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Godātais lasītāj!
Jūsu priekšā ir Latvijas Republikas parlamenta — Saeimas — publiskais pārskats. Tajā ir visa informācija par to,
kas darīts, kādi lēmumi pieņemti, kā organizēts un vadīts
parlamenta darbs. Šis pārskats atspoguļo to, kāds Saeimai
bijis 2008.gads, kā arī to, kāds tas bijis visai Latvijai, raugoties caur šo Saeimas darba prizmu.
2008.gads mums visiem nav bijis viegls — ekonomiskās, politiskās un sociālās grūtības visu šo gadu valstij lika
būt sasprindzinājumā un nemitīgi meklēt labākos risinājumus, kā pārvarēt samilzušās problēmas. Tomēr iepriekšējais gads, tāpat kā jaunais — 2009.gads, vienlaikus ir arī
nopietna mācībstunda mums visiem. Situācija, kas izveidojusies, ir piespiedusi mūs visus meklēt jaunus ceļus valsts
attīstībai, izvirzīt citus mērķus un pārskatīt mūsu vērtību
sistēmu, analizēt, kas bijis pareizi un kas — nepareizi.
Pagājušais gads nav bijis viegls arī Saeimai — nācās pieņemt grūtus, nepopulārus lēmumus, kas
ietekmēja ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Tāpēc Saeimā esam mācījušies nolikt malā šaurās partijiskās
intereses un pieņemt lēmumus, kas orientēti uz ilgtermiņa attīstību, nevis rītdienas izdevīgumu. Vai
mācība ir bijusi pietiekama — to rādīs laiks. Šobrīd mūsu galvenais uzdevums ir atrast to kopsaucēju
un vienojošo elementu, kas varētu konsolidēt gan politiskos spēkus, gan sabiedrību, lai kopīgi meklētu un rastu izeju no krīzes, lai Latvijai atkal nodrošinātu augšupeju.
Mūsu galvenais mērķis šajā situācijā ir viens — atjaunot valsts un sabiedrības savstarpēju uzticēšanos. Ja tāda būs, tad mums visiem kopā izdosies rast pareizo ceļu, izvirzīt īstos mērķus un nodrošināt to sasniegšanu visas valsts labā!
Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs
Gundars Daudze
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I • Saeima
Saeimas struktūra
Saeima sastāv no simts ievēlētiem tautas priekšstāvjiem — deputātiem, kuru mandātus Saeima
apstiprinājusi.
9.Saeimas vēlēšanas notika 2006.gada 7.oktobrī, un tajās piedalījās 60,98 procenti balsstiesīgo
Latvijas pilsoņu. Vēlētāju aktivitāte: Latvijā — 61,88 procenti, ārvalstīs — 22,38 procenti. 9.Saeimas
vēlēšanām tika reģistrēti 19 saraksti ar 1024 deputātu kandidātiem. Par deputātiem kļuva septiņu
partiju un partiju apvienību deputātu kandidātu sarakstu pārstāvji. No simts ievēlētajiem deputātiem
19 bija sievietes, 95 deputātiem — augstākā, pieciem — vidējā izglītība (rādītāji pēc vēlēšanām).
Deputāti veido frakcijas, komisijas un deputātu grupas. Saeimas iekšējo darbību un kārtību nosaka Saeimas kārtības rullis.
Latvijas Republikas Saeimas
pārskatā par darbu 2008.gadā ir
sniegtas ziņas par Saeimas struktūru, frakcijām, komisijām un paveikto aizvadītajā gadā. Šis pārskats
atspoguļo Saeimas veikumu visās
parlamenta kompetences jomās.
Tajā atrodama arī informācija par
Saeimas struktūrvienību darbu, kā
arī līdzekļu izlietojumu Saeimā un
tās struktūrvienībās.
Saeimas darbu vada Saeimas
Prezidijs, kuru Saeima ievēlē sava
pilnvaru laika sākumā. Tas darbojas pastāvīgi, arī sesiju starplaikā, un to veido Saeimas priekšsēdētājs, divi viņa biedri, Saeimas
sekretārs un viens viņa biedrs. Saeimas Prezidijs:
Saeimas Prezidijs: (no kreisās puses) Andrejs Klementjevs, Dzintars
Rasnačs, Gundars Daudze, Vineta Muižniece un Karina Pētersone.

• nosaka Saeimas Kancelejas un citu Saeimas struktūrvienību iekšējo kārtību un darba gaitu;
• pieņem darbā un atlaiž no darba Saeimas struktūrvienību vadītājus;
• dod atzinumus un virza tālāk jautājumus, kas paredzēti Kārtības rullī;
• saziņā ar Frakciju padomi kārto ar Kārtības rulli un Saeimas lēmumiem nenoskaidrotos jautājumus;
• lemj par komandējumiem un to apmaksu;
• veido Saeimas sēžu darba kārtību;
• nosaka Frakciju padomes darba kārtību un sasauc tās sēdes;
• nosaka Saeimas darbinieku štatu sarakstu un atalgojumu;
• nosaka Saeimas pārstāvi Satversmes tiesā, ja Saeima nav lēmusi citādi.
4
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Saeimu reprezentē Saeimas priekšsēdētājs. Viņš vada Saeimas sēdes un gādā par kārtību tajās.
Saeimas priekšsēdētājs un abi viņa biedri savstarpēji vienojas par pienākumu sadali. Priekšsēdētāja
prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda viens no viņa biedriem pēc savstarpējas vienošanās.
Sekretārs un viņa biedrs nodrošina Saeimas sēžu protokolēšanu. Ja nepieciešams, viņi nolasa
dokumentus un pārbauda stenogrammas. Saeimas sekretārs pārzina Saeimas Kancelejas darbu.
9.Saeimas amatpersonas 2008.gadā
Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze
Saeimas priekšsēdētāja biedre Vineta Muižniece
Saeimas priekšsēdētāja biedre Karina Pētersone
Saeimas sekretārs Dzintars Rasnačs
Saeimas sekretāra biedrs Andrejs Klementjevs

Frakcijas
Saeimas kārtības rullī noteikts, ka ne mazāk kā pieci vienas politiskās partijas vai viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta deputāti var izveidot frakciju. Pēc frakcijas vadītāja priekšlikuma
tiek pieņemti darbā vai atlaisti no darba komisijas darbinieki, kurus algo no valsts budžeta. Atsevišķas frakcijas, arī pie frakcijām nepiederoši deputāti, var apvienoties politiskajos blokos.
Prezidijs, frakcijas un politiskie bloki izveido Frakciju padomi, kas noskaidro un saskaņo frakciju un politisko bloku darbību un taktiku Saeimā un komisijās, kā arī kopā ar Prezidiju risina ar

21

Tautas partijas frakcija

17

Za o un Zemnieku savien bas frakcija

14

Partijas "Jaunais laiks" frakcija

18

Politisko organizciju (partiju) apvien bas "Saska as Centrs" frakcija

10

Latvijas Pirms partijas un partijas "Latvijas Ce " frakcija
Apvien bas "Tvzemei un Br v bai"/LNNK frakcija

5

Partijas "Par cilvka ties bm vienot Latvij" frakcija

5
7

Partijas "Pilsonisk Savien ba" frakcija
Pie frakcijm nepiederoie deputti

3

Kārtības rulli un Saeimas lēmumiem nenoskaidrotos jautājumus. Katra frakcija vai politiskais bloks
deleģē uz Frakciju padomi vienu pārstāvi. Frakciju padomes sēžu darba kārtību noteic un sēdes sasauc Saeimas Prezidijs. Sēdes vada Saeimas priekšsēdētājs vai viņa biedrs.
2008.gadā frakciju sastāvā notikušas vairākas pārmaiņas. 1.februārī no partijas “Jaunais laiks”
frakcijas izstājās deputāti I.Čepāne, I.Druviete, S.Kalniete un K.Šadurskis. 11.februārī no apvienības
“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcijas izstājās deputāti G.Laicāns un A.Seile. 22.maijā seši deputāti
izveidoja partijas “Pilsoniskā Savienība” frakciju. Kopš 27.novembra šajā frakcijā ir septiņi deputāti.
26.jūnijā deputāts N.Kabanovs izstājās no partijas “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas un
16.jūlijā iestājās politisko organizāciju (partiju) apvienības “Saskaņas Centrs” frakcijā.
Pārskata gadā Saeimā darbojās trīs pie frakcijām nepiederoši deputāti.
5
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Saeimas komisijas
Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei Saeima ievēlē komisijas, nosakot to izveides principus, skaitlisko sastāvu un uzdevumus. Katra komisija no saviem locekļiem ievēlē priekšsēdētāju un
sekretāru, ja nepieciešams, — arī priekšsēdētāja biedru. Pēc komisijas vadītāja priekšlikuma tiek
pieņemti darbā vai atlaisti no darba komisijas darbinieki, kurus algo no valsts budžeta. Uz Saeimas
lēmuma pamata komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus, kā arī var tos iesniegt pati, ja tie ir saistīti ar komisijas darbības mērķiem un kompetences sfēru.
Atsevišķu likumdošanas uzdevumu veikšanai Saeima var izveidot speciālas komisijas.
2008.gadā Saeimā darbojās šādas komisijas:
Komisija

Deputātu skaits

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

3

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

9

Ārlietu komisija

10

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

13

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

9

Eiropas lietu komisija

18

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

12

Juridiskā komisija

13

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

8

Nacionālās drošības komisija

6

Pieprasījumu komisija

18

Pilsonības likuma izpildes komisija

16

Publisko izdevumu un revīzijas komisija

18

Saimnieciskā komisija

15

Sociālo un darba lietu komisija

11

Tautsaimniecības komisija

11

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

12

Saskaņā ar Saeimas lēmumu no 2008.gada 23.decembra Agrārās, vides un reģionālās politikas
komisija tika apvienota ar Tautsaimniecības komisiju, izveidojot Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisiju.
Katras komisijas darbība raksturota gada pārskata 2.nodaļā.
Apakškomisijas
Darbu sagatavošanai vai īpašu uzdevumu veikšanai komisija no sava vidus var ievēlēt vienu vai
vairākas apakškomisijas. To sastāvā var iekļaut arī deputātus, kuri nav attiecīgās komisijas locekļi,
bet ir piekrituši līdzdarboties.
2008.gadā Saeimas komisijās darbojās šādas apakškomisijas:
Apakškomisija

6

Deputātu skaits

Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija

19

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisija

18

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības
apakškomisija

26

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija

29

Juridiskās komisijas Apakškomisija darbam ar Kriminālprocesa likumu

8

Juridiskās komisijas Apakškomisija darbam ar Tiesu iekārtas likumu

8

Juridiskās komisijas Apakškomisija Latvijas Republikas Satversmes grozījumu izstrādei

19
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Apakškomisija

Deputātu skaits

Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisija

20

Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija

24

Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisija

17

Tautsaimniecības komisijas Enerģētikas apakškomisija

21

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma izstrādes
apakškomisija

14

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas
Ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa deputātu, Saeimai noteiktos gadījumos jāieceļ parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Atbilstoši Saeimas noteiktajam uzdevumam šīm komisijām ir
tiesības izsaukt un nopratināt arī privātpersonas, ja nepieciešams, pieaicināt lietpratējus, izdarīt revīzijas valdības, pašvaldību un privātajās iestādēs un uzņēmumos, ja privātās iestādes un uzņēmumi
tieši vai netieši saņem valsts pabalstus, kredītus vai pasūtījumus vai piedalās valsts vai pašvaldību
īpašuma privatizācijā.
2008.gadā Saeimā darbojās viena
parlamentārās izmeklēšanas komisija — Parlamentārās izmeklēšanas
komisija sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu
sistēmā. Komisijā tika iekļauti 15 deputāti. Komisijas darbu vadīja Juris
Dobelis. Pārskata gadā tā sanāca uz
28 sēdēm.

LIKUMPROJEKTS
SAEIMAS PREZIDIJS
Sagatavo ziņojumu Saeimai

SAEIMA
Lemj par nodošanu komisijām un
nosaka atbildīgo komisiju

ATBILDĪGĀ KOMISIJA
Sagatavo atzinumu un anotāciju

SAEIMA

SAEIMAS PREZIDIJS
Iekļauj Saeimas sēdes darba kārtībā

1. lasījums

• Debatē par likumprojekta principiem
• Ja nepieciešams, lemj par
likumprojekta atzīšanu par steidzamu
• Pieņem 1. lasījumā
• Nosaka priekšlikumu iesniegšanas
termiņu

ATBILDĪGĀ KOMISIJA
• Apkopo priekšlikumus un sagatavo atzinumus par tiem
• Sagatavo likumprojektu 2. lasījumam

SAEIMA

SAEIMAS PREZIDIJS
Iekļauj Saeimas sēdes darba kārtībā

2. lasījums

• Izskata likumprojektu pa pantiem
• Balso par iesniegtajiem
priekšlikumiem
• Pieņem 2. lasījumā
(Par steidzamiem atzītos likumprojektus uzskata par pieņemtiem)
• Nosaka priekšlikumu iesniegšanas
termiņu

ATBILDĪGĀ KOMISIJA
• Apkopo priekšlikumus un sagatavo atzinumus par tiem
• Sagatavo likumprojektu 3. lasījumam

SAEIMA

SAEIMAS PREZIDIJS
Iekļauj Saeimas sēdes darba kārtībā

3. lasījums

• Izskata tikai tos pantus, par kuriem
iesniegti priekšlikumi
• Pieņem 3. lasījumā

ATBILDĪGĀ KOMISIJA
Apkopo Saeimas balsojumu rezultātus un sagatavo pieņemtā likuma tekstu

SAEIMAS PREZIDIJS
Nosūta pieņemto likumu
Valsts prezidentam

VALSTS PREZIDENTS
Izsludina pieņemto likumu
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

7
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Saeimas sēžu statistika
2008.gadā notika 52 Saeimas sēdes — par trim vairāk nekā 2007.gadā. Kopējais sēžu norises ilgums — 197 stundas 46 minūtes, tas ir par 13 procentiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Kopējais stenogrammu apjoms — 5038 lapas, un tas pārsniedz iepriekšējā gada rādītāju gandrīz par 25 procentiem.
2008.gada ziemas sesija ilga no 11.janvāra līdz 17.martam. Tās laikā notika deviņas sēdes: 17.,
24. un 31.janvārī, 7., 14., 21. un 28.februārī, 6. un 13.martā.
Pavasara sesija sākās 28.martā
un turpinājās līdz 17.jūlijam. Sesijas laikā Saeima uz sēdēm pulcējās
20 reizes: 3., 9. (ārkārtas), 10., 17.
un 24.aprīlī, 4. (svinīgā), 8., 15., 22.
un 29.maijā, 4. (ārkārtas), 5., 12.,
19., 29. (ārkārtas) un 29.jūnijā, 3.,
10., 15. (ārkārtas) un 17.jūlijā.
Pavasara un rudens sesijas
starplaikā — 6. un 14.augustā —
notika ārkārtas sesijas sēdes.
Rudens sesija ilga no 5.septembra līdz 19.decembrim. Tās
laikā notika 19 sēdes: 11., 18. un
25.septembrī, 2., 9. (ārkārtas), 9., 16., 23. un 30.oktobrī, 6., 13., 14. (ārkārtas), 18. (svinīgā), 20. un
27.novembrī, 4. (ārkārtas), 4., 11., 18. (11.decembra sēdes turpinājums) un 18.decembrī.
Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienu pirmo reizi atjaunotās Latvijas vēsturē
Saeimas sēde tika rīkota ārpus Saeimas nama — Latvijas Nacionālajā teātrī. Pēc Saeimas priekšsēdētāja
G.Daudzes svinīgās uzrunas deputāti un viesi noskatījās spēlfilmas “Vienīgā fotogrāfija” pirmizrādi.

Saeimas likumdošanas darbs 2008.gadā
2008.gadā ir iesniegts par 10 procentiem vairāk likumprojektu nekā 2007.gadā, bet pieņemts
par 41 procentu likumu vairāk nekā iepriekšējā gadā. Zīmīgi, ka divu pieņemto likumu projektus ir
iesnieguši 10 procenti vēlētāju. Pirms tam vēlētāji šādu iespēju ir izmantojuši tikai 2000.gadā 7.Saeimas laikā. Pārskata gadā turpinājis pieaugt pieņemto likumu skaits salīdzinājumā ar iesniegto likumprojektu skaitu — no 70 procentiem 2007.gadā līdz 89 procentiem 2008.gadā. Gada beigās izskatīšanai komisijās atradās 236 likumprojekti. Likumdošanas darba skaitliskie rādītāji un sadalījums pa
likumprojektu iesniedzējiem dots tabulā.
Iesniegti

468 likumprojekti

Pieņemti

420 likumi

Iesniedzēji:
Ministru kabinets

358 (85%)

Saeimas deputāti

30 (7%)

Saeimas komisijas

30 (7%)

Valsts prezidents

0

10% vēlētāju

2 (1%)

Noraidīti

48 likumprojekti

Iesniedzēji:

8

Ministru kabinets

3

Saeimas deputāti

45

Saeimas komisijas

0
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Saeimai iesniegtie lēmumu projekti un Saeimas paziņojumi
2008.gadā Saeimai iesniegti 255 lēmumu projekti, no tiem 192 pieņemti un publicēti kā paziņojumi. Lai gan iesniegto lēmumu projektu skaits ir pieaudzis nenozīmīgi, to pieņemšana ir palielinājusies
par 10 procentiem.
Iesniegto lēmumu projektu sadalījums

2008.gads

2007.gads

Amatpersonu apstiprināšana un atsaukšana

12

13

Parlamentāro delegāciju sastāva un izmaiņu apstiprināšana

10

3

Deputātu ievēlēšana komisijās un atsaukšana no komisijām

44

27

Deputātu mandātu apstiprināšana

3

10

Uzticības un neuzticības izteikšana ministriem

8

0

Parlamentārās izmeklēšanas komisiju izveidošana, sastāvs un ziņojumi

10

4

Tiesnešu ievēlēšana, apstiprināšana un atsaukšana

130

98

Dažādi cita rakstura lēmumu projekti

38

95

2008.gadā Saeimas sēdēs izskatīto jautājumu iedalījums pēc tipiem
Tipi

Vienību skaits

Likumdošanas iniciatīvas

468

1.lasījums

377

2.lasījums

352

3.lasījums

146

Lēmumu projekti, patstāvīgie priekšlikumi

257

Pieprasījumi

9

Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem

33

Likumu otrreizēja caurlūkošana

6

Ziņojumi

3

Valsts prezidenta uzruna

2

Ministru prezidenta uzruna

1

21%

9%
16%
1%
0% 0% 2%
0% 0%

23%

28%

Likumdošanas iniciatīvas
1. lasījums
2. lasījums
3. lasījums
Lēmumu projekti, patstāvīgie priekšlikumi
Pieprasījumi
Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem
Likumu otrreizēja caurlūkošana
Ziņojumi
Valsts prezidenta uzruna
Ministru prezidenta uzruna
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9.Saeimas 2008.gada ziemas sesijas statistika
Iesniegti
Iesniegtie likumprojekti

Noraidīti

74

Pieņemti
37 likumi

Iesniedzēji:
Ministru kabinets

47

Saeimas komisijas

10

Valsts prezidents

0

10% vēlētāju

0

Saeimas deputāti

17

Lēmumu projekti un patstāvīgie priekšlikumi

70

Pieprasījumi

0

Deputātu jautājumi Ministru kabinetam

9

1

13
48 paziņojumi
Sniegtas atbildes
uz 8 jautājumiem

Apspriežot likumprojektus, sesijā izskatīti 775 priekšlikumi.
Sesijas noslēgumā izskatīšanai komisijās atradās 162 likumprojekti.
9.Saeimas 2008.gada pavasara sesijas statistika
Iesniegti
Iesniegtie likumprojekti

Noraidīti

141

Pieņemti
114 likumi

Iesniedzēji:
Ministru kabinets

104

Saeimas komisijas

8

Valsts prezidents

0

10% vēlētāju

2

Saeimas deputāti

27

Lēmumu projekti un patstāvīgie priekšlikumi

89

Pieprasījumi

3

Deputātu jautājumi Ministru kabinetam

18

Apspriežot likumprojektus, sesijā izskatīts 2921 priekšlikums.
Sesijas noslēgumā izskatīšanai komisijās atradās 163 likumprojekti.

10

2

15
68 paziņojumi
3
Sniegtas
atbildes uz
18 jautājumiem
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9.Saeimas 2008.gada rudens sesijas statistika
Iesniegti
Iesniegtie likumprojekti

Noraidīti

253

Pieņemti
182 likumi

Iesniedzēji:
Ministru kabinets

210

Saeimas komisijas

12

Valsts prezidents

0

10% vēlētāju

0

Saeimas deputāti

31

Lēmumu projekti un patstāvīgie priekšlikumi

91

Pieprasījumi

6

Deputātu jautājumi Ministru kabinetam

60

17
75 paziņojumi
5

Sniegta atbilde uz
1 pieprasījumu
Sniegtas atbildes
uz 60 jautājumiem

Apspriežot likumprojektus, sesijā izskatīti 2164 priekšlikumi.
Sesijas noslēgumā izskatīšanai komisijās atradās 236 likumprojekti.

Saeimas ārpolitiskā sadarbība
Sadarbība ar citu valstu parlamentiem
Kontakti ar citu valstu parlamentiem ir veids, kā Saeima realizē valsts reprezentācijas funkciju
un vienlaikus viens no efektīvākajiem paņēmieniem, kā veicināt valstu sadarbību kopumā. Starpparlamentu kontakti notiek faktiski visu Saeimas struktūrvienību līmenī.
Latvijas Republikas Saeima ir starptautisko parlamentāro organizāciju dalībvalsts, un Saeimas
deputāti darbojas septiņās šādās organizācijās:
Organizācijas nosaukums

Deputātu skaits

Baltijas Asambleja

20

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asambleja

3

Eiropas Padomes Parlamentārā Asambleja

6

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentu Asambleja

2

NATO Parlamentārā Asambleja

6

Rietumeiropas Savienības Asambleja

3

Starpparlamentu Savienība

7

11
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Parlamentārās sadarbības un atbalsta grupas
2008.gadā 9.Saeimā darbojās 60 deputātu grupas sadarbībai ar citu valstu parlamentiem un atbalsta grupas.
1. Deputātu grupa sadarbībai ar Apvienotās Karalistes parlamentu
2. Deputātu grupa sadarbībai ar Armēnijas parlamentu
3. Deputātu grupa sadarbībai ar ASV parlamentu
4. Deputātu grupa sadarbībai ar Austrālijas un Jaunzēlandes parlamentiem
5. Deputātu grupa sadarbībai ar Austrijas parlamentu
6. Deputātu grupa sadarbībai ar Azerbaidžānas parlamentu
7. Deputātu grupa sadarbībai ar Baltkrievijas parlamentu
8. Deputātu grupa sadarbībai ar Bulgārijas parlamentu
9. Deputātu grupa sadarbībai ar Čehijas parlamentu
10. Deputātu grupa sadarbībai ar Čīles parlamentu
11. Deputātu grupa sadarbībai ar Dānijas parlamentu
12. Deputātu grupa sadarbībai ar Dienvidkorejas parlamentu
13. Deputātu grupa sadarbībai ar Filipīnu parlamentu
14. Deputātu grupa sadarbībai ar Francijas parlamentu
15. Deputātu grupa sadarbībai ar Grieķijas parlamentu
16. Deputātu grupa sadarbībai ar Gruzijas parlamentu
17. Deputātu grupa sadarbībai ar Horvātijas parlamentu
18. Deputātu grupa sadarbībai ar Igaunijas parlamentu
19. Deputātu grupa sadarbībai ar Indijas parlamentu
20. Deputātu grupa sadarbībai ar Īrijas parlamentu
21. Deputātu grupa sadarbībai ar Īslandes parlamentu
22. Deputātu grupa sadarbībai ar Itālijas parlamentu
23. Deputātu grupa sadarbībai ar Izraēlas parlamentu
24. Deputātu grupa sadarbībai ar Japānas parlamentu
25. Deputātu grupa sadarbībai ar Kanādas parlamentu
26. Deputātu grupa sadarbībai ar Kazahstānas parlamentu
27. Deputātu grupa sadarbībai ar Kipras parlamentu
28. Deputātu grupa sadarbībai ar Kirgizstānas parlamentu
29. Deputātu grupa sadarbībai ar Krievijas parlamentu
30. Deputātu grupa sadarbībai ar Kubas parlamentu
31. Deputātu grupa sadarbībai ar Kuveitas parlamentu
32. Deputātu grupa sadarbībai ar Ķīnas parlamentu
33. Deputātu grupa sadarbībai ar Libānas parlamentu
34. Deputātu grupa sadarbībai ar Lietuvas parlamentu
35. Deputātu grupa sadarbībai ar bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas parlamentu
36. Deputātu grupa sadarbībai ar Marokas parlamentu
37. Deputātu grupa sadarbībai ar Moldovas parlamentu
38. Deputātu grupa sadarbībai ar Polijas parlamentu
39. Deputātu grupa sadarbībai ar Portugāles parlamentu
40. Deputātu grupa sadarbībai ar Serbijas parlamentu
41. Deputātu grupa sadarbībai ar Singapūras parlamentu
42. Deputātu grupa sadarbībai ar Slovākijas parlamentu
43. Deputātu grupa sadarbībai ar Slovēnijas parlamentu
44. Deputātu grupa sadarbībai ar Somijas parlamentu
45. Deputātu grupa sadarbībai ar Spānijas parlamentu
46. Deputātu grupa sadarbībai ar Šrilankas parlamentu
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47. Deputātu grupa sadarbībai ar Šveices parlamentu
48. Deputātu grupa sadarbībai ar Tadžikistānas parlamentu
49. Deputātu grupa sadarbībai ar Taivānas parlamentu
50. Deputātu grupa sadarbībai ar Tunisijas parlamentu
51. Deputātu grupa sadarbībai ar Turcijas parlamentu
52. Deputātu grupa sadarbībai ar Turkmenistānas parlamentu
53. Deputātu grupa sadarbībai ar Ukrainas parlamentu
54. Deputātu grupa sadarbībai ar Ungārijas parlamentu
55. Deputātu grupa sadarbībai ar Uzbekistānas parlamentu
56. Deputātu grupa sadarbībai ar Vācijas parlamentu
57. Deputātu grupa Dienvidosetijas un Abhāzijas atbalstam
58. Deputātu grupa “Eiropas parlamentārieši Āfrikai”
59. Deputātu grupa Tibetas atbalstam
60. Sieviešu deputātu grupa sadarbībai ar citu valstu parlamentārietēm

Starpparlamentu attiecību birojs
Starpparlamentu attiecību birojs ir Saeimas Prezidijam pakļauta struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt Saeimas sakarus ar citu valstu parlamentiem un Saeimas pastāvīgo
delegāciju darbību starptautiskajās parlamentārajās organizācijās. Starptautisko parlamentāro organizāciju Saeimas delegācijās šā biroja darbinieki veic nacionālo delegāciju sekretāru pienākumus.
Starpparlamentu attiecību birojs koordinē Saeimas un citu valstu parlamentu divpusējo sadarbības grupu darbu, organizē starptautisko organizāciju pasākumus un citu valstu parlamentu deputātu
vizītes Saeimā, uzkrāj un gatavo informāciju par citu valstu parlamentiem un parlamentārajiem sakariem ar šīm valstīm, sagatavo apsveikumu, pateicību, informatīvo un citu vēstuļu projektus Saeimas priekšsēdētāja un Prezidija locekļu vajadzībām.
2008.gadā deputāti bijuši 336 ārvalstu komandējumos, un tas ir par 13 procentiem mazāk nekā
2007.gadā. Deputātu grupas sadarbībai ar citu valstu parlamentiem bijušas četrās pieredzes apmaiņas vizītēs (Izraēla, Krievija, Ķīna, Moldova). Biežāk apmeklētās valstis 2008.gadā dotas tabulā.
Valsts

Komandējumu skaits

Valsts

Komandējumu skaits

Francija

36

Azerbaidžāna

6

Beļģija

28

Lietuva

6

Igaunija

15

Ukraina

5

Vācija

7

Slovēnija

5

Saeimas priekšsēdētāja G.Daudzes vizītes ārvalstīs
2008.gadā 9.Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze devās 12 ārvalstu vizītēs: piecas bija oficiālās vizītes, četras — darba vizītes, kā arī piedalījās trijās starptautiskās konferencēs. Vizītes sagatavoja un
nodrošināja Saeimas Kancelejas Protokola nodaļa.
Oficiālās vizītes:
11.—13.01.

Lietuvas Republika

28.—30.01.

Igaunijas Republika

24.—26.02.

Somijas Republika

25.—30.05.

Kanāda

15.—17.09.

Bulgārijas Republika

Darba vizītes:
11.—12.02.

Beļģijas Karaliste

04.—05.03.

Zviedrijas Karaliste
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30.05.—04.06.

Amerikas Savienotās Valstis

29.09.—1.10.

Gruzija

Starptautiskās konferences:
12.—20.04.

Starpparlamentu Savienības (IPU) Asambleja Keiptaunā (DĀR)

21.—22.06.

ES spīkeru konference Lisabonā (Portugāle)

04.—05.12.

Baltijas Asamblejas sesija Vilandē (Igaunija)

Protokola nodaļa
2008.gadā Saeimas Kancelejas Protokola nodaļa veica Saeimā ienākošo un izejošo vizīšu organizēšanu, izstrādāja scenārijus un sekmēja dažādu oficiālu un atceres pasākumu norisi. Sadarbojoties
ar Latvijā akreditētajām ārvalstu vēstniecībām un Latvijas vēstniecībām ārvalstīs, tika organizēti un
nodrošināti starptautiski semināri un konferences.
2008.gadā vizītē Latvijā ieradās un Saeimu apmeklēja Eiropas Komisijas prezidents Žozē Manuels
Barrozu (15.02.), Eiropas Parlamenta prezidents Hanss Gerts Poterings (19.—22.08.) un Viņa Eminentā Augstība Neatkarīgā Militārā Hospitālā Svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas Ordeņa Princis un
Lielmestrs Fra’ Metjū Festings (28.10.). Oficiālā vizītē Latvijā uzturējās piecu valstu parlamentu priekšsēdētāji: Lietuvas parlamenta priekšsēdētājs Česlovs Juršens un viņa pēctecis šajā amatā Arūns Vaļinsks,
Albānijas Republikas parlamenta priekšsēdētāja Žozefīne Topalli, Horvātijas Republikas parlamenta
priekšsēdētājs Luka Bebičs un Gruzijas parlamenta priekšsēdētājs Davids Bakradze. Parlamentu priekšsēdētāji tikās ar Valsts prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, Ārlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas
deputātiem, deputātu grupām sadarbībai ar attiecīgo valstu parlamentiem un ārlietu ministru.
Gada laikā organizētas 18 ārvalstu komisiju un sadarbības grupu delegāciju vizītes Latvijā, 266
dažāda ranga ārvalstu viesu tikšanās ar Saeimas Prezidija, frakciju un komisiju locekļiem un Saeimas Kancelejas vadību. Ārvalstu vēstnieki iepazīšanās, darba un atvadu vizītēs Saeimu apmeklējuši 105 reizes. Joprojām intensīvi notika Čehijas Republikas parlamenta deputātu vizītes Latvijā
un Saeimas deputātu vizītes Čehijā. No 5.marta līdz 8.martam Latvijā uzturējās Čehijas Republikas
parlamenta Senāta Eiropas lietu komisijas delegācija komisijas priekšsēdētāja Ludeka Šēfciga vadībā, bet no 26.maija līdz 28.maijam — Čehijas Republikas parlamenta Deputātu palātas Mandātu un
imunitātes komisijas deputātu delegācija komisijas priekšsēdētāja Miloslava Kalas vadībā. Vairākas
Saeimas komisijas 2008.gadā atbildes vizītēs apmeklējušas Čehijas parlamentu.
Viens no nozīmīgākajiem Protokola nodaļas uzdevumiem 2008.gada 26.—28.augustā bija Ziemeļvalstu un Baltijas valstu parlamentu priekšsēdētāju sanāksmes organizēšana Latvijā. Sanāksmē
piedalījās — Dānijas, Igaunijas, Somijas, Īslandes, Lietuvas, Norvēģijas, Zviedrijas un Latvijas parlamenta vadītāji ar delegācijām, kopumā 31 persona. Triju dienu laikā Jūrmalā tika apspriesti dažādi
Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm būtiski sadarbības jautājumi.
Saskaņā ar konferences sagatavošanu 2008.gada 31.martā un 1.aprīlī Latvijā uzturējās dalībvalstu parlamentu ģenerālsekretāri, kas apsprieda gaidāmās konferences politiskās vadlīnijas un kopīgi
risināmos jautājumus.
2008.gada 10.jūlijā Saeimas namā notika ANO Starptautiskajai miera dienai veltīts starptautiskā
labdarības projekta “Miera kauss” akcijas “Latvija — miera zeme” otrais posms, kura organizēšanā
piedalījās Protokola nodaļas darbinieki.
Saeimas Kancelejas Protokola nodaļas pienākumos ietilpst arī vairāku valsts nozīmes pasākumu
organizēšana. Nodaļa piedalījās Latvijas Nacionālajā teātrī notikušās Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienai veltītās svinīgās Saeimas sēdes rīkošanā. Sēdē piedalījās 650 lūgtie viesi. Tāpat
tika nodrošināta 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmju pasniegšanas pasākumu, svētbrīžu
un Saeimas nama apmeklējuma organizēšana grupām un individuāli.
Pamatojoties uz likumu “Par 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi”, 2008.gadā valsts
apbalvojums — 1991.gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīme — tika pasniegts 1854 personām. Pār14
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skata gadā notikuši 24 piemiņas zīmes pasniegšanas svinīgie pasākumi, no tiem astoņi — Rīgā. 2008.
gada 31.decembrī beidzās iesniegumu pieņemšana par apbalvošanu ar 1991.gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi. Saskaņā ar iesniegumiem kopumā vēl jāapbalvo ap 6000 barikāžu dalībnieku. Līdz
2008.gadam (ieskaitot) pasniegtas 20 913 piemiņas zīmes.

Informācijas pieejamība sabiedrībai un atgriezeniskā saite
Informācijas pieejamība Latvijas un ārvalstu sabiedrībai tiek nodrošināta dažādos veidos. Ieviešot jaunas procedūras, pārskata gadā uzlabota informācijas publicēšanas operativitāte un informācijas apjoms Saeimas mājaslapā — www.saeima.lv. Savas interneta vietnes ir vairākām komisijām:
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (www.saeima.lv/AIeK/), Ārlietu komisijai
(www.saeima.lv/AK/), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (www.saeima.lv/BK/), Eiropas lietu komisijai (www.saeima.lv/Elkom/).
Lai nodrošinātu pilnīgu informāciju par Saeimas sēžu norisi, notiek to radiotranslācija, laikraksts “Latvijas Vēstnesis” publicē stenogrammas. Stenogrammas pieejamas arī Saeimas mājaslapā.
No 2008.gada ir pieejams arī Saeimas sēžu videoarhīvs. Pārskata gadā pilnveidota Saeimas mājaslapas likumprojektu datubāze. Plašāku informāciju par komisiju darbību var saņemt plašsaziņas
līdzekļu pārstāvji. Par informācijas pieejamības nodrošināšanu var lasīt arī gada pārskata 3.daļas
nodaļā “Informatīvais nodrošinājums”, kā arī citās sadaļās.
Likumprojekta pieņemšanas gaita Saeimā noslēdzas ar pieņemtā likuma teksta izsludināšanu,
t.i., publicēšanu. Likumu izsludina Valsts prezidents laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. To publicē arī
Saeimas Kancelejas izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”. Likumos redzamas atsauces, kurā “Ziņotāja” numurā tas publicēts. Šis izdevums tiek izplatīts tikai abonentiem. 2008.gadā bija 380 abonentu, un tas ir par 24 procentiem mazāk nekā iepriekšējā gadā.
80 eksemplāri ir paredzēti deputātiem un Saeimas Kancelejas nodaļām. Gadā tiek izdoti 24 numuri,
katra numura apjoms — 320 lappuses.
2008.gadā publicēti 1508 materiāli, tai skaitā 286 likumi, 197 paziņojumi, 17 Satversmes tiesas
spriedumi un trīs lēmumi, kā arī Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Apjomīgākās publikācijas bija likums “Par valsts budžetu 2008.gadam” un “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2008.
gadam””, kā arī vairāki Ministru kabineta noteikumi. 2008.gada pēdējā numurā ievietots šā gada
publikāciju alfabētiskais rādītājs.
Saeimas informatīvo materiālu sagatavošana. 2008.gadā publicēšanai sagatavoti ap 450 Saeimas informatīvie materiāli. To iedalījums pa veidiem dots tabulā.
Nosaukums

Skaits

Saeimas bukleti

6

Saeimas tālruņu saraksts 2008.gadam

1

Saeimas kārtības rullis un Latvijas Republikas Satversme

2

Latvijas Republikas Satversme

2

Saeimas struktūrvienību buklets

1

Eiroziņas

32

Saeimas 2008.gada kalendāri

2

Ziemassvētku, 18.novembra, 4.maija u.c. svinīgu pasākumu apsveikuma kartītes

400

Dokumentu nodaļa sadarbībā ar Informācijas nodaļu nodrošina Eiropas pētījumu un parlamentārās dokumentācijas centra (ECPRD) Latvijas pārstāvja darbu. ECPRD ir Eiropas Parlamenta
dibināta organizācija, kuras mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu starp Eiropas valstu parlamentiem. 2008.gadā Latvijas pārstāvis sagatavoja 90 informatīvos materiālus un ziņojumus atbilstoši
ECPRD dalībvalstu pārstāvju pieprasījumiem. Lai Saeimas struktūrvienību darbinieki varētu piedalīties ECPRD rīkotajos semināros, tika gatavoti pieteikumi, veikta sarakste.
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Saeimas Preses dienesta pamatuzdevums ir ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informēt sabiedrību par Saeimas, Saeimas Prezidija un Saeimas komisiju darbu. Preses dienests nodrošina plašsaziņas
līdzekļu pārstāvju akreditāciju Saeimā un sniedz atbalstu žurnālistiem viņu darbā. Turklāt 2008.gadā tika
veikts komunikācijas audits, kurā izvērtēta līdzšinējā Preses dienesta komunikācijas prakse un izmantoto komunikācijas kanālu efektivitāte, kā arī izstrādāti ieteikumi Preses dienesta darba pilnveidošanai.
Pārskata periodā Preses dienests ir sācis plašāk atspoguļot Saeimas komisiju darbību, informējot
sabiedrību par likumprojektu virzību Saeimā un komisijās notiekošajām diskusijām. Jauninājums
dienesta darbā ir arī ziņu sagatavošana par nākamajā dienā Saeimas komisijās izskatāmajiem aktuālajiem jautājumiem.
Kopš 2008.gada Preses dienesta sagatavotās preses relīzes tiek ne vien izplatītas plašsaziņas līdzekļiem, bet ir pieejamas arī Saeimas mājaslapas sadaļā “Informācija medijiem”. Saeimas mājaslapā
tiek ievietoti un pēc mediju pieprasījuma izplatīti arī Saeimas Fotostudijas sagatavotie fotomateriāli.
Pārskata periodā regulāri ir aktualizēts un papildināts informācijas saņēmēju loks, papildinot to
ar reģionālo plašsaziņas līdzekļu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvju e-pasta adresēm.
Tādējādi tiek veicināta arī citu interešu grupu iespēja iepazīties ar Saeimas darba aktualitātēm.
Vizuāli un saturiski pilnveidots arī pārskats “Darbs komisijās”, kas atspoguļo Saeimas komisiju
darbu kārtējā sesijā. Līdztekus pārskatam par komisijās izskatītajiem likumprojektiem tagad var iepazīties arī ar komisiju priekšsēdētāju izvērtējumu par aizvadīto sesiju un turpmākajiem nozīmīgākajiem darbiem. 2008.gadā iznākuši trīs pārskati.
2008.gadā Preses dienests sagatavoja un izplatīja 715 preses relīzes, tostarp par:
— Saeimas komisiju un apakškomisiju darbu;
— Prezidija locekļu, komisiju priekšsēdētāju un deputātu tikšanos ar ārvalstu amatpersonām
un Prezidija locekļu, komisijas priekšsēdētāju un deputātu vizītēm ārvalstīs;
— Saeimas darba aktualitātēm;
— Saeimā organizētajām preses konferencēm un preses brīfingiem;
— Saeimā organizētajām izstādēm, konferencēm un citiem pasākumiem.
Preses dienests ir sagatavojis un izplatījis arī dažādus informatīvos materiālus:
— “Šodien Saeimā” ir iekļauta informācija par nākamās dienas norisēm Saeimā: Saeimas, Prezidija, frakciju sēdes, komisiju un apakškomisiju sēdes, vizītes, tikšanās, preses konferences
u.c. (laiks, darba kārtība, norises vieta);
— “Vakar Saeimā” ir iekļauta informācija par aizvadītās dienas notikumiem Saeimā;
— “Saeimas sēdes apskats” ir kopsavilkums par Saeimas sēdē, kā arī jautājumu un atbilžu sēdē
izskatītajiem jautājumiem;
— “Frakciju viedokļi” ir radioraidījuma “Frakciju viedokļi” rediģēta stenogramma publicēšanai oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Saeimas mājaslapā;
— “Darbs komisijās” ir informatīvs materiāls par Saeimas komisiju darbu aizvadītajā sesijā.
Preses dienesta darbinieki visu gadu:
— veica plašsaziņas līdzekļu pārstāvju akreditāciju Saeimā;
— sniedza atbalstu Latvijas un ārvalstu žurnālistiem darbam Saeimā;
— savas kompetences ietvaros sagatavoja un sniedza atbildes uz plašsaziņas līdzekļu pārstāvju
jautājumiem;
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— organizēja Saeimas deputātu un Saeimas amatpersonu preses konferences un preses brīfingus;
— organizēja plašsaziņas līdzekļu pārstāvju tikšanās un intervijas ar Saeimas deputātiem un
amatpersonām;
— nodrošināja Saeimas sēžu video un audio translācijas aktivizēšanu Saeimas mājaslapā;
— pēc Saeimas sēdes organizēja un vadīja radiopārraides “Frakciju viedokļi” tiešraidi Latvijas
Radio;
— organizēja Saeimas deputātu un amatpersonu piedalīšanos Latvijas Televīzijas 1.programmas raidījumā “Labrīt, Latvija!”;
— regulāri papildināja ar informāciju sev piekritīgās sadaļas Saeimas mājaslapā;
— ievietoja informāciju Saeimas mājaslapas iekštīkla sadaļā “Aktuālā informācija”.
Saeimas sēdēs plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tika nodrošināti ar:
— informāciju par Saeimas sēdes darba kārtību, tajā izskatāmajiem jautājumiem un likumprojektu virzību sēdē;
— Saeimas sēžu materiāliem;
— balsojumu izdrukām un debašu stenogrammām;
— jautājumu un atbilžu sēdē skatītajiem jautājumiem un atbildēm;
— Saeimas priekšsēdētāja G.Daudzes un citu amatpersonu uzrunu izdrukām.
Protokola nodaļa nodrošina iespēju apmeklēt Saeimu. Ekskursiju ziņā 2008.gads bijis ļoti aktīvs. Pārskata periodā Saeimā viesojās 1,58 reizes vairāk apmeklētāju nekā iepriekšējā gadā. Ikdienas
ekskursijās Saeimu apmeklēja vairāk nekā 7000 personu 253 ārvalstu, deputātu aicināto viesu, skolēnu, studentu un pensionāru grupās. Latvijas 90.gadadienas svinību “Iededzies par Latviju” ietvaros
19.septembrī tika rīkota “Atvērto durvju diena”, kuras laikā Saeimu apmeklēja ap 1500 cilvēku. Bija
izstrādāts īpašs maršruts, kurā iekļauts arī ēkas otrais un trešais stāvs, reprezentācijas telpas un darbinieku kabineti. Sekojot speciāli izstrādātā bukleta norādēm, apmeklētājiem bija iespēja izstaigāt
ēku un daudz ko uzzināt par tās vēsturi un Saeimas darbību.
Saeimas ES Informācijas centrs (ESIC) izveidots 1997.gadā. Šajā laikā ESIC uzkrājis ievērojamas zināšanas un pieredzi, kā arī iemantojis iedzīvotāju uzticību, par ko liecina daudzie jautājumi,
kas tiek saņemti pa informatīvo tālruni “Eiroinfo 67211111”, pieprasījums pēc Saeimas izdevuma
“Eiroziņas” un mājaslapas www.eiroinfo.lv apmeklētāju skaits.
Sadarbībā ar “Lattelecom” kontaktu centru “1188” informatīvais tālrunis darbojas kopš 2003.
gada janvāra. 2008.gadā ESIC sniedzis mutiskas vai rakstiskas atbildes gandrīz uz 2000 iedzīvotāju
jautājumu par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un ES likumdošanu.
2008.gadā Eiropas lietām veltītā bezmaksas iknedēļas izdevuma “Eiroziņas” lasītāju skaits sasniedza 2300. To saņem Latvijas skolas, augstskolas, pilsētu un rajonu bibliotēkas, pašvaldības, ministrijas un vēstniecības. Mājaslapā “Eiroziņas” pieejamas arī elektroniskā formātā. Mājaslapā tāpat
atrodama aktuāla informācija par notikumiem Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī izveidotas īpašas
tematiskās sadaļas par Lisabonas līgumu, eiro un Šengenas līgumu. 2008.gadā katru mēnesi ESIC
mājaslapa apmeklēta vidēji 4000 reižu.
Lai palielinātu jauniešu zināšanas un veicinātu viņu interesi par Eiropas Savienības jautājumiem,
2008.gadā centrs izveidoja interaktīvu izglītojošu spēli “ES prāta darbnīca”. Tās radīšanā aktīvi iesaistījās Rīgas Stradiņa universitātes studenti. Spēle pieejama mājaslapā. Tā ir lietojama bez maksas un
bez laika ierobežojuma. Astoņu mēnešu laikā spēle spēlēta 40 000 reižu.
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Līdz 2008.gada decembrim ESIC darbojās Saeimas Eiropas lietu komisijas paspārnē. Saskaņā
ar Saeimas Prezidija lēmumu uz ES Informācijas centra un Iesniegumu biroja bāzes no 2009.gada
janvāra darbojas Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs, kas ir Saeimas Sabiedrisko attiecību
biroja sastāvdaļa.
Atgriezeniskās saiknes veidošana. Veicot savu darbu, Saeima, tās komisijas un citas struktūrvienības sadarbojas ar ārkārtīgi plašu Latvijas un ārvalstu organizāciju, iestāžu un uzņēmumu
loku. Tā ir gan ārvalstu sadarbība, gan sadarbība ar citām valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām. Sadarbība ar attiecīgajām institūcijām notiek visās dzīves jomās. Tās ir ekonomikas, finanšu un
saimnieciska rakstura institūcijas; aizsardzības, iekšlietu, tiesībaizsardzības un nacionālās drošības
iestādes; izglītības, kultūras un zinātnes iestādes; veselības aizsardzības, sociālās integrācijas iestādes
un cilvēktiesību institūcijas. Konkrēti sadarbības pasākumi raksturoti citās šā gada pārskata nodaļās,
piemēram, nodaļā par Saeimas ārpolitisko sadarbību, Protokola nodaļas pārskatā. Lielu ieguldījumu
atgriezeniskās saiknes nodrošināšanā dod Saeimas komisijas. Tas atspoguļots katras konkrētās komisijas atskaitē pārskata otrajā daļā.
Būtiska loma sadarbības viedokļu noskaidrošanā un atgriezeniskās saiknes veidošanā ir nevalstiskajām organizācijām. Komisiju sadarbība ar šīm organizācijām par to kompetencē esošajiem jautājumiem plašāk raksturota komisiju atskaitēs pārskata otrajā daļā. Īpašu vietu šajā sadarbībā ieņem
Saeimas un NVO forums.
2008.gada 19.maijā notika otrais Saeimas un NVO forums, kurā piedalījās ap 100 nevalstisko organizāciju pārstāvju. Forums ir apliecinājums deputātu pārliecībai, ka pilsoniska sabiedrība
ir nozīmīgs sabiedrības attīstības stūrakmens. Foruma norisi vadīja Saeimas priekšsēdētāja biedre
K.Pētersone. Saeimas deputāti un foruma dalībnieki diskutēja par sabiedrības līdzdalību lēmumu
pieņemšanā un parlamenta atbalstu pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā. Tika skarts arī jautājums
par finansējuma nepieciešamību sabiedriskajām organizācijām. Īpaša vieta konkrētiem jautājumiem
un aktuālām problēmām tika ierādīta diskusijām Saeimas komisijās. Forumā tika konstatēts, ka
ņemta vērā virkne pirmajā forumā izteikto priekšlikumu, veikti uzlabojumi, lai Saeima būtu pieejamāka, tās darbs sabiedrībai izprotamāks. Katrā Saeimas komisijā ir iecelts koordinators sadarbībai
ar nevalstiskajām organizācijām. Jebkura NVO var saņemt nepieciešamo informāciju par komisijas
sēdēm un tajās izskatāmajiem jautājumiem. Foruma noslēgumā tika konstatēts, ka lēmumu pieņemšanā jāmazina birokrātiskās procedūras, kā arī jāveicina informācijas aprite un atklātība.

Kontroles funkcija
Viena no Saeimas darba pamafunkcijām ir izpildvaras pārraudzība, kas nodrošina vēlētāju interešu aizstāvību. Pārraudzību Saeima realizē dažādos veidos, no kuriem būtiskākā ir parlamentāro
komisiju sistēma. Kontroles funkciju veic visas Saeimas komisijas. Tās izskata vēlētāju un organizāciju iesniegumus un sūdzības, uzklausa to viedokļus, kā arī atbildīgo izpildinstitūciju ziņojumus un
viedokļus.
Īpaši lielu kontroles darbu veic Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, Nacionālās drošības komisija, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisija un Pilsonības likuma izpildes komisija. Konkrēti pasākumi kontroles funkciju nodrošināšanā atspoguļoti komisiju atskaitēs pārskata otrajā daļā.
Kontroles funkciju izpildei tiek nodibinātas arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas. 2008.
gadā Saeimā darbojās viena parlamentārās izmeklēšanas komisija, kuras darbība raksturota šā pārskata pirmās daļas sadaļā par komisijām.
Tāpat kontrole tiek veikta, iesniedzot deputātu pieprasījumus un jautājumus Ministru prezidentam vai Ministru kabineta locekļiem. 2008.gadā Saeimā iesniegts un izskatīts 91 deputātu jautājums un
9 deputātu pieprasījumi Ministru kabineta locekļiem. No tiem 8 noraidīti, bet uz vienu atbildēts. Jautājumu un pieprasījumu sadalījums pa sesijām sniegts sesiju statistikas tabulās pārskata pirmajā daļā.
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II • Saeimas komisijas
Ārlietu komisija
2008.gadā Ārlietu komisijā darbojās 10 deputāti. Komisijas darbu vadīja tās priekšsēdētājs
Andris Bērziņš. Gada laikā notikušas 65 sēdes. Komisija izskatīja dažādus starptautiskas nozīmes
likumprojektus, apstiprināja pievienošanos vairākām nozīmīgām konvencijām, kā arī sekoja līdzi
ārpolitiskajām aktualitātēm un diskutēja par tām. Komisijas Baltijas lietu apakškomisijā notikušas
43 sēdes, kurās pārrunāti Baltijas reģionam svarīgi jautājumi.
Likumdošanas darbs
Ārlietu komisija kā atbildīgā komisija ir skatījusi 53 likumprojektus. 2008.gadā Saeimā galīgajā
lasījumā pieņemti 34 komisijā izskatīti likumprojekti un viens priekšlikums, kā arī iesniegts viens
patstāvīgs likumprojekts.
Kā svarīgākie minami šādi Ārlietu komisijas kā atbildīgās komisijas skatītie likumprojekti:
— Starptautiskās palīdzības likums (izstrādājusi Ārlietu ministrija);
— “Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par sadarbību sociālās drošības
jomā ratifikāciju”;
— “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas
apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas
Republikas teritorijā ratifikāciju”;
— Lisabonas līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu;
— “Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līguma par sadarbību sociālās drošības
jomā ratifikāciju”;
— “Par Protokola par Albānijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam ratifikāciju” un “Par Protokola par Horvātijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam
ratifikāciju”;
— “Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā”;
— deklarācija “Par 1932. un 1933.gada Ukrainas lielo badu (golodomoru)”.
Apspriežot jautājumu par to, kā uzlabot kārtību, kādā izsniedzamas uzturēšanās atļaujas ārvalstu studentiem, sagatavots likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā”.
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas galvenie darbības virzieni 2008.gadā bija šādi:
— Latvijas stratēģija darbībai Baltijas jūras valstu reģionālajās organizācijās;
— kibernoziegumi Baltijas valstīs;
— profesionālā izglītība Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs;
— konference “Cīņa pret cilvēku tirdzniecību”, ko rīkoja Baltijas Asambleja sadarbībā ar
Ziemeļu Padomi un Beniluksa parlamentu;
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— Baltijas valstu un Ziemeļvalstu energoresursu optimālas izmantošanas pieredze;
— Baltijas valstu atjaunojamie energoresursi;
— radošās industrijas Baltijas valstīs;
— Baltijas Asamblejas un Baltijas Ministru Padomes darba prioritātes 2009.gadā;
— darba tirgus Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs;
— Baltijas Asamblejas 27.sesijas dokumentu projektu sagatavošana;
— reģionālā sadarbība Eiropas Savienībā.
Komisijas darbības aktuālie jautājumi
Komisijas deputāti sekoja līdzi notikumiem Gruzijā, Kosovā, Serbijā, Moldovā un Ukrainā. Īpaša uzmanība tika pievērsta cīņai pret kibernoziegumiem. Vairākkārt tika skatīti Latvijas 90.gadadienai veltīto svinīgo pasākumu organizēšanas un koordinēšanas jautājumi.
Slēgtajās sēdēs deputāti regulāri iepazinās ar Ārlietu ministrijas ziņojumiem par Latvijas ārpolitiskajām un starptautiskajām aktualitātēm, stāvokli citās valstīs, vērtēja Ārlietu ministrijas piedāvātos kandidātus Latvijas rezidējošo un nerezidējošo vēstnieku amatiem.
Gada laikā komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš tikās ar citu valstu (ASV, Grieķijas, Gruzijas,
Horvātijas, Itālijas, Krievijas, Ķīnas, Lietuvas, Nigērijas, Ukrainas, Vjetnamas, Zviedrijas u.c.) vēstniekiem Latvijā, Taipejas misijas vadītāju, ar Albānijas parlamenta priekšsēdētājas vadīto delegāciju,
ar Centrālāzijas valstu pārstāvjiem, kā arī ar Maķedonijas žurnālistiem, lai iepazīstinātu viņus ar
Latvijas pieredzi integrācijā ES un NATO.
Ārlietu komisijas deputāti tikās ar Vācijas Bundestāga Vācijas—Latvijas parlamentārās sadarbības grupas deputātiem. Tika apspriesti Lisabonas līguma aktuālie jautājumi un Baltijas jūras reģiona vides jautājumi. Tiekoties ar Lietuvas parlamenta priekšsēdētāju, puses vienojās par vienlaicīgu
Lisabonas līguma ratifikācijas procesa pabeigšanu Latvijas un Lietuvas parlamentos. Polijas Seima
Ārlietu komisijas vadītāja K.Liseka vizītes laikā Rīgā notika viedokļu apmaiņa par ciešāku parlamentāro sadarbību, ES kaimiņu politiku Austrumu virzienā un enerģētikas jautājumiem. Tiekoties
ar ASV valsts sekretāres palīga vietnieku Eiropas un Eirāzijas lietās M.Brizu, komisijas deputāti tika
iepazīstināti ar ASV redzējumu par situācijas attīstību Gruzijā un iespējamo Abhāzijas konflikta noregulējumu. Puses apmainījās ar viedokļiem par enerģētikas politiku un Kaukāza reģiona lomu.
Komisijas locekļi piedalījās parlamentārajā konferencē par NATO darbību Maķedonijā, vizītē
NATO galvenajā mītnē Briselē, ES prezidentūras organizētajā parlamentu ārlietu komisiju vadītāju
sanāksmē Slovēnijā, Eiroparlamenta Ārlietu komitejas organizētajā sanāksmē Briselē, kā arī Baltijas
valstu un Ziemeļvalstu ārlietu komisiju vadītāju sanāksmē Pērnavā. Komisijas deputāti sekoja līdzi
NATO aktualitātēm Bukarestes sanāksmē. Komisijas locekļi piedalījās Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ārlietu komisiju vadītāju sanāksmē Reikjavīkā, kur tika diskutēts par globālo finanšu krīzi,
ASV ārpolitiku pēc prezidenta vēlēšanām un par to, kā veidojamas attiecības ar Krieviju.
Ar Latvijas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem tika pārrunāta situācija Tibetā, un konfliktā iesaistītās puses aicinātas sākt dialogu. Tika pieņemts paziņojums par atbalstu Gruzijas suverenitātei un
teritoriālajai vienotībai, kritiski novērtēti Krievijas nodomi saistībā ar saspīlējumu Abhāzijā, kā arī
izstrādāts Saeimas paziņojums, kurā nosodīta Krievijas militārā agresija Gruzijā. Komisija iepazinās
ar Lietuvas pozīciju Eiropas Savienības mandātam sarunām ar Krieviju un izteica atbalstu stingrākai
ES nostājai attiecībā pret Moldovā un Gruzijā notiekošo konfliktu risināšanu.
Saeimas un NVO foruma ietvaros komisijas deputāti tikās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Diskusijas galvenais jautājums bija valsts attīstība, sadarbības politikas problemātika un NVO
iesaiste.
Septembrī Latvijā viesojās Ķīnas Tautas Republikas Nacionālā tautas kongresa Ārlietu komisijas
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delegācija. Sarunās tika skarts divpusējo attiecību spektrs, notika viedokļu apmaiņa par Gruzijas—
Krievijas konfliktu, kā arī par Krievijas attīstības virzieniem.
Tiekoties ar Horvātijas parlamenta priekšsēdētāju Luku Bebiču, Ārlietu komisijas deputāti atzinīgi novērtēja Horvātijas pievienošanos NATO un izteica atbalstu tās drīzai pilnvērtīgai dalībai
Eiropas Savienībā. Horvātijas pārstāvis iepazīstināja komisijas deputātus ar Rietumbalkānu reģiona
aktualitātēm un valsts politiku attiecībās ar kaimiņvalstīm.
Oktobrī Rīgā viesojās Dānijas parlamenta Ārlietu komisijas delegācija. Vizītes laikā puses apspriedās par ciešāku parlamentāro sadarbību, ES kaimiņu politiku Austrumu virzienā, enerģētikas
jautājumiem, kā arī vērtēja situāciju Krievijā un attiecību perspektīvu ar šo valsti. Saeimas Ārlietu
komisija dāņu kolēģiem bija noorganizējusi tikšanos ar vairākiem Latvijas ārpolitikas speciālistiem.
Tiekoties ar Gruzijas parlamentāriešiem, galvenā pārrunu tematika bija saistīta ar Gruzijas—
Krievijas konfliktu.
Tiekoties ar ASV Valsts departamenta pārstāvi Eiropas un Eirāzijas lietās D.Merkelu, tika apspriesta ASV un Eiropas Savienības attiecību perspektīva, kā arī iespējamā attīstība attiecībās ar
Krieviju un Baltkrieviju.
Piedaloties dažādos pasākumos, kā arī radio un televīzijas diskusijās, Ārlietu komisijas deputāti
aktīvi iesaistījās Latvijas ārpolitikas nostādņu popularizēšanā un skaidrošanā. Lisabonas līgumam
veltītās konferences ietvaros komisijas priekšsēdētājs A.Bērziņš uzstājās ar lekciju Latvijas Universitātē. Lai iepazītos ar mūsu valstij svarīgiem Eiropas Savienības jautājumiem, 2008.gada janvārī
Saeimas Ārlietu komisijā ciemojās Rīgas 6.vidusskolas 5.klases skolēni.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
2008.gadā komisijā darbojās 11 deputāti. Komisijas darbu vadīja tās priekšsēdētājs Kārlis Leiškalns. 2008.gadā ir notikušas 107 komisijas sēdes, no tām 24 sēdes ziemas sesijā, 43 — pavasara
sesijā un 40 — rudens sesijā.
Likumdošanas darbs
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija kā atbildīgā komisija izskatījusi un virzījusi pieņemšanai
Saeimā 177 likumprojektus, no tiem 83 steidzamības kārtā. Ziemas sesijā izskatīti 29 likumprojekti,
pavasara sesijā — 37, bet rudens sesijā — 111 likumprojekti.
Svarīgākais pavasara sesijas jautājums bija Saeimas apstiprinātie 2008.gada budžeta grozījumi.
Rudens sesijā tika apstiprināts 2009.gada valsts budžeta likums un to pavadošo likumu pakete
(kopskaitā 32 likumi), kā arī vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2009.—2011.gadam. Tika pieņemts paketē ietilpstošais jauns Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums. Pēc neilga laika tika pieņemta arī 2009.gada valsts budžeta grozījumu likumu pakete
(kopskaitā 38 likumi), apstiprinot “Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas
programmu”.
Komisija strādāja arī ar citiem likumprojektiem, no tiem svarīgākie ir šādi:
— jaunais Pārapdrošināšanas likums;
— “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””;
— izskatīšanai Saeimā virzītie astoņi likumprojekti, kas nodrošina vienas pieturas aģentūras
principa ievērošanu;
— steidzamības kārtībā izstrādātais un Saeimas pieņemtais likums “Grozījumi Noguldījumu
garantiju likumā”;
— steidzamības kārtībā izstrādātais un Saeimas pieņemtais likums “Banku pārņemšanas likums”.
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Komisijas darbības aktuālie jautājumi
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdēs tika skatīti jautājumi par dažādu amatpersonu
apstiprināšanu amatā un atbrīvošanu no amata. Komisija lēma par Latvijas Bankas prezidenta vietnieka un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanu amatā, kā arī sprieda
par parlamenta pārstāvja izvirzīšanu darbam Ziemeļu Investīciju bankas Kontroles komitejā.
Realizējot ārpolitisko darbību, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija uztur kontaktus ar attiecīgajām citu valstu parlamentu komisijām, kā arī piedalās Eiropas Savienības parlamenta un citu
institūciju rīkotajās sanāksmēs, lai pārrunātu dažādas ES aktualitātes finanšu jomā.
21.februārī Parīzē notikušajā OECD seminārā parlamentu pārstāvjiem piedalījās komisijas locekle
Baiba Rivža. Seminārs bija veltīts pašreizējām finanšu tirgu tendencēm un iespējamiem rezultātiem.
7. un 8.aprīlī Briselē notika ikgadējais Nodokļu forums, kurā piedalījās komisijas locekļi
K.Pētersone un A.K.Kariņš. Šā gada tēma bija par nodokļu politikas devumu izaugsmes veicināšanā
un konkurētspējas paaugstināšanā, ievērojot sociālos aspektus.
23.aprīlī komisijas priekšsēdētājs K.Leiškalns un komisijas deputāti tikās ar Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) misijas vadītāju Reičelu Van Elkanu un misijas ekspertiem, uzklausot SVF ikgadējā
ziņojumā par Latvijas tautsaimniecības attīstību izteiktās rekomendācijas un secinājumus. Tiekoties
ar SVF pārstāvjiem 8.maijā, tika apspriests Latvijas valsts budžeta veidošanas process un sistēmas
caurskatāmība.
29.maijā komisija tikās ar Lietuvas Republikas delegāciju un Lietuvas vēstnieku Latvijā A.Vinku.
Tikšanās laikā pārrunāja jautājumu par Baltijas valstu sadarbību enerģētikas un reģionālās politikas
jomā.
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija sadarbojās ar Latvijas Banku, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts kasi, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, kā arī
ar citām valsts pārvaldes institūcijām. Uz sēdēm paust savu viedokli attiecīgajā jautājumā tika aicināti
Latvijas Pašvaldību savienības, Darba devēju konfederācijas pārstāvji, kā arī nozaru sociālie partneri.
Komisijas locekļiem tiekoties ar Valsts prezidentu V.Zatleru, puses apmainījās ar viedokļiem par
vēlētāju rosinātajiem Pensiju likuma grozījumiem. Vairākkārt komisijas sēdēs piedalījās Ministru
prezidents I.Godmanis un finanšu ministrs A.Slakteris. Tika uzklausīts finanšu ministra ziņojums
un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas I.Krūmanes līdzziņojums par Starptautiskā
Valūtas fonda finansiālo atbalstu. Komisija vairākas reizes tikās arī ar Latvijas Bankas vadību, tika
uzklausīts Latvijas Bankas prezidenta I.Rimšēviča ziņojums “Jaunākās norises Latvijas tautsaimniecībā un riski saistībā ar valsts budžeta veidošanu”, kā arī viedoklis par citiem svarīgiem jautājumiem.
Tika atbalstīta A.Ruseļa atkārtota apstiprināšana par Latvijas Bankas prezidenta vietnieku. Komisija
atbalstīja arī I.Krūmanes iecelšanu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju. Komisija
noklausījās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas vietnieka J.Brazovska ziņojumu par
situāciju banku sistēmā Latvijā.
Komisija sekmīgi sadarbojas ar profesionālajām asociācijām — Latvijas Komercbanku asociāciju, Latvijas Apdrošinātāju asociāciju, Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju, Darba devēju konfederāciju u.c. Komisija tikās arī ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā un diskutēja par investoru
priekšlikumiem attiecībā uz nodokļu sistēmā izdarāmajiem pārkārtojumiem ekonomiskās situācijas
uzlabošanai. Komisija iepazinās ar starptautiskās biznesa konsultāciju kompānijas “KPMG Baltics
SIA”, Latvijas—Amerikas finanšu foruma un Banku augstskolas veikto pētījumu par nerezidentu
noguldījumu un ar šiem noguldījumiem saistīto finanšu pakalpojumu ietekmi uz Latvijas banku
sektoru un ekonomiku.
Komisijas sēdēs izskatīti dažādi ar Latvijas finanšu sistēmu saistīti jautājumi, arī jautājumi par
valsts budžeta izpildi un budžeta līdzekļu racionālu izlietojumu. Finanšu ministrija ziņoja par Latvijas Konverģences programmu 2008.—2011.gadam. Komisijai tika sniegti ziņojumi par to, kā izlietoti
valsts budžeta līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2007.gadā, kā arī tā tika informēta par apropriācijas
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palielināšanu attiecīgo mērķu izdevumiem. Eiropas Revīzijas palātas loceklis I.Ludboržs kopīgā sēdē
ar Publisko izdevumu un revīzijas komisiju ziņoja par Eiropas Revīzijas palātas 2007.gada pārskatu.

Juridiskā komisija
Pārskata gadā Juridiskajā komisijā darbojās 13 deputāti. Līdz 2008.gada 15.janvārim komisijas
darbu vadīja tās priekšsēdētājs Mareks Segliņš, pēc tam —Vjačeslavs Stepaņenko, bet no 2008.gada
13.marta — Vineta Muižniece. 2008.gadā notikušas 154 komisijas sēdes. Apakškomisija darbam ar
Tiesu iekārtas likumu sanākusi uz 31 sēdi, bet Apakškomisija darbam ar Kriminālprocesa likumu —
uz 24 sēdēm. Savukārt Apakškomisija Latvijas Republikas Satversmes grozījumu izstrādei sanāca uz
16 sēdēm.
Likumdošanas darbs
Juridiskajai komisijai kā atbildīgai komisijai 2008.gadā tika nodoti 76 likumprojekti.
Svarīgākie ir šādi 2008.gadā pieņemtie likumi:
— “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu””;
— “Grozījumi Satversmes tiesas likumā”;
— “Grozījumi Civilprocesa likumā”;
— “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” par ES Padomes ietvarlēmumu par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām;
— “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, kas paredz palielināt sodu apmēru par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā;
— “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, kas nosaka administratīvo atbildību par informācijas nesniegšanu tiesībsargam vai nepatiesas informācijas sniegšanu;
— “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, kas paredz atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem fizisko personu datu aizsardzības jomā, atņemt transportlīdzekļa
vadīšanas tiesības un atpūtas kuģa vadīšanas tiesības tādām personām, kuras jau ir administratīvi sodītas par transportlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai
narkotisko un psihotropo vielu ietekmē, noteikt bargākus sodus par būvniecību bez tehniskajiem noteikumiem un kāpu izbraukāšanu, palielinātu sodu par neatļautu auto novietošanu invalīdiem paredzētajās stāvvietās;
— “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, kas nosaka, ka ar 2009.gada 1.janvāri to administratīvo pārkāpumu lietu pārsūdzēšana, kurās sodu uzlicis rajona (pilsētas)
tiesas tiesnesis, no Administratīvās apgabaltiesas pāriet uz vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesām. No 2012.gada visu administratīvo pārkāpumu lietu pārsūdzēšana pāries uz vispārējās jurisdikcijas tiesām. Ar 2009.gada 1.janvāri tiek samazināts arī instanču skaits administratīvo pārkāpumu lietās, atsakoties no kasācijas instances;
— “Grozījumi Administratīvā procesa likumā”, kas nosaka, ka pieteikumu izskata tajā Administratīvās rajona tiesas tiesu namā, kura darbības teritorijā ir pieteicēja deklarētā dzīvesvieta vai nekustamā īpašuma atrašanās vieta, vai juridiskās personas adrese;
— “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību””, kas papildina likumu ar 19.1 pantu par mantas zādzību nelielā apmērā;
— “Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā” par zvērinātu advokātu vecākajiem.
Atbilstoši šiem grozījumiem tika pieņemti attiecīgi grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās
palīdzības likumā un Kriminālprocesa likumā;
— “Grozījumi likumā “Par tiesu varu”” par tiesas nolēmumu publicēšanu mājaslapā internetā;
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— “Grozījumi Saeimas kārtības rullī”, papildinot to ar nodaļu “Ministru kabineta locekļu ziņojumi” un nodaļu “Tiesībsarga ziņojumi”. Šie grozījumi paredz, ka tiesībsargs būs to subjektu
vidū, kuri varēs iesniegt priekšlikumus likumprojektam vai Saeimas lēmuma projektam;
— “Grozījumi Saeimas kārtības rullī”, kas ierobežo Saeimas deputātu amatalgas pieaugumu
2009.gadā. Izdarot grozījumus Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu
darbības finansēšanas kārtības likumā, tika ierobežots arī Latvijā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu algas pieaugums 2009.gadā;
— “Grozījumi Krimināllikumā”, kas precizē kriminālatbildību par nepilngadīgā pamudināšanu
iesaistīties seksuālās darbībās. Likumā noteikta atbildība par mazgadīgas personas nolaupīšanu, paredzēti ierobežojumi pirmstermiņa atbrīvošanai pilngadīgai personai, kas notiesāta
par smagu noziegumu, ja tas bijis saistīts ar vardarbību vai vērsts pret dzimumneaizskaramību vai tikumību, un šīm personām noteikta obligāta dalība probācijas programmās.
Grozījumi paredz, ka pirmstermiņa atbrīvošanu nedrīkst piemērot pilngadīgām personām
par sevišķi smagu noziegumu, kas izdarīts pret nepilngadīgo un ir saistīts ar vardarbību vai
vērsts pret dzimumneaizskaramību vai tikumību;
— “Grozījumi Notariāta likumā” paredz, ka notārs, veicot personas datu pārbaudi Iedzīvotāju
reģistrā un Nederīgo dokumentu reģistrā, apliecinot parakstu likuma “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredzētajā gadījumā, ir atbrīvots no samaksas par informācijas
saņemšanu un šajā gadījumā neprasa no personas atlīdzību par datu pārbaudi;
— “Grozījumi Civilprocesa likumā”, kas paredz regulējumu pārrobežu dokumentu izsniegšanā
un pierādījumu iegūšanā citās valstīs;
— “Grozījumi Civilprocesa likumā” par laulības šķiršanas lietu izskatīšanu rajonu tiesās;
— “Grozījumi Civilprocesa likumā”, kas pagarina tiesas noteikto termiņu tiesiskās aizsardzības
procesa pasākumu plāna saskaņošanai ar kreditoriem (pieņemti 2009.gadā).
Pēc Valsts prezidenta iesniegtās vispārējās iniciatīvas par nepieciešamību grozīt Valsts apbalvojumu likumu Juridiskā komisija ir izveidojusi darba grupu, kas strādā ar konkrētām Valsts apbalvojumu likuma redakcijām.
2008.gadā Juridiskā komisija izskatīja un sagatavoja virzīšanai Saeimā 134 lēmumu projektus
par amatpersonu iecelšanu amatā, apstiprināšanu vai atbrīvošanu no amata, tajā skaitā lēmumu projektus “Par Ivara Bičkoviča apstiprināšanu par Augstākās tiesas priekšsēdētāju” un “Par Alekseja
Loskutova atbrīvošanu no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata”.
Komisijas darbības aktuālie jautājumi
Juridiskās komisijas apakškomisijā darbam ar Tiesu iekārtas likumu aktīvi līdzdarbojās Tieslietu
ministrijas un Latvijas Tiesnešu biedrības pārstāvji, kā arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs.
Likumdošanas jautājumiem veltītajās komisijas sēdēs piedalījās Augstākās tiesas priekšsēdētājs
A.Guļāns, Satversmes tiesas priekšsēdētājs G.Kūtris, tieslietu ministrs G.Bērziņš un ģenerālprokurors J.Maizītis.
2008.gadā komisija tikās ar Čehijas Republikas parlamenta Deputātu palātas Mandātu un imunitātes komisijas delegāciju. Tikšanās laikā tika apspriesti aktuālie jautājumi.
Juridiskā komisija piedalījās izbraukuma sēdē Latvijas Tiesnešu konferencē, kurā tika skatīti
jautājumi saistībā ar Tiesu iekārtas likumu un likumu “Par tiesu varu”.
Juridiskā komisija iepazinās ar KNAB pārstāvju izklāstu par koncepcijas projektu “Lobēšanas
tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā”.
Juridiskās komisijas deputāti tikās ar tieslietu ekspertiem no Amerikas Savienotajām Valstīm
jautājumā par Kriminālprocesa likumā noteikto vienošanās principa pieredzi.
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Apakškomisijas darbam ar Kriminālprocesa likumu sēdēs regulāri piedalījās Tieslietu ministrijas, Valsts policijas, Latvijas Krimināllietu advokātu biedrības, Tiesībsarga biroja, Cilvēktiesību
biroja pārstāvji, kā arī Augstākās tiesas senatori. Sēdēs, kurās apsprieda jautājumus par ģimenes un
laulības institūtu, piedalījās asociācijas “Ģimene” pārstāvji.
Kopsēdē ar Publisko izdevumu un revīzijas komisiju skatīts jautājums par Valsts kontroles likumības revīzijas rezultātiem attiecībā uz Tiesu vienotās informatīvās sistēmas izveidošanu, darbību
un uzturēšanu.
Tika izskatīts arī Rīgas domes ierosinājums izdarīt grozījumus likumā “Par nekustamā īpašuma
piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”. Juridiskā komisija konstatēja, ka Rīgas
domes piedāvātais risinājums nav tiesiski pareizs un šo problēmu var risināt Civillikumā un Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā.
Juridiskā komisija savās sēdēs uzklausīja visas tiesībaizsardzības iestādes jautājumā par 2009.
gada valsts budžetu. Atsevišķās sēdēs tika apspriests Tieslietu ministrijas un Valsts kontroles budžets.
Nevalstisko organizāciju pārstāvji tikšanās laikā īsumā tika informēti par Juridiskās komisijas
darba specifiku. Deputāti uzklausīja nevalstisko organizāciju pārstāvjus, tika apspriesti iespējamie
sadarbības varianti, uzsverot, ka sekmīgai sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām ir nepieciešama abu pušu vēlme ieklausīties. Juridiskās komisijas sēdēs ir piedalījušies asociācijas “Ģimene”
pārstāvji, kas izteica vēlmi piedalīties tajās Juridiskās komisijas, apakškomisijas vai darba grupas
sēdēs, kurās apspriež ģimenes un laulības institūta jautājumus. Juridiskās komisijas un apakškomisijas sēdēs ir piedalījušies biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta”” pārstāvji. Strādājot pie grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā, komisijas sēdēs piedalījās Vēlēšanu reformas biedrības pārstāvji,
bet Apakškomisijas darbam ar Kriminālprocesa likumu sēdēs — Latvijas Krimināllietu advokātu
biedrības pārstāvji.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
2008.gadā Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā darbojās 9 deputāti. Tās darbu vadīja šīs
komisijas priekšsēdētājs Jānis Šmits. Pārskata periodā notikušas 123 komisijas sēdes, no tām 6 —
izbraukuma sēdes un 11 — kopsēdes ar citām Saeimas komisijām. Notikušas arī 34 Bērnu tiesību
aizsardzības apakškomisijas sēdes.
Likumdošanas darbs
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija kā atbildīgā komisija pārskata gadā strādāja ar 14
likumprojektiem, no kuriem pieci likumi tika izsludināti. Svarīgākie ir šādi:
— “Grozījumi Tiesībsarga likumā”;
— izstrādātais un Saeimā pieņemtais Jaunatnes likums;
— galīgajā lasījumā pieņemtais likums “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”;
— “Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā”;
— izstrādātais un Saeimā pieņemtais likums “Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”;
— izstrādātais un 2.lasījumā pieņemtais likumprojekts “Patvēruma likums”;
— otrreizējai caurlūkošanai Valsts prezidenta atsūtītais un līdz valsts pārvaldes reorganizācijai
un pamatlikuma par sabiedrisko fondu statusu izstrādei atliktais likumprojekts “Grozījumi
Sabiedrības integrācijas fonda likumā”;
— darbs pie grozījumiem likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”;
— izskatītais un noraidītais Ministru kabineta iesniegtais likumprojekts “Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā”.
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Komisija kā līdzatbildīgā strādāja pie vairākiem likumprojektiem, kas skar cilvēktiesības. Svarīgākie no tiem ir šādi:
— “Grozījumi Krimināllikumā”;
— komisijas sagatavotie priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā”;
— atbildīgajai Juridiskajai komisijai iesniegtie priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi Valsts
nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā”;
— konceptuālu atbalstu guvušais jaunais likumprojekts “Invaliditātes likums”;
— komisijas atbalstītā ANO Konvencijas “Par personu ar invaliditāti tiesībām” parakstīšana un
ratifikācija, ņemot vērā, ka Latvija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kas šo konvenciju vēl
nav parakstījusi.
Komisijas darbības aktuālie jautājumi
Komisija izskatīja arī Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas (SUSTENTO) iesniegumu attiecībā uz ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām parakstīšanu un
ratifikāciju. Deputāti pauda atbalstu minētās konvencijas parakstīšanai.
Pārskata periodā regulāri tika uzklausīta Nacionālās radio un televīzijas padomes darba grupas
informācija par paveikto likumprojektu “Par elektroniskiem sabiedrības saziņas līdzekļiem” un “Audio un audiovizuālo mediju pakalpojumu likums” izstrādē.
Tika uzklausīta Tieslietu ministrijas informācija par tiesībsarga ieteikumu izpildi cilvēktiesību
jomā. Komisija atbalstīja tiesībsarga rekomendācijas par nepieciešamajiem grozījumiem Civillikumā un Civilprocesa likumā saistībā ar rīcībnespējas procesu, kā arī Sodu izpildes kodeksā.
Sadarbībā ar Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisiju deputāti apsprieda valdības izstrādāto
programmu vardarbības mazināšanai ģimenē 2008.—2011.gadam. Divās kopīgās sēdēs ar Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisiju, piedaloties attiecīgo NVO pārstāvjiem, tika apspriesta vardarbības
novēršanas politika un tiesiskais regulējums elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos. Komisija
izskatīja arī Ministru kabineta noteikumu projektu “Filmu klasifikācijas noteikumi”. Kopīgās sēdēs
ar Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisiju tika apspriesti bērnu tirdzniecības, prostitūcijas un pornogrāfijas jautājumi, kā arī jautājums par bērnu tiesībām uz bezmaksas izglītību un — saistībā ar
to — mācību grāmatu iegādi par skolēnu ģimeņu līdzekļiem.
Komisija izskatīja jautājumu par amnestijas piemērošanas praksi. Komisijas izbraukuma sēdē
tika uzklausīta Tieslietu ministrijas Valsts probācijas dienesta pārstāvju informācija par Valsts probācijas dienesta likuma normu piemērošanas praksi un paredzēto finansējumu 2009.gadam.
Komisijas deputāti iepazinās ar dzimumu līdztiesības politikas aktualitātēm, tostarp ar iespējām nodrošināt aizsardzību upuriem, kas cietuši no vardarbības ģimenē, ar informāciju par vīriešu
mirstību un novēršamiem nāves cēloņiem, kā arī par sabiedrībā izveidojušos stereotipu ietekmi uz
jauniešu profesionālo orientāciju un dzīvesprasmēm.
Kopīgā sēdē ar Pilsonības likuma izpildes komisiju, piedaloties Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komitejas ekspertiem, tika apspriests
Latvijas Republikas ziņojums par šīs konvencijas izpildi Latvijā. Speciāla komisijas sēde tika veltīta
profesora L.Dribina pētījumam “Mazākumtautības Latvijā”.
Deputāti iepazinās ar filozofijas doktores S.Krūmiņas-Koņkovas un filozofijas doktora
V.Tēraudkalna pētījumu “Reliģiskā dažādība Latvijā”, kura mērķis ir izvērtēt Latvijas likumdošanu Eiropas Savienības likumdošanas kontekstā un sniegt rekomendācijas reliģiskās iecietības veicināšanai.
Ar Patvēruma likuma piemērošanu deputāti iepazinās izbraukuma sēdē patvēruma meklētāju
izmitināšanas centrā “Mucenieki” Ropažu pagastā. Nacionālajā radio un televīzijas padomē tika ap26
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spriesta Radio un televīzijas likuma normu piemērošana padomes darbā. Izbraukuma sēdē Dzimtsarakstu departamentā komisijas deputāti uz vietas iepazinās ar likuma „Par vārda, uzvārda un
tautības ieraksta maiņu” piemērošanu praksē, pārrunāja arī jautājumu par dzimtsaraksta reģistra
apvienošanu ar iedzīvotāju reģistru.
Kopīgā sēdē ar Sabiedrības veselības apakškomisiju, piedaloties Veselības ministrijas, VOAVA,
tiesībsarga un NVO pārstāvjiem, tika izskatīta Leikēmijas slimnieku atbalsta biedrības vēstule par
kompensējamo medikamentu pieejamību leikēmijas slimnieku ārstēšanai.
Sakarā ar SIA “Latvijas Radio” un Latvijas Radio kora darbinieku iesniegumiem kopīgā sēdē ar
Sociālo un darba lietu komisiju skatīts jautājums par SIA “Latvijas Radio” un Latvijas Radio kora
darbinieku algām.
Tika uzklausīta Naturalizācijas pārvaldes informācija par Pilsoņa dienas ieviešanas koncepciju,
lai veicinātu sabiedrības pilsonisko pašapziņu un patriotisma audzināšanu.
Deputāti iepazinās ar darbu, ko veic Ministru kabineta pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību
institūcijās: par starptautisko cilvēktiesību institūciju lēmumu izpildi, nacionālo ziņojumu sagatavošanu un valsts interešu pārstāvēšanu Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Nākamo divu gadu laikā valdībai
jāiesniedz pieci nacionālie ziņojumi par to, kā Latvija pilda starptautiskās konvencijas.
Deputāti iepazinās ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā “E.B. pret Franciju”, kas skar
bērna adopcijas jautājumu.
Komisijas deputāti piedalījās Eiropas Komisijas organizētajā diskusijā par rasismu un neiecietību sakarā ar Trešo ziņojumu par Latviju “Cīņa par vienlīdzību — pretdiskriminācijas likumdošanas
ieviešana”.
Komisija piedalījās Saeimas un nevalstisko organizāciju forumā. Tika konstatēts, ka daudzas
NVO jau izmanto iespēju piedalīties komisijas darbā, lai ar saviem viedokļiem ietekmētu lēmuma
pieņemšanas procesu. Lai pilnveidotu sadarbību, klātesošie tika informēti par komisijas darba virzieniem, aktuāliem likumprojektiem un problēmām, pie kurām strādā komisija.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
2008.gadā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā darbojās 12 deputāti. Komisijas darbu vadīja
tās priekšsēdētājs Jānis Strazdiņš. Komisijas pamatdarbības jautājumi aptver vairākas jomas: izglītība,
zinātne, kultūra, valsts valoda un sports. Komisijas redzeslokā pastāvīgi ir jautājumi, kas skar attiecīgo
nozaru attīstības un prioritāros uzdevumus, finansējuma, tiesību aktu īstenošanas un citus jautājumus.
2008.gadā ir notikušas 92 komisijas sēdes, turklāt 20 sēdes notikušas Nacionālā attīstības plāna
īstenošanas uzraudzības apakškomisijā, savukārt Sporta apakškomisijā notikušas 40 sēdes.
Likumdošanas darbs
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija kā atbildīgā komisija ir skatījusi 19 likumprojektus, kā
līdzatbildīgā — 15. No komisijas sagatavotajiem likumprojektiem Saeima 2008.gadā ir pieņēmusi 9
likumus. Svarīgākie kā atbildīgās komisijas skatītie likumprojekti ir šādi:
— “Par Liepājas Universitātes Satversmi”;
— “Grozījumi Latvijas Universitātes Satversmē” un “Grozījumi Daugavpils Universitātes Satversmē”;
— “Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā”;
— “Grozījumi likumā “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu
izmantošanu medicīnā””;
— “Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes
statusa piešķiršanu””, lai izslēgtu Rīgas sporta pili no šā likuma un piešķirtu nacionālās
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sporta bāzes statusu SIA “Sporta klubs “Olimpika””, tenisa sporta centram “Pļavnieki” un
Liepājas Olimpiskajam centram;
— “Grozījums Augstskolu likumā”.
Komisija strādājusi arī pie Nacionālo filmu likumprojekta, Augstākās izglītības likumprojekta,
Rīgas Pētera baznīcas likumprojekta, grozījumiem Izglītības likumā, pie likumprojekta “Par nacionālās sporta bāzes statusu” un ar to saistītajiem grozījumiem Sporta likumā. Darbs ar šiem likumprojektiem tiek turpināts.
Komisija kā līdzatbildīgā izskatījusi šādus svarīgākos likumprojektus:
— likumprojektu, kas paredz Latvijas pievienošanos Konvencijām par Eiropas Universitātes
institūta izveidi;
— likumprojektu par Lisabonas līgumu;
— “Grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā”;
— “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”;
— “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” un “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””;
— “Grozījumi likumā “Par Eiropas Padomes paplašinātā daļējā nolīguma par sportu (EPAS)
statūtiem””;
— Arhīvu likums;
— “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, lai novērstu pārkāpumus kultūras
pieminekļu aizsardzībā.
Saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu ir notikušas diskusijas, izskatīti paredzētie grozījumi Bibliotēku likumā, Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”. Komisija rūpīgi sekoja arī likumprojekta “Par
valsts budžetu 2009.gadam” virzībai, pastiprināti interesējoties par finansējumu izglītībai, zinātnei
un kultūrai.
Komisija ir atbalstījusi un virzījusi apstiprināšanai Saeimā lēmuma projektus “Par biedrības
“Latvijas Augstskolu profesoru asociācija” deleģētās pārstāves Daces Markus apstiprināšanu Augstākās izglītības padomē” un “Par Augstākās izglītības padomes apstiprināšanu”.
Kopīgās sēdēs ar citām komisijām ir skatīti šādi svarīgākie jautājumi:
— bērnu iekārtošana pirmsskolas izglītības iestādēs tām amatpersonām, kuras dienesta interesēs tiek pārceltas uz citu apdzīvotu vietu (ar Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju);
— Valsts kontroles revīzijas “Profesionālās izglītības sistēmas realizācija atbilstīgi izvirzītajiem
mērķiem” rezultāti (ar Publisko izdevumu un revīzijas komisiju);
— Valsts kontroles likumības revīzijas rezultāti, pārbaudot, kā Latvijas Lauksaimniecības universitāte darbojas, nodrošinot studiju procesa atbilstību normatīvo aktu prasībām (ar Publisko izdevumu un revīzijas komisiju);
— Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ziņojums par Valsts kontroles revīzijā “Par Izglītības
un zinātnes ministrijas 2007.gada pārskatu” konstatēto trūkumu novēršanai sniegto ieteikumu ieviešanas un izpildes gaitu; Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojums par Valsts kontroles revīzijā “Profesionālās izglītības sistēmas realizācija atbilstīgi izvirzītajiem mērķiem”
konstatēto trūkumu novēršanai sniegto ieteikumu ieviešanas un izpildes gaitu; Izglītības un
zinātnes ministrijas ziņojums par Valsts kontroles revīzijā “Pirmsskolas izglītības īstenošanas atbilstība normatīvo aktu prasībām” konstatēto trūkumu novēršanai sniegto ieteikumu
ieviešanas un izpildes gaitu (ar Publisko izdevumu un revīzijas komisiju).
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Komisijas darbības aktuālie jautājumi
Komisijas sēdēs ir spriests par izglītības iestāžu tīkla attīstības un izglītības pārvaldības modeļiem un izglītības pārvaldes funkcijām pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas, kā arī
par to, kādi principi jāievēro no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu sadalē. Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā aktuāli ir bijuši jautājumi par izglītības iestāžu tīkla attīstību un izglītības pārvalžu modeli, par valsts autoceļu tīkla sakārtošanu, uzturēšanu un attīstības
perspektīvām izglītības pieejamības nodrošināšanai pēc administratīvi teritoriālās reformas, kā arī
par situāciju saistībā ar skolēnu pārvadāšanai nepieciešamo autobusu iegādi pašvaldībām Šveices
Konfederācijas finanšu palīdzības ietvaros.
Par ministrijas darba prioritātēm un aktuālajiem jautājumiem ir uzklausīta izglītības un zinātnes ministre T.Koķe un kultūras ministre H.Demakova.
Savā darbā komisija ir pievērsusi uzmanību valsts pārbaudes darbu sistēmas aktualitātēm un
atbildīgo institūciju gatavībai 2007./2008.mācību gada valsts pārbaudījumiem, Latvijas vēstures kā
atsevišķa mācību priekšmeta aprobācijas gaitai, kā arī Saulesdārza teritorijas attīstībai valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas koncepcijas kontekstā.
Komisija iepazinās ar Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto pārskatu par augstāko izglītību Latvijā 2007.gadā un uzklausīja Rektoru padomes ziņojumu par tendencēm un politiku Eiropas
un Latvijas augstākajā izglītībā saistībā ar likumprojektu par augstāko izglītību. Komisijā tika apspriestas jauno žurnālistu sagatavošanas problēmas un jauno speciālistu kvalitātes pilnveidošana.
Komisija palīdzēja meklēt risinājumus problēmām augstākās izglītības un zinātnes institūciju darbā
saistībā ar ES struktūrfondu projektu īstenošanas administratīvo uzraudzību.
Komisijas deputāti nopietni pievērsās jautājumam par to, kā 2009.gadā piesaistīt papildu finansējumu zinātnei.
Deputāti ir iepazinušies ar “Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnēm 2008.—2013.
gadam” un valsts attīstībai atbilstoša modeļa koncepciju augstākās izglītības studiju programmu sadalījumam pa nozarēm, kā arī ar Latvijas Kultūras koledžas un Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotajām augstākās izglītības programmām un to sasaisti ar darba tirgus prasībām.
Komisijā ir diskutēts par koncepcijas “Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā” projektu, apspriests IZM
sagatavotais informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem izglītības iestāžu tīkla attīstībai”.
Komisija organizēja diskusiju par ģimenes, skolas, pašvaldības un valsts institūciju atbildību un
sadarbību vērtīborientācijas un audzināšanas darba nostiprināšanā moderno tehnoloģiju laikmetā.
Komisija ir iepazinusies ar Latvijas Zinātnes padomes un Izglītības inovācijas fonda darbību.
2008.gadā komisija rūpīgi sekoja līdzi XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku
sagatavošanas gaitai un Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas darbiem.
Komisija ir iepazinusies ar Valsts kultūrkapitāla fonda darbību un 2007.gada pārskatu, kā arī
pētījumu par kultūras sektora ekonomisko nozīmi un ietekmi Latvijā, ar Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas reģionālo nodaļu veidošanu un valsts aģentūras “Tautas mākslas centrs”
darbības plāniem. Diskutējot par Latvijas arheoloģiskā mantojuma aizsardzības jautājumiem, komisija nolēma lūgt Kultūras ministrijai kopā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju
izstrādāt priekšlikumus, lai novērstu gadījumus, kad, meklējot senās vēsturiskās liecības, tiek bojāti
pilskalni, apbedījumu vietas un citi arheoloģijas pieminekļi, kā arī aicināja meklēt iespējas vairāk izglītot sabiedrību par arheoloģiskā mantojuma nozīmi. Tika pētīta situācija Latvijas muzeju nozarē.
Komisija ir iepazinusies ar Izglītības valsts inspekcijas darbu, ar ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas darbību, ar Rīgas pašvaldības aģentūras
“Rīgas pieminekļu aģentūra” darbību un pievērsusies citiem nozīmīgiem jautājumiem. Uzklausīta Rīgas domes vadība par aktuālām izglītības, jaunatnes un sporta attīstības problēmām Rīgas pašvaldībā.
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Lai iepazītos ar nozīmīgākajiem projektiem izglītībā un kultūrā, Liepājas Universitātes un Daugavpils Universitātes attīstības perspektīvām un lomu visa reģiona izaugsmē, komisija rīkoja izbraukuma sēdes uz Liepāju un Daugavpili. Tā apmeklēja Daugavgrīvas cietoksni, Rīgas Brāļu kapus un
Latvijas Nacionālo vēstures muzeju.
2008.gadā komisijas deputātiem ir bijušas vairākas nozīmīgas tikšanās, tostarp:
— ar Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga Vācijas—Baltijas parlamentārās sadarbības
grupas pārstāvjiem;
— ar Baltkrievijas—Latvijas parlamentu sadarbības grupas delegāciju;
— ar Gruzijas izglītības darbiniekiem;
— ar Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komitejas ekspertiem;
— ar Eiropas Komisijas daudzvalodības komisāru Leonardu Orbanu;
— ar 15 nevalstisko organizāciju pārstāvjiem Saeimas un nevalstisko organizāciju otrā foruma
ietvaros.
Sagatavojot likumprojektus un izskatot dažādus jautājumus, uz komisijas sēdēm regulāri tiek aicināti valsts institūciju, pašvaldību, izglītības, zinātnes, kultūras un sporta darbinieku organizāciju pārstāvji.
Likumprojektu un citu jautājumu apspriešanas gaitā tiek noskaidrots Latvijas Pašvaldību savienības,
Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību un citu NVO pārstāvju viedoklis.
Atsaucoties uz Jūrmalas aizsardzības biedrības vēstuli, komisija apsprieda jautājumu par koka
arhitektūras mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu. Komisijā skatīts biedrības “Latgales Studentu
centrs” jautājums par latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu,
aizsardzību un attīstību. Pēc Rīgas Stradiņa Universitātes studentu ierosmes tika apspriests jautājums par principiem, kas jāievēro par valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu sadalē.
2008.gadā komisija saņēma 388 vēstules, sniegtas 218 atbildes.
Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisijā skatīti šādi svarīgākie jautājumi:
— inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšana un tās atbalsta iespējas;
— valsts un privātās partnerības principa efektīva izmantošana reģionu attīstībā;
— ES fondu apguve 2004.—2006.gadā un finansējums 2007.—2013.gadā;
— atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējas Latvijā līdz 2020.gadam.
Uzklausīta informācija par sadarbību Baltijas jūras valstu padomes ietvaros, apspriests jautājums par atbalstu lauku attīstībai un zivsaimniecībai 2007.—2013.gadā. Apakškomisija iepazinās
ar nodarbinātības pētījuma rezultātiem, apsprieda profesionālās izglītības sistēmas pilnveidošanas
iespējas un darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozes vidējam termiņam. Deputāti iepazinās ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas projektu, uzklausīja Nacionālā
attīstības plāna (NAP) ekspertu foruma analīzi par NAP īstenošanas gaitu 2007.gadā un informāciju
par Lisabonas stratēģijas jauno ciklu 2008.—2010.gadam. Komisijā skatīti jautājumi par e-pārvaldes
un informācijas sabiedrības attīstību Latvijā, par radošās industrijas politikas pamatnostādnēm, par
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem.
Uz apakškomisijas sēdēm tika pieaicināti pārstāvji no dažādām ministrijām, valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, augstskolām un NVO.
Sporta apakškomisijas nozīmīgākie darba jautājumi pārskata periodā bija:
— likumprojekti: “Par nacionālās sporta bāzes statusu”, “Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu””, “Grozījumi Sporta
likumā”, “Par Eiropas Padomes paplašinātā daļējā nolīguma par sportu (EPAS) statūtiem”;
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— iepazīšanās ar Latvijas Sporta muzeju izbraukuma sēdē;
— iepazīšanās ar pētījumu “Sporta bāzu celtniecības plānošana un attīstība Latvijā”, kā arī jautājums par iespējamām izmaiņām nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu regulējumā
sporta jomā;
— Latvijas Sporta federāciju padomes kopsapulces rezolūcijas par valsts pārvaldību sportā izskatīšana, sporta pārvaldības struktūras reorganizācijas apspriešana;
— iepazīšanās ar informāciju par vispārējās izglītības iestāžu akreditācijas rezultātiem mācību
priekšmetā “Sports” 2007./2008.mācību gadā;
— iepazīšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2009.gada valsts budžeta projektu sporta
nozarei;
— jautājuma par sporta ārsta specialitāti izskatīšana;
— iepazīšanās ar informāciju par Latvijas delegācijas gatavošanos dalībai Paraolimpiskajās
spēlēs un 1.Prāta sporta spēlēs Pekinā.
Uz apakškomisijas sēdēm tika pieaicināti pārstāvji no ministrijām, valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, sporta federācijām un savienībām.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
2008.gadā Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā darbojās 9 deputāti. Komisijas darbu vadīja tās priekšsēdētājs Juris Dalbiņš.
Notikušas 94 komisijas sēdes, no tām 39 — par likumdošanas jautājumiem, 49 — saistītas ar
parlamentārās kontroles realizāciju, 6 — tikšanās ar ārvalstu amatpersonām.
Likumdošanas darbs
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai Saeima nodeva 30 jaunus likumprojektus, kā līdzatbildīgajai — 27 likumprojektus. Komisija turpināja darbu ar
astoņiem 2007.gadā nepabeigtajiem likumprojektiem. Divi likumprojekti tika atdoti atpakaļ otrreizējai caurlūkošanai: “Grozījumi Robežsardzes likumā” un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas likums.
Svarīgākie Ministru kabineta izstrādātie likumprojekti, ar kuriem komisija strādājusi, ir šādi:
— Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums;
— “Grozījums Imigrācijas likumā”. Līdz ar šā likumprojekta spēkā stāšanos tiks novērsti administratīvie šķēršļi brīvas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
— “Grozījumi Apsardzes darbības likumā”, kas paredz noteikt piemaksas apsardzes darbiniekiem par darbu ar īpašu risku;
— piecu likumprojektu pakete — “Grozījums Militārā dienesta likumā”, “Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā”, “Grozījums Ieroču aprites likumā”, “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā”, “Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā” — saistībā ar Saeimas
un Valsts prezidenta drošības dienesta iekļaušanu Militārās policijas sastāvā;
— trīs likumprojekti, kas saistīti ar Militārā dienesta likuma grozījumiem (Nr.792/Lp9),
(Nr.752/Lp9), (Nr.858/Lp9);
— “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (pieņemts steidzamības kārtībā);
— “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” (pieņemts steidzamības kārtībā);
— “Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā”, kurā iekļauts likumprojekts “Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā”;
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— “Grozījumi Robežsardzes likumā”.
Komisija nolēma nevirzīt izskatīšanai Saeimā Tiesībsarga biroja sagatavotos likumprojektus
“Grozījumi Prokuratūras likumā”, “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” un “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā”.
Komisija apsprieda Ministru prezidenta I.Godmaņa ziņojumu par nacionālo drošību, kā arī
uzklausīja Informācijas analīzes dienesta vadītāju A.Brēķi. Saskaņā ar Nacionālās drošības likumu
komisija nolēma iesniegt ziņojumu izskatīšanai Saeimas sēdē.
Komisijas darbības aktuālie jautājumi
Realizējot parlamentārās uzraudzības darbu un civilo kontroli pār bruņotajiem spēkiem, 2008.
gadā notikušas 49 komisijas sēdes, tostarp par:
— iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu valsts institūcijās;
— kuģošanas Latvijas ūdeņos tiesisko regulējumu;
— Iekšlietu ministrijas īpašumu valsts aģentūras funkcijām, uzdevumiem, kompetenci un darbības stratēģiju;
— par nozaru politiku virzību Portugāles prezidentūrā un plānoto attīstību Slovēnijas prezidentūrā;
— Militārās policijas veikto darbu, tā kontroli un uzraudzību;
— pasūtījuma slepkavībām un ar to izmeklēšanu saistītajām problēmām;
— starptautiskajās misijās piedalījušos karavīru rehabilitāciju;
— tiesiski nepieļaujamas informācijas apriti un tās kontroli virtuālajā vidē.
Izskatot prokuratūras iestāžu darba rezultātus 2007.gadā un prioritātes 2008.gadam, notika komisijas izbraukuma sēde Ģenerālprokuratūrā valsts prokuroru gada sanāksmē.
Komisijas izbraukuma sēdē Iekšlietu ministrijā kopā ar ministrijas un Valsts policijas vadību
izskatīja šādus jautājumus: situācijas analīze par iespējamo kriminogēnās situācijas saasināšanos nākotnē un ar to saistīto problēmu risinājums piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, kā arī darba
vērtējums pēc pievienošanās Šengenas zonai. Komisija iepazinās ar ministrijas un Valsts policijas
veikto analīzi par noziedzības stāvokli, noziedzības attīstības tendencēm un prognozēm par policijas
funkciju izpildi valsts budžeta ietvaros.
Komisija organizēja izbraukuma sēdi Rīgas reģiona pārvaldes teritoriālajā struktūrvienībā Rīgas
Ziemeļu iecirknī, nolemjot, ka atsevišķā sēdē skatāms jautājums par disciplinārpraksi Valsts policijā
un nepieciešamajiem grozījumiem likumdošanas aktos.
Bez tam komisija pievērsusi savu uzmanību šādiem jautājumiem:
— nozaru apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plānu izstrāde ministrijās un to pakļautībā esošajās iestādēs;
— iekšējās kontroles sistēma Valsts policijā;
— lauksaimniecības tehnikas uzskaite un tehniskās apskates, ar to saistītās problēmas un šo
problēmu risinājums;
— kuģošanas iekšējos ūdeņos tiesiskais regulējums; Ūdens policijas darbība, ar to saistītās
problēmas un šo problēmu risinājums;
— ieslodzīto personu nodarbinātība, ar to saistītās problēmas un šo problēmu risinājums;
— galvenie politikas dokumenti un normatīvo aktu projekti aizsardzības jomā, to izstrādes
gaita. NBS mehanizācijas plāna izstrāde. Sauszemes spēku attīstība;
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— koncepcija par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem valsts aizsardzības vadības jomā
ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa gadījumā;
— NBS karavīru apgāde ar formas tērpiem saistībā ar grozījumiem, kas izdarīti Militārā dienesta likumā;
— sabiedriskās kārtības un drošības jautājumi saistībā ar policijas darbu. Komisija skatīja jautājumus par Valsts policijas darbības nodrošināšanu piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, kā arī par policijas darbinieku skaita samazināšanu Ludzas rajona policijas pārvaldē;
— policijas kontrole un Valsts probācijas dienesta uzraudzība pār personām, kas atbrīvotas no
brīvības atņemšanas vietām;
— ar Francijas prezidentūru saistītie jautājumi: prioritātes aizsardzības un drošības jomā, kā arī
brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un Latvijas uzdevumi tiesību harmonizācijas u.c. jomās;
— Latvijas Republikas pārstāvība Eurojust, ģenerālprokurora apstiprinātā pārstāvja G.Bundža
ziņojums par darbību un uzdevumiem.
Pārskata gadā komisijas priekšsēdētājs J.Dalbiņš un komisijas pārstāvji tikās ar vairākām ārvalstu parlamentu, valdību un starpvalstu institūciju amatpersonām:
— ar Albānijas Republikas parlamenta priekšsēdētāju Žozefīni Topalli un Horvātijas Republikas parlamenta priekšsēdētāju Luku Bebiču;
— ar Gruzijas aizsardzības ministra vietnieku Giorgi Mučaidzi par abu valstu sadarbību drošības un aizsardzības jomā;
— ar Zviedrijas Karalistes Ministru kabineta Aizsardzības komisijas delegāciju par starptautiskās sadarbības iespējām Baltijas jūras reģiona drošības nostiprināšanā, Baltijas valstu gaisa
telpas kontroles aspektiem, kā arī enerģētikas drošību;
— ar Rumānijas Korupcijas apkarošanas specializētās prokuratūras delegāciju, pārrunājot korupcijas riskus valsts un pašvaldību iestādēs un parlamenta lomu to novēršanā;
— ar NATO Aizsardzības koledžas Augstākās vadības kursa pasniedzējiem un studentiem Rīgā.
Apmeklējot NATO mītni Briselē, komisijas priekšsēdētājs J.Dalbiņš, deputāti D.Staķe,
I.Klementjevs un konsultants M.Veinalds pārrunāja NATO paplašināšanās un partnerattiecību jautājumus un analizēja Bukarestes samitu.
Pārskata gadā komisijas pārstāvji apmeklēja piecas Eiropas Parlamenta un nacionālo parlamentu kopīgās sanāksmes, kā arī virkni Baltijas valstu pasākumu, tostarp:
— komisijas priekšsēdētāja biedrs J.Dobelis un vecākā konsultante I.Logina piedalījās EP un
nacionālo parlamentu aizsardzības komisiju priekšsēdētāju sanāksmē Ļubļanā;
— komisijas deputāte D.Staķe un konsultants M.Veinalds piedalījās EP starpparlamentu sanāksmē “Par migrāciju un integrāciju Eiropā”;
— komisijas priekšsēdētājs J.Dalbiņš un vecākā konsultante I.Logina piedalījās EP un nacionālo parlamentu tieslietu un iekšlietu komisiju kopīgā sanāksmē Parīzē;
— komisijas deputāte D.Staķe un konsultants R.Vikmans piedalījās EP un nacionālo parlamentu aizsardzības komisiju kopīgā sanāksmē Parīzē;
— komisijas deputāte L.Mūrniece piedalījās EP Juridiskās komitejas un Pilsoņu brīvības, iekšlietu un tieslietu komitejas un nacionālo parlamentu pārstāvju diskusiju forumā par tiesisko
sadarbību civillietās;
— komisijas deputāti piedalījās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu aizsardzības komisiju 4.gadskārtējā sanāksmē Viļņā, kuras laikā tika pārrunāta NATO jaunās stratēģijas koncepcija un paplašināšana, alianses loma cīņā ar kibernoziegumiem un Baltijas valstu sadarbības
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iespējas šajā jomā, Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšana, kā arī enerģijas drošības problēma
Eiropas Savienības un NATO kontekstā. Tika pieņemti vairāki kopīgi paziņojumi;
— komisijas priekšsēdētājs J.Dalbiņš, deputāti V.Lācis, I.Klementjevs un D.Staķe apmeklēja
Baltijas Aizsardzības koledžu Tartu;
— notika kopīga sēde ar Igaunijas parlamenta Nacionālās aizsardzības komisijas deputātiem
Pērnavā, kurā pārrunāja drošības situāciju Eiropā un pasaulē un Latvijas un Igaunijas parlamentu aizsardzības komisiju divpusējo sadarbību drošības jautājumos.
Tika skatīti jautājumi par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas gaitu, darbību un problēmām
Bērnu un ģimenes lietu ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Veselības ministrijā, Zemkopības ministrijā, Ekonomikas ministrijā, Vides ministrijā, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās
pārvaldes lietās sekretariātā, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātā un
Kultūras ministrijā, uzklausot minēto iestāžu un KNAB pārstāvju ziņojumus.
Izskatot jautājumu par kuģošanas Latvijas ūdeņos tiesisko regulējumu, ar to saistītajām problēmām un šo problēmu risinājumu, komisija uzklausīja Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Latvijas
Jūras administrācijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Ceļu satiksmes drošības direkcijas un Rīgas pašvaldības policijas pārstāvju ziņojumus.
Komisijas darbā piedalījās un tika uzklausīti Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Ārlietu
ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas un Labklājības
ministrijas pārstāvji, Valsts policijas, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Rīgas pašvaldības policijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, VAS “Latvijas Jūras administrācija” pārstāvji. Komisija noklausījās Ministru prezidenta biroja, Valsts kancelejas, Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas un Tieslietu
ministrijas pārstāvju informāciju.
Pārskata gadā notika komisijas priekšsēdētāja J.Dalbiņa gadskārtējā tikšanās ar Baltijas Aizsardzības koledžas Augstākā vadības kursa studentiem un pasniedzējiem Rīgā.
Komisijas deputāti un darbinieki apmeklējuši piecas starptautiskas konferences:
— priekšsēdētājs J.Dalbiņš, deputāti D.Turlais, A.Latkovskis, I.Klementjevs un konsultante
M.Markevica piedalījās konferencē “Parlamenta loma drošības un aizsardzības jomā”
Minhenē;
— komisijas priekšsēdētājs J.Dalbiņš un konsultants R.Vikmans piedalījās konferencē “NATO,
Bukareste un nākotne: parlamentāro ārpolitikas un aizsardzības komisiju loma NATO politikas mērķu īstenošanā” Maķedonijā;
— komisijas priekšsēdētājs J.Dalbiņš piedalījās Francijas armijas, DGA un CICAT simpozijā
“Sauszemes spēki un nākotnes koalīcijas”;
— komisijas deputāte D.Staķe piedalījās seminārā “Migrācija un savstarpējā drošība: izaicinājumi un iespējas”;
— komisijas priekšsēdētājs J.Dalbiņš piedalījās konferencē “Agresīvais ekstrēmisms Eiropā”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
2008.gadā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā darbojās 12 deputāti. Komisijas darbu vadīja tās priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš. Pārskata periodā notikušas 152 sēdes un 31 Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likuma izstrādes apakškomisijas sēde.
Likumdošanas darbs
2008.gadā komisijai nodots 101 likumprojekts, kā atbildīgajai komisijai — 87 likumprojekti, no
tiem Saeimā pieņemti 69 likumi, 30 likumi pieņemti steidzamības kārtībā. Pārējo likumprojektu sa34
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gatavošana turpinās 2009.gadā. Komisija izstrādājusi sešus likumprojektus, no tiem pieci pieņemti.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma sagatavošana galīgajam lasījumam turpinās (pieņemts otrajā
lasījumā).
Kā svarīgākie minami šādi komisijas skatītie likumprojekti:
— “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu””;
— Attīstības plānošanas sistēmas likums;
— Ministru kabineta iekārtas likums;
— “Grozījumi Valsts civildienesta likumā”, kas papildina likuma normas par sociālajām garantijām ierēdņiem, tajā skaitā par bērna piedzimšanas pabalstu. Valsts prezidents likumu
neizsludināja un atdeva atpakaļ Saeimai otrreizējai caurlūkošanai;
— “Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”;
— “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”;
— “Grozījumi “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā””. 6.martā pieņemtie likuma grozījumi paredz Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanu apvienošanu un rīkošanu vienā dienā, savukārt 2.oktobrī pieņemtie grozījumi precizē vēlēšanu
norises laiku, nosakot, ka vēlēšanas notiks jūnija pirmajā sestdienā. Likumam mainīts arī
nosaukums, un tagad tas ir Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums;
— Par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu. Ar šo likumu tika atlaista Ķekavas
pagasta padome un iecelta pagaidu administrācija;
— “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām””;
— Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums;
— Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Saskaņā ar šo likumu pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas valstī būs deviņas republikas pilsētas un 109 novadi.
Tāpat komisija ir sagatavojusi un Saeima pieņēmusi lielāko daļu no reformu pavadošo likumprojektu paketes, kas nepieciešami administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanai;
— “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā”;
— “Grozījumi likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”” un “Grozījumi likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību
vēlēšanām””. Šo likumu grozījumu izstrādes procesā tika panākta vienošanās par tā saukto
trešo personu aģitācijas regulāciju, priekšvēlēšanu tēriņu limitu, kā arī tādas priekšvēlēšanu
aģitācijas apturēšanas mehānismu, kura tiek veikta par līdzekļiem, kuru apmērs pārsniedz
normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo līmeni;
— “Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā”;
— “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””.
Komisijas darbības aktuālie jautājumi
13.martā komisijas deputāti tikās ar Lietuvas Valsts kancelejas pārstāvjiem, lai dalītos pieredzē
par parlamenta un izpildvaras sadarbību, politikas plānošanu un parlamentāro pārraudzību.
30.septembrī komisija tikās ar Eiropas ombudu P.Nikiforu Diamandoru un pārrunāja biežāk
sastopamās kļūdas valsts pārvaldē un nepieciešamību paplašināt sabiedrības zināšanas un izpratni
par labas pārvaldības principiem.
8.decembrī komisija Rīgas pilī tikās ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru, lai pārrunātu ar administratīvi teritoriālās reformas virzību saistītus jautājumus.
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19.maijā Saeimas un NVO foruma ietvaros komisija ar pārstāvjiem no Jūrmalas aizsardzības
biedrības, Sabiedriskās politikas centra “Providus”, Sabiedrības par atklātību “Delna”, Jēkabpils NVO
atbalsta centra, Saldus pilsētas pensionāru biedrības, Inčukalna Invalīdu biedrības un sieviešu kluba
“Mēs” pārrunāja iespējas uzlabot NVO trūcīgo finansiālo stāvokli, vietējo referendumu rīkošanas
nepieciešamību u.c. jautājumus.
Komisijas darbā atkarībā no reglamentējamās jomas regulāri piedalās atbildīgās amatpersonas
no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas,
Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta un Būvniecības, enerģētikas un mājokļu
valsts aģentūras, Valsts kancelejas, kā arī no Tiesībsarga biroja, Rīgas domes, VID un KNAB, Nacionālās radio un televīzijas padomes, raidorganizāciju pārstāvji un reklāmas speciālisti. Komisijas
sēdēs kā NVO eksperti regulāri piedalās pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Namu
pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas, kā arī organizācijām “Delna” un “Providus”.
2008.gadā komisija atbildējusi uz 45 NVO un fizisko personu iesniegumiem.

Tautsaimniecības komisija
2008.gadā komisijā darbojās 11 deputāti. Komisijas darbu vadīja tās priekšsēdētājs Guntis Blumbergs. Pārskata periodā notikušas 104 sēdes. Tautsaimniecības komisijas Enerģētikas apakškomisija
sanākusi uz 22 sēdēm.
Saskaņā ar Saeimas lēmumu no 2008.gada 23.decembra Tautsaimniecības komisija tika apvienota ar Agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju, izveidojot Tautsaimniecības, agrārās, vides
un reģionālās politikas komisiju.
Likumdošanas darbs
2008.gadā komisijai nodots 51 likumprojekts, no tiem kā atbildīgajai komisijai — 25. Izmantojot
likumdošanas iniciatīvas tiesības, komisija iesniegusi Saeimai četrus likumprojektus un izstrādājusi
vienu alternatīvo likumprojektu. Pārskata periodā Saeima pieņēmusi 23 komisijas sagatavotos likumprojektus.
Būtiskākie komisijas skatītie likumprojekti ir šādi:
— “Grozījumi Konkurences likumā”;
— “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”;
— „Grozījumi Komerclikumā”; tā mērķis bija papildināt Latvijas tiesību sistēmu ar komercdarījumus regulējošām tiesību normām;
— Ēku energoefektivitātes likums;
— „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likumā”;
— “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”.
Komisijas darba aktuālie jautājumi
Tautsaimniecības komisija tikās ar Ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāvjiem, apspriežot
jautājumus par enerģijas ražošanas jaudām un energoefektivitāti.
Parlamentārās kontroles ietvaros komisija izskatīja jautājumus par:
— Biodegvielas likumā un Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2003.gada 8.maija direktīvā 2003/30/EC noteikto prasību īstenošanu, kā arī jautājumu par valsts finansiāli atbalstāmām kvotām biodegvielai;
— Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas priekšlikumiem attiecībā uz grozījumiem Autopārvadājumu likumā;
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— dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma ieviešanu saskaņā ar 2008.gada
13.marta Konkurences likuma grozījumu;
— Ventspils domes un brīvostas pārvaldes darbību pilsētas infrastruktūras un uzņēmējdarbības attīstībā (izbraukuma sēde);
— Ekonomikas ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” grozījumiem;
— problēmām, kas saistītas ar zemes reformas pabeigšanu, kopīgajā sēdē ar Agrārās, vides un
reģionālās politikas komisiju;
— Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vērtējumu par regulējamiem tarifiem pašreizējā ekonomiskajā situācijā;
— valsts atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai pašreizējā ekonomiskajā situācijā;
— Latvijas Tirgotāju asociācijas un Latvijas Alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju asociācijas priekšlikumiem likumprojektam “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””;
— Latvijas Darba devēju konfederācijas iesniegumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”;
— iespējamiem likumu grozījumiem uzņēmējdarbības veicināšanai, t.sk., eksportpreču ražošanai mašīnbūves nozarē;
— eksporta garantēšanu un apdrošināšanu;
— ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” pasākuma “Mājokļa energoefektivitāte” aktivitātēm.
Tautsaimniecības komisijas Enerģētikas apakškomisija savās sēdēs parlamentārās kontroles ietvaros izskatīja jautājumus par:
— elektroenerģijas tarifu paaugstināšanas pamatojumu;
— par to upju saraksta pārskatīšanu, uz kurām aizliegts būvēt mazās HES;
— jaunizveidotās Būvniecības un mājokļu aģentūras darba plāniem;
— elektroenerģijas cenu atbrīvošanu un tās ietekmes samazināšanu dažām lietotāju grupām,
atjaunojamo energoresursu izmantošanas paplašināšanas iespējām un lietderību, situāciju
ar valsts atbalstu biodegvielas ražošanai;
— atbalstu projektiem elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās, izmantojot šķeldu, kā
arī jautājumu par situāciju sašķidrinātās gāzes tirgū.
Starptautiskās sadarbības ietvaros komisija tikās ar:
— Čehijas parlamenta Senāta ES lietu komisijas delegāciju, ar kuru pārrunāja enerģētikas,
oglekļa dioksīda emisijas, ekonomikas, fiskālās un monetārās politikas jautājumus;
— Slovēnijas parlamenta deputātu grupas sadarbībai ar Latvijas parlamentu delegāciju, ar kuru
pārrunāja ostu attīstības, dzelzceļa pārvadājumu un vēstniecību lomu ekonomiskajā sadarbībā;
— Ķīnas Tautas Republikas Ekonomikas un sociālo jautājumu padomes priekšsēdētāju Vangu
Žongjū un viņa vadīto delegāciju, ar kuru tika pārrunāti pasaules ekonomiskās situācijas,
ekonomiskās sadarbības un enerģētikas jautājumi.
Likumdošanas un parlamentārās kontroles darba ietvaros komisija sadarbojās ar virkni valsts
institūciju un daudzām NVO: Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas
Degvielas tirgotāju asociāciju, Degvielas tirgotāju un ražotāju savienību, Latvijas Biodegvielas asociāciju, Latvijas Telekomunikāciju asociāciju, Latvijas Siltumražotāju uzņēmēju asociāciju, Amatniecības kameru, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju, autopārvadātāju asociāciju “Latvijas auto”,
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Latvijas Nacionālo kravas ekspeditoru un loģistikas asociāciju, Latvijas Komercbanku asociāciju,
Latvijas Tranzītbiznesa asociāciju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirgotāju asociāciju,
Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmēju rūpniecības asociāciju, Ārvalstu investoru padomi Latvijā,
Nacionālo Latvijas Jūrnieku asociāciju, Mazās hidroenerģētikas asociāciju, Vēja enerģijas asociāciju,
Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociāciju, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju, Latvijas Makšķernieku asociāciju, Latvijas Būvnieku asociāciju u.c.

Sociālo un darba lietu komisija
2008.gadā Sociālo un darba lietu komisijā darbojās 11 deputāti. Komisijas darbu vadīja tās
priekšsēdētāja Aija Barča. Pārskata periodā notikušas 152 sēdes.
Sociālo un darba lietu komisija ir pastāvīga likumdošanas komisija, kas strādā ar sociālās sfēras
jautājumiem: sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība, sociālā apdrošināšana, nodarbinātība, darba
tiesības, sabiedrības veselība, veselības aprūpe un vēl virkne citu ar sociālo jomu saistītu jautājumu.
2008.gadā darbojās trīs apakškomisijas: Sabiedrības veselības apakškomisija (notikušas 40 sēdes), Nodarbinātības apakškomisija (36 sēdes) un Sociālās drošības apakškomisija (39 sēdes).
Likumdošanas darbs
Pārskata periodā komisijai tika nodoti 22 likumprojekti. Izmantojot likumdošanas iniciatīvas
tiesības, komisija ir izstrādājusi septiņus likumprojektus. Galīgajā lasījumā Saeima ir pieņēmusi 21
komisijas izskatīto likumprojektu.
Kā galvenie 2008.gadā komisijā skatītie likumprojekti jāmin:
— Invaliditātes likums;
— Pacientu tiesību likums;
— Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums;
— Valsts darba inspekcijas likums;
— “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””;
— “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””;
— “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”;
— “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””
— “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumiem””.
Saeima atbalstīja komisijas izstrādāto lēmuma projektu “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas
(ANO) Konvenciju “Par personu ar invaliditāti tiesībām””.
Komisijas darbības aktuālie jautājumi
Lai meklētu risinājumus, problēmai, kas saistīta ar jaunas mājvietas būvniecību sociālās aprūpes
centra “Reģi” iemītniekiem, deputāti uz komisijas sēdi aicināja bijušo labklājības ministri D.Staķi,
Labklājības ministrijas un Gudenieku pašvaldības pārstāvjus.
Sociālo un darba lietu komisijas deputāti tikās ar Vācijas Samariešu apvienības delegāciju.
Komisijas deputāti gan individuāli, gan kolektīvi regulāri dodas izbraukumos uz valsts un pašvaldības iestādēm, kas iedzīvotājiem sniedz pakalpojumus sociālajā, nodarbinātības un veselības jomā,
apmeklē valsts un pašvaldību sociālās aprūpes institūcijas un sociālās rehabilitācijas centrus. Komisijas locekļiem bija iespēja iepazīties ar Skrīveru pagasta sociālā dienesta un iestāžu darbu. Izbraukuma
sēdē Balvu un Gulbenes rajonā tika apmeklētas valsts un pašvaldības iestādes, kas vietējiem iedzīvotājiem sniedz sociālos pakalpojumus, sociālās aprūpes centrs “Litene”, veco ļaužu pansionāts “Balvi”,
Rugāju pagastā jaunveidojamais rehabilitācijas centrs bērniem, kas cietuši no vardarbības.
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Īpaši jāatzīmē sadarbība un konsultācijas ar invalīdu organizācijām, izstrādājot jauno Invaliditātes likumu. Komisijas sēdē piedalījās astoņu nevalstisko organizāciju un vairāk nekā 40 Latvijas
Invalīdu biedrības nodaļu pārstāvji.
Komisija sadarbojās ar Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu
ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un daudzām nevalstiskajām organizācijām.
Īpaši jāakcentē stabila, regulāra un produktīva sadarbība, kas izveidojusies ar Latvijas Pensionāru
federāciju, Latvijas Nedzirdīgo savienību, Latvijas Neredzīgo biedrību, Latvijas Invalīdu biedrību,
Latvijas Ārstu biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Darba devēju konfederāciju u.c.
Saeimas un NVO foruma ietvaros komisijas locekļi tikās ar 21 organizācijas pārstāvjiem. Tika
apspriesta pensiju politika, invaliditātes jautājumi, sociālā aprūpe un palīdzība un citas sociāli jutīgas tēmas. Deputāti atzina, ka šāda sadarbības forma ir pozitīva sabiedrības viedokļa noskaidrošanā
un aktualizācijā, lai varētu veiksmīgi realizēt likumdošanas pilnveidošanas funkciju.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija
2008.gadā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā darbojās 8 deputāti. Komisijas darbu vadīja
tās priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs. Pārskata gadā komisija sanāca uz 46 sēdēm.
Likumdošanas darbs
2008.gadā komisijai tika nodoti 6 likumprojekti:
— “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” par to, kā grozāma Satversmē noteiktā deputātu
sodīšanas kārtība administratīvo pārkāpumu gadījumā. Komisija šo likumprojektu noraidīja;
— “Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas
dibināšanas līgumu”. Komisija konceptuāli atbalstīja šo likumprojektu;
— “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” sakarā ar parakstu vākšanas kampaņu par vēlētāju tiesībām ierosināt Saeimas atlaišanu. Komisija attiecībā uz šo likumprojektu lēmumu
nepieņēma;
— “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2008.gadam””. Likumprojekts tika atbalstīts;
— “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” par Valsts prezidenta tiesībām atlaist Saeimu.
Komisija šo likumprojektu noraidīja;
— “Par valsts budžetu 2009.gadam”. Komisija arī šo likumprojektu noraidīja.
Ņemot vērā Sabiedriskās politikas centra “Providus” ieteikumus, komisija sagatavoja grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas paplašina Kārtības ruļļa 179.panta trešo daļu, dodot iespēju Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai ierosināt lietu par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem
arī pēc komisijas iniciatīvas, ņemot vērā NVO un pilsoņu motivētus priekšlikumus. Sagatavotais
likumprojekts tika iesniegts Saeimas Prezidijam un nodots Juridiskajai komisijai.
2008.gadā komisija sagatavoja trīs lēmuma projektus par deputātu mandātiem:
— “Par Valda Ģīļa 9.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas
kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus”;
— “Par Ineses Šleseres 9.Saeimas deputāta mandāta atjaunošanu”;
— “Par Janīnas Kursītes-Pakules 9.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu”.
Komisijas darbības aktuālie jautājumi
Komisija regulāri izvērtēja un nodeva publicēšanai Saeimas Iesniegumu birojam pārskatu par
iepriekšējā mēnesī Saeimā saņemtajiem iesniegumiem. Pārskata gadā Saeimā saņemti 6248 iesniegumi un uzklausīti 179 apmeklētāji. Pārskati publicēti Saeimas mājaslapā un laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”.
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Komisija regulāri pārbaudīja Saeimas deputātiem likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu
ievērošanu un izskatīja informāciju par Saeimas sēžu kavējumiem.
Gada laikā komisija saņēma un izskatīja 6 iesniegumus par iespējamiem Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem:
— deputāta V.Agešina iesniegumu par deputāta Dz.Rasnača rīcību, publiski paužot aizklātas
balsošanas rezultātus. Komisija secināja, ka deputāts Dz.Rasnačs nav pārkāpis Saeimas deputātu ētikas kodeksu;
— KNAB priekšsēdētāja A.Loskutova iesniegumu par Saeimas deputāta Dz.Rasnača varbūtējiem Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumiem. Komisija nepieņēma A.Loskutova
iesniegumu lietas ierosināšanai par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem saskaņā
ar Saeimas kārtības ruļļa 79.panta trešās daļas noteikumiem;
— deputātes S.Āboltiņas iesniegumu par Saeimas deputāta Dz.Rasnača varbūtējiem Saeimas
deputāta ētikas kodeksa pārkāpumiem. Sakarā ar iesnieguma nepietiekamo motivējumu lietu nolēma neierosināt;
— deputāts Dz.Rasnačs atsauca savu iesniegumu izskatīšanas laikā, līdz ar to lieta netika ierosināta;
— deputātes A.Seiles iesniegumu pret Parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāju
deputātu J.Dobeli par atteikšanos izsniegt komisijas protokolus. Tika izvērtēts, ka lietas ierosināšanai par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem nav pamata;
— deputāta V.Buzajeva iesniegumu pret Pilsonības likuma izpildes komisijas priekšsēdētāju
deputātu P.Tabūnu par atteikumu iekļaut komisijas sēdes darba kārtībā jautājuma izskatīšanu pēc V.Buzajeva mutiska pieprasījuma. Tika izvērtēts, ka lietas ierosināšanai par Saeimas
deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem nav pamata.
Oktobrī pēc Čehijas Republikas parlamenta Deputātu palātas Mandātu un imunitātes komisijas
ielūguma notika Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārstāvju vizīte Čehijas Republikas parlamentā. Deputāti iepazinās ar Čehijas parlamenta komisijas pieredzi deputātu jautājumu risināšanā, ar apmeklētāju pieņemšanas kārtību un attiecīgās parlamenta struktūras darbības praksi.
Tāpat komisija vairākkārt skatīja darba grupas priekšlikumus par Saeimas apmeklētāju centra
izveidošanu, apsprieda Apmeklētāju centra darbības organizācijas variantus un atbalstīja priekšlikuma 1.variantu.
Pārskata gadā komisija aktīvi sadarbojās ar nevalstiskajām organizācijām.

Pieprasījumu komisija
2008.gadā Pieprasījumu komisijā darbojās 18 deputāti. Komisijas darbu vadīja tās priekšsēdētājs
Augusts Brigmanis. Pārskata periodā notikušas 38 sēdes.
Pieprasījumu komisijas galvenā darbība ir valdības locekļiem iesniegto pieprasījumu izskatīšana. Tad uz komisijas sēdēm skaidrot konkrēto jautājumu tiek aicināts Ministru prezidents vai attiecīgās nozares ministrs. Otrs darbības virziens ir sabiedrībā aktuālu jautājumu izskatīšana, uzklausot
atbildīgo iestāžu, nozaru ekspertu un nevalstiskā sektora skaidrojumus un viedokļus.
Pieprasījumu komisija kā līdzatbildīgā komisija skatīja likumprojektus “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”, “Par valsts budžetu 2009.gadam” un “Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu”.
2008.gadā komisija izskatīja deviņu Saeimas deputātu un vienu Saeimas pieprasījumu:
— Ministru prezidentam I.Godmanim “Par Ministru kabineta paveikto”;
— zemkopības ministram M.Rozem “Par Meža attīstības fonda līdzekļu izlietošanu”;
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— Ministru prezidentam I.Godmanim “Par pensionāriem atmaksātās ieturētās pensijas daļas
palielināšanu, piemērojot inflācijas pieauguma koeficientu”;
— bērnu un ģimenes lietu ministram A.Baštikam “Par ministrijas darbību”;
— satiksmes ministram A.Šleseram “Par satiksmes ministra bezdarbību”;
— Ministru prezidentam I.Godmanim “Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomes
un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensācijām”;
— labklājības ministrei I.Purnei “Par bērnu kopšanas pabalstu”;
— finanšu ministram A.Slakterim “Par Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta izmaksātajām prēmijām”;
— Ministru prezidentam I.Godmanim “Par AS “Parex banka” pārņemšanu valsts īpašumā”;
— Ministru prezidentam I.Godmanim “Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomes
un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensācijām”, kas tika pieņemts kā Saeimas
pieprasījums.
Pieprasījumu komisijas skatīja arī sabiedrībā aktuālus jautājumus:
— par preses izdevumu piegādi. Uz šo sēdi tika uzaicināts valsts akciju sabiedrības “Latvijas
Pasts” valdes priekšsēdētājs G.Škodovs;
— par privātīpašumu tiesisko regulējumu, kas pašvaldībās apdraud iedzīvotāju drošību, kā arī
sprieda par plānoto namu pārvalžu privatizāciju;
— par lauku ģimenes ārstu situācijas uzlabošanu saistībā ar grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”;
— par Valsts kontroles sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm. Komisija tikās ar valsts
kontrolieri I.Sudrabu;
— par nacionālās aviokompānijas “airBaltic” sniegto pakalpojumu kvalitāti un tās uzlabošanas
iespējām;
— par Kurzemes piekrastes attīstības koncepciju;
— par veselības aprūpes problēmām Liepājas rajona Priekules slimnīcā;
— par Latvijas ekonomiskās situācijas attīstības prognozēm, kritērijiem algu noteikšanā valsts
pārvaldē strādājošajiem, situāciju Uzturlīdzekļu garantiju fondā. Deputāti tikās ar Finanšu
ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem;
— par AS “Latvenergo” darbu krīzes situācijā. Komisija tikās ar AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētāju K.Miķelsonu;
— par Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbu un aktuālākajām problēmām patērētāju tiesību jomā.

Publisko izdevumu un revīzijas komisija
2008.gadā Publisko izdevumu un revīzijas komisijā darbojās 18 deputāti. Komisijas darbu vadīja
tās priekšsēdētājs Andris Bērziņš. Pārskata periodā notikušas 78 sēdes.
Komisijas pamatdarbs ir Valsts kontroles revīzijas ziņojumu izskatīšana, Valsts kontroles konstatēto trūkumu novēršanas procesa uzraudzīšana, atsevišķu Valsts kontroles konstatēto nepilnību
likumos un citos normatīvajos aktos virzīšana nepieciešamajiem grozījumiem, kā arī Saeimas grāmatvedības un saimniecisko izdevumu lietderības pārbaudīšana.
Publisko izdevumu un revīzijas komisija nav likumdošanas komisija.
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2008.gadā komisijas darba intensitāte faktiski dubultojusies, tas saistīts ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumu apjoma pieaugumu. 2008.gadā izskatīti 19 Valsts kontroles revīzijas ziņojumi un
21 Valsts kontroles ziņojums par revidējamo vienību darbu Valsts kontroles norādīto trūkumu novēršanā ar Valsts kontroli un Publisko izdevumu un revīzijas komisiju saskaņotajos termiņos. Sēdēs
tika noskaidroti iemesli, kāpēc revidētās institūcijas nav pilnībā iekļāvušās iepriekš saskaņoto ieteikumu ieviešanas grafikā, un kopā ar Valsts kontroli noteikti papildu termiņi konstatēto trūkumu
novēršanai.
2008.gadā komisija pievērsa īpašu uzmanību Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Iekšlietu ministrijai, kā
arī šo ministriju pārraudzībā esošajām iestādēm.
Nozīmīgākie Valsts kontroles revīzijas ziņojumi, kurus izskatīja komisija, ir:
— par ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju saņemto dotāciju
izlietojumu, par stacionārās ārstniecības iestādēs pastāvošās atalgojumu sistēmas atbilstību
normatīvo aktu prasībām, par neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību un tās nodrošināšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām (Veselības ministrija);
— par uzņēmumu ienākuma nodokļa administrēšanu un pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmju administrēšanu, par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto vides
projektu pielietošanas atbilstību normatīvo aktu prasībām (Finanšu ministrija);
— par valsts aģentūras “Mājokļa aģentūra” valdījumā esošo dzīvojamo māju, to domājamo daļu
vai dzīvokļu īpašumu atsavināšanu un apsaimniekošanu (Ekonomikas ministrija);
— par profesionālās izglītības sistēmas realizāciju atbilstoši izvirzītajiem mērķiem (Izglītības
un zinātnes ministrija);
— par Publisko iepirkumu likuma prasību un valsts līdzekļu efektīvas izmantošanas prasību
ievērošanu autoceļu atjaunošanā (Satiksmes ministrija).
Publisko izdevumu un revīzijas komisija regulāri pārbaudīja Saeimas grāmatvedību, izdevumu
lietderību un likumību un gada pārskatus. 2008.gadā komisija pārbaudīja izdevumu lietderību šādiem Saeimas budžeta posteņiem: par telefonsakaru izmaksām, komandējumu lietderību, par atalgojuma sistēmu Saeimā, par Saeimas deputātu un darbinieku veselības apdrošināšanu u.c.
Saeimas 2008.gada pārskata revīziju veiks konkursa kārtībā izraudzītā zvērinātu revidentu komercsabiedrība “D.Daņēvičas revidentu birojs”. Publisko izdevumu un revīzijas komisija atzinumu
par 2008.gada finanšu pārskatu sniedz, pamatojoties uz revidentu veikto gada pārskata revīziju un
sniegto atzinumu.

Saimnieciskā komisija
2008.gadā Saimnieciskajā komisijā darbojās 16 deputāti. Komisijas darbu vadīja tās priekšsēdētājs Vilnis Edvīns Bresis. Pārskata periodā ir notikušas 32 sēdes.
Saimnieciskās komisijas pamatdarbības jautājumi ir saistīti ar Saeimas saimniecību. Sadarbībā
ar Saeimas Kanceleju komisija gatavo ikgadējo Saeimas budžeta pieprasījumu, kā arī koordinē jautājumus, kas saistīti ar Saeimas frakciju, komisiju un deputātu darba nodrošinājumu. Saimnieciskā
komisija regulāri lemj jautājumus par deputātiem kompensējamiem izdevumiem no Saeimas budžeta viņu pilnvaru realizācijai.
2008.gada jūnijā Saimnieciskā komisija atbalstīja Saeimas Kancelejas izstrādāto Saeimas 2009.
gada budžeta pieprasījumu. Atkārtoti izskatot jautājumu oktobrī, tika rasta iespēja samazināt iepriekš apstiprināto Saeimas budžeta apjomu. 2008.gada jūlijā tika pārskatīta Saeimas 2008.gada budžeta izpilde un rastas iespējas samazināt izdevumus. Saimnieciskās komisijas atbalstītos Saeimas
budžeta priekšlikumus izskatīja un apstiprināja Saeimas Prezidijs.
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Gada sākumā sadarbībā ar Saeimas Kanceleju Saimnieciskā komisija izstrādāja un atbalstīja
Saeimas Prezidija lēmuma projektu “Par Saeimas frakcijām un komisijām nepieciešamo finanšu
līdzekļu piešķiršanu līgumdarbiem, saimnieciskajiem un reprezentācijas izdevumiem 2009.gadā”.
Komisijas sēdēs decembrī tika izstrādāti grozījumi Saeimas Prezidija lēmumā “Noteikumi par kārtību, kādā Saeimas deputātiem piešķiramas un izmaksājamas kompensācijas par dzīvojamo telpu vai
viesnīcas īres izdevumiem”.
Komisija regulāri izskatīja frakciju, komisiju un deputātu iesniegumus par darba nodrošinājumu,
un pārsvarā tie bija par kompensācijām dzīvojamo telpu īres, transporta un sakaru izdevumiem.
Saimnieciskā komisija regulāri izskatīja pārskatus par kopēšanas darbiem Saeimā. Frakcijām
piešķirto kopēšanas limitu pārsniegumi 2008.gadā netika konstatēti.
Saimnieciskā komisija divas reizes izvirzīja savus pārstāvjus Saeimas Kancelejas organizētajās
iepirkumu komisijās.
Saimnieciskā komisija regulāri iepazinās ar Saeimas Kancelejas sagatavotajiem datiem par Saeimas un Saeimas autobāzes budžeta izpildi 2008.gadā, kā arī ar informāciju par Saeimas Kancelejas
veikumu un plāniem Saeimas telpu izmantošanā, remonta darbu norisē un tam nepieciešamā finansējuma izlietojumā.

Nacionālās drošības komisija
2008.gadā Nacionālās drošības komisijā darbojās 6 deputāti. Komisijas darbu vadīja tās priekšsēdētājs Dzintars Jaundžeikars. Gada laikā notika 51 klasificēta komisijas sēde.
Komisijas uzdevumi ir noteikti Nacionālās drošības likumā, Valsts drošības iestāžu likumā, Operatīvās darbības likumā. Un tie ir: apstiprināt Nacionālās drošības koncepciju; izskatīt Nacionālās drošības
plānu; izvērtēt un akceptēt valsts drošības iestāžu budžetu projektus; veikt valsts drošības iestāžu darbības un budžeta līdzekļu parlamentārās kontroles funkciju; uzklausīt Ministru kabineta un valsts drošības iestāžu vadītāju ziņojumus par valsts drošības iestāžu darbību, kā arī šo iestāžu darbības pārbaudes
rezultātiem; noklausīties operatīvās darbības iestāžu vadītāju ziņojumus un pārskatus, izskatīt šo iestāžu pārbaudes rezultātus, iepazīties ar attiecīgo iestāžu dienesta dokumentiem un informāciju; izskatīt
priekšlikumus par Satversmes aizsardzības biroja direktora iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata.
Komisijai nav likumdošanas funkciju, un tās sēdes ir klasificētas.
Komisijas darbības aktuālie jautājumi
Nacionālās drošības komisija kā līdzatbildīgā pārskata gadā izskatīja likumprojektus “Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē”.
Komisijai tika nodota un tā izskatīja Ministru prezidenta I.Godmaņa iesniegto Valsts aizsardzības koncepciju. Komisija nolēma atbalstīt Valsts aizsardzības koncepcijas virzīšanu apstiprināšanai
Saeimas sēdē.
Komisija izskatīja Ministru kabineta sagatavoto Nacionālās drošības koncepcijas projektu, nolēma atbalstīt to un virzīt apstiprināšanai Saeimā.
Komisija izskatīja ikgadējo Ministru prezidenta I.Godmaņa Saeimai iesniegto ziņojumu par nacionālo drošību.
Komisija izskatīja Nacionālās drošības padomes 2008.gada 11.aprīļa sēdes lēmumu Nr.2008/01
ar ieteikumu Saeimai iecelt Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā Jāni Kažociņu.
2008.gadā savās sēdēs komisija uzklausīja:
— ģenerālprokurora J.Maizīša ziņojumu par Ģenerālprokuratūras veikto izmeklēšanu saistībā
ar kriminālprocesos izņemto naudas līdzekļu iztrūkumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā;
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— valsts kontrolieres I.Sudrabas ziņojumu par Valsts kontroles revīzijas rezultātiem, pārbaudot valsts drošības iestāžu darbību 2007.gadā;
— SAB direktoru J.Kažociņu par SAB darbību saistībā ar valsts drošību un aizsardzību. Komisija izvērtēja SAB budžeta līdzekļu izlietojumu 2008.gadā un vērtēja 2009.gada budžetu;
— Drošības policijas priekšnieku J.Reiniku par policijas un dienesta darbību;
— Militārās izlūkošanas un drošības dienesta vadītāju I.Krēķi par dienesta darbību, funkciju
izpildi un 2008.gada budžeta līdzekļu izlietojumu;
— iekšlietu ministru M.Segliņu par Valsts policijas un Drošības policijas darbu, par minēto
iestāžu 2009.gada budžetu, par nepieciešamajiem likumu grozījumiem, kas uzlabotu Valsts
policijas un Drošības policijas darba efektivitāti.
Komisija skatīja arī virkni klasificētu jautājumu:
— par valsts tiesībsargājošo iestāžu darbību, par valstī uzsāktajiem kriminālprocesiem. Tika
uzklausīts ģenerālprokurors J.Maizītis, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes
priekšnieks D.Lūks;
— par Latvijas finanšu un kapitāla tirgu, par finanšu tirgus stabilitāti, par Latvijas banku finansiālo situāciju saistībā ar stāvokli pasaules banku sektorā. Tika uzklausīts Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas vietnieks
J.Brazovskis;
— tiekoties ar valsts drošības iestāžu vadītājiem, apspriesta izmeklēšanas gaita saistībā ar nelikumīgi izdotajām Latvijas Republikas pasēm;
— par drošības iestāžu gatavību nodrošināt kārtību dažādu pasākumu norises vietās. Komisija
uzklausīja valsts drošības iestāžu vadītājus;
— par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbu;
— par Informācijas analīzes dienesta darbu, par šā dienesta 2008.gada budžeta izlietojumu.
Komisijas locekļi piedalījās Ministru kabineta starpinstitūciju darba grupā par valsts drošības
iestāžu darbības uzraudzības īstenošanai nepieciešamo kontroles mehānismu un valsts drošības iestāžu savstarpējās sadarbības tiesiskā regulējuma pilnveidošanu. Darba rezultātā tika sagatavoti grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā un Nacionālās drošības likumā. Likumu grozījumi paredz Nacionālās drošības komisijas darbības apjomu, veicot valsts drošības iestāžu parlamentāro kontroli.
Komisijā tika saņemti vairāki fizisko un juridisko personu iesniegumi, vēstules un sūdzības par
valsts pārvaldes iestāžu darbību, par uzsāktajiem kriminālprocesiem u.c., kas jautājumu izskatīšanai
pēc būtības tika nosūtītas kompetentām valsts drošības iestādēm. Pēc drošības iestāžu operatīvo
darbību veikšanas amatpersonu ziņojumi tika uzklausīti komisijas sēdēs.
Komisijas slēgtajās sēdēs deputāti iepazinās ar valsts drošības iestāžu klasificētajiem ziņojumiem
par Latvijas iekšpolitikas un valsts drošības iestāžu aktuāliem darba jautājumiem.

Pilsonības likuma izpildes komisija
2008.gadā Pilsonības likuma izpildes komisijā darbojās 16 deputāti. Komisijas darbu vadīja tās
priekšsēdētājs Pēteris Tabūns. Pārskata gadā ir notikušas 39 komisijas sēdes, tajā skaitā divas izbraukuma sēdes.
Pilsonības likuma izpildes komisija ir īpaša Saeimas komisija, kas veic parlamentāro kontroli
pār Pilsonības likuma izpildi. Komisijas pamatuzdevumos ietilpst parlamentārās kontroles veikšana, pārraugot kvalitatīva pilsonības iegūšanas procesa nodrošināšanu. Komisija izskata un sagatavo
lēmumu projektus par uzņemšanu pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā, sagatavo un virza
izskatīšanai likumprojektus par personu atzīšanu par Latvijas pilsoņiem ar īpašu likumu.
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2008.gadā kā līdzatbildīgā Pilsonības likuma izpildes komisija izskatīja divus likumprojektus,
kas paredzēja izdarīt grozījumus Latvijas Republikas Satversmē, kā arī likumprojektu “Par Lisabonas
līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu”.
Komisija sēdēs izskatīja šādus savas kompetences jautājumus:
— veicot parlamentārās kontroles funkciju, komisijas locekļi vairākkārt tikās ar Naturalizācijas
pārvaldes priekšnieci E.Aldermani, apsprieda pilsonības iegūšanas un citus aktuālus pārvaldes darba jautājumus, iepazinās ar pārvaldes informatīvo materiālu “Pilsonības jautājumu
risināšana ārvalstīs” un uzklausīja informāciju par pārvaldes darba grupas priekšlikumiem
koncepcijai par Pilsoņa dienas ieviešanu. Komisija iepazinās arī ar Eiropas Valodas prasmes
pārbaudītāju asociācijas ekspertu veiktā Naturalizācijas pārvaldes audita rezultātiem;
— komisijas deputāti aktīvi sekoja līdzi lietai par nelikumīgi izsniegtajām Latvijas Republikas
pasēm. Komisijas sēdē tika uzklausīts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks
V.Jēkabsons un priekšnieka vietniece M.Roze;
— vairākās sēdēs rūpīgi tika izvērtēts Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta izstrādātais projekts “Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2009.—
2013.gadam. Komisija uzklausīja īpašu uzdevumu ministru sabiedrības integrācijas lietās
O.Kastēnu par sekretariātā sagatavotajiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem, sekretariāta darbību un paredzēto reorganizācijas gaitu, kā arī ziņojumu
“Par sniegto atbalstu nevalstiskajām organizācijām, piešķirto līdzekļu avotiem un apjomu
2004.—2008.gadā”.
Komisija uzklausīja Valsts valodas komisijas priekšsēdētāju A.Veisbergu, Valsts valodas aģentūras direktoru J.Valdmani un Latviešu valodas apguves valsts aģentūras direktori D.Dalbiņu par
situāciju valsts valodas jomā, atbildīgo iestāžu darbību valsts valodas politikas īstenošanā.
Izbraukuma sēdēs komisijas deputāti iepazinās ar Naturalizācijas pārvaldes Metodikas un eksaminācijas centra un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darba organizāciju, telpām un darba
apstākļiem. Metodikas un eksaminācijas centrā deputāti iepazinās ar valodas prasmju un citu pārbaužu norises gaitu, bet Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē — ar klientu apkalpošanas centra
darbību.
2008.gadā komisijas deputāti tikās ar Eiropas Padomes Vispārējās nacionālo minoritāšu aizsardzības konvencijas Konsultatīvās komitejas ekspertiem, kuri gatavoja informāciju par konvencijas
izpildi Latvijā.
Komisijas sēdēs piedalījās un tika uzklausīti:
— Tieslietu ministrijas valsts sekretārs M.Lazdovskis par ministrijas 2009.gada budžetu un
finansējuma nodrošināšanu Naturalizācijas pārvaldei un Valsts valodas centram;
— tieslietu ministra padomnieks J.Tomels par ministrijas iecerēm latviešu valodas pozīciju
stiprināšanā, apvienojot valsts valodas jomā ar līdzīgām funkcijām darbojošās iestādes;
— īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās padomniece A.Ozola par dubultpilsonības jautājumiem;
— Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta pārstāvji un SIA AC
Konsultācijas eksperti A.Zorgenfreija un K.Sedlenieks par “Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu par sabiedrības integrācijas un pilsonības aktuālajiem aspektiem”;
— Sabiedrības integrācijas fonda direktora pienākumu izpildītāja A.Bauere par fonda administrētajiem projektu konkursiem.
2008.gada 20.—21.novembra konferencē “Pilsonības institūts Baltijas valstīs” komisiju pārstāvēja tās priekšsēdētājs P.Tabūns un konsultants J.Cauņa.
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Eiropas lietu komisija
2008.gadā Eiropas lietu komisijā darbojās 17, bet no 24.oktobra — 18 deputāti. Komisijas darbu
vadīja tās priekšsēdētāja Vaira Paegle. Pārskata periodā ir notikušas 94 sēdes.
Eiropas lietu komisijas pamatdarbs ir Latvijas pozīciju izskatīšana, izvērtēšana un apstiprināšana, Latvijas nostāja attiecībā uz Eiropas Savienības topošajiem likumdošanas aktiem (direktīvas,
regulas), kas vēlāk kļūst saistoši Latvijas likumdošanai. Komisijas organizētajās sēdēs galvenokārt
tika izskatītas un apstiprinātas nacionālās pozīcijas pirms to skatīšanas ES ministru padomēs. Īpaša
uzmanība tika pievērsta ES fondu apgūšanai Latvijā.
Komisijas sēdē tika analizēta Nacionālā Lisabonas programma 2009.gadam, kas iezīmē rīcību ES
līmenī, lai pārvarētu globālās finanšu krīzes sekas Eiropā, nosaka daudzpusējās uzraudzības procesu
dažādās ES Padomes formācijās ar mērķi novērtēt Lisabonas stratēģijas īstenošanu ES dalībvalstīs,
kā arī precizē Eiropas Komisijas specifiskās rekomendācijas.
Ļoti kritiski deputāti vērtēja Ekonomikas ministrijas ziņojumu un pieprasīja konkretizēt 2009.
gada programmas realizācijas plānā noteiktās prioritātes saistībā ar reālo situāciju valstī.
Sēdēs regulāri tika sekots līdzi Kopējās lauksaimniecības politikas jautājumiem un “veselības
pārbaudes” rezultātiem, skatītas Latvijas nacionālās pozīcijas, kas sagatavotas ES dalībvalstu Lauksaimniecības ministru padomes sēdēm. Sēdēs, kurās izskatīja ES Zivsaimniecības ministru padomes
kompetences jautājumus, regulāri pievērsās jautājumiem, kas skar Latvijas zvejas iespējas gan tāljūrā, gan piekrastes ūdeņos un citos ūdeņos, kuros Latvijai ir tiesības zvejot.
Eiropas lietu komisija regulāri sekoja ES Klimata un enerģētikas normatīvo aktu paketes virzībai, ES Emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS) pārskatīšanai, saistību pārdalei ārpus ETS, direktīvai
par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un direktīvai par oglekļa uztveršanu un
uzglabāšanu (CCS).
Būtiski jautājumi 2008.gadā tika skatīti arī nodarbinātības un veselības aprūpes jomā. Veselības
jomā Eiropas lietu komisijas deputāti aktīvi debatēja par vēža sloga samazināšanu, pastiprināta uzmanība tika pievērsta jautājumam par antimikrobo rezistenci jeb mikrobu nejutību pret antibiotikām. Deputāti diskutēja par vienotas informācijas sistēmas nodrošināšanu Latvijā un finansējuma
avotiem šim mērķim. Tika izskatīts Eiropas Padomes secinājumu projekts “Darba tirgus vajadzību
paredzēšana un pielāgošana jauniešiem: nodarbinātības un prasmju iniciatīva”.
Komisija savās sēdēs regulāri izvērtēja ar ģenētiski modificētajiem organismiem saistītos jautājumus. Komisijas deputāti vairākkārt ir norādījuši, ka neatbalsta ĢMO audzēšanas atļaušanu. 2008.
gada maijā Eiropas patērētāju organizācijas standartizācijas jautājumos (ANEC) Ģenerālajā Asamblejā komisijas konsultants informēja par Latvijas patērētāju un Eiropas lietu komisijas deputātu
viedokli, Latvijas patērētāju vārdā aicinot ANEC iesaistīties topošās regulas par pārtikas marķēšanu
patērētāju informēšanai izstrādes procesā.
Būtiskākie ziņojumi, kas tika apspriesti un vērtēti komisijas sēdēs, ir šādi:
— Par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanu 2007.gada 6.novembra Padomes pamatlēmumā KOM(2007) 650 galīgajā redakcijā, ar ko groza Padomes pamatlēmumu
2002/475/JHA par terorisma apkarošanu;
— Par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanu 2008.gada 2.jūlija Padomes
direktīvas priekšlikumā KOM(2008) 426 galīgajā redakcijā, par vienlīdzīgas attieksmes
principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas;
— Par Latvijas Nacionālās Lisabonas programmas realizāciju 2009.gadā;
— Informācija par Eiropas Revīzijas palātas 2007.gada pārskatu;
— Ziņojums par nozaru politiku Slovēnijas prezidentūrā un Francijas prezidentūras prioritātēm;
46

Latvijas Republikas Saeimas 2008. gada publiskais pārskats

— Par Latvijas piecu gadu dalības Eiropas Savienībā atzīmēšanas plāniem;
— Par Eiropas Savienības kopējo drošību un ārpolitiku;
— Par 2004.—2006.gada un 2007.—2013.gada ES struktūrfondu apguves gaitu;
— Par 2007.—2013.gada ES fondu īstenošanas noteikumu projektu virzību;
— Par gatavošanos Eiropas Parlamenta 2009.gada vēlēšanām;
— Asociācijas “Papardes zieds” ziņojums “Veselības un globālās attīstības jautājums”;
— Ziņojums par ES koordināciju Latvijā un citās ES dalībvalstīs;
— Par Eiropas Komisijas progresa ziņojumiem par kandidātvalstīm un par ES paplašināšanās
stratēģiju;
— Par Lisabonas līgumu;
— Informācija par Latvijas pievienošanos Šengenas zonai;
— Informācija par situāciju Rietumbalkānos;
— Par nozaru politiku virzību Portugāles prezidentūrā un plānoto attīstību Slovēnijas prezidentūrā;
— Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2004.—2006.gada ES struktūrfondu apguves gaitu un
par 2007.—2013.gada ES fondu apguves uzsākšanu;
— Par situāciju pārtikas preču marķēšanas jomā un patērētāju prasībām;
— Par Valsts kontroles likumības revīzijas “Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto
vides projektu plānošanas, uzraudzības un izmaksu efektivitātes nodrošināšanas atbilstība
ES fondu plānošanas dokumentu un normatīvo aktu prasībām” rezultātiem;
— Informācija par Eiropas Savienības likumdošanas pārņemšanu;
— Informācija par ES budžeta pārskatīšanu;
— Informācija par Ietvarlēmumu saistībā ar rasisma un ksenofobijas apkarošanu;
— Par terminu “valstspiederība” un “pilsonība” lietojumu ES tiesību aktu tulkojumos latviešu
valodā;
— Informācija par LR Ārlietu ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkoto
ES informācijas sniedzēju foruma rezultātiem;
— Ziņojums par Eiropas Komisijas ikgadējās politikas stratēģiju 2009.gadam.
Eiropas lietu komisijas deputātu darba nozīmīga daļa ir tikšanās ar citu valstu pārstāvjiem.
Īpaša uzmanība tika pievērsta Gruzijas parlamenta pārstāvjiem, ar kuriem komisijas locekļi apsprieda aktuālo situāciju reģionā, parlamentārās sadarbības iespējas un parakstīja saprašanās memorandu par Latvijas Republikas Saeimas Eiropas lietu komisijas un Gruzijas parlamenta ES integrācijas komitejas sadarbību jomā, kas saistīta ar Gruzijas integrāciju Eiropas Savienībā.
Citas komisijas pārstāvju tikšanās:
— ar Gruzijas parlamenta ES integrācijas komitejas pārstāvjiem;
— ar Gruzijas parlamenta priekšsēdētāju Davidu Bakradzi;
— ar Horvātijas Republikas parlamenta priekšsēdētāju Luku Bebiču;
— ar Eiropas ombudu P.Nikiforu Diamandoru un ombuda delegāciju;
— ar Grieķijas parlamenta Grieķijas—Latvijas parlamentu draudzības grupas pārstāvjiem;
— ar Eiropas Savienības veselības komisāru Markosu Kiprianu;
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— ar Čehijas Senāta Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju;
— ar Eiropas Ekonomiskās un Sociālās komitejas Darba devēju grupas prezidentu Anrī
Malosu;
— ar Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētāju Česlavu Juršenu;
— ar Eiropas Savienības daudzvalodības komisāru Leonardu Orbanu.
No 25.oktobra līdz 28.oktobrim Saeimas Eiropas lietu komisija organizēja Gruzijas parlamenta
Eiropas integrācijas lietu komisijas pārstāvju darba vizīti Latvijā.
3. un 4.novembrī komisijas priekšsēdētāja V.Paegle piedalījās ES Eiropas lietu komisiju konferencē (COSAC) Parīzē. Konferencē galvenais uzsvars tika likts uz nepieciešamību meklēt ekonomiskās un finanšu krīzes risinājumus, kā arī uz jautājumiem saistībā ar Lisabonas līgumu. Konferencē
V.Paegle uzstājās ar runu “Lisabonas līgums — kā tas mūs ietekmēs?”, kā arī piedalījās Eiropas Parlamenta un nacionālo parlamentu 4.apvienotajā sanāksmē par Lisabonas stratēģiju.
Komisijas deputāti piedalījās seminārā “NVO balss Eiropas ekonomikas politikas veidošanā”.
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III • Saeimas Kanceleja
Personālvadība
Saskaņā ar nodaļas funkcijām, 2008. gadā darba tiesisko attiecību risināšanu Saeimas struktūrvienībās nodrošināja, kā arī plānoja un organizēja darbinieku apmācību Personāla nodaļa. Tāpat tā
pildīja arī citus nodaļas pārziņā esošus darba uzdevumus.
Darba tiesiskās attiecības
Pārskata periodā Personāla nodaļa risināja ar darba tiesiskajām attiecībām saistītus jautājumus
Saeimas struktūrvienībās, nodrošinot spēkā esošo normatīvo aktu precīzu ievērošanu ikdienas darbā. Pārskata perioda beigās Saeimā strādāja 568 darbinieki (pavisam 505 štata vienības). Gada laikā
tika noslēgti 85 darba līgumi jeb 15 % no darbinieku skaita, darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas
ar 64 darbiniekiem jeb 11,3 % no darbinieku skaita.
Pēc darbinieka uzteikuma darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas ar 35 darbiniekiem jeb 54,7 %
no atlaisto darbinieku skaita; darba līguma termiņš izbeidzās 14 darbiniekiem jeb 21,9 % no atlaisto
darbinieku skaita; darbiniekam un darba devējam savstarpēji vienojoties, darba tiesiskās attiecības
tika izbeigtas ar 11 darbiniekiem jeb 17,2 % no atlaisto darbinieku skaita.
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Darba līguma nosacījumi tika grozīti 65 darbiniekiem: mainīts amata nosaukums 24 darbiniekiem; pagarināts darba līguma termiņš 17 darbiniekiem; grozīti citi darba līguma nosacījumi
24 darbiniekiem.
Darba satura pilnveidošana
Personāla nodaļas darbā svarīga nozīme ir darba satura pilnveidošanai. 2008. gadā tika turpināts
darbs, kas saistīts ar precīzi formulētiem un savlaicīgi aktualizētiem amatu aprakstiem. Amatu apraksti
regulāri ir jāaktualizē saskaņā ar grozījumiem normatīvajos aktos, kā arī izmaiņām Saeimas darba organizācijā, amatu kompetences prasībās un amatu nosaukumos. Gada laikā Saeimas struktūrvienībās
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tika pārskatīti un precizēti 20 amatu aprakstu, kā arī izstrādāti 8 jauni amatu apraksti, kas atzīmēts
amatu aprakstu reģistrā.
Lai nodaļā sagatavotie dokumenti atbilstu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nodaļas
darbinieces gan patstāvīgi, gan apmeklējot mācību centru seminārus regulāri iepazinās ar aktualitātēm darba tiesisko attiecību jautājumos. Vērtīga pieredze tika iegūta Lietuvas Republikas Seima Kancelejas organizētajā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu personāla nodaļu darbinieku
seminārā, kas norisinājās Viļņā.
Darbinieku apmācība
Personāla nodaļa ir izstrādājusi noteiktu kārtību darbinieku apmācību plānošanai un organizēšanai. 2008. gadā Saeimas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana tika plānota, pamatojoties uz Saeimas
struktūrvienību vadītāju iesniegto apkopojumu par darbinieku mācību vajadzībām, kā arī izvērtējot iepriekšējā gada darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas rezultātus. Darbinieku apmācības notika:
— Saeimā organizētajās mācībās;
— ārpus Saeimas organizētajās mācībās — Latvijas mācību centru un starptautiskos semināros
un kursos;
— augstāko mācību iestāžu studijās.
Sadarbībā ar citām Saeimas struktūrvienībām Personāla nodaļa organizēja mācības par tematiem, kas aktuāli vairāku struktūrvienību darbiniekiem. Saskaņā ar Saeimas darbinieku mācību
plānojuma apkopojumu, arī 2008. gadā viena no darbinieku mācību prioritātēm bija svešvalodu
apguve. Saeimā angļu valodas zināšanas apguva 27 darbinieki piecās apmācību grupās pie diviem
pasniedzējiem. Cits aktuāls mācību temats bija sabiedriskās attiecības un sociālpsiholoģija. Prof.
A. Putniņa seminārus “Stresa un laika menedžments” un “Klientorientēta psiholoģija” apmeklēja
48 darbinieki. 2008. gada 1. janvārī stājās spēkā Iesniegumu likums, tāpēc gada sākumā tika organizēts seminārs par minētā likuma normu interpretāciju un praktisko pielietojumu, kurā piedalījās
43 dažādu struktūrvienību darbinieki.
Ārpus Saeimas kvalifikācijas paaugstināšanas kursus dažādos mācību centros apmeklēja 106 darbinieki. Kā galvenie minami Valsts administrācijas skola, Valsts valodu centrs un Projektu vadīšanas un komercizglītības centrs. Saskaņā ar mācību plānojuma apkopojumā noteiktajām mācību
prioritātēm, visaktīvāk tika apmeklēti sabiedrisko attiecību un sociālpsiholoģijas tēmu mācību kursi
(27 darbinieki) un valodu apguves kursi (11 darbinieki apguva gan angļu, gan vācu valodu).
Tika atbalstīti arī tie mācību temati, ko darbinieki apguva individuāli saskaņā ar specifisku mācību
kursu programmām. Seminārus par aktuāliem likumdošanas jautājumiem apmeklēja 37 darbinieki,
lietvedības kursus — 17 darbinieki. Četri darbinieki apmeklēja praktiskos grāmatvedības seminārus.
Saeimas darbinieki piedalījās arī starptautiskos kursos un semināros. Jāakcentē semināri Eiropas valstu parlamentu darbiniekiem, kurus Briselē jau vairākus gadus organizē Eiropas Parlaments. 2008. gadā
šajos semināros pieredzi par Eiropas Parlamenta darbu guva 12 Saeimas darbinieki. Pie starptautiskajiem kursiem jāpieskaita arī starptautiskā izstāde digitālo tehnoloģiju jomā (digitālā druka, IT tehnoloģijas, telekomunikācijas) Hannoverē, kas aktuāla Informācijas un Tehnikas nodaļu darbiniekiem.
Saeimas darbinieki izglītības līmeni paaugstināja arī dažādās akreditētās mācību iestādēs.
2007./2008. mācību gadā studēja 25 darbinieki. No Saeimas budžeta studijas tika finansētas 10 darbiniekiem, no tiem mācības augstskolā sekmīgi pabeidza 8 darbinieki, divi ieguva maģistra grādu.
Lielu uzmanību Personāla nodaļa pievērsa tam, lai darbinieki apmeklētu tikai kvalitatīvas mācību programmas, kā arī racionālai un lietderīgai kvalifikācijas paaugstināšanai piešķirto līdzekļu
izmantošanai, ko palīdzēja nodrošināt apmācību novērtēšanas sistēma. Mācību kursu noslēgumā
Saeimas darbinieki rakstveidā vērtēja mācību efektivitāti, savukārt Personāla nodaļa apkopoja un
izvērtēja novērtēšanas anketu rezultātus. Darbinieku sniegtais novērtējums tiek izmantots mācību
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centru un pasniedzēju izvēlei. Lielākā daļa darbinieku kopumā pozitīvi novērtēja mācību kursu lietderību un pasniedzēju profesionalitāti.
Saeimas deputātu un darbinieku veselības un nelaimes gadījumu
apdrošināšanas pasākumi
Viena no Personāla nodaļas darbības jomām ir saistīta ar Saeimas deputātu un darbinieku veselības apdrošināšanas un nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumu administrēšanu un koordinēšanu Saeimas Prezidija noteiktajā kārtībā.
2008. gadā nodaļas darbs tika vērsts uz to, lai Saeimas deputātiem un darbiniekiem nodrošinātu
iespējami pieejamu un saprotamu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanu, kā arī lai nodrošinātu
apdrošināšanas līgumos noteikto pienākumu izpildi.
Lai izpildītu Saeimas kā apdrošinājuma ņēmēja apdrošināšanas līgumos noteiktos pienākumus,
Personāla nodaļa regulāri rakstveidā sniedza apdrošinātājam informāciju par apdrošināto personu
skaita izmaiņām, apdrošinātajām personām izsniedza no apdrošinātāja saņemtās individuālās veselības apdrošināšanas kartes, iepazīstināja ar apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas programmu
noteikumiem, organizēja apdrošināto personu un apdrošinātāja pilnvaroto personu tikšanās, kā arī
pildīja citus apdrošināšanas līgumos noteiktos pienākumus.
Būtiski šīs jomas pasākumi bija informatīvais darbs par veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, aktuālās informācijas pieejamība Saeimas iekštīkla sadaļā “Apdrošināšana”, kā arī Saeimas
deputātu un darbinieku konsultācijas par veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas kārtību.
Sistemātiski tika veikts veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu kvalitātes
izvērtējums, balstoties uz Saeimas deputātu un darbinieku informāciju un ierosinājumiem par apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanas kārtību. Sadarbībā ar apdrošinātāju pārstāvjiem tika meklēti
apdrošinātajām personām pieņemamākie risinājumi, savukārt apdrošināšanas sabiedrībām tika norādīts uz tām darbības jomām, kurās nepieciešami uzlabojumi.
Lietvedības dokumentu aprite
Dokumentu aprite Personāla nodaļā tika nodrošināta ievērojot normatīvo aktu un Saeimas elektroniskās lietvedības sistēmas prasības. Pārskata gadā tika turpināta sarakste ar vairākām pastāvīgām
sarakstes organizācijām. Bankām nosūtīti 40 paziņojumi par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar
darbiniekiem, sagatavoti un AS “Exigen Services Latvia” izpildei nosūtīti trīs pasūtījumi par izmaiņām un labojumiem Personāla vadības sistēmā. Pēc darbinieku pieprasījuma sagatavotas un izsniegtas 40 izziņas par darbinieku darba gaitu Saeimā. Sniegtas atbildes uz 10 pieteikuma vēstulēm par
darba un prakses iespējām Saeimas struktūrvienībās. 2008. gadā tika turpināts Personāla nodaļas
arhīva darbs — kopskaitā aprakstītas un sagatavotas glabāšanai nodaļas arhīvā 2007. gadā atbrīvoto
darbinieku 95 personas lietas.
Darba apliecību nomaiņa Saeimas darbiniekiem
Nozīmīgs 2008. gada notikums Personāla nodaļas darbā bija jaunā parauga darba apliecību izgatavošanas uzsākšana.
Priekšdarbus jauno apliecību izgatavošanai Personāla nodaļa bija paveikusi jau 2007. gadā —
sadarbībā ar AS “Exigen Services Latvia” tika izstrādāts programmnodrošinājums un iegādāti materiāltehniskie līdzekļi.
2008. gada sākumā tika izstrādāts un saskaņots jauno darba apliecību dizains, veikti citi apliecību
nomaiņas uzsākšanai nepieciešamie pasākumi. Martā Personāla nodaļa nomainīja iepriekšējā parauga darba apliecības visiem esošajiem Saeimas darbiniekiem un uzsāka jaunā parauga darba apliecību
izsniegšanu jauniem darbiniekiem. Darba apliecību izgatavošana ir kļuvusi vienkāršāka un ātrāka, jo
jaunā parauga darba apliecību izgatavošanā tiek izmantota Personāla vadības sistēmā ievadītā informācija un darbinieku fotografēšana notiek Personāla nodaļā. Uzlabojies apliecību izskats un kvalitāte.
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Saeimas iekštīkla sadaļa “Darbinieki”
Personāla nodaļa regulāri aktualizēja nodaļas pārziņā esošo iekštīkla sadaļu “Darbinieki”, bet
gada nogalē ar AS “Exigen Services Latvia” palīdzību ieviesa tās uzlabojumus. Sadaļa tika papildināta ar apakšsadaļu “Fotogalerija”, kurā, izvēloties struktūrvienību, vienlaikus aplūkojamas visu tās
darbinieku fotogrāfijas. Lai sadaļā atvieglotu Saeimas deputātu palīgu meklēšanas funkciju, tie tika
sastrukturēti pēc Saeimas deputātu frakciju piederības.

Sēžu nodrošinājums
Viena no būtiskākajām Dokumentu nodaļas funkcijām ir Saeimas sēžu nodrošinājums. Pamatojoties uz Saeimas Prezidijam iesniegtajiem likumprojektiem tā sagatavo kārtējo Saeimas sēžu
darba kārtību projektus, kurus apstiprina Saeimas Prezidijs. Nodaļas darbinieki piedalās Saeimas
sēdēs un veic Saeimas sēžu darba kārtību aktualizāciju sēdes laikā, nodrošinot sēdes vadītājam, Saeimas mājaslapas iekštīkla un ārtīkla lietotājiem pieeju aktuālajai darba kārtībai, izskatāmajiem likumprojektiem, lēmumu projektiem, jautājumiem un pieprasījumiem, vienlaikus arī atspoguļojot
rezultātus par katra izskatāmā jautājuma tālāko virzību.
Sēdes laikā Dokumentu nodaļa nodrošina debašu pārvaldību. Pirms sēdes un tās laikā tiek reģistrēti deputātu pieteikumi debatēm par katru izskatāmo jautājumu, kārtots debatētāju saraksts un
aktualizēts sēdes laikā.
Dokumentu nodaļa nodrošina, lai Saeimas deputātiem tiktu savlaicīgi izsniegti nepieciešamie
dokumenti par izskatāmajiem jautājumiem Saeimas sēdē, pievieno to elektroniskos tekstus, radot
iespēju Saeimas mājaslapas lietotājiem sekot sēdei un iepazīties ar izskatāmajiem dokumentiem.
Dokumentu nodaļa sastāda Saeimas sēžu darba kārtību projektus apstiprināšanai Saeimas Prezidijā, iekļaujot uz attiecīgo Saeimas sēdi iesniegtās likumdošanas iniciatīvas, likumprojektus lasījumos, lēmumu projektus, jautājumus un pieprasījumus.
Saeimas sēdes laikā Dokumentu nodaļa nodrošina Saeimas sēžu sekretariāta darbu — reģistrē
sēdes laikā iesniegtos dokumentus, nodrošina to kopēšanu un izsniegšanu deputātiem, aktualizē
Saeimas sēdes darba kārtību un fiksē izskatīto jautājumu rezultātus.
2008. gadā sastādītas un aktualizētas:
— 39 Saeimas kārtējo sēžu darba kārtības;
— 10 ārkārtas sēžu un sesiju un divu svinīgo sēžu darba kārtības;
— 27 sēžu darba kārtības ministru atbildēm uz deputātu jautājumiem.
Kopā izskatīti 1673 darba kārtības jautājumi.
Sēžu laikā Dokumentu nodaļa koordinē debašu norisi — reģistrē debatēm pieteikušos deputātus, izslēdz tos, kas ir uzstājušies, kārto debašu secību, atzīmē deputātus, kuri uzstājas otro reizi un
seko, lai svaigākā informācija būtu pieejama Saeimas sēdes vadītājam.
Dokumentu nodaļa nodrošina Saeimas sēdēs izskatāmo dokumentu kopēšanu un izsniegšanu
Saeimas deputātiem, komisijām, frakcijām, presei, Valsts kancelejai un Valsts prezidenta kancelejai.
Tāpat tiek nodrošināta informatīvo dokumentu, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta
Ziņotāja” un “Eiroziņu” izdale. 2008. gadā sakopēti un izsniegti:
Nosaukums
Sēdēs izskatāmie dokumenti (200 eks.)

52

Vienību skaits
1704

Informatīvie dokumenti

19

LR Saeimas un MK Ziņotājs (140 eks.)

24

Eiroziņas (100 eks.)

33
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Dokumentu kopēšanas birojs
2008. gadā dokumentu kopēšanas biroja pienākumi palikuši nemainīgi — Saeimas dokumentu pavairošana un brošēšana, kopēšanas tehnikas apkope un atjaunošana, nepieciešamo izejmateriālu sagāde.
Pārskata gadā izgatavotas gandrīz 4,62 miljoni kopijas, no tām aptuveni 3,72 miljoni kopēti dokumentu kopēšanas birojā. Vidējais kopējais kopēšanas darbu apjoms mēnesī bija aptuveni 385 000 kopijas.
Vismazākie kopēšanas apjomi ir sesiju starplaikā (vismazākais apjoms — augustā), bet visvairāk kopēts
oktobrī, novembrī un decembrī. 2008. gadā izgatavots par 330 000 kopijām mazāk nekā 2007. gadā.
Bez Saeimas pamatdarba nodrošināšanas apkalpoti arī vairāki pasākumi, kuru organizēšanā
piedalījās Saeima, piemēram, Baltijas un Ziemeļvalstu ģenerālsekretāru sanāksme, Saeimas un nevalstisko organizāciju forums. Kopējot no grāmatām, izpildīti vairāku deputātu apjomīgi pasūtījumi
(kopumā vairāk nekā 16 000 kopijas). Lai nodrošinātu ilglaicīgāku termojutīgā papīra faksu saglabāšanu turpināts darbs pie to kopēšanas arhīva vajadzībām.
Izpildīti daudzi pasūtījumi ar īpašām prasībām: uz speciāla papīra vai plēves; speciālā palielinājuma/samazinājuma režīmā; vienpusīgas kopijas, kopijas no grāmatām un avīzēm, krāsainās un lielformāta kopijas. Veikta arī dokumentu skenēšana un materiālu iesiešana (skavošana, stiprinājums ar
plastmasas spirāli, dažāda veida līmes stiprinājumi).
Lai taupītu līdzekļus un materiālus, aptuveni 90 % dokumentu kopiju izgatavotas divpusējas un
samazinājumā, pārskatītas un samazinātas Saeimas plenārsēžu materiālu un izsūtamo dokumentu
tirāžas. Nelieli krāsu un nestandarta kopiju apjomi pasūtināti izgatavoti ārpus Saeimas.
2008. gadā dokumentu izgatavošanai un kopēšanai Saeimā kopā izlietotas ap 17 tonnas papīra,
kas ir par 15 % mazāk nekā 2007. gadā.
Pārskata gadā Saeimas dokumentu pavairošanas vajadzībām iegādātas 6 jaunas iekārtas. Gada
laikā Saeimas struktūrvienībās tika izmantoti vidēji 68 kopēšanas aparāti, no tiem septiņi — Dokumentu kopēšanas birojā.
Kopēšanas apjomi Saeimas struktūrvienībās
Dokumentu
Saeimas frakcijās
kopēšanas birojā
Kopijas

3 722 700

175 300

Saeimas
komisijās

Citās
struktūrvienībās

Kopā

402 100

313 600

4 611 700

2008. gadā Dokumentu nodaļa pēc katras Saeimas sēdes apkopoja un veica Saeimas sēdē izskatāmo jautājumu analīzi un statistiku, atspoguļojot informāciju par Saeimas sēdi:
— Saeimas sēdes ilgumu, izskatāmo jautājumu skaitu, debatētāju skaitu un papildināto jautājumu skaitu;
— sēdē izskatāmo likumprojektu skaitu, to dalījumu pa lasījumiem, pēc iesniedzējiem un lēmumu veida (pieņemti, noraidīti, atlikti vai cits);
— sēdē izskatāmo lēmumu projektu un pieprasījumu skaitu, dalījumu pēc iesniedzējiem, pēc
tipa (piemēram, tiesnešu apstiprināšana, deputātu mandātu apstiprināšana, deputātu darbība starptautiskajās delegācijās, uzticības un neuzticības izteikšana MK locekļiem u.c.) un
lēmumu veida (pieņemti, noraidīti, atlikti vai cits);
— sēdē pieņemto dokumentu struktūru: pieņemtie likumi (jauni likumi, likuma grozījumi,
pieņemtie likumprojektu lasījumi, pieņemtie lēmumi).
Sagatavotā sēdes statistika nākamajā dienā ir pieejama visiem Saeimas mājaslapas iekštīkla lietotājiem. Sesijas noslēgumā sēžu analīze un statistika tiek apkopota sesijas kopsavilkumā.
Saeimas Kancelejas Dokumentu nodaļa apkopo Saeimas Prezidijam iesniegtos dokumentus un
sastāda Saeimas Prezidija sēžu darba kārtību, nodrošina Saeimas Prezidija locekļus un citus Prezidija sēžu dalībniekus ar materiāliem, organizē Saeimas Prezidija pieņemto dokumentu noformēša53
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nu. No 2008. gada sākuma Saeimas Prezidija darba kārtības ar pievienotiem tekstiem ir pieejamas
Saeimas mājaslapas iekštīklā. Prezidija sēžu laikā Dokumentu nodaļas darbinieks fiksē pieņemtos
lēmumus un tos noformē. Pēc Prezidija sēdes tiek sagatavota informācija par Saeimas Prezidija sēdē
izskatāmo jautājumu rezultātiem un noformēti sēžu protokoli. Pārskata gadā sastādītas darba kārtības un ar dokumentiem nodrošinātas 87 Prezidija sēdes. 2008. gadā sagatavoti un noformēti šādi
Saeimas Prezidija dokumenti:
Vienību skaits
Prezidiju sēdēs pieņemtie un noformētie lēmumi, tai skaitā:

361

Komandējumi

285

Izdevumu tāmes

15

Saeimas ārkārtas un svinīgās sēdes

12

Saeimas sēžu darba kārtības

39

Frakciju, komisiju finansiālais nodrošinājums

4

Lēmumi par Saeimas sēžu kavējumiem

1

Sēdes atbildēm uz deputātu jautājumiem

27

Deputātu atvaļinājumi

33

Saeimas štatu saraksts un tā grozījumi

6

Dažāda rakstura lēmumi

38

Stenogrammu nodaļa
Stenogrammu nodaļas galvenie darbības virzieni ir: rediģēt Saeimā un tās Prezidijā izskatāmo
dokumentu projektus un pieņemtos dokumentus; protokolēt Saeimas sēdes, rakstveidā atšifrēt sēžu
skaņu ierakstus, rediģēt un noformēt stenogrammas; nodrošināt Saeimas pasākumu un vizīšu tulkojumu, kā arī dokumentu rakstveida tulkošanu. Stenogrammu nodaļas ietvaros izveidotais Saeimas
arhīvs nodrošina dokumentu pieņemšanu no Saeimas struktūrvienībām un arhīvā glabājamo dokumentu uzskaiti, sistematizēšanu, apstrādi un izmantošanu.
Viens no Stenogrammu nodaļas svarīgākajiem darbības virzieniem, kas cieši saistīts ar Saeimas likumdošanas procesa sekmīgu nodrošināšanu, ir visu Saeimā un Saeimas Prezidijā izskatāmo
dokumentu projektu (likumi, lēmumi, paziņojumi, atzinumi) un pieņemto dokumentu rediģēšana,
redakcionālo labojumu ievadīšana datoros un tekstu korektūra. 2008. gadā Stenogrammu nodaļā
apstrādāto likumprojektu, likumu un lēmumu apjoms ir 7450 lapas.
Sagatavojot likumprojektus izskatīšanai otrajā un trešajā lasījumā, tiek iesaistīti arī Stenogrammu
nodaļas valodas speciālisti. Sagatavotie likumi aptver visplašāko tematu loku: tautsaimniecība, agrārā,
vides un reģionālā politika, izglītība, zinātne un kultūra, tieslietas, ārlietas, nacionālā drošība, aizsardzība un iekšlietas, budžets un finanses, cilvēktiesības, labklājība, valsts pārvalde, pašvaldības u.c. jautājumi. Citu starpā 2008. gadā Stenogrammu nodaļas speciālisti strādāja pie vairākiem sarežģītiem uzņēmējdarbību sakārtojošiem un veicinošiem liela apjoma likumiem — “Grozījumi Finanšu instrumentu
tirgus likumā”, “Grozījumi Komerclikumā”, “Grozījumi Konkurences likumā”, “Grozījumi likumā “Par
zvērinātiem revidentiem””, “Pārapdrošināšanas likums”, kā arī līdzdarbojās “Grozījumu Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un “Grozījumu Civilprocesa likumā” sagatavošanā. Valodas speciālistu īpašu
uzmanību un rūpīgu iedziļināšanos terminoloģijā prasīja darbs ar desmit jauniem likumiem, kas tika
sagatavoti izskatīšanai Saeimā, tostarp, “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums”, “Pārapdrošināšanas likums”, “Patvēruma likums”, “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, “Jaunatnes likums”.
Pārskata gada raksturīga iezīme bija nevienmērīgs noslogojums un likumprojektu sagatavošanai
atvēlētais ierobežotais laiks. Darba apjoms strauji pieauga gada beigās (5091 lapa), turklāt vairāki
likumi tika gatavoti un izskatīti steidzamības kārtā, piemēram, “Likums “Par valsts budžetu 2009.
gadam””, kā arī 2008. gada 18. decembrī izdarītie grozījumi 2009. gada budžetā un to pavadošajos
likumos (810 lapas).
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Tiekoties ar Ministru kabineta Tiesību aktu redakcijas departamenta darbiniekiem, nodaļas speciālisti pārrunāja aktuālās latviešu valodas problēmas lietišķajos rakstos, kā arī papildināja zināšanas
Projektu vadīšanas un komercizglītības centrā tematiskās nodarbībās “Lietišķo rakstu valodas kultūra
un aktuālie problēmjautājumi” un “Literārā rediģēšana”, un Tulkošanas un terminoloģijas centra un
Ārlietu ministrijas rīkotajā konferencē “Latviešu valoda ES — daudzvalodības praktiskā pieredze”.
Līdztekus darbam ar likumdošanas aktiem valodas speciālisti strādā ar citiem tekstiem, rediģē un veic korektūru, datoroperatori ievada redakcionālos labojumus, noformē, izdrukā un nodod
Dokumentu nodaļai un citām Saeimas struktūrvienībām Saeimas Prezidija atzinumus un lēmumus,
Saeimas paziņojumus, Saeimas Prezidija un Saeimas sēžu protokolus, Baltijas Asamblejas materiālus, Saeimā un ārpus tās notiekošo pasākumu organizatoriskos dokumentus, Eiropas Savienības Informācijas centra izdevumu “Eiroziņas”, atsevišķu Saeimas struktūrvienību sagatavotos materiālus.
Pārskata periodā to kopskaits pārsniedza 23 tūkstošus lapu, kas ir par 10 % vairāk nekā 2007. gadā.
Pieņemtos likumus datorbiroja speciālisti noformē, izdrukā, kā arī elektroniski pārsūta Valsts
prezidenta kancelejai, datubāzei LIVS un Juridiskajam birojam, bet Valsts prezidenta izsludinātos
likumus — izdevumam “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.
Stenogrammu nodaļas speciālistiem ir būtiska loma Saeimas sēžu norises nodrošināšanā un
atspoguļošanā. Datoroperatori rakstveidā atšifrē sēžu skaņu ierakstus, stenogrammu speciālisti protokolē Saeimas sēžu norisi, reģistrē deputātu starpsaucienus no zāles, noformē balsojumu izdrukas
(2008. gadā — 2203), sastāda stenogrammu satura rādītājus, noformē sēžu stenogrammas. Stenogrammu redaktori veic kontrolnoklausīšanos, lai salīdzinātu stenogrammu tekstu ar skaņu ierakstu,
novērš kļūdas stenogrammā, precizē personvārdu, svešvārdu, ģeogrāfisko nosaukumu rakstību, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju, kā arī likumu, lēmumu un starptautisko līgumu nosaukumus.
2008. gadā notikušo 52 Saeimas sēžu stenogrammu apjoms ir 5038 lapas, un tas ir 1,25 reizes
vairāk nekā 2007. gadā. Saeimas sēžu stenogrammas pēc rediģēšanas un noformēšanas tika nosūtītas
publicēšanai Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Katras sēdes stenogramma
tiek arī iesieta trīs eksemplāros — pa vienam eksemplāram arhīvam, Stenogrammu nodaļai un Saeimas bibliotēkai.
Gada laikā tika veidots 9. Saeimas likumu un lēmumu alfabētiski tematiskais satura rādītājs (273
lapas), ietverot noraidītos. Tika veikta Saeimas sēžu stenogrammu tekstu un balsojumu sasaiste ar
attiecīgajiem likumprojektiem 9. Saeimas likumprojektu reģistrā. Regulāri tiek apkopota statistika
par Saeimas sēdēm (sēdes norises ilgums, stenogrammas lappušu skaits u.c.) un deputātu aktivitātēm tajās (deputātu ziņojumi, piedalīšanās debatēs, ierosinātie priekšlikumi).
Gada laikā regulāri nodaļas datoroperatori rakstveidā atšifrē radioierakstu “Frakciju viedokļi”
skaņu failus, veidojot šo ierakstu stenogrammas, kā arī atšifrē atsevišķu konferenču un komisiju sēžu
ierakstu skaņu failus.
2008. gadā Stenogrammu nodaļa piedalījās 1991. gada barikāžu dalībnieku uzskaites informatīvās
sistēmas pilnveidošanā, ievadot datus elektroniskajā Barikāžu dalībnieku kartotēkā (2472 anketas).
Stenogrammu nodaļas arhīvs nodrošina, lai Saeimā un tās struktūrvienībās uzkrātu un uzskaitītu informatīvi vērtīgos dokumentus, kā arī to saglabāšanu, sistematizēšanu, apstrādāšanu un arhīvā
glabājamo dokumentu pieejamību lietotājiem. 2008. gadā saņemti un izpildīti 109 Saeimas struktūrvienību un ārpus Saeimas pieprasījumi par arhīva dokumentu izmantošanu un kopiju izgatavošanu
(2400 kopētās lapas).
Arhīvs no Saeimas struktūrvienībām pieņēma 659 pastāvīgi glabājamas un personālsastāva lietas. Īpaša vērība tika veltīta saņemto lietu apstrādei. Kopā pārskata periodā apstrādātas 1747 lietas.
Atbilstoši Starptautiskās vienotās arhīva informācijas sistēmas prasībām aizvadītajā gadā arhīva
speciālisti turpināja veidot 6. Saeimas arhīva elektronisko datubāzi, kā arī, gatavojot 8. Saeimas lietu
aprakstus, vienlaikus veidoja 8. Saeimas elektronisko datubāzi. Aprakstīti 8. Saeimas Budžeta un
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finanšu (nodokļu) komisijas, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, Sociālo un darba lietu komisijas, Eiropas lietu komisijas, Korupcijas, kontrabandas un
organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijas, Saimnieciskās komisijas,
Pilsonības likuma izpildes komisijas, Pieprasījumu komisijas un 8. Saeimas priekšsēdētājas I.Ūdres
pastāvīgi glabājamie dokumenti, pabeigts Dokumentu nodaļas apraksts.
Nodaļas arhīvā izveidoti un Latvijas Valsts arhīvā apstiprināti 2004. gada administratīvi tehniskās darbības nodrošinājuma desmit dokumentu apraksti, par šo laika posmu sastādīta vēsturiskā
izziņa. 104 audio un video dokumentu vienības nodotas valsts glabāšanā Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam.
Pamatojoties uz Latvijas Valsts arhīva ieteikumu un Saeimas Kancelejas direktora rīkojumu
2008. gadā arhīva darbinieki veica LR Augstākās padomes lietu (fonds Nr. 290; 931 lietas), kā arī 5.,
6. un 7. Saeimas lietu (fonds Nr. 2001; 12 719 lietas) esības un fiziskā stāvokļa pārbaudi. Pārbaudes
gaitā tika vizuāli izskatītas visas lietas un ieraksti lietu aprakstos salīdzināti ar uzrakstu uz lietu vākiem. Konstatēts, ka abos fondos nav lietu iztrūkuma un lietu fiziskais stāvoklis ir labs.

Dokumentu plūsmas nodrošinājums
Saeimas Kancelejas Dokumentu nodaļas galvenais uzdevums ir nodrošināt dokumentu virzību
Saeimā. Lai realizētu šā uzdevuma izpildi, 2008. gadā Dokumentu nodaļas darbs tika organizēts
šādos procesos:
1. Likumdošanas dokumentu virzība Saeimā:
— Likumprojektu virzība Saeimā;
— Lēmumu projektu virzība Saeimā;
— Deputātu jautājumu Ministru kabineta pārstāvjiem virzība Saeimā;
— Pieprasījumu Ministru kabineta pārstāvjiem virzība Saeimā;
— Saeimas pieņemto likumu, lēmumu un paziņojumu sagatavošana, izsludināšana.
2. Saeimas sēžu nodrošinājums:
— Saeimas sēžu darba kārtību sastādīšana un to aktualizācija;
— Saeimas sēžu debašu koordinēšana;
— Saeimas sēdēs izskatāmo dokumentu kopēšana un izsniegšana;
— Saeimas sēdēs izskatāmo jautājumu statistikas apkopošana.
3. Saeimas Prezidija sēžu nodrošinājums:
— Saeimas Prezidija sēžu darba kārtību sastādīšana;
— Saeimas Prezidija sēdēs pieņemto dokumentu noformēšana.
4. Saeimas saņemtās un nosūtāmās korespondences aprites nodrošināšana:
— Saeimas lietu nomenklatūras izstrāde un aktualizācija;
— Saeimā saņemtās, nosūtāmās un iekšējās korespondences aprites nodrošināšana:
— Saņemtās korespondences aprites nodrošināšana,
— Likumdošanas un iekšējo dokumentu aprites nodrošināšana,
— Saeimas nosūtāmās korespondences nosūtīšana izmantojot pasta pakalpojumus, faksus
vai citus sakaru līdzekļus,
— Steidzamas Saeimas korespondences nogādāšana ar kurjeru,
— Saeimā saņemtās, nosūtāmās, likumdošanas un iekšējās korespondences aprites salīdzinošo rādītāju apkopošana;
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5. Saeimas pieņemto likumu, paziņojumu un Ministru kabineta noteikumu sagatavošana un
publicēšana oficiālajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.
6. Saeimas iespiedprodukcijas un reprezentācijas materiālu izstrāde:
— Saeimas informatīvo materiālu sagatavošana;
— Saeimas iespiedprodukcijas maketēšana.
7. Saeimas korespondenta sadarbība ar Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas
centru.
8. Projektu izstrāde un realizācija.
Saeimā saņemtās, nosūtāmās un iekšējās korespondences aprite notiek saskaņā ar Saeimas Prezidija 2007. gada lēmumu “Par Saeimas korespondences aprites kārtību”, kas reglamentē korespondences saņemšanu, apstrādi, reģistrāciju, apriti, izpildes kontroli, atbilžu sniegšanu, nosūtīšanu un
glabāšanu. Saeimas korespondence tiek reģistrēta, uzskaitīta, sistematizēta un aprakstīta elektroniskajā lietvedības sistēmā, kura nodrošina centralizētu dokumentu uzskaiti, meklēšanu, izpildes
kontroli un izziņu sniegšanu, kā arī iespēju iepazīties ar dokumentu tekstiem elektroniskā formātā.
Saņemtie un iekšējās aprites dokumenti tiek pievienoti sistēmas reģistrācijas kartītei. Elektroniskā
lietvedības sistēma tiek sistemātiski papildināta un uzlabota.
Saeimas lietu nomenklatūru attiecīgam laikposmam izstrādā, sagatavo un saskaņo ar Saeimas
Kancelejas Ekspertu komisiju Dokumentu nodaļas Lietvedības vadītājs. Attiecīgā gada lietu nomenklatūru apstiprina Saeimas Kancelejas direktors.
Saņemtās korespondences reģistrācija notiek šādos elektroniskās lietvedības sistēmas reģistros:
— juridisko personu korespondence,
— fizisko personu korespondence,
— likumdošanas iniciatīvas un ar tām saistītie dokumenti un iekšējās sarakstes dokumenti.
2008. gadā reģistrēti 15 049 saņemtie dokumenti, kas ir par 34 % mazāk nekā gadu iepriekš.
No tiem:
— juridisko personu iesniegumi — 7206 (samazinājums par 47 %);
— fizisko personu iesniegumi — 6248 (samazinājums par 8 %);
— likumdošanas dokumenti — 373 (pieaugums par 30 %);
— korespondence deputātiem ar atzīmi „Personīgi” — 1222 (samazinājums par 35 %).
Saeimas Dokumentu nodaļas Lietvedība tāpat nodrošina elektroniski parakstītu dokumentu saņemšanu, pārbaudi un apstrādi, kā arī to nosūtīšanu citām iestādēm vai privātpersonām. 2008. gadā
saņemti 85 elektroniski parakstīti dokumenti, kas ir gandrīz astoņkārtīgs pieaugums gada laikā.
Lietvedība nodrošina Saeimas struktūrvienībās reģistrēto likumdošanas un iekšējās sarakstes
dokumentu tālāko virzību. 2008. gadā tālākai virzībai nodoti 10 457 likumdošanas un iekšējās sarakstes dokumenti, kas atbilst iepriekšējā gada līmenim.
Lietvedība reģistrē nosūtāmo korespondenci, marķē aploksnes un ik dienas nodod nosūtīšanai,
nodrošina telegrammu nosūtīšanu un dokumentu piegādi ar kurjerpastu, kā arī nodrošina faksu nosūtīšanu. 2008. gadā nosūtītas 23 623 vēstules, kas ir par 14 % mazāk nekā gadu iepriekš, un 419 faksi
(samazinājums par 54 %).
Steidzami nosūtāmo korespondenci Lietvedība reģistrē un nekavējoties to nogādā adresātam ar
kurjeru. 2008. gadā ar Saeimas kurjeru nogādātas 973 vēstules.
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Kā parāda darbības rādītāji 2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, samazinājies Saeimā saņemtās
un reģistrētās korespondences skaits no juridiskām un fiziskām personām, kā arī struktūrvienībās
reģistrēto likumdošanas un iekšējās aprites dokumentu un nosūtītās korespondences skaits, savukārt būtiski palielinājies saņemto elektroniski parakstīto dokumentu skaits.

2007
2008

28 516
24 042
13 573
6 734

6 248

10 784
7 206

Saņemtie fizisko
personu iesniegumi Saņemtie juridisko
personu iesniegumi

10 457

Likumdošanas un iekšējās
aprites dokumenti

Nosūtītā
korespondence

Saeimas Kancelejas Dokumentu nodaļa tāpat nodrošina veidlapu, zīmogu, informatīvo materiālu, reprezentācijas materiālu un citu dokumentu maketēšanu, kā arī organizē to izgatavošanu poligrāfijas uzņēmumos Saeimas, tās struktūrvienību un deputātu vajadzībām.
Kopš 2003. gada palielinājies to iespiedmateriālu skaits, kas netiek pasūtināti poligrāfijas uzņēmumos ārpakalpojuma veidā, bet, izmantojot digitālās tehnoloģijas, tiek izgatavoti Saeimā. Tas
būtiski samazina materiālu sagatavošanas un izpildes laiku. Visvairāk ar iekšējiem resursiem tika
sagatavoti Saeimas Kancelejas Protokola nodaļas organizēto pasākumu programmas un ielūgumi,
kur pašu spēkiem izgatavotās produkcijas apjoms pārsniedz 90 %.
2008. gadā izveidots datorsalikums šādiem pasākumiem:
Nosaukums
Ārvalstu vizītes un diplomātu tikšanās
(ielūgumi, programmas, galda kartes, ēdienkartes, norādes u.c.)
Saeimas rīkotās starptautiskās konferences un semināri (izkārtnes, plakāti, ielūgumi,
piespraudes veida vārdu kartes, programmas, dokumentu priekšlapas, galda kartes u.c.)

pasākumu skaits
ap 34
4

Iedalījums pēc iespiedmateriālu veidiem 2008. gada realizētajiem datorsalikumiem:
Nosaukums

vienību skaits

Vizītkartes

ap 250

Veidlapas (t. sk. reģistrācijas kartītes)

ap 37

Zīmogi un spiedogi

ap 70

Deputātu un parlamentāro sekretāru balsošanas karšu sagatavošana iespiešanai

38

Caurlaižu pamatņu sagatavošana

12

Fotostudija
Pārskata periodā savu darbību veiksmīgi turpināja Saeimas Kancelejas Fotostudija. Lai nodrošinātu tai uzticēto pienākumu izpildi, 2008. gadā darbs tika organizēts vairākos virzienos.
Uz filmām vai digitāli tika izgatavots 31 portrets. Tika nodrošināta Saeimas deputātu un darbinieku, CVK un Saeimas apsardzes darbinieku fotogrāfiju izgatavošana dokumentiem: apliecībām
(pielaidēm), vīzām un pasēm. Papildināti vai nomainīti portreti Saeimas iekštīkla deputātu un dar58
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binieku fotogalerijā. Īpašiem reprezentācijas nolūkiem tika veikta portretu fotogrāfiju izgatavošana
Saeimas priekšsēdētājam, deputātiem, Ministru prezidentam un ministriem.
Gada laikā tika organizēta fotoekspozīciju izveide un noformēšana Saeimas namā: — regulāra
attēlu nomaiņa stendā “Politiskās aktivitātes” Saeimas vestibilā; — lielformāta fotoekspozīcija Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienā — deputātu grupu attēli no AP, 5., 6., 7., 8.
un 9. Saeimas. Tika sagatavota un nosūtīta Latvijas stendam izstādei Parīzē digitālā ekspozīcija “The
European identity’’.
Visu gadu veikta Saeimā notiekošo pasākumu foto dokumentācija (95 pasākumi): 58 Saeimas
priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja biedra tikšanās ar ārvalstu ārkārtējiem un pilnvarotiem vēstniekiem LR, pilnvarotajiem lietvežiem; citu valstu prezidentu, parlamentu priekšsēdētāju, ministru un
to vietnieku vizītes, parlamentāriešu sadarbības grupu delegācijas, starptautiskās konferences, forumi u.c. (37 pasākumi). Septiņām vizītēm izgatavoti dāvanu komplekti ar fotogrāfijām un CD-diskiem (vienai vizītei vidēji 10—15 komplekti. 72 krāsu fotogrāfijas no augšminētajām politiskajām
norisēm nodotas Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam.
Veikta Latvijas Republikas svētku, svinamo un atceres dienu foto dokumentācija (1991. gada barikāžu atcerei veltītie pasākumi; Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena; LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena; Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena;
Saeimas Jāņu dienas pasākums; Dziesmu svētki; Lāčplēša diena; LR proklamēšanas 90. gadadienai
veltītie pasākumi), kā arī citu pasākumu fotofiksācija (Dārza svētki ar vēstniekiem Jūrmalā; Eiropas
diena; Saeimas un nevalstisko organizāciju forums; Saeimas deputātu un darbinieku kārklu stādīšanas talka Jūrmalā; Ārvalstu investoru padomes tikšanās; Atvērto durvju diena “Apciemo ierēdni”;
dažādu ekspozīciju, izstāžu atklāšana Saeimas Sarkanajā zālē; Saeimas frakciju, komisiju vai nodaļu
sēžu kopfoto; Pasaules diena par cienīgu darbu pie Saeimas nama, pikets pret PVN četrkāršošanu
grāmatām u.c.).
Cauru gadu notikusi Saeimas komisiju darba regulāra foto dokumentācija un arhivēšana, iknedēļas sēžu foto dokumentācija un attēlu izgatavošana, īpašu uzmanību veltot tā brīža aktualitātēm,
piemēram, budžeta projekts un tā pieņemšana; valdības izstrādātā ekonomikas stabilizācijas plāna
pieņemšana u.c.
Visi fotomateriāli tiek digitāli arhivēti.

Informatīvais nodrošinājums
2008. gadā Dokumentu nodaļas darbinieki sadarbībā ar citām struktūrvienībām turpināja iepriekš iesāktos projektus, kā arī uzsāka jaunus. Pārskata gadā tika pabeigta Likumdošanas izstrādes
vadības sistēmas (LIVS) pilnveidošana. Tā sastāv no četriem blokiem: Likumprojektu reģistrs; Lēmumu projektu reģistrs; Pieprasījumu reģistrs; Jautājumu reģistrs.
2008. gadā tika turpināts darbs pie jaunā likumprojektu reģistra izstrādes, kas aizsākts 2006. gadā.
Sadarbībā ar Informācijas nodaļu un projekta izstrādes firmu AS „Exigen Latvia” pārskata gadā likumprojektu reģistrs tika būtiski pilnveidots, radot iespēju pievienot Saeimas sēžu stenogrammas
un balsojuma rezultātus par attiecīgo likumprojektu, tādējādi ir nodrošināta iespēja iepazīties ar
pilnu likumprojekta virzības ciklu.
2008. gadā sagatavota LIVS sistēmas lēmumu projektu, jautājumu un pieprasījumu reģistru atspoguļošana Saeimas mājaslapas iekštīklā un ārtīklā.
2008. gadā Dokumentu nodaļas pārstāvji piedalījās pie 2007. gadā uzsāktās Saeimas sēžu zāles
informatīvās sistēmas izstrādes. Plānots izveidot sistēmu, kurā tiks iekļauta trīs lielāko Saeimas informatīvo sistēmu — ELS (elektroniskā lietvedības sistēma), PVS (personāla vadības sistēma) un
LIVS (likumprojektu izstrādes vadības sistēma) — informācija. Saeimas sēžu zāles informatīvo sistēmu iecerēts pilnveidot tā, lai nodrošinātu sēžu darba kārtību veidošanu (piesaistot visus izskatāmos
dokumentus), operatīvu sēžu darba kārtību izmaiņu atspoguļojumu sēdes laikā, nodrošinot sēdes
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vadības sistēmu sēdes vadītājam, iekļaujot sistēmā debašu vadību un balsošanas sistēmu. Sistēmu
apvienošanas rezultātā attiecīgā informācija sēžu zālē tiks atspoguļota deputātiem uz displejiem un
operatīvi pārsūtīta uz Saeimas mājaslapas iekštīklu un ārtīklu. Vienlaikus jaunā sistēma nodrošinās
atgriezenisko saikni uz trim minētajām informatīvajām sistēmām, kā arī nodrošinās ērtāku un ātrāku pieeju informācijai par Saeimas darbu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Sistēmu paredzēts nodot
ekspluatācijā 2009. gada septembrī.
Izstrādājot jaunās dokumentu plūsmas datubāzes (likumprojektu, lēmumu projektu, jautājumu
un pieprasījumu reģistrs), kā arī Saeimas sēžu zāles informatīvo sistēmu, tika konstatēts, ka esošā
lietvedības sistēma ir novecojusi, kas vairs nespēj nodrošināt nepieciešamo ātrdarbību un elastīgi
pārorganizēt Saeimas dokumentu plūsmas. Tādēļ 2008. gada pavasarī tika organizēta sarunu procedūra par Saeimas elektroniskās lietvedības dokumentu sistēmas pārveidi. 2008. gada rudenī Dokumentu un Informācijas nodaļa sadarbībā ar AS „Exigen Latvia” ir uzsākusi darbu pie sistēmas pilnveidošanas. Pēc testu pabeigšanas jaunās lietvedības dokumentu sistēmas ekspluatāciju paredzēts
sākt 2010. gada novembrī līdz ar 10. Saeimas darbības sākumu.
Tehnikas nodaļa
2008. gadā Tehnikas nodaļa turpināja veikt tai uzticētos pienākumus, t.i., darbus, kas saistīti ar
Saeimas darbības tehnisko nodrošinājumu, audio signāla nodrošināšanu Latvijas Radio tiešraidēm,
Saeimas iekšējā TV tīkla darbību, nepieciešamos darbus dokumentu kopēšanā, foto izstāžu, foto
dokumentācijas sagatavošanā un datu sagatavošanu arhīvam. Nodaļas darbinieki tehniski nodrošinājuši Saeimas un Saeimas Prezidija sēžu, Saeimas telpās notiekošo semināru, konferenču un citu
pasākumu norisi. Nodrošināta video signāla padošana interneta pārraidei un šīs informācijas apstrāde arhivēšanai.
Uz dažādiem datu nesējiem atbilstoši likumiem un pēc komisiju pieprasījuma ierakstīti dažādi
pasākumi, tai skaitā ārvalstu parlamentu vadītāju uzstāšanās. Ieraksti apstrādāti ierakstīšanai CD
(vairāk nekā 60 ieraksti) un DVD (vairāk nekā 170 ieraksti, pieaugums salīdzinot ar 2007. gadu
5,6 reizes) matricēs.
Informācijas nodaļa
Pārskata periodā turpināta 2007. gadā uzsāktā Saeimas sēžu tiešraides videotranslācija Saeimas
mājaslapā. Sadarbībā ar pakalpojuma sniedzēju izveidots 2008. gada Saeimas sēžu videoarhīvs, bet
sadarbībā ar Latvijas Radio tika veidots Saeimas sēžu audioarhīvs.
Saeimas mājaslapā pilnveidota informācijas par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem atspoguļošana, kas nodrošina Saeimas likumdošanas darba lielāku caurskatāmību.
Tehniski nodrošināta regulāra informācijas publicēšana Saeimas mājaslapā un iekštīklā. Mājaslapu dienā vidēji apmeklē 2200 līdz 2800 unikālo lietotāju, vidēji tiek izpildīti 75 000 pieprasījumu. Saeimas iekštīklu dienā izmanto vidēji ap 360 lietotāju, vidēji tiek izpildīti 34 000 pieprasījumu.
Saeimas sēžu dienās resursu noslodze pieaug līdz pat 200 000 pieprasījumu Saeimas mājaslapā, kas
ir par 10 % vairāk nekā iepriekšējā gadā, un 50 000 pieprasījumu Saeimas iekštīklā.
Izmantojot Saeimas bibliotēkas un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja materiālus, 2008. gadā
Saeimā izveidotas divas izstādes.
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Saeimas bibliotēka
Bibliotēkas fonds
Izdevuma veids

Valoda
Latviešu

Angļu

Krievu

Pārējās

Kopā

Grāmatas

4896

3271

1143

811

10 121

Seriālizdevumi

413

65

31

10

519

Analītika

494

460

166

2

1122

5803

3796

1340

823

11 762

2008. gadā bibliotēka papildinājusies ar 805 jauniem izdevumiem. No fonda izslēgts 71 izdevums. Salīdzinot ar 2007. gadu Saeimas bibliotēkas fonds ir pieaudzis par 7%.
Izdevuma veids

Valoda
Latviešu

Angļu

Krievu

Pārējās

Kopā

234

183

30

1

448

Seriālizdevumu
jaunieguvumi

5

—

—

—

5

Analītika

55

224

73

—

352

294

407

103

1

805

Grāmatas

Pārskata gadā reģistrēto bibliotēkas lietotāju skaits bija 615 cilvēku. Izsniegtas 2748 vienības,
kas ir 1,53 reizes vairāk nekā gadu iepriekš. Bibliotēkas darbinieki izpildījuši ap 7000 izziņu, no tām
bibliogrāfiskas — ap 6525, adresālas — ap 400, tematiskas — ap 80.
Preses rakstu kopiju bāzei tiek caurlūkoti, izkopēti un indeksēti vairāk nekā 30 bibliotēkā esošie
laikraksti. Gada laikā izgatavotas ap 9450 kopiju (pieaugums 1,35 reizes) par 74 tēmām. Preses rakstu kopiju bāze papildināta ar 180 personālijām, 20 partiju un 20 organizāciju informāciju.
Rakstu apskatiem izmantoti 15 Latvijas un ārvalstu žurnāli, no tiem latviešu valodā 2, angļu —
7, vācu — 2, krievu — 4.
Lai nodrošinātu aktuālās informācijas pieejamību Informācijas nodaļā, 2008. gadā Informācijas
nodaļā tika pasūtināti 246 izdevumi. To sadalījums dots tabulā.
Izdevumu veids

Latvijas abonēšanas
centri

Ārzemju
abonēšanas centri

Dāvinājumi

Kopā

Laikraksti

86

4

2

92

Žurnāli

62

29

13

104

Statistikas materiāli

50

—

—

50

198

16

15

246

Nodaļas speciālisti veic arī periodisko izdevumu pasūtīšanu Saeimas Prezidijam, frakcijām, komisijām un Kancelejas struktūrvienībām. Plašsaziņas līdzekļu iedalījums lietotājiem sniegts tabulā.
Prese
Saeimas Kancelejas struktūrvienības

49

Citas Saeimas struktūrvienības

28

Prezidijs

35

Komisijas

47

Frakcijas

26
185

Lai nodrošinātu Saeimas deputātus un darbiniekus ar darbam nepieciešamo informāciju, bibliotēkas darbinieki uztur un regulāri atjauno 16 datubāzes, kas ir par 4 mazāk nekā iepriekš. Lietotājiem pieejamas šādas deviņas datubāzes: LURSOFT, EBSCO, EBSCO A—Z, Letonika, LETA, BNS,
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FACTIVA, WESTLAW un HeinOnline. Nodrošinot to pieejamību, Informācijas nodaļa slēdz un
atjauno līgumus, seko datubāzu attīstībai, kontrolē lietošanas režīmu, konsultē un apmāca lietotājus.
Veicot datu atlasi, klasificēšanu un ievadīšanu, Informācijas nodaļas darbinieki regulāri atjauno 7
datubāzes: elektronisko katalogu ALISE, Latvijas un Igaunijas tiesisko aktu krievu valodā datubāzi
Konsultant Plus, ārzemju preses apskatu (Eiroziņas), jaunāko grāmatu un žurnālu rakstu apskatu,
Interneta resursi, Agence Europe—DanteNet, Europolitics New Neighbours.

Deputātu darbības nodrošinājums
Pārskata gadā Stenogrammu nodaļas tulki nodrošināja mutvārdu (sinhronā un secīgā tulkošana) un rakstveida tulkošanu pēc Saeimas Prezidija locekļu, Saeimas komisiju, sadarbības grupu
ar citu valstu parlamentiem un pastāvīgo delegāciju pieprasījuma latviešu–angļu–latviešu valodā.
Rakstveidā pārtulkotas vairāk nekā 800 lappuses, veikta arī to rediģēšana un korektūras lasīšana
(tekstiem angļu valodā). Galvenokārt oficiālās uzrunas tulkotas Saeimas priekšsēdētājam G. Daudzem, veikti materiālu tulkojumi Saeimas sekretāram Dz. Rasnačam, deputātiem I. Circenei, L. Ozoliņam, A. Kāpostam, J. Strazdiņam, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Sociālo un darba
lietu komisijai, Ārlietu komisijai, Eiropas lietu komisijai, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un
Nacionālās drošības komisijai.
Nodrošināts sinhronais un secīgais tulkojums Saeimas pasākumos, Saeimas sēdēs, ārvalstu viesu vizīšu laikā Saeimā, Saeimas komisiju tikšanās laikā ar ārvalstu viesiem un ekspertiem, kā arī Saeimas parlamentārās sadarbības grupu tikšanās laikā ar attiecīgajiem ārvalstu partneriem. Kopējais
mutisko tulkojumu apjoms ir ap 400 stundām.
Stenogrammu nodaļas tulki nodrošināja mutvārdu un rakstveida tulkojumu Baltijas Asamblejas
Latvijas delegācijai 27. sesijas laikā, Baltijas Asamblejas Prezidija un komitejas sēdēs, kā arī citos
Baltijas Asamblejas pasākumos, piemēram konferencē par cilvēku tirdzniecības apkarošanas jautājumiem.
Tulkojums nodrošināts arī ārpus Latvijas, piemēram, Izglītības komisijas mācību brauciena laikā
uz Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības parlamentu priekšsēdētāju konferencē Lisabonā, Saeimas
priekšsēdētāja oficiālās vizītes laikā Bulgārijas Republikā, Centrāleiropas parlamentu priekšsēdētāju
samitā Prāgā, Saeimas priekšsēdētāja darba vizītes laikā Gruzijā.
2008. gadā tulki turpināja paaugstināt profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot dažādus kursus.
Sinhronais un secīgais tulkojums ārvalstu viesu vizīšu laikā dažādos pasākumos nodrošināts
arī krievu valodā, piemēram: Lietuvas Republikas, Krievijas Federācijas, Azerbaidžānas Republikas
ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku tikšanās laikā ar Saeimas priekšsēdētāju G. Daudzi; Krievijas Federācijas Revīzijas palātas priekšsēdētāja Sergeja Stepašina vizītes laikā Saeimā; Gruzijas parlamenta
Eiropas Integrācijas komisijas un Ķīnas Tautas Nacionālā Tautas kongresa Ārlietu komisijas delegācijas vizītes laikā Saeimā. Tika nodrošināts sinhronais tulkojums Baltijas Asamblejas 27. sesijas
laikā, kā arī citos Baltijas Asamblejas pasākumos — Baltijas Asamblejas Prezidija un komiteju sēdēs,
dažādās konferencēs. Nemazinās dokumentu tulkošana no latviešu valodas krievu valodā, ievērojot
Saeimas uzkrātās pieredzes ceļā uz Eiropas Savienību nodošanu tādām valstīm kā Gruzija, Ukraina,
Azerbaidžāna un Moldova.
Angļu valodas sinhrono, secīgo un rakstveida tulkošanu nodrošina nodaļas tulku grupa, bet tulkošanu krievu valodā — papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem — citi nodaļas speciālisti.
Darba apstākļu uzlabošanai pārskata periodā Informācijas nodaļas darbinieki plānveidīgi veica
84 morāli un fiziski novecojušo darba staciju nomaiņu. Atbilstoši Saeimas IS drošības noteikumiem
veikta Saeimas lokālajam tīklam pieslēgto datoru profilakse — pretvīrusu aizsardzības atjaunošana
un disku sakārtošana. Uzlabota pretvīrusu aizsardzības metode, pilnveidojot korporatīvo antivīrusa
servera risinājumu. Papildināta datoru lietotāju problēmu pieteikumu datubāze, precizēta izsaukumu uzskaite un problēmu novēršanai nepieciešamo darbību uzskaite.
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Sakarā ar Saeimas interneta pakalpojumu sniedzēja nomaiņu, tika mainīta Saeimas IS serveru
topoloģija, kā arī veiktas atbilstošas izmaiņas IS drošības pasākumos. Turpināta detalizēta Saeimas
IS atjaunošanas plāna izveide, kurā iekļauts pilnīgs Saeimas IS resursu apraksts, kā arī ar tiem saistītās procedūras un to apraksti. Plānu aktualizē ik pa 3 mēnešiem, izmaiņas veicot elektroniskā formā.
Lai uzlabotu Saeimas IS darbību, 2008. gadā uzsākta teorētiskā izpēte par virtualizācijas risinājumu
ieviešanas lietderību un tehniskajām iespējām.
Pārskata gadā pilnveidota un uzlabota Saeimas e-pasta sistēmas darbība. Izveidots serveru klasteris, kas nodrošina stabilu un nepārtrauktu e-pasta lietošanas iespēju. Uzlabots rezerves kopēšanas
mehānisms, šajā laikā vairs nav nepieciešams apstādināt “Lotus Domino” servisus, ir iespēja operatīvi atjaunot datus. Pieaugot surogātpasta sūtījumu izplatībai, 2008. gadā tika turpināts uzlabot
surogātpasta filtrēšanas servera darbība. 11 mēnešu laikā atfiltrēti aptuveni 3,4 miljoni surogātpastu
un 64 000 ar dažādiem vīrusiem inficētu e-pastu. 2008. gada decembrī iegādāta, uzstādīta un daļēji
integrēta Saeimas e-pasta sistēmā jauna anti-spam un anti-virus programmatūra. Ar tās palīdzību
gada pēdējā mēnesī bloķēti vairāk nekā 650 000 surogātpasta sūtījumu un 70 000 ar dažādiem vīrusiem inficētu e-pastu, kas ievērojami pārsniedz iepriekšējo vidējo mēneša rādītāju.
Lai pilnvērtīgāk izmantotu “Lotus Notes” licenču iespējas, uzsākts “Lotus Sametime” (nodrošina
iekšējo instant messaging (tūlītēju ziņapmaiņu)) un “Lotus Traveler” (nodrošina e-pastu, kalendāra,
kontaktu reālā laika sinhronizāciju starp mobilo telefonu un Saeimas e-pasta serveri ) pilotprojekts.
Veicot tehnisko nodrošinājumu, Tehnikas nodaļa 2008. gadā saņēma un izpildīja 282 deputātu
komisiju prezentācijas, audio ierakstu un tulkošanas iekārtu izmantošanas pieteikumus, no tiem
82 bija sinhronās tulkošanas un 70 sēžu audio ierakstu pieteikumi. Nodaļas darbinieki veica tehnikas uzstādīšanu un komisiju darbinieku konsultēšanu darbam ar diskusiju sistēmām un prezentācijas tehniku. Pārskata gada beigās diskusiju sistēmas ar audio ieraksta iespējām ir uzstādītas astoņās Saeimas deputātu komisiju zālēs, bet Saeimas Sarkanajā zālē un trīs Saeimas deputātu komisiju
zālēs ir uzstādītas arī stacionārās projekcijas sistēmas.
2008. gadā, izmantojot ārpakalpojumu, tika veikta DCN un apspriežu un diskusiju sistēmu apkope Sēžu zālē, Sarkanajā zālē un komisiju telpās.
Svētbrīži
Saeimas Kancelejas Protokola nodaļa katru ceturtdienu pirms Saeimas sēdes Saeimas kapelā
nodrošina svētbrīžu norisi. 2008. gadā Saeimas kapelā notikuši 36 svētbrīži, kurus vadīja triju konfesiju (luterāņu, baptistu un katoļu) mācītāji. Svētbrīžus regulāri apmeklēja ap 10 Saeimas deputātu
un darbinieku.

Pamatdarbības nodrošinājums
Pārskata periodā noslēgti 182 līgumi, no kuriem: 19 ir publiskie būvdarbu līgumi; 47 — publiskie piegādes līgumi; 43 — publiskie pakalpojumu līgumi; 5 ir nomas līgumi; 67 — pakalpojumu un
piegāžu līgumi, nepiemērojot iepirkuma procedūras (līdz Ls 1000); viens publisks piegādes līgums,
kurš slēgts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 4. panta 3. daļu.
Lai nodrošinātu apstiprinātos deputātu un struktūrvienību darbinieku komandējumus, Iepirkumu nodaļa sagatavoja Prezidija lēmuma projektus par Saeimas deputātu un darbinieku komandējumiem un grozījumus jau pieņemtajos Prezidija lēmumos, sadarbojoties ar Finanšu nodaļu un Starpparlamentu attiecību biroju. Kopumā sagatavoti 320 Prezidija lēmumu projekti par 351 deputātu un
266 darbinieku komandējumiem.
Pārskata periodā Iepirkuma nodaļas darbinieki:
— izstrādājuši optimālākos braucienu maršrutus un piegādājuši kopumā 501 aviobiļeti;
— rezervējuši vietas 97 ārvalstu viesnīcās;
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— sadarbojoties ar ceļojuma aģentūrām, pieteikuši VIP zāles lidostās;
— sadarbojoties ar LR vēstniecībām ārvalstīs, pieteikuši deputātu un darbinieku sagaidīšanu
ārvalstīs;
— sagatavojuši dokumentus iesniegšanai vēstniecībās vīzu noformēšanai, atsevišķos gadījumos
sadarbojušies ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu un LR vēstniecībām ārvalstīs;
— noformējuši dokumentus vīzu saņemšanai. Kopumā tika saņemtas deviņas Azerbaidžānas
Republikas vīzas, deviņas Ķīnas Tautas Republikas vīzas, septiņas Dienvidāfrikas Republikas vīzas, piecas Amerikas Savienoto Valstu vīzas, trīs Jordānijas vīzas, trīs Kazahstānas
Republikas vīzas, viena Krievijas Federācijas vīza, viena Kuveitas vīza, viena Ugandas vīza;
— sagatavojuši dokumentus iesniegšanai LR Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā LR
vīzu noformēšanai astoņiem ārvalstu pilsoņiem;
— sagatavojuši dokumentus iesniegšanai darījumu braucienu apdrošināšanas polišu noslēgšanai.
Saimnieciskā darbība
Viens no Iepirkumu nodaļas pamatuzdevumiem ir nodrošināt Saeimas deputātus un darbiniekus ar nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem, kā arī veikt būvdarbu iepirkumus. Otrs pamatuzdevums ir nodrošināt ar Saeimas Prezidija lēmumu un Saeimas Kancelejas direktora vietnieka
rīkojumu apstiprinātos Saeimas deputātu un struktūrvienību darbinieku komandējumus.
Lai nodrošinātu saimnieciskās darbības izpildi, Iepirkumu nodaļa piemēro iepirkuma procedūru reglamentējošos aktus, apkopo un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam Publisko iepirkumu
gada pārskatu par Saeimas Kancelejas veiktajiem iepirkumiem.
2008. gadā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu organizētas 97 iepirkumu procedūras, tostarp
3 atklāti konkursi; 3 sarunu procedūras; 9 cenu aptaujas. Saeimas Kancelejas mājas lapā tika publicēti 82 paziņojumi par iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu.
Ekspluatācijas nodaļas pamatuzdevums ir veikt Saeimas ēku un telpu apsaimniekošanu. Nodaļa
nodrošina visu Saeimas ēkās ierīkoto inženiertehnisko komunikāciju, sistēmu un iekārtu nepārtrauktu darbību un veic to profilaktisko apkopi un remontu. Ēku kapitālā remonta un rekonstrukcijas darbi 2008. gadā tika veikti par 140 865 latiem. Nozīmīgākie kapitālā remonta darbi ir:
— balkona rekonstrukcija Jēkaba ielā 11;
— jumta skārda seguma remonta pirmā kārta Jēkaba ielā 11;
— celtniecības un elektromontāžas darbi dīzeļģeneratora uzstādīšanai Jēkaba ielā 11;
— fasādes izgaismošana Jēkaba ielā 10/12;
— logu renovācijas pirmā kārta Jēkaba ielā 10/12;
— Sabiedrisko attiecību biroja darba telpu paplašināšana Jēkaba ielā 16.
Finanses
Saskaņā ar LR Satversmi Saeima ir finansiāli patstāvīga iestāde. Pēc izskatīšanas komisijās un
apstiprināšanas Prezidijā tās budžeta pieprasījums iesniedzams finanšu ministram iekļaušanai valsts
budžeta likuma projektā bez grozījumiem. Par Saeimas saimniecību lemj Prezidijs pēc Saimnieciskās komisijas ierosinājumiem. Finanšu rīkotājs ir Prezidijs vai tā iecelta Saeimas amatpersona. Saeimas grāmatvedību, izdevumu lietderību, likumību un gada pārskatus pārbauda Publisko izdevumu
un revīzijas komisija.
Ņemot vērā struktūrvienību priekšlikumus, Saimnieciskās komisijas un Prezidija norādījumus,
pārskata gadā Saeimas Kancelejas Finanšu nodaļā tika sastādīta Saeimas budžeta izdevumu tāme,
sagatavots ikgadējais konsolidētais budžets un finanšu gada pārskats, nodrošināta iestādes saimnie64
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ciskās un finansiālās darbības grāmatvedības uzskaite.
Saeimas Kanceleja nodrošināja Saeimas darbību un pamatfunkciju izpildi Latvijas Republikas
Saeimai piešķirtā finansējuma ietvaros, veicot kopējā budžeta finanšu administrēšanu trīs budžeta
programmu izpildē, atbilstoši 2008. gada apstiprinātajam valsts budžetam. Pārskatā sniegtā informācija ir divu iestāžu — Latvijas Republikas Saeimas un Saeimas autobāzes pārskatu kopsavilkums,
kas ietver sevī trīs programmas: Saeimas darbības nodrošināšana; Iemaksas starptautiskajās organizācijās; Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana.
2008. gadā Latvijas Republikas Saeimas kopbudžets bija plānots 15 047 784 latu apjomā, ko
veidoja dotācija no valsts pamatbudžeta — 14 788 784 latu, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem —
259 000 latu.
Kopējais budžeta līdzekļu izlietojums un rādītāju izpilde 2008. gadā atspoguļots Saeimas finansējuma un tā izlietojuma tabulā.
2008. gada pamatbudžeta dotācijas atlikums 31. decembrī bija 772 193 lati, kas izveidojies finanšu līdzekļu racionālas un taupīgas izlietošanas politikas rezultātā, panākot valsts budžeta deficīta
samazināšanu par gandrīz astoņsimt tūkstošiem latu.
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Saeimas finansējums un tā izlietojums
Rādītāji
Resursi izdevumu segšanai
1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi

15047784

15157829

14788784

14788784

259000

369045

15199114

14533283

1. Uzturēšanas izdevumi

14313097

13658493

Atlīdzība

11889112

11455291

2103023

1999312

408720

383488

1335853

1171785

t.sk.pasta, telefonu un citu sakaru pakalpojumu apmaksa

167372

149379

izdevumi par komunālajiem maksājumiem

226035

216171

ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie
pakalpojumi, reprezentācijas izdevumi

350295

303075

remonta darbu un iestādes uzturēšanas pakalpojumu apmaksa

334175

295336

informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksa

150326

112373

telpu un inventāra, zemes īre un noma

62850

61553

citi pakalpojumi

44800

33898

471080

450707

t.sk.kancelejas preces un inventārs, saimnieciskie izdevumi
deputātu komisijām un frakcijām

139540

124614

izdevumi par kurināmo un enerģētiskiem materiāliem, t.sk.
degvielas iegāde Saeimas autobāzei

175555

172762

1200

757

t.sk.valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Pakalpojumu apmaksa

Materiālu, energoresursu un inventāra iegāde

medikamenti
kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

154785

152574

Grāmatu un žurnālu iegāde

31000

28920

Nodokļu maksājumi

67709

66020

109623

102282

109623

102282

t.sk.EDSO

4100

3813

NATO parlamentārā asambleja

5500

3215

17940

13178

1223

1223

78000

78000

2460

2456

400

397

2. Kapitālie izdevumi

886017

874790

2.1. zeme

187698

187698

2.2. kustamie īpašumi, t.sk.

405954

398154

186576

178784

Starptautiskā sadarbība
Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Starpparlamentu savienība
ES starpparlamentu informācijas apmaiņas pastāvīgā
korespondenta finansējums
Baltijas asambleja
Baltijas jūras valstu konference
IFLA (starptautiska bibliotēku un informācijas dienestu organizācija)

datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

45954

45954

130890

130888

42534

42528

nemateriālie ieguldījumi

105006

102049

kapitālais remonts

187359

186889

transporta līdzekļi
saimniecības pamatlīdzekļi
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