāžu telpās, izmantojot
distances līgumu, kā arī lielveikalos alkoholiskos dzērienus, izņemot alu, kurā spirta daudzums
nepārsniedz 5,8 tilpumprocentus, tirgot atsevišķā nodaļā. Tāpat likuma grozījumi paredz alkoholisko
dzērienu reklāmā ietvert informāciju arī par alkohola pārdošanas, iegādāšanās un nodošanas aizliegumu
nepilngadīgām personām, kā arī aizliegumu reklamēt alkoholu vides reklāmās.
Aizvadītajā sesijā komisijas deputāti noslēdza darbu pie grozījumiem Ieroču un speciālo līdzekļu aprites
likumā, kas nosaka stingrākas prasības ieroču atļauju saņemšanai un ieroču nēsāšanai, kā arī pie
grozījumiem Latvijas Republikas valsts robežas likumā, kas paredz Valsts robežsardzei jaunu pienākumu
– reģistrēt transportlīdzekļus rindā pie valsts ārējās sauszemes robežas.
Līdzās darbam ar izmaiņām likumos komisijas deputāti piedalījās Baltijas valstu, Ziemeļvalstu un Polijas
parlamentu aizsardzības komisiju gadskārtējā forumā, kas notika Saeimas namā un kurā diskutēja par
aktuālajiem drošības un aizsardzības jautājumiem.
Tāpat komisijas deputāti uzturējās darba vizītē Afganistānā, kur tikās ar Latvijas kontingenta karavīriem
un Baltijas un Ziemeļvalstu Pārejas atbalsta vienības vadību, kā arī nolika ziedus pie kritušo karavīru
piemiņas memoriāla, kura sienā iegravēti starptautiskajā operācijā Afganistānā kritušo karavīru, tostarp
arī Latvijas karavīru vārdi.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir viena no lielākajām Saeimas komisijām —
tajā strādā 13 deputāti. Tās pārraudzībā ir nacionālās drošības, valsts aizsardzības, iekšlietu, tieslietu un
korupcijas novēršanas jomas. Komisija ir izveidojusi divas apakškomisijas — Korupcijas novēršanas
apakškomisiju un Operatīvās darbības likuma pilnveidošanas apakškomisiju.
VALSTS PĀRVALDES UN PAŠVALDĪBAS KOMISIJA
Pavasara sesijā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija strādāja 22 komisijas sēdēs.
Šajā laikā galīgajā lasījumā pieņemti grozījumi Arhīvu likumā, nosakot, ka ierobežotas pieejamības arhīva
dokumentiem, kas nepieciešami zinātniska vai pētnieciska darba izstrādē, turpmāk varēs piekļūt arī
studenti, muzeju, bibliotēku, arhīvu vai zinātnisko institūciju darbinieki. Tādējādi vēstures pētniekiem
būs plašākas iespējas pētīt, piemēram, izmeklēšanas lietas par personām, kuras no 1940. līdz
1990.gadam tiesātas par politiskiem noziegumiem, bijušās Latvijas Komunistiskās partijas augstākās

vadības personu lietas, kā arī tēmas, kas saistītas ar represijām, nacionālās pretošanās kustību un
holokaustu.
Saeimā pieņemti arī komisijas virzītie grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā, kas
risina jautājumus par rīcību ar bezmantinieka mantu. Tāpat grozījumi regulēs publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu gadījumos, ja konkrētais nekustamais īpašums ir kļuvis nepiemērots
attiecīgās funkcijas vai deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai.
Pavasara sesijas pēdējā Saeimas sēdē kā steidzami tika pieņemti grozījumi Ķemeru Nacionālā parka
likumā, lai ierosinātās Ķemeru sanatorijas maksātnespējas un iespējamās privatizācijas rezultātā
novērstu iespēju sanatoriju sadalīt un pārdot pa daļām. Likums grozīts pēc parlamentārās izmeklēšanas
komisijas Ķemeru sanatorijas jautājumā iniciatīvas, nosakot īpašu tiesisko statusu parka teritorijai, kurā
atrodas Ķemeru sanatorija.
Galīgajā lasījumā pieņemti arī grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, līdz šī gada 31.augustam
pagarinot termiņu, kādā personas, kas veic dzīvojamo māju pārvaldīšanu, bet kuras nav ieguvušas mājas
pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību, var iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu
dokumentu profesionālās kompetences novērtēšanas rezultātā.
Nākamajā – rudens – sesijā Valsts pārvaldes komisija turpinās apspriest pašvaldību deputāta statusa
likuma grozījumu trešajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus, kas paredz ierobežot kriminālvajātu
pašvaldību deputātu pilnvaras, un priekšlikumus par deputātu skaita samazināšanu pašvaldībās, kas
iesniegti pašvaldību vēlēšanu likuma otrajam lasījumam. Tāpat komisija turpinās darbu, lai izskatīšanai
galīgajā lasījumā virzītu izmaiņas Eiropas Parlamenta un Saeimas vēlēšanu likumos, kas paredz atvieglot
balsošanas kārtību karavīriem, kuri dienestu pilda starptautiskajās misijās.
Nozīmīgs darbs komisijai veicams, turpinot izskatīt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma grozījumu
otrajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus, kas paredz risināt jautājumu par komunālo pakalpojumu
parādiem. Plānots ieviest tiešo norēķinu sistēmu, par siltumu, aukstā ūdens un kanalizācijas
nodrošināšanu, kā arī sadzīves atkritumu izvešanu ar pakalpojuma sniedzēju norēķinoties bez mājas
pārvaldnieka starpniecības. Pakalpojuma sniedzējam plānots noteikt pienākumu veikt iedzīvotāju
maksājumu kontroli, izsniegt brīdinājumus par laikus neveiktiem maksājumiem, kā arī celt prasību tiesā
par parāda piedziņu. Mainot regulējumu, plānots novērst gadījumus, kad mājas pārvaldnieks dzīvojamās
mājas īpašnieku pārskaitītos maksājumus par pakalpojumu pilnībā nepārskaita pakalpojuma sniedzējam,
mājas īpašniekiem un pakalpojuma sniedzējam nav pilnīgas informācijas par pārvaldnieka veiktajiem
maksājumiem un bez mājas īpašnieku piekrišanas norēķiniem par pakalpojumiem tiek izmantoti citiem
mērķiem, piemēram, mājas remontam paredzētie iedzīvotāju maksājumu uzkrājumi.
Turpināsies arī darbs, strādājot pie vietējo pašvaldību referenduma likumprojekta, vērtējot
priekšlikumus dalītā īpašuma izbeigšanai, kā arī pie politisko partiju darbības regulējuma pilnveidošanas,
kas cita starpā paredz, ka partijas dibinātāju sapulces norisi apliecina zvērināts notārs. Darba kārtībā būs
arī interešu konflikta novēršanas likuma grozījumi, kas paredz iepriekš valsts amatpersonu deklarācijā
brīvprātīgi norādāmās ziņas noteikt par obligātām. Šāda kārtība paredzēta, lai atklātu, ka konkrētā
amatpersona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošām vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla
daļām, akcijām un finanšu instrumentiem, neatkarīgi no gūtā labuma, īpašuma vai darījuma apmēra.
Komisijas izveidotajai Mājokļa jautājumu apakškomisijai pavasara sesijā notikušas 10 sēdes, kuru galvenā
aktualitāte - darbs pie grozījumiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, izstrādājot tiešo maksājumu
koncepciju. Tāpat apakškomisijai pavasara sesijā nopietns darbs ritēja pie dalītā īpašuma jautājumiem,
tostarp ar atbildīgajām ministrijām vērtējot ierosinājumu mainīt prasījumu apmierināšanas līdzšinējo
secību, nosakot, ka parādi par komunālajiem maksājumiem tiek apmierināti pirms hipotekārajiem
kreditoriem.
Tāpat apakškomisijā apskatīti risinājumi saistībā ar problēmām māju siltināšanas projektu finansēšanā,
piemērojamajiem finanšu instrumentiem un pārrunātas nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā
ēku energoefektivitātes jautājumu risināšanā.

Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija aizvadītajā sesijā sanākusi
uz astoņām sēdēm, un šajā laikā izskatīti gan ar NAP īstenošanu saistīti jautājumi, gan uzklausīti atbildīgo
institūciju ziņojumi par administratīvi teritoriālās reformas izvērtējumu. Apakškomisijā pārrunātas arī
aktualitātes labklājības, kultūras, izglītības, zinātnes, vides aizsardzības un pašvaldību jomās, veicamie
pasākumi NAP kontekstā un ES fondu investīciju apjoms nākamajam plānošanas periodam.
TAUTSAIMNIECĪBAS, AGRĀRĀS, VIDES UN REĢIONĀLĀS POLITIKAS KOMISIJA
Pavasara sesijā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija pabeidza darbu
pie jauna būvniecības regulējuma, kā arī strādāja pie izmaiņām citos tautsaimniecībai būtiskos likumos.
Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Jānis Ozoliņš norāda, ka aizvadītajā sesijā sekmīgi virzījušies uz
priekšu virkne likumprojekti, kas drīzumā stāsies spēkā un nesīs ieguvumu Latvijas ekonomikai.
„Komisija izskatīšanai Saeimā galīgajā lasījumā izstrādājusi apjomīgas izmaiņas Būvniecības likumā, kas
būtiski uzlabos būvniecības procesu. Būvniecības nozare ir viena no nozīmīgākajām valsts
tautsaimniecībā un viens no uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem, tāpēc šī likuma pieņemšana
veicinās arī valsts ekonomikas izaugsmi. Paredzēts, ka grozījumi stāsies spēkā 2014.gada februārī, lai
nākamajā celtniecības sezonā varētu strādāt jau pēc jaunā regulējuma,” uzsver J. Ozoliņš.
Komisijas priekšsēdētājs akcentē, ka veiktas būtiskas izmaiņas valsts un pašvaldību iepirkumu kārtībā,
pieņemti likuma grozījumi reiderisma ierobežošanai, kā arī pilnveidots medību jomas regulējums.
„Esam mazinājuši birokrātisko slogu — turpmāk pasūtītājam iepirkuma procesā pašam nevis
pretendentam būs jāpieprasa nepieciešamā izziņa par uzņēmuma nodokļu parādu neesamību, kā arī
iepirkumu procedūra nebūs jāpiemēro piegādes vai pakalpojumu līgumiem, kuru cena būs zem 30 000
latu līdzšinējo 20 000 latu vietā. Tāpat izstrādāti Komerclikuma grozījumi, kas paredz personas paraksta
notariālu apliecināšanu, piemēram, ja tiks veiktas izmaiņas kapitālsabiedrības sastāvā, kā arī vairs nebūs
obligāta uzņēmuma reģistrācijas apliecības izsniegšana. Attiecībā uz medību jomas regulējumu —
samazināts administratīvais slogs medniekiem, kā arī pieņemta norma, kas vairs neļaus medniekiem
patvaļīgi mežā nošaut klaiņojošus mājdzīvniekus,” skaidro J.Ozoliņš.
Tautsaimniecības komisijas uzmanības lokā šajā sesijā bija arī darbs pie Maksātnespējas likuma
grozījumu sagatavošanas otrajam lasījumam, kas paredz atvieglot maksātnespējas procesu
iedzīvotājiem. „Cenšamies atrast efektīvāko regulējumu tiem, kas kredītburbuļa dēļ neapdomīgi
aizņēmās. Šis likums būtiski ietekmēs to finansējuma apmēru, ko tuvākajos gados komercsektors ieguldīs
tautsaimniecības finansēšanā, tajā pašā laikā tikpat liela nozīme ir tam, ar kādiem noteikumiem šie
cilvēki, kam pašlaik ir maksātnespēja, atgriezīsies ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū,” skaidro komisijas
priekšsēdētājs.
Kā galvenos darbus nākamajā sesijā J.Ozoliņš izceļ elektroenerģijas, gāzes tirgus liberalizācijas,
autopārvadājumu, nebanku kreditēšanas, kā arī ostu jautājumus. „Rudens sesijā deputāti vētīs Pasaules
Bankas pētījumu par Latvijas ostu stāvokli, kā arī rosinās izmaiņas likumos, lai uzlabotu mūsu ostu
konkurētspēju. Tāpat komisijas dienas kārtībā būs Visaginas atomelektrostacija – diskutēsim, vai šāds
projekts ir mūsu valstij izdevīgs un vajadzīgs,” atzīmē komisijas priekšsēdētājs.
Komisijas deputāti pavasara sesijā diskutēja arī par aizsargjoslu regulējumu, nosakot, ka turpmāk mežu
īpašniekiem pašiem būs jārūpējas par drošību aizsargjoslās ap elektrolīnijām un tās jāatbrīvo no
potenciāli bīstamiem kokiem.
Tāpat komisijas deputāti konceptuāli atbalstīja Enerģijas dzērienu aprites likumprojektu, kura mērķis ir
regulēt enerģijas dzērienu izplatīšanu un reklamēšanu, grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredz
pārrobežu informācijas apmaiņas ieviešanu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kā arī
likumprojektu „Kredītbiroju likums”, kura mērķis ir nodrošināt efektīvāku kredītinformācijas pieejamību
un veicināt atbildīgu un godprātīgu saistību uzņemšanos.
Aizvadītajā sesijā Tautsaimniecības komisijas deputāti kopsēdē ar Sociālo un darba lietu komisiju
diskutēja arī par darba tirgus ilgtspējīgu attīstību un nodarbinātību Latvijā, kā arī tikās ar Lauku lietu

komitejas priekšsēdētājiem no Lietuvas un Igaunijas parlamentiem un parakstīja deklarāciju par vienotu
Baltijas valstu pozīciju Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas reformas kontekstā.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir viena no lielākajām Saeimas
komisijām — tajā strādā 13 deputāti. Tās pārraudzībā ir četru ministriju darbs — Satiksmes ministrijas,
Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas. Komisija ir
izveidojusi divas apakškomisijas — Inovāciju un zinātnes apakškomisiju un Vides apakškomisiju.
SOCIĀLO UN DARBA LIETU KOMISIJA
Saeimas Sociālo un darba lietu komisija darbu turpinās jūlija sākumā, lai vērtētu pensiju indeksācijai
iesniegtos priekšlikumus un gatavotu deviņus saistītos likumprojektus izskatīšanai Saeimas ārkārtas
sesijā 9.jūlijā, informē Sociālo un darba lieto komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.
„Vēlamies darbu pie pensiju indeksācijas noslēgt pēc iespējas savlaicīgi, lai pensiju saņēmējiem būtu
skaidrība, ar kādu pensijas pieaugumu viņi var rēķināties rudenī. Tāpat likuma pieņemšana ir būtiska
pensiju administrētājiem, lai laikus varētu veikt nepieciešamās izmaiņas datorsistēmā. Tādēļ komisija uz
sēdēm pulcēsies jau 4. un 5.jūlijā, lai vētītu iesniegtos priekšlikumus,” norāda komisijas priekšsēdētāja,
atgādinot, ka parlaments pensiju indeksāciju konceptuāli atbalstījis pavasara sesijas pēdējā Saeimas
sēdē.
A.Barča skaidro, ka plānoto indeksācijas apmēru katrs varēs izrēķināt pats, un saskaņā ar pašreizējo
likumprojekta redakciju pensijas apmēru pēc indeksācijas var uzzināt, ikmēneša pensijas pašreizējo
summu (bez piemaksām) reizinot ar indeksu 1,04. Plānots, ka vecuma pensiju apmērs septembra
indeksācijas rezultātā pieaugs par vidēji 5,58 latiem, un indeksācija skars gandrīz 85 procentus no visiem
pensiju saņēmējiem. Šogad un nākamgad valsts budžetā papildus tas prasīs vairāk nekā 40 miljonus latu.
Komisijas priekšsēdētāja norāda, ka vasarā darba grupā komisijas sekretāres Initas Bišofas vadībā
turpināsies brīvprātīgā darba regulējuma pilnveidošana, ņemot vērā, ka pirmajam lasījumam iesniegtais
likumprojekts raisījis daudz neskaidrību un iebildumu. „Taču likums ir ļoti nepieciešams, ņemot vērā lielo
interesi no nevalstiskajām organizācijām un, piemēram, Rīgas kļūšanu par Eiropas kultūras galvaspilsētu
2014.gadā, kur plānots piesaistīt daudz brīvprātīgo,” uzsver A.Barča.
Rudenī komisija sāks skatīt psihologu profesionālo darbību reglamentējošo likumprojektu – valdībai ir
uzdota tā izstrāde. Nozīmīgs jautājums būs gan par bezdarba situāciju jauniešu vidū, gan par bērnu
adopciju – šīs tēmas aktualizējām jau pavasara sesijā, prasot no nozares ministrijām aktīvu rīcību
komisijā konstatēto problēmu risināšanā, pauž komisijas vadītāja.
Atskatoties uz komisijas darbu aizvadītajā pavasara sesijā, kā būtiskus A.Barča min Saeimā pieņemtos
pensiju likuma grozījumus, kas paredz daļai pensionāru atmaksāt piemaksu par darba stāžu. „Steidzām
labot netaisnību pret cilvēkiem, kuriem invaliditātes pensijas vietā piešķirta vecuma pensija un bija
noteikta piemaksa par darba stāžu. Pēc pensijas statusa maiņas viņi vairs nesaņēma piemaksu, lai gan tā
nevajadzēja notikt. Šī bija kļūda ministrijas sagatavotajā likuma redakcijā,” norāda A.Barča.
Pensionāri ar invaliditāti ikmēneša piemaksu un vienotu maksājumu par kopš 2012.gada janvāra
nesaņemto piemaksu saņems no 2014.gada maija, jo ir nepieciešama laikietilpīga sistēmas
pārprogrammēšana Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Likuma grozījumi ietekmēs vairākus
tūkstošus pensiju saņēmēju.
Aizvadītajā darba cēlienā veiktas arī izmaiņas Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, kas
veiktas ar mērķi sekmēt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū. No septembra paredzēts ieviest
bezdarbnieku profilēšanu jeb apmācību plānošanu, ņemot vērā katras personas individuālo bezdarba
situāciju un izvērtējot gatavību iesaistīties darba tirgū.
Savukārt komisijas sagatavotie un Saeimā pieņemtie Ārstniecības likuma grozījumi noteic, ka aizgādnības
vai nākotnes pilnvarojuma īstenošanai ārstniecības iestādes varēs sniegt atzinumu, vai garīga rakstura
vai veselības traucējumu dēļ persona ir zaudējusi spēju saprast savas darbības nozīmi un to vadīt.

Tas ir būtiski nākotnes pilnvarojuma kontekstā, kas paredz iespēju personai uzdot pilnvarniekam
pārzināt viņa lietas, ja pilnvarotāja veselības traucējumu vai citu iemeslu dēļ tas nespēs saprast savas
darbības nozīmi un nespēs savu darbību vadīt. Izziņu varēs pieprasīt nākotnes pilnvarnieks, uzrādot
nākotnes pilnvarojumu, kā arī tiesa vai bāriņtiesa aizgādnības nodibināšanai, un to 10 darbadienu laikā
no pieprasījuma saņemšanas dienas izsniegs ārstniecības iestādes vadītājs.
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
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai pavasara sesijā notikušas 10 sēdes. Šajā laikā komisijā izskatītas
divas ētikas kodeksa pārkāpuma lietas – par 11.Saeimas deputāta Jāņa Dombravas un Raivja Dzintara
uzvedību šī gada 16.martā, un deputāti tās nolēma izbeigt.
Deputāti arī izskatīja un Saeima atbalstīja komisijas sagatavoto lēmuma projektu par deputāta Ingmāra
Čaklā saukšanu pie administratīvās atbildības.
Pavasara sesijā Mandātu komisija izskatīja trīs kolektīvos iesniegumus – par atbildības noteikšanu par
Saeimas deputāta zvēresta (svinīgā solījuma) pārkāpumiem, par izmaiņām hepatīta C ārstēšanai
nepieciešamo medikamentu valsts kompensācijās un sodīšanu par tiem ar fotoradariem fiksētajiem
braukšanas ātruma pārkāpumiem, kas pārsniedz 15 km/h. Katrai kolektīvajai iniciatīvai tika sagatavots
lēmuma projekts, ko Saeima atbalstīja, uzdodot atbildīgajām valsts institūcijām izstrādāt attiecīgus
grozījumus normatīvajos aktos.
Mandātu komisija aizvadītajā sesijā izskatīja arī Saeimas deputātu kavējumus 2012.gada ziemas sesijā, kā
arī iepazinās ar ikmēneša informāciju par Sabiedrisko attiecību birojā saņemtajiem iesniegumiem un
Apmeklētāju un informācijas centra darbu šī gada pirmajos trīs mēnešos.
Laikā starp sesijām – 4.jūlijā – komisija plānojusi sanākt uz sēdi, lai izskatītu Saeimā iesniegto ceturto
kolektīvo iesniegumu par lata saglabāšanu un sagatavotu Saeimas lēmuma projektu.
Ar ikmēneša Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskatiem par saņemtajiem iesniegumiem
Saeimā var iepazīties komisijas mājas lapā http://mandati.saeima.lv sadaļā Pārskati.
PIEPRASĪJUMU KOMISIJA
Pavasara sesijā Pieprasījumu komisija sanāca uz 11 sēdēm.
Arī šajā sesijā komisijas deputātu redzeslokā bija jautājumi saistībā ar kurortoloģijas nozari. Ar tieslietu
ministru Jāni Bordānu deputāti diskutēja par Ķemeru viesnīcas stāvokli un tās saglabāšanas iespējām,
savukārt ar Baldones novada domes priekšsēdētāju tika pārrunātas iespējas atjaunot Baldones kūrortu.
Pieprasījumu komisijas deputāti ar nozaru ekspertiem diskutēja arī par citām sabiedrībā aktuālām
tēmām, tostarp Garkalnes novada Lielā Baltezera applūstošo teritoriju apbūve. Savukārt, iepazīstoties ar
situāciju par valsts budžeta finansējumu nevalstiskajām organizācijām, komisija nosūtīja vēstuli valdībai,
lūdzot piešķirt finansējumu NVO kapacitātes stiprināšanai.
Tāpat deputāti iepazinās ar ziņojumu par ANO 1989.gada Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijā,
kā arī Pasaules Banka veiktā pētījuma „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais un trūcīgais?”
rezultātiem.
Pieprasījumu komisija izskatīja arī vienu pieprasījumu veselības ministrei Ingrīdai Circenei „Par
finansējuma piešķiršanu ārstniecības iestādēm”, kuru tā noraidīja.
Saeimas Pieprasījumu komisijā strādā 25 deputāti.

PUBLISKO IZDEVUMU UN REVĪZIJAS KOMISIJA
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas uzmanības lokā aizvadītajā pusgadā bija amatpersonu
atbildības jautājumi par Valsts kontroles likumības revīzijās konstatētajiem pārkāpumiem, ministriju
īstenotās reformas, Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļu apguve, kā arī Saeimas izdevumu
lietderība.
Šī gada sākumā komisija organizēja publisku sēdi, kurā deputātiem un sabiedrībai bija iespēja iepazīties
ar izvirzīto valsts kontroliera amata kandidātu profesionālo kompetenci un Valsts kontroles attīstības
vīziju. „Debates bija produktīvas, jo amata kandidātiem bija iespēja uzklausīt priekšlikumus un
ieteikumus Valsts kontroles darba pilnveidošanai. Šī gada janvārī Saeima par jauno valsts kontrolieri
apstiprināja Elitu Krūmiņu, ar kuru šī pusgada laikā komisijai ir izveidojusies konstruktīva un pozitīva
sadarbība. Priecē tas, ka valsts kontroliere ir ņēmusi vērā debatēs izskanējušos ieteikumus un aktīvi
turpina Valsts kontroles darbības paplašināšanu, piemēram, ieplānojusi būtiski palielināt revīziju skaitu
pašvaldībās, veikt operatīvās revīzijas,” norāda komisijas priekšsēdētāja E.Siliņa.
Komisijas priekšsēdētāja vērš uzmanību, ka šajā pusgadā sadarbībā ar Valsts kontroli ir uzsākts darbs pie
aktuāla jautājuma – kādēļ amatpersonas netiek sauktas pie atbildības par Valsts kontroles revīzijās
konstatētajiem pārkāpumiem. „Esam iepazinušies ar faktisko situāciju un pašlaik apkopojam iesaistīto
pušu viedokļus par pasākumiem, kas veicami, lai uzlabotu situāciju šajā jomā,” skaidro E.Siliņa, uzsverot,
ka komisija vismaz reizi pusgadā organizēs sēdi ar Valsts kontroles un Ģenerālprokuratūras pārstāvju
piedalīšanos, kurā tiks izvērtēta informācija par revīzijas materiālu virzību tiesībsargājošajās iestādēs.
Attiecībā uz Valsts kontroles revīziju rezultātu izvērtēšanu E.Siliņa izceļ revīzijas Rīgas brīvostā un Asins
dienestā. „Šajās revīzijās konstatēto pārkāpumu smagums un amatpersonu nesodāmība parāda, ka
normatīvajos aktos ir jānosaka obligāta prasība izvērtēt amatpersonu atbildību par Valsts kontroles
konstatētajiem pārkāpumiem,” uzsver komisijas priekšsēdētāja.
Reaģējot uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta publiskoto informāciju, ka 2012./2013.macību gadā
nevienas izglītības iestādes sarakstā nav reģistrēti 12 618 bērni, turklāt par 2 648 bērniem pašvaldībām
vispār nav informācijas, komisija aizvadītajā sesijā vērtēja šādas situācijas rašanās iemeslus un ietekmi uz
valsts budžeta līdzekļu sadalījumu. „Uzklausot atbildīgo institūciju pārstāvju sniegto informāciju,
atklājām nepilnības, kuras lūdzām novērst. Piemēram, esam aicinājuši Izglītības un zinātnes ministriju
noteikt kārtību, kā dienestam jāiegūst dati par bērniem, kurus nav atradušas pašvaldības, kā arī
pilnveidot sadarbību ar citiem valsts pārvaldes resoriem, jo to rīcībā ir informācija, tajā skaitā saņemta
no ārvalstu iestādēm, kas varētu būt noderīga bērnu mācību apstākļu noskaidrošanai un uzskaitei,” par
komisijas padarīto informē E.Siliņa.
Runājot par ES fondu apguvi, komisijas priekšsēdētāja uzsver nepieciešamību pilnveidot projektu
pēcuzraudzību: „Atbildīgajām iestādēm vismaz piecus gadus pēc ES projektu realizācijas ir stingri
jākontrolē, vai projekti darbojas un tiek izpildīti izvirzītie mērķi. Tas ir liels izaicinājums ministrijām,
kurām šāda kontrole ir jāpilnveido.” Tāpat komisija ir aicinājusi Finanšu ministriju plānot ES fondu
aktivitātes tā, lai realizējamie projekti būtu savstarpēji saskaņoti, piemēram, lai nav situācija, ka vienā
resorā tiek realizēts ceļu būves projekts, bet pēc gada šis ceļš tiek bojāts, jo zem tā jāveic notekcauruļu
maiņa cita projekta dēļ.
Šī gada pirmajā pusgadā Publisko izdevumu un revīzijas komisija sadarbojās ar Saeimas 2012.gada
pārskata revidentiem un vienojās, ka revīzijā tiks pārbaudīti komisijas sagatavotie jautājumi. „Jāsecina,
ka mūsu izvirzītie riski apstiprinājās un revīzijas rezultātā Saeimas Kancelejai un autobāzei tika sniegti
ieteikumi – uzlabot stratēģisko plānošanu, pilnveidot darbinieku darba laika uzskaiti, nodrošināt
normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības principu ievērošanu. Tāpat šajā pusgadā esam cieši
sadarbojušies ar Saeimas Prezidiju. Šīs sadarbības rezultātā Saeimā ir uzsākti vairāki auditi, Saeimas
mājaslapā tiek publicēts darbiniekiem izmaksātais atalgojums, ir apstiprināta amata vienība, kuras
pienākumos ir Saeimas Kancelejas saimnieciskās darbības uzraudzība. Mēs ļoti ceram, ka mūsu
sadarbība ar Prezidiju tikai uzlabosies un Saeimas darbību kopīgiem spēkiem mums izdosies padarīt
efektīvāku un caurskatāmāku,” informē komisijas priekšsēdētāja.

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija pirmajā pusgadā ir izvērtējusi 11 Valsts kontroles
revīziju rezultātus par ES fondu vadību, transportlīdzekļu izmantošanu, nodevu un naudas sodu
iekasēšanu, pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību un citām jomām. Tāpat komisijas uzmanības lokā
bija ātrās kreditēšanas nozarē pastāvošās problēmas, valsts kapitāla daļu pārvaldības reformas gaita, kā
arī pašvaldību ilgtermiņa aizņēmumu kontroles sistēma.
Šī gada otrajā pusgadā komisija plāno aktīvāk veikt finanšu un ekonomikas procesu parlamentāro
kontroli, turpināt ciešu sadarbību ar Valsts kontroli, kā arī iepazīties ar Igaunijas parlamenta Budžeta
izdevumu komisijas darbības metodēm un principiem.
NACIONĀLĀS DROŠĪBAS KOMISIJA
Saeimas Nacionālās drošības komisija 2013.gada pavasara sesijā, veicot valsts drošības iestāžu
parlamentāro kontroli, turpināja uzraudzīt, uzklausīt un analizēt valsts drošības iestādēm un operatīvās
darbības subjektiem likumos deleģēto uzdevumu izpildi.
Komisijas deputāti, tiekoties ar Satversmes aizsardzības biroja (SAB) direktoru Jāni Kažociņu, iepazinās ar
direktora pārskatu par amatā nostrādāto laiku un uzklausīja viņa ieteikumus biroja turpmākajam
darbam. Tāpat deputāti iepazinās ar informatīvo ziņojumu par SAB darbību 2012.gadā, vērtēja šī gada
darbības virzienus un to izpildi, kā arī apsprieda SAB 2014.gada budžeta projektu.
Aizvadītajā sesijā Nacionālās drošības komisijas deputāti tikās arī ar jaunievēlēto Satversmes aizsardzības
biroja direktoru Jāni Maizīti, kurš deputātiem sniedza savu biroja turpmākās darbības redzējumu.
Nacionālās drošības koncepcijas un nacionālās drošības plāna īstenošanas ietvaros aizvadītajā sesijā
Nacionālās drošības komisija iepazinās ar situāciju AS „Liepājas Metalurgs” un uzklausīja atbildīgās valsts
amatpersonas, kā arī analizēja nebanku sektora izsniegto patēriņa kredītu, ātro kredītu un kredītu pret
ķīlu radītās problēmas. Deputāti vērtēja iespējamos problēmu risinājumus un apsprieda nepieciešamos
normatīvo aktu grozījumus nebanku sektora darbības un atbildības reglamentēšanai.
Iepazīstoties ar Ministru prezidenta Valda Dombrovska ziņojumu Saeimai par Latvijas nacionālo drošību
2012.gadā, komisijas deputāti padziļināti analizēja ziņojumā iekļauto sadaļu par sociālo drošību, tai
skaitā par sociālās aizsardzības, darba tirgus politikas un demogrāfijas stiprināšanas pasākumiem.
Lai pilnveidotu nacionālās drošības sistēmas tiesisko regulējumu, komisija pavasara sesijā uzsāka darbu
pie grozījumu gatavošanas likumam „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu,
izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”.
Deputāti uz komisiju bija aicinājuši arī pārstāvjus no Ģenerālprokuratūras, kuri informēja par operatīvās
darbības iestādēs veiktajām pārbaudēm, to laikā konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām, kā arī par
veiktajiem pasākumiem, lai novērstu prokuroru veikto pārbaužu laikā konstatētos pārkāpumus.
Tāpat komisija uzklausīja un izvērtēja valsts atbildīgo amatpersonu sniegto informāciju par situāciju ar
ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu un to sastāvdaļu apriti, kā arī ieroču aprites un kontroles atbilstību
normatīvajiem aktiem. Deputāti arī iepazinās ar atbildīgo iestāžu un operatīvās darbības subjektu
ziņojumiem par savstarpējo sadarbību, izmantojot to rīcībā esošo materiāltehnisko nodrošinājumu.
Komisijas redzeslokā arī bija jautājumi par elektronisko sakaru pakalpojumu drošības nodrošinājumu un
iespējamajiem drošības sistēmas apdraudējumiem, kā arī aktuālā drošības situācija valstī.
SABIEDRĪBAS SALIEDĒTĪBAS KOMISIJA
Naturalizācijas kvalitātes uzlabošana un aicinājums valdībai pilnveidot integrācijas politikas
koordinēšanu starp atbildīgajām ministrijām bija Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas prioritāte
Saeimas pavasara sesijā, uzsver komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis.
„Pavasara sesija komisijai ir bijusi mērķtiecīga sēja vairākos laukos, un rudenī mēs sagaidām labu ražu,”
raksturojot komisijas darbu aizvadītajā sesijā, uzsver I.Latkovskis.

Pavasara sesijā darbu turpināja darba grupa, kuras mērķis ir izstrādāt priekšlikumus izmaiņām
naturalizācijas kārtībā. „Lai uzlabotu naturalizācijas kvalitāti, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,
balstoties uz komisijas Naturalizācijas darba grupas ziņojumu, ir uzsākusi konkrētas iniciatīvas,” uzsver
komisijas priekšsēdētājs, atzīmējot, ka ziņojumā uzsvērts – pilsonības iegūšanā būtiska nozīme ir
sapratnei un emocijām, tā nav tikai formalitāte vien.
Lai vērstu valdības uzmanību uz nepilnībām integrācijas politikas koordinēšanā starp atbildīgajām
ministrijām un neskaidrībām valsts nostājā nepilsoņu jautājumā, komisija aizvadītajā sesijā nosūtīja
vēstuli Ministru prezidentam. Vēstulē komisijas deputāti uzsvēra, ka, tiekoties ar atbildīgajām
ministrijām, nav gūtas skaidras atbildes uz virkni ar nepilsoņiem saistītu jautājumu, tostarp, vai Latvijā ir
izstrādāta politika attiecībā uz nepilsoņiem un vai nepilsoņi saņem aktuālo valsts institūciju informāciju.
„Esam bijuši uzstājīgi, ka valdībai jāpilnveido integrācijas koordinācija starp atbildīgajām institūcijām.
Šajā jautājumā esam saņēmuši daļēji apmierinošas atbildes, tāpēc aizvien neatlaidīgi prasām ieviest
skaidrību integrācijas koordinācijas jautājumos,” norāda I.Latkovskis.
Tāpat, lai turpinātu diskusiju par iespējām mazināt Otrā pasaules kara vēsturisko atmiņu konfrontāciju,
komisija pavasara sesijā tikās ar Latvijas augstskolu pētniekiem, un, lai veicinātu vienotu sabiedrības
attieksmi pret vēsturiskiem notikumiem un datumiem, atbalstīja Valsts prezidenta Andra Bērziņa
Vēstījumu saistībā ar Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu – 8.maiju. Komisija
arī iztaujāja atbildīgās institūcijas par gatavību tehniski nodrošināt jaunā pilsonības regulējuma normas,
tostarp dubultpilsonības iespēju, ko paredz Saeimas nesen veiktie grozījumi Pilsonības likumā.
I.Latkovskis arī informē, ka neilgi pēc Saeimas pavasara sesijas noslēguma, 1.jūlijā, komisija Saeimas
namā organizēs konferenci „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai”. Tāpat komisija sākusi gatavošanos
starptautiskam semināram par diasporas interešu pārstāvniecību parlamentā un valdībā.
Sabiedrības saliedētības komisija tika izveidota uz līdzšinējās Pilsonības likuma izpildes komisijas bāzes
un darbojas kopš 2012.gada aprīļa. Komisijas mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību un pārvarēt
etnisko sašķeltību, un tās 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.
Pavasara sesijā notikušas 10 komisijas sēdes.
Sabiedrības saliedētības komisijā strādā 17 deputāti.
EIROPAS LIETU KOMISIJA
Līdzās pastāvīgajam darbam pie Latvijas nacionālo pozīciju vērtēšanas un apstiprināšanas, Eiropas lietu
komisijas darba kārtībā pavasara sesijā bija arī citi būtiski jautājumi, tostarp pārraudzība pār Latvijas
virzību uz dalību eirozonā un mūsu valstij nozīmīgā Eiropas Jauniešu garantijas iniciatīva.
Aizvadītajā sesijā komisijas dienas kārtības centrā bija Latvijas stratēģiskais mērķis ieviest vienoto
Eiropas valūtu eiro 2014.gada 1.janvārī. Komisija vairākkārt vērtēja Latvijas gatavību izpildīt
konverģences kritērijus ilgtermiņā. Sadarbojoties ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Eiropas
lietu komisijas deputāti operatīvi tika informēti par būtiskākajiem ar eiro ieviešanu saistītajiem Eiropas
Savienības (ES) institūciju lēmumiem.
Pavasara sesijā lielu uzmanību komisija veltīja Eiropas Jauniešu garantijas iniciatīvai, kas būs nozīmīgs
jauniešu nodarbinātības problēmu risināšanas instruments. Šim jautājumam komisijas deputāti
pievērsās, apstiprinot Latvijas nacionālās pozīcijas ES ministru padomēm. Tāpat par šo jautājumu
diskutēja ES dalībvalstu nacionālo parlamentu Eiropas lietu komisiju priekšsēdētāju (COSAC) konferencē,
piedaloties arī Eiropas jauniešiem.
Eiropas lietu komisijas ikdienas darbā liela nozīme ir sadarbībai ar nevalstisko organizāciju (NVO)
pārstāvjiem, kuri regulāri piedalās komisijas sēdēs, sniedzot savu atzinumu par Latvijas nacionālajām
pozīcijām, kas izstrādātas par dažādiem ES dienaskārtības jautājumiem. 2013.gada pavasara sesijas laikā
norisinājās jau tradicionālais Saeimas un NVO forums. Gatavojoties forumam, komisija tikās ar NVO

pārstāvjiem, lai atskatītos uz aizvadītā gada sadarbību un konkrētiem paveiktiem uzdevumiem, ka arī lai
vienotos par būtiskāko tālākajā sadarbībā.

