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Godātie lasītāji!
Ir noslēgusies 9.Saeimas 2008.gada pavasara sesija, kas bija garākā sesija kopš Latvijas valstiskās
neatkarības atgūšanas. Saeimai šis bija spraigs atbildīga darba cēliens ar ļoti plašu izskatīto un
pieņemto iekšpolitiski un ārpolitiski nozīmīgu lēmumu loku.
Pavasara sesijā Saeima izskatīja vairākus nozīmīgus sociālos, ar pensijām saistītus jautājumus,
strādāja ar pašvaldību reformas likumdošanas dokumentiem, ratificēja Lisabonas līgumu. Lai
mazinātu inflācijas negatīvo ietekmi, Saeimas komisijas risināja sabiedrībai aktuālus jautājumus, kas
uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Pavasara sesija bija īpaša arī ar to, ka Saeimai bija jāvērtē divi
vēlētāju iesniegtie likumprojekti. Sesijas noslēgumā Saeima pieņēma 2008.gada valsts budžeta
grozījumus, kas bija nozīmīgs solis ekonomiskās situācijas stabilizācijai, samazinot tēriņus ar mērķi
ierobežot inflāciju. Deputāti rada iespēju samazināt arī Saeimas izdevumus.
Ik dienas Saeimā var sastapt arvien vairāk nevalstisko organizāciju pārstāvju, kuri Saeimas komisijās,
kopā ar deputātiem rod iedzīvotājiem un valstij aktuālu jautājumu labākos risinājumus. Es vēlos īpaši
uzsvērt panākto progresu Saeimas saziņā ar sabiedrību, ko apliecina Saeimas un nevalstisko
organizāciju sadarbības pilnveidošanās. Pavasara sesijas laikā notika otrais Saeimas un nevalstisko
organizāciju forums, kurā piedalījās gandrīz simts pārstāvji no septiņdesmit nevalstiskajām
organizācijām. Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbības uzlabošana ir būtisks solis
demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanā Latvijā, tāpēc paužu cerību, ka šī sadarbība
nākotnē attīstīsies un kļūs vēl produktīvāka.
Šajā izdevumā ikviens interesents var atrast apkopojumu par katras Saeimas komisijas padarīto
2008.gada pavasara sesijas laikā. Ceru, ka sabiedrība tikpat aktīvi iesaistīsies arī turpmākajā
likumdošanas pilnveides procesā, lai veidotu Latviju par plaukstošu labklājības valsti.

Patiesā cieņā,
Gundars Daudze,
Saeimas priekšsēdētājs
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ĀRLIETU KOMISIJA

Priecē, ka šajā sesijā tālāku attīstību guvuši vairāki Ārlietu komisijas
iepriekš akcentēti jautājumi. Pēc mūsu iniciatīvas izveidota īpaša
komiteja, kas strādā pie valsts deviņdesmit gadu jubilejas organizēšanas.
Tāpat virzību guvis jautājums par kibernoziegumu novēršanas kārtību,
kas ir īpaši aktuāls laikā, kad virtuālā pasaule nepazīst starpvalstu robežas.
Šī sesija ir bijusi spilgta arī ārpolitikas jomā. Viens no galvenajiem notikumiem ir Lisabonas līguma
ratifikācija. Esmu gandarīts, ka Saeimas deputāti šajā jautājumā bijuši pragmatiski un jautājumu
skatījuši pēc būtības, nedaloties pozīcijā un opozīcijā. Tāpat uz priekšu virzījies darbs ar vairākiem
starpvalstu līgumiem. Tā, piemēram, pavasara sesijas pēdējā sēdē galīgajā lasījumā ratificēta Latvijas
un Krievijas vienošanās par apbedījumiem otras valsts teritorijā. Pirmajā lasījumā esam ratificējuši abu
valstu līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā un gaidām atbildes gājienu no Krievijas puses.
Sesijas laikā esam rūpīgi sekojuši notikumu attīstībai mūsu partnervalstīs - Gruzijā, Ukrainā un
Moldovā - un attīstības sadarbības ietvaros dalījušies ar Latvijas pieredzi reformu procesā.

Andris Bērziņš,
Ārlietu komisijas priekšsēdētājs
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SESIJAS KOPSAVILKUMS
Ārlietu komisijai Saeimas pavasara sesijā notika 21 sēde. Komisija izskatīja vairākus starptautiskas nozīmes
likumprojektus, apstiprināja pievienošanos vairākām nozīmīgām konvencijām, kā arī sekoja līdzi un diskutēja
par ārpolitikas aktualitātēm. Savukārt Baltijas lietu apakškomisija strādāja 19 sēdēs, kurās sprieda par Baltijas
reģionam svarīgiem jautājumiem.
Ārlietu komisija kā atbildīgā komisija šajā sesijā ir skatījusi 15 likumprojektus. Galīgajā lasījumā pieľemti 10
komisijas kompetencē esoši likumprojekti. Tāpat Ārlietu komisija pieľēma vairākus paziľojumus saistībā ar
daţādiem starptautiskiem notikumiem, tikās ar ārvalstu parlamentu delegācijām un vēstniekiem.
LIKUMDOŠANA
Pavasara sesijā Ārlietu komisija kā atbildīgā komisija izskatīja likumprojektu „Lisabonas līgums, ar ko groza
Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu”. Ľemot vērā tā ietekmi uz
Eiropas Savienības (ES) nākotni un katru dalībvalsti atsevišķi, komisija aicināja visas pārējās Saeimas
komisijas atbilstoši savai kompetencei sniegt atzinumu par minēto līgumu. Lisabonas līgums paredz
efektīvāku, pārskatāmāku un demokrātiskāku ES institūciju darbību un lēmumu pieľemšanas procesu,
paplašina nacionālo parlamentu lomu lēmumu pieľemšanā, kā arī palīdz ES labāk reaģēt un jaunajiem
mūsdienu izaicinājumiem.
Tāpat šajā sesijā Saeima ratificēja likumprojektu „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas
valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu
statusu Latvijas Republikas teritorijā”. Vienošanās paredz kārtību, kādā katra no pusēm veic apbedījumu
apzināšanu, ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību. Abas valstis informēs par apbedījumu esamību, to
atrašanās vietu un stāvokli, kā arī apmainīsies ar informāciju par apbedīto sarakstiem. Latvija un Krievija
saskaľā ar savas valsts tiesību aktiem sniegs nepieciešamo atbalstu otras valsts pilsoľiem, kas apmeklēs
apbedījumus. Paredzēts, ka katra valsts piešķir zemes gabalus, kuros atrodas vai no jauna tiek ierīkoti otras
puses apbedījumi, bez atlīdzības un uz neierobeţotu laiku. Tāpat katra valsts sedz izdevumus par tās teritorijā
esošu apbedījumu uzturēšanu.
Pavasara
sesijā
komisija
turpināja skatīt likumprojektu
„Starptautiskās
palīdzības
likums”, un tas tika akceptēts
virzīšanai trešajā - galīgajā
lasījumā. Šis likumprojekts
nosaka attīstības sadarbības
politikas plānošanu un sociālo
garantiju
apjomu
Latvijas
civilajiem
ekspertiem
starptautiskajās misijās.
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AKTUALITĀTES
Komisijas deputāti turpināja rūpīgi sekot līdzi notikumiem pasaulē. Ārlietu komisija ar nozares speciālistiem
diskutēja par svarīgiem starptautiskiem jautājumiem:
 gan pirms, gan pēc NATO sanāksmes Bukarestē komisija uzklausīja Ārlietu ministrijas pārstāvju
ziľojumus un pārrunāja sanāksmes aktualitātes;
 deputāti ar Ārlietu ministrijas speciālistiem pārrunāja situācijas saasinājumu Tibetā, pauda satraukumu
par vardarbības uzliesmojumiem Tibetā un aicināja iesaistītās puses uz dialogu;
 koordinētas un vienotas valsts ārpolitikas ietvaros komisija turpināja regulāru dialogu ar Valsts
prezidentu Valdi Zatleru; tiekoties ar prezidentu, komisijas deputāti pārrunāja NATO sanāksmes
Bukarestē rezultātus, attīstības sadarbības prioritātes un tuvākā laika perspektīvas attiecībās ar
Krieviju;
 komisija pieľēma paziľojumu par situācijas attīstību Gruzijā, atbalstot tās suverenitāti un teritoriālo
vienotību un kritiski vērtējot Krievijas soļus papildu saspīlējuma radīšanai Abhāzijā;
 gatavojoties ES un Krievijas sarunu par sadarbības līgumu turpinājumam, komisija iepazinās ar
Lietuvas pozīciju ES mandātam sarunām ar Krieviju un izteica atbalstu stingrākai ES nostājai par
Moldovas un Gruzijas konfliktu risināšanu.
Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) foruma ietvaros komisijas deputāti tikās ar NVO pārstāvjiem, lai
pārrunātu Latvijas ārpolitikas aktualitātes. Diskusiju galvenā tēma bija attīstības sadarbības politikas
problemātika un NVO iesaiste.
Ārlietu komisijas deputāti tikās ar vairāku valstu parlamentārajām delegācijām. Tiekoties ar Vācijas
Bundestāga Vācijas - Latvijas parlamentārās sadarbības grupas deputātiem tika pārrunātas Lisabonas līguma
aktualitātes un Baltijas jūras reģiona vides jautājumi. Sarunā ar Slovēnijas Nacionālās Asamblejas pārstāvjiem
deputāti iepazinās ar Slovēnijas prezidentūras ES organizatoriskajiem aspektiem. Savukārt, tiekoties ar
Lietuvas parlamenta priekšsēdētāju, puses vienojās par vienlaicīgu Lisabonas līguma ratifikācijas procesa
pabeigšanu abu valstu parlamentos.
Pēc komisijas priekšsēdētāja uzaicinājuma maijā Rīgā viesojās Polijas parlamenta Ārlietu komisijas vadītājs
Kšistofs Liseks. Ar Polijas kolēģi pārrunātas iespējas ciešākai parlamentārajai sadarbībai, diskutēts par ES
kaimiľu politiku Austrumu virzienā, kā arī par enerģētikas jautājumiem.
Atsaucoties uz ASV vēstniecības Latvijā priekšlikumu, Ārlietu komisijas deputātiem bija iespēja tikties ar ASV
valsts sekretāres palīga vietnieku Eiropas un Eirāzijas lietās Metjū Brizu, kurš iepazīstināja ar ASV redzējumu
par situācijas attīstību Gruzijā un iespējamo Abhāzijas konflikta noregulējumu. Tāpat puses apmainījās
viedokļiem par enerģētikas politiku un Kaukāza reģiona lomu.
Komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziľš pavasara sesijas laikā tikās ar Gruzijas, Lietuvas, Horvātijas un Ķīnas
vēstniekiem, kā arī ar Centrālāzijas pārstāvjiem un Maķedonijas ţurnālistiem.
Komisijas deputāti piedalījās ES prezidentūras organizētajā Ārlietu komisiju vadītāju sanāksmē Slovēnijā,
Eiroparlamenta Ārlietu komitejas organizētajā sanāksmē Briselē, Baltijas un Ziemeļvalstu Ārlietu komisiju
vadītāju sanāksmē Pērnavā un citos starptautiskos pasākumos.
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BUDŢETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

Komisija šajā darba cēlienā strādājusi patiesi intensīvi, un es nezinu
nevienu darba dienu, kad mēs nebūtu saskārušies ar ārkārtīgi
svarīgiem likumprojektiem. Pavasara sesijas svarīgākais jautājums
acīmredzot bija pēdējā sēdē apstiprinātie budžeta grozījumi, kuru
sagatavošana bija patiesi smags un atbildīgs darbs. Protams, līdztekus
komisija turpina slīpēt gan 9.Saeimā, gan iepriekšējos sasaukumos pieņemtos likumus.
Rudens sesija nepārprotami nāks ar nākamā gada budžetu, taču paredzams, ka valdība līdz ar to
iesniegs Saeimā arī paketi ar grozījumiem nodokļu likumos. Tie varētu skart iedzīvotāju ienākuma
nodokli, pievienotās vērtības nodokli un citas jomas.

Kārlis Leiškalns,
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs
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SESIJAS KOPSAVILKUMS
Saeimas pavasara sesijas laikā Budţeta un finanšu (nodokļu) komisija ir sasaukusi 43 sēdes, kurās ir izskatīti
kopskaitā 37 likumprojekti. No tiem 32 izskatīti kā atbildīgās komisijas likumprojekti, bet kā līdzatbildīgās - pieci
likumprojekti. Izmantojot likumdošanas iniciatīvu, komisija šajā sesijā izstrādāja un iesniedza divus
likumprojektus. Saeimā šajā sesijā galīgajā lasījumā ir pieľemti 19 Budţeta un finanšu (nodokļu) komisijas
virzīti likumprojekti, no kuriem četri - kā steidzami.
LIKUMDOŠANA
Pavasara sesijas svarīgākais jautājums bija pēdējā Saeimas sēdē apstiprinātie 2008.gada budţeta
grozījumi, kas paredz ietaupīt valsts budţeta līdzekļus. Izskatot minēto likumprojektu, komisijas sēdēs
piedalījās gan ministru prezidents Ivars Godmanis, gan finanšu ministrs Atis Slakteris.

Lai nodrošinātu pienācīgu reglamentējošo noteikumu izveidošanu pārapdrošināšanas darījumiem un ieviestu
Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvas, komisijas deputāti pabeidza darbu pie
Pārapdrošināšanas likuma, kas ir jauns likums. Saistībā ar šo likumu tika veikti grozījumi likumā „Par
zvērinātiem revidentiem” un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā.
Komisija turpināja darbu pie likumprojektiem „Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums” un
„Grozījums Kredītiestāţu likumā”. Šos likumprojektus paredzēts turpināt izskatīt rudens sesijā.
Šīs sesijas laikā komisija uzsāka darbu pie likuma grozījumiem, kas paredzēs 30 procentu atlaidi, iegādājoties
obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi lauksaimniecībā izmantojamai traktortehnikai un tās piekabēm.
Komisija sāka darbu pie grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Tie paredz strādājošo
pensionāru ienākumam piemērot tādu pat neapliekamo minimumu, kā citiem strādājošajiem, tā veicinot
pensionāru ieinteresētību turpināt strādāt arī pēc pensijas vecuma sasniegšanas.
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Lai ieviestu ES direktīvas, komisija izskatīja un galīgā lasījumā pieľēma likumprojektus „Grozījumi
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likumā” un „Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”.
Tāpat šajā sesijā pabeigts darbs pie likumprojektu paketes, kas nodrošina vienas pieturas aģentūras principa
ievērošanu.
AKTUALITĀTES
Budţeta un finanšu (nodokļu) komisija, atbilstoši likumam par budţetu un finanšu vadību, neiebilda
apropriācijas palielināšanai izdevumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieľēmumiem, ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekļiem, gadskārtējā valsts budţeta izpildes procesā veiktajiem transfertiem,
neietekmējot valsts budţeta finansiālo deficītu. Tāpat komisijas deputāti iepazinās ar Finanšu ministrijas
informatīvo ziľojumu par valsts budţeta izpildi 2008.gada pirmajā ceturksnī.
Sesijas laikā komisijas deputāti tikās ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru, Starptautiskā Valūtas fonda
pārstāvjiem, Ārvalstu investoru padomi, kā arī ar Lietuvas Republikas delegāciju. Tāpat arī komisijas deputāti
iepazinās ar pētījumu par nerezidentu ieguldījumu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.
Pavasara sesijā komisijas deputāti izskatīja arī jautājumus, kas saistīti ar amatpersonu apstiprināšanu un
atbrīvošanu no amata. Tā komisija nolēma atbalstīt Irēnas Krūmanes apstiprināšanu par Finanšu un kapitāla
tirgus komisijas priekšsēdētāju. Komisija izskatīja arī frakciju izvirzītos kandidātus parlamenta pārstāvja
izvirzīšanai Ziemeļu Investīciju bankas Kontroles komitejā.
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JURIDISKĀ KOMISIJA

Viens no svarīgākajiem Juridiskās komisijas kompetences jautājumiem
šajā sesijā viennozīmīgi saistīts ar priekšlikumiem mūsu valsts
Satversmes pilnveidošanai. Komisija tam veltījusi ārkārtīgi lielu
uzmanību, gan strādājot komisijas sēdēs, gan konsultējoties ar tiesību
ekspertiem. Jautājums par Saeimas priekšlaicīgas atlaišanas mehānismu
būs dienas kārtībā arī šovasar, un esmu iecerējusi runāt par to
tradicionālajā juristu konferencē Bīriņos.
Pieņemti būtiski grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas paredz tiesnešu kvalifikācijas celšanu un regulē
tiesnešu ētikas jautājumus. Iepriecinoši, ka patlaban jau ir izveidota pirmā tiesnešu ētikas komisija.
Šajā sesijā esam ievērojami pilnveidojuši Civilprocesa likumu attiecībā uz kasācijas instances darbu.
Apjoma ziņā ļoti liels darbs paveikts pie Kriminālprocesa likuma, jo, gatavojot to otrajam lasījumam,
iesniegto priekšlikumu skaits pārsniedza četrus simtus. Šie priekšlikumi jāvērtē īpaši rūpīgi, jo katram
pantam un katram vārdam likumā ir būtiskas tiesiskas sekas.
Šajā sesijā komisijai bijusi ļoti veiksmīga sadarbība ar tiesnešiem, Tieslietu ministriju un citiem
tieslietu ekspertiem.

Vineta Muižniece,
Juridiskās komisijas priekšsēdētāja
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SESIJAS KOPSAVILKUMS
Juridiskās komisijas deputāti pavasara sesijā kopumā sanākuši uz 62 sēdēm. Komisija strādāja ar 37
likumprojektiem kā atbildīgā komisija un ar sešiem - kā līdzatbildīgā komisija. Juridiskajai komisijai kā
atbildīgajai komisijai šajā sesijā nodoti 19, bet kā līdzatbildīgajai komisijai - desmit likumprojekti. Pavasara
sesijas laikā Saeima pieľēma 16 komisijas virzītus likumus.
Komisija izskatīja un sagatavoja virzīšanai Saeimā 57 lēmumu projektus par amatpersonu iecelšanu,
apstiprināšanu vai atbrīvošanu no amata. Lai palielinātu tiesnešu skaitu administratīvajā rajonā tiesā, komisija
virzīja izskatīšanai Saeimā lēmuma projektu „Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu
(pilsētu) tiesās”.
Juridiskajai komisijai ir izveidotas divas apakškomisijas. Apakškomisija darbam ar Tiesu iekārtas likumu
notikušajās trīspadsmit sēdēs strādāja pie likumprojekta „Tiesu iekārtas likums” sagatavošanas 2.lasījumam,
diskutējot par Tieslietu padomes statusu, kompetenci un funkciju apjomu un citiem likumprojektā risinātajiem
konceptuālajiem jautājumiem. Savukārt Apakškomisija darbam ar Kriminālprocesa likumu pavasara sesijā
sanāca uz divām apakškomisijas sēdēm, kurās strādāja pie Kriminālprocesa likuma grozījumiem.
LIKUMDOŠANA
Pavasara sesijā Saeima pieľēma vairākus būtiskus komisijas virzītus likumus.
Grozījumi Civilprocesa likumā precizē spēkā esošo regulējumu attiecībā uz apelācijas instances tiesas
sprieduma stāšanos likumīgā spēkā Civilprocesa likumā iekļauto regulējumu saistībā ar Maksātnespējas
likuma spēkā stāšanos, kā arī precizē procesuālo darbību nosaukumus atbilstoši to būtībai, paplašinot
Augstākās tiesas Senāta kompetenci. Grozījumi izstrādāti, konsultējoties ar Augstākās tiesas Senāta
pārstāvjiem.
Grozījumi Kriminālprocesa likumā paredz ieviest Padomes Ietvarlēmumu par savstarpējas atzīšanas
principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām. Tie nosaka, ka Latvija izpilda ES dalībvalsts
pieľemto nolēmumu par naudas sodu un šajā pašā nolēmumā noteikto maksājumu valsts kompensācijai
cietušajam vai lēmumu par procesuālo izdevumu atlīdzību. Kompetentā iestāde ES dalībvalstī pieľemtā
nolēmuma par mantiska rakstura piedziľu atzīšanai Latvijā ir tiesa.
Saeimas pieľemtie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā:
 paredz precizēt terminoloģiju atbilstoši grozījumiem Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā,
vienlaicīgi palielinot administratīvā soda lielumu par valsts ugunsdrošības prasību pārkāpšanu;
 paredz palielināt soda apmēru par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā;
turpmāk darba devēju varēs sodīt par valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas vai minimālās
stundas tarifa likmes nenodrošināšanu darbiniekiem, kas tiek nodarbināti normālā darba laika ietvaros;
 nosaka administratīvo atbildību par informācijas nesniegšanu tiesībsargam pēc tā pieprasījuma
noteiktā termiľā un apjomā, kā arī atbildību par nepatiesas informācijas sniegšanu tiesībsargam;
 nosaka amatpersonu atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem fizisko personu datu aizsardzības
jomā;
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nosaka sodu par normatīvajos aktos noteikto enerģētisko kultūraugu ES atbalsta shēmas nosacījumu
neievērošanu; sodi paredzēti enerģētisko kultūraugu atzītajiem savācējiem un pirmajiem
pārstrādātājiem;
paredz atľemt 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;
paredz pastiprināt kuģošanas līdzekļu uzraudzību, kā arī ūdens satiksmes dalībnieku drošību iekšējos
ūdeľos;
paredz bargākus sodus par būvniecību bez tehniskajiem noteikumiem; līdz šim salīdzinoši nelielie sodi
veicināja situāciju, ka samaksāt sodu ir lētāk nekā ievērot vides aizsardzības prasības, un būvniecība
ļaunprātīgi tiek uzsākta bez tehnisko noteikumu saľemšanas un vēlāk legalizēta;
paredz lielākus sodus par kāpu izbraukāšanu; saskaľā ar grozījumiem sods par mehānisko
transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpumiem Baltijas jūras kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai
īpaši aizsargājamā dabas teritorijā būs robeţās no 50 līdz 100 latiem - iepriekšējo 20 - 50 latu vietā.
Ja autovadītājs pārkāpumu gada laikā izdarīs atkārtoti, sods būs no 100 līdz 250 latiem; līdzšinējais
naudas soda apmērs daudzus neattur no kāpu izbraukāšanas: gada laikā konstatēti 352 pārkāpumi;
palielina sodu par neatļautu auto novietošanu invalīdiem paredzētajās stāvvietās - turpmāk tas būs 40
lati iepriekšējo 20 latu vietā;
maina vai precizē personu atbildību par pārkāpumiem ceļu satiksmes, ūdenstransporta vadīšanas un
personas datu aizsardzības jomā, kā arī precizē amatpersonu pilnvaras sodu uzlikšanā.

Likums „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” papildināts ar 19.¹ pantu, lai
atrisinātu problēmu, ka persona, kas aizturēta par mantas zādzību nelielā apmērā, bieţi nesaľem nekādu
sodu. Tiesībaizsardzības iestāţu vidū pastāvēja daţāda izpratne par to, kad noziedzīgs nodarījums, kas
saistīts ar svešas kustamas mantas nolaupīšanu (zādzība no tirdzniecības vietas), ir pabeigts un kad tas
palicis tikai mēģinājuma stadijā. Tagad šī problēma atrisināta: svešas kustamas mantas nolaupīšana (zādzība
no tirdzniecības vietas) ir pabeigta ar brīdi, kad persona to prettiesiski ieguvusi, neatkarīgi no tā, vai šai
personai bija iespēja rīkoties ar attiecīgo mantu kā ar savu.
Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā ievieš jaunu tiesību institūtu - zvērinātu advokātu
vecākie. Tie organizē tiesas darbības teritorijā praktizējošo advokātu darbu, kā arī sastāda advokātu deţūru
grafikus valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības veikšanai kriminālprocesā pēc procesa virzītāja
pieprasījuma vai citās lietās Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā. Latvijas Zvērinātu advokātu
padomes kompetencē ir administrēt zvērinātu advokātu vecākajiem no valsts budţeta līdzekļiem piešķirto
finansējumu, nosakot atlīdzību un atlīdzināmos izdevumus, kas zvērinātu advokātu vecākajiem radušies,
organizējot valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības veikšanu kriminālprocesā.
Tāpat grozījumi paredz, ka no zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas uz pirmstiesas kriminālprocesa un
tiesvedības krimināllietā laiku atstādina tos zvērinātus advokātus, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie tīša
noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas saistīts ar zvērināta advokāta profesionālo pienākumu veikšanu, vai
kuriem Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā kā drošības līdzeklis piemērots noteiktas nodarbošanās
aizliegums.
Lai novērstu praksē radušās problēmas ar valsts nodrošināto aizstāvību, veikti grozījumi Valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības likumā. Saskaľā ar iepriekšējo regulējumu Juridiskās palīdzības administrācija
nevarēja nodrošināt aizstāvja norīkošanu kriminālprocesā un bija spiesta vērsties Latvijas Zvērinātu advokātu
padomē ar ierosinājumu padomei, izmantojot Latvijas Republikas Advokatūras likumā noteikto kompetenci,
nodrošināt advokātu aizstāvības veikšanai.
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Saeimas pieľemtie likuma grozījumi nosaka, ka valsts nodrošināts advokāts par aizstāvi vai pārstāvi publiskās
apsūdzības lietā tiek uzaicināts Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Savukārt personai,
kura atzīta par cietušo privātās apsūdzības lietā, valsts nodrošinātu advokātu par pārstāvi nodrošina Valsts
nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā.
Grozījumi Kriminālprocesa likumā tika izstrādāti saistībā ar Advokatūras likumu un Valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības likumu, jo spēkā esošajos likumos pastāv problēmas ar advokātu un cietušo pārstāvju
piedalīšanos kriminālprocesā. Likumā noteikts zvērināta advokāta pienākums piedalīties lietā no uzdevuma
pieľemšanas brīţa, ja aizstāvamā persona noteiktajā kārtībā ieguvusi tiesības uz aizstāvību, vai gadījumos,
kad pieľemts procesa virzītāja lēmums par cietušā interešu pārstāvību līdz kriminālprocesa pabeigšanai.
Grozījumi likumā „Par Centrālo vēlēšanu komisiju”
izstrādāti, lai savstarpēji saskaľotu likuma „Par Centrālo
vēlēšanu komisiju” un likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas un
novērstu šo likumu normu kolīzijas, kā arī daţādu šo
normu interpretāciju attiecībā uz valsts amatpersonām
likumos noteiktajiem valsts amatpersonu amata
savienošanas ierobeţojumiem.
Grozījumi likumā „Par tiesu varu” precizē likumā
noteiktās prasības rajona (pilsētas) tiesas tiesnešu amata
kandidātiem ar mērķi sekmēt augstāku kvalifikācijas prasību izvirzīšanu tiesneša amata kandidātiem. Tāpat
likums papildināts ar jaunu nodaļu, kas regulēs jautājumus saistībā ar Tiesnešu ētikas komisiju.
Atbilstoši atklātuma principam visās Latvijas Republikas tiesās lietas izskata atklāti - lietu izskatīšana slēgtā
tiesas sēdē pieļaujama tikai likumā noteiktajos gadījumos. Šis pamatprincips paredz arī to, ka tiesas spriedumi
un lēmumi vienmēr pasludināmi publiski. Tādējādi grozījumi likumā „Par tiesu varu” nosaka, ka tiesas
nolēmumus publicē interneta mājaslapā, ja tas paredzēts normatīvajā aktā, kā arī pēc iestādes iniciatīvas.
Publicējot tiesas nolēmumu internetā, aizsedz to informācijas daļu, kas atklāj fiziskās personas identitāti.
Grozījumi Saeimas kārtības rullī papildina Saeimas kārtības rulli ar jaunu nodaļu „Ministru kabineta locekļu
ziľojumi”, kas reglamentē procedūru, kādā veidā Ministru prezidents un ministri sniedz ziľojumus par Ministru
kabineta paveikto un iecerēto darbību. Šādu ziľojumu izskatīšana Saeimā un debašu organizēšana par tiem
dos iespēju ikvienam Saeimas deputātam piedalīties valdības darba novērtēšanā un iecerētās darbības
apspriešanā. Tāpat Saeimas kārtības rullis papildināts ar jaunu nodaļu „Tiesībsarga ziľojumi”, kas nosaka, ka
tiesībsargs reizi gadā rakstveidā iesniedz Saeimai ziľojumu par Tiesībsarga biroja darbu. Ar grozījumu
izdarīšanu tiesībsargam tiek piešķirta likumdošanas iniciatīvas tiesība, kas tiesībsargam dos plašākas
pilnvaras.
Likums „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriski nozīmīgas būves būvniecībai” paredz
atsavināt sabiedriskajām vajadzībām - Kārļa Ulmaľa gatves braucamās daļas paplašināšanai,
inţenierkomunikāciju izvietošanai un gājēju ietves ierīkošanai - daļu zemes gabala Rīgā, Šampētera ielā 153.
Likums „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Terehovas robeţkontroles punkta vajadzībām” nosaka
Terehovas robeţkontroles punkta modernizācijai nepieciešamo zemes vienību atsavināšanu.
Likums „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām” paredz atsavināt nekustamo
īpašumu sabiedriskajām vajadzībām - Brīvības gatves un Juglas ielas krustojuma rekonstrukcijai. Minētais
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nekustamais īpašums atsavināms likumā „Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai
sabiedriskajām vajadzībām” noteiktajā kārtībā.
Grozījums Karatiesu likumā precizē karatiesām piekritīgo noziedzīgo nodarījumu sarakstu, svītrojot norādi uz
Krimināllikuma 282.pantu.
Juridiskā komisija strādāja ar daudziem būtiskiem likumprojektiem, sagatavojot tos izskatīšanai Saeimā. Te
jāmin sekojoši likumprojekti, pie kuriem darbs turpinās.
Jaunais Vārda, uzvārda un tautības maiņas likumprojekts paredz vairākas izmaiľas pastāvošajā kārtībā,
kā persona ir tiesīga mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību. Likumprojekta autori norāda, ka vārds un uzvārds ir
viena no cilvēka privātās dzīves sastāvdaļām un līdz ar to svarīgs identitātes un kultūras elements.
Saskaľā ar likumprojektu vārdu, uzvārdu un tautību varēs mainīt personas, kas sasniegušas 15 gadu vecumu.
Nepilngadīgajiem tam būtu nepieciešama vecāku vai aizbildľu piekrišana. Izľēmuma kārtā vārdu un uzvārdu
varēs mainīt arī jaunākai personai, ja viľa tēvs vai māte notiesāts par tīša, smaga nozieguma izdarīšanu un
viľam atľemtas aizgādības tiesības. Plānots, ka vārdu un uzvārdu varēs mainīt vairākkārtīgi, bet tautību pēc
pilngadības sasniegšanas - vienu reizi. Patlaban vārda un uzvārda maiľai nepieciešamais vecums ir 16 gadi,
kas rada neērtības tiem jauniešiem, kas saľem pamatizglītības dokumentu pirms 16 gadu vecuma
sasniegšanas. Iesniegumu vārda, uzvārda un tautības maiľai turpmāk paredzēts izskatīt mēneša laikā,
plānots arī būtiski samazināt iesniegumam pievienojamo dokumentu klāstu - nepieciešamos izrakstus no
reģistriem sagādās pati iestāde. Patlaban iesniegumu par vārda vai uzvārda maiľu izskata trīs mēnešu laikā,
bet tautības ieraksta maiľas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiľā.
Tāpat Juridiskajā komisijā vairākas sēdes veltītas, lai risinātu problēmu par autovadītājiem, kas aizturēti,
braucot alkohola reibumā, taču izmanto visas lēmuma pārsūdzēšanas iespējas, lai novilcinātu administratīvā
aresta izpildi. Lai saīsinātu termiľus, kādā tiek pieľemts galīgais lēmums par administratīvo arestu, apelācijas
process nododams no administratīvajām tiesām uz vispārējās jurisdikcijas tiesām. Šis apelācijas instances
spriedums būs galīgs un nebūs pārsūdzams. Plānotās izmaiľas Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā saīsinās termiľu administratīvo pārkāpumu lietā pieľemto lēmumu apstrīdēšanai, ar kuru noteikts
administratīvais arests, kā arī saīsinās termiľu sūdzības vai protesta izskatīšanai par rajona (pilsētas) tiesas
tiesneša lēmumu, ar kuru noteikts administratīvais arests.
Diskusijās par šo jautājumu tika iesaistīts Tiesībsarga birojs, Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Satiksmes
ministrija, Ceļu policijas birojs. Minētais likumprojekts tiek gatavots trešajam lasījumam.
Lai skatītu likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, tika izveidota Apakškomisija darbam ar
Kriminālprocesa likumu. Apakškomisija pabeidza iesniegto priekšlikumu izskatīšanu un virzīja likumprojektu
izskatīšanai Juridiskajā komisijā. Juridiskā komisija vairākās komisijas sēdēs strādāja ar likumprojekta
sagatavošanu 2.lasījumam. Likumprojekts paredz veikt apjomīgus grozījumus Kriminālprocesa likumā komisijā izskatīti vairāk nekā 400 priekšlikumi. Kā aktuālākie minami grozījumi likuma 410.pantā, kas paredz
Ģenerālprokurora tiesības ar savu lēmumu izbeigt kriminālprocesu pret personu, kura būtiski palīdzējusi atklāt
smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas pašas izdarīto
noziedzīgu nodarījumu. Pašlaik tiek gatavoti priekšlikumi likumprojekta trešajam lasījumam.
Komisija izskatīja likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” noteiktajā kārtībā Valsts prezidenta
iesniegto likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”. Izvērtējot likumprojektā ietvertās
normas, komisija secināja, ka piedāvātais Satversmes grozījumu projekts neparedz priekšnoteikumus
attiecībā uz termiľiem, tādējādi Saeimas atlaišanas procedūra varētu tikt rosināta samērā īsā laika periodā
pēc pēdējām vēlēšanām vai pat vairākas reizes pēc kārtas. Atlaiţot Saeimu Valsts prezidenta ievēlēšanas
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priekšvakarā, var izveidoties situācija, ka kādu brīdi nav ne parlamenta, ne Valsts prezidenta. Tāpat, saskaľā
ar piedāvātajiem grozījumiem, Saeimu teorētiski varētu atlaist ceturtā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās
balsojušajiem. Tas rada baţas, ka šo mehānismu varētu izmantot politiskās interesēs, piemēram, lai
pārskatītu nesen notikušu vēlēšanu rezultātus. Pamatojoties uz līdzatbildīgo komisiju sniegtajiem atzinumiem
par likumprojektu un uzklausot Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas viedokli, Juridiskā komisija
nolēma neatbalstīt likumprojektu.
AKTUALITĀTES
Izbraukuma sēdē 11.aprīlī Juridiskās komisijas deputāti piedalījās Latvijas Tiesnešu konferencē. Konferences
darba kārtībā bija jautājumi, kas tiešā veidā skar Juridiskās komisijas darbu pie Tiesu iekārtas likumprojekta
un likuma „Par tiesu varu”. Konferencē tika izveidota Tiesnešu ētikas komisija, apstiprināts tās reglaments un
sastāvs.
Saeimas un NVO foruma ietvaros Juridiskā komisija tikās ar NVO pārstāvjiem. Komisija uzklausīja sabiedriskā
sektora pārstāvjus, un puses apsprieda iespējamos sadarbības variantus.
Deputāti iepazinās ar koncepcijas projektu „Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā”.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvji informēja komisiju par problēmām, kas saistītas ar
lobēšanu, negatīvo sabiedrības viedokli par to, iespējamiem risinājumiem, uzsverot, ka lobēšana ir tiesiska
darbība, kas ir nepieciešama valsts pārvaldei.
Juridiskās komisijas un Apakškomisijas darbam ar Kriminālprocesa likumu deputāti tikās ar tieslietu
ekspertiem no ASV, lai uzzinātu šīs valsts pieredzi, īstenojot kriminālprocesā noteikto vienošanās principu.
Amerikāľu eksperti informēja, ka vienošanās principa izmantošana ir ļoti plaši izplatīta prakse ASV
kriminālprocesā un lielākā daļa krimināllietu nemaz nenonāk līdz zvērināto tiesai, bet tiek atrisinātas
vienošanās ceļā. Vienošanās starp prokuroru un apsūdzēto paredz, ka apsūdzētais uzľemas atbildību un
atzīst izdarīto pārkāpumu, rezultātā saľemot mazāk bargu sodu. Šāda prakse ļauj būtiski atslogot juristus un
tiesnešus un paātrināt lietu izskatīšanu. Nereti apsūdzētais var saľemt mazāku sodu, ja sadarbojas ar
izmeklēšanu un sniedz ziľas par citu personu kriminālām darbībām. Tas ir efektīvs līdzeklis, lai cīnītos ar
organizēto noziedzību, norādīja eksperti. Taču katrā valstī ir sava tieslietu sistēma, un ASV prakse ir tikai
viens no iespējamiem risinājumiem.
Kopīgā sēdē ar Publisko izdevumu un revīzijas komisiju tika skatīti Valsts kontroles veiktās likumības revīzijas
rezultāti saistībā ar Tiesu vienotās informatīvās sistēmas izveidošanu, darbību un uzturēšanu. Valsts kontroles
pārstāvji iepazīstināja ar revīzijas būtiskākajiem secinājumiem, norādot, ka revīzijas rezultātā ir nonākts pie
piecpadsmit ieteikumiem Tieslietu ministrijai darba uzlabošanai. Tieslietu ministrijas pārstāvji atzinīgi novērtēja
Valsts kontroles darbu, kā arī informēja par būtiskākajiem jautājumiem saistībā ar Tiesu vienotās informatīvās
sistēmas ieviešanu.
Juridiskā komisija tikās ar Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisiju, lai iepazītos ar ekspertu viedokli,
kā uzlabot Saeimas priekšlaicīgas atlaišanas un jaunas Saeimas ievēlēšanas mehānismu. Komisija informēja
par tās veikto pētījumu, kā arī darīja zināmus šī pētījuma galvenos secinājumus.
Juridiskā komisija skatīja Valsts prezidenta Valda Zatlera ierosinājumu par nepieciešamajiem grozījumiem
Valsts apbalvojumu likumā. Komisija nolēma, ka nepieciešams izveidot darba grupu, piesaistot attiecīgo
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nozaru ekspertus, lai izstrādātu konkrētus grozījumus Valsts apbalvojumu likumā un iesniegtu izskatīšanai
Saeimā attiecīgu likumprojektu.
Juridiskā komisija izskatīja arī Valsts prezidenta ierosinājumu par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē.
Komisija nolēma atgriezties pie šī jautājuma izskatīšanas rudens sesijā, jo secinājumus par to, kādi uzlabojumi
Satversmē būtu nepieciešami, varēs izdarīt tikai pēc referenduma.
Juridiskā komisija tikās ar Čehijas Republikas parlamenta Deputātu palātas Mandātu un imunitātes komitejas
delegāciju un apsprieda abām komisijām aktuālos jautājumus. Čehu delegācija ar Juridiskās komisijas
deputātiem vēlējās pārrunāt demokrātiskos procesus Latvijā, jautājumus par sabiedrības attieksmi pret
vēlētiem politiskajiem pārstāvjiem un demokrātiju kā tādu. Čehijas parlamenta pārstāvji informēja, ka viľi
patlaban strādā pie likuma par interešu konflikta novēršanu, kurš risinās pārskatāmības un caurredzamības
jautājumus, kā arī deputātu imunitātes jautājumus, tādēļ viesus interesēja arī Latvijas pieredze šajās jomās.
Tāpat tika apspriesta Latvijā pastāvošā prakse, rīkojot referendumus. Čehijas parlamentārieši pastāstīja par
savas valsts pieredzi, rīkojot tautas nobalsošanas pašvaldību līmenī.
Pēc Čehijas parlamenta Deputātu palātas Juridisko un konstitucionālo lietu komitejas ielūguma Juridiskās
komisijas deputāti darba vizītē apmeklēja Čehijas parlamentu. Īpaši nozīmīga bija tikšanās ar Čehijas
parlamenta Senāta priekšsēdētāju Pršemislu Sobotku. Šīs tikšanās laikā tika pārrunāti aktuālie jautājumi
kopējai sadarbībai saistībā ar ES izskatāmajiem jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot Lisabonas līguma
ratifikācijai.
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CILVĒKTIESĪBU UN SABIEDRISKO LIETU KOMISIJA

Šis laika posms komisijas deputātiem ir bijis spraigs un aktīvs, noturot
vairāk kā 50 sēdes. Pavasara sesijā pieņemts sadarbībā ar jaunatnes
organizācijām izstrādātais, sen gaidītais Jaunatnes likums. Tajā pat
laikā komisija turpināja darbu pie jauna, mūsdienīga, starptautiskām
normām atbilstoša Patvēruma likuma. Komisijas deputāti vairākās sēdēs meklēja risinājumus, kā
mūsdienu apstākļos cīnīties ar prostitūciju un citām cilvēku tirdzniecības formām, kā arī uzlabot bērnu
drošību visdažādākajās jomās.
Ar gandarījumu varu atzīmēt, ka mūsu komisija iestājas par pēc iespējas drīzāku Latvijas
pievienošanos ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Ar Saeimas lēmumu valdībai līdz
septembrim uzdots to parakstīt un turpmāk veikt nepieciešamos priekšdarbus, lai veicinātu ātrāku
konvencijas ratifikāciju.
Rudens sesijā komisijas deputāti sāks izskatīt jaunu, ļoti nepieciešamu likumu, kas regulēs
audiovizuālo mediju jomu, tai skaitā interneta vidi. Tāpat likumdošana pagaidām pilnībā neregulē
jautājumus, kas saistīti ar cilvēka izvadīšanu pēdējā gaitā, tādēļ viena no rudens sesijas aktualitātēm
mūsu komisijā būs darbs pie jauna likuma, kas regulēs apbedīšanas jomu.

Jānis Šmits,
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs
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SESIJAS KOPSAVILKUMS
2008.gada pavasara sesijā notikušas 52 Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde, tostarp divas
izbraukuma sēdes un piecas sēdes kopā ar citām Saeimas komisijām. Kā atbildīgā komisija strādāja ar
septiľiem likumprojektiem, bet kā līdzatbildīgā - ar 11 likumprojektiem. Šajā sesijā izstrādāts jauns Patvēruma
likums. Strādājot pie likumprojektiem, komisija cieši sadarbojas ar NVO.
Savukārt Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijā notikušas 12 sēdes, kurās izskatīšanai atbildīgajā komisijā
sagatavoti trīs likumprojekti.
LIKUMDOŠANA
Sesijas laikā galīgajā lasījumā pieľemti grozījumi Tiesībsarga likumā, kas nostiprina tiesībsarga
neaizskaramību un paredz papildu garantijas (līdzīgi kā tiesnešiem), lai strādājošus tiesnešus motivētu ieľemt
tiesībsarga amatu. Tiesībsarga pilnvaru termiľš tiek palielināts no četriem uz pieciem gadiem. Likums paredz
arī tiesībsargam iespēju ar padomdevēja tiesībām piedalīties Ministru kabineta sēdēs. Ir pastiprināta atbildība
par informācijas nesniegšanu Tiesībsargam.
Sadarbībā ar jaunatnes organizācijām izstrādāts un Saeimā pieľemts Jaunatnes likums, kura mērķis ir
uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viľu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieľemšanā un sabiedriskajā
dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. Likumprojekts nosaka jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītas
personas un to kompetenci, kā arī pamatprincipus finansējuma piešķiršanai jauniešu iniciatīvām.
Galīgajā lasījumā pieľemti grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paredz nodrošināt bērnu
drošības prasībām atbilstošu vidi. Likums papildināts ar normām par citā ģimenē ārvalstī ievietota bērna
aprūpes uzraudzību un viesģimenes statusu. Ar grozījumiem konkretizēti ierobeţojumi bērna iesaistīšanai
pasākumos, kā arī nosacījumi bērna obligātajai ārstēšanai.
Ľemot vērā, ka Valsts prezidents nosūtīja otrreizējai caurlūkošanai likumu „Grozījumi Sabiedrības
integrācijas fonda likumā”, komisija sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi un citu NVO pārstāvjiem
turpināja strādāt pie priekšlikumiem, lai nostiprinātu Sabiedrības integrācijas fonda neatkarību. Šis likums ir ļoti
svarīgs, lai fonds varētu sekmīgi turpināt darbu, saľemt un projektiem piešķirt ārvalstu finansējumu. Grozījumi
skar iestādes juridisko statusu, padomes sastāvu un darbības tiesiskuma kontroli, kā arī paredz finansiāli
atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju, nodrošināt ES struktūrfondu un citu finansēto programmu
ieviešanu. Ļoti svarīgi, ka līdzās sabiedrības integrācijai likums nosaka, ka fonda mērķis ir arī finansiāli
atbalstīt un veicināt publiskā un nevalstiskā sektora attīstību.
Lai pilnībā pārľemtu Eiropas Padomes direktīvu attiecībā uz patvēruma piešķiršanu, komisija turpināja strādāt
pie jauna Patvēruma likuma, kas Saeimā pieľemts 1.lasījumā. Pēc direktīvu pārľemšanas valstī tiks
izveidota saskaľota, efektīva sistēma, kas nodrošinās personu tiesības un patvēruma procedūras efektivitāti.
2.lasījumā pieľemts likumprojekts „Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā”.
Ľemot vērā pašvaldību un ieinteresēto organizāciju lūgumu, tas paredz konkretizēt publisku pasākumu
pieteikumu un apdrošināšanu.
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Komisija kā līdzatbildīgā strādāja arī pie grozījumiem Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā.
Atbildīgajai Juridiskajai komisijai iesniegtie priekšlikumi no likuma izslēdz normu, kas maznodrošinātai
personai paredz pienākumu atmaksāt ar juridisko palīdzību saistītos tiesas izdevumus. Lai ievērotu labas
pārvaldības un tiesiskās paļāvības principu, tika precizēta izdevumu samaksas kārtība. Minētie priekšlikumi
tika atbalstīti gan Juridiskajā komisijā, gan Saeimā.
AKTUALITĀTES
Izbraukuma sēdē Dzimtsarakstu departamentā komisijas deputāti iepazinās ar likuma „Par vārda, uzvārda
un tautības ieraksta maiņu” piemērošanu praksē. Komisija noskaidroja, ka notiek darbs pie jauna likuma,
kas nodrošinās tiesisku pamatu personas vārda, uzvārda un tautības maiľai. Šis likums attieksies uz jebkuru
15 gadu vecumu sasniegušu Latvijas Republikas pilsoni un nepilsoni. Saskaľā ar jauno likumu, vārdu un
uzvārdu persona varēs mainīt vairākkārt, bet tautību pēc pilngadības sasniegšanas tikai vienu reizi. Likums
paredz būtiski sašaurināt dokumentu klāstu, kas personai ir jāiesniedz Dzimtsarakstu departamentā. Deputāti
sprieda arī par iespējamo dzimtsaraksta reģistra apvienošanu ar iedzīvotāju reģistru, lai dati par cilvēka
dzimšanu, laulību un miršanu tiktu ievadīti tikai vienā reģistrā.
Komisija izskatīja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām
sadarbības organizācijas SUSTENTO iesniegumu
attiecībā uz ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti
tiesībām parakstīšanu un ratifikāciju. Deputāti pauda
atbalstu konvencijas parakstīšanai. Latvija ir vienīgā ES
valsts, kas šo konvenciju vēl nav parakstījusi. Konvencija
sastāv no 50 pantiem, kas skar gan pilsoniskās un
politiskās tiesības, gan ekonomiskās, sociālās un kultūras
tiesības. Konvencijas pamatprincipi ietver cilvēka cieľas
ievērošanu, diskriminācijas aizliegumu, līdzdalību un
integrāciju sabiedrībā. Tā kā šis jautājums Latvijai ir ļoti
aktuāls, komisija uzklausīja Ārlietu ministrijas un Labklājības ministrijas pārstāvju viedokli par iespēju to īsajā
laikā parakstīt un ratificēt un par nepieciešamajiem grozījumiem Latvijas likumdošanas aktos. Ar Saeimas
lēmumu valdībai ir uzdots līdz 2008.gada 1.septembrim parakstīt šo konvenciju un līdz 2009.gada
1.decembrim sagatavot likumprojektu ratifikācijai.
Divās kopīgās sēdēs ar Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisiju, piedaloties NVO, kas strādā ar bērnu un
ģimenes jautājumiem, tika apspriesta vardarbības novēršanas politika un tiesiskais regulējums elektroniskajos
plašsaziľas līdzekļos. Uzklausīts biedrības „Ētikas tilts Latvijā”, asociācija „Ģimene”, „Fonds ģimenei”, „Krīzes
grūtniecības centrs” un citu organizāciju viedoklis par minētās problēmas risinājumiem. Deputāti uzskatīja par
nepieciešamu izveidot vienotu valsts politiku un īstenot koordinētu sadarbību minētās problēmas risināšanā
starp valsts institūcijām un NVO. Jāstiprina mediju loma vardarbības atpazīšanā un novēršanā. Ľemot vērā
citu valstu pieredzi, jāizstrādā grozījumi Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā, lai noteiktu vardarbības
ģimenē definīciju un pastiprinātu atbildību par vardarbību, soda noteikšanā izmantotu piespiedu ārstēšanas un
uzvedības korekciju. Jāizskata jautājums arī par speciālā likuma izstrādi, kas uzliek interneta pakalpojumu
sniedzējiem pienākumu likvidēt visu informāciju, kas satur vardarbības aprakstu. Speciālas normas ir
nepieciešams paredzēt arī jaunajā sabiedrisko mediju un audiovizuālo mediju likumprojektā. Šajā kontekstā
komisija izskatīja arī Ministru kabineta noteikumu projektu „Filmu klasifikācijas noteikumi”. Deputāti ierosināja
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noteikt stingrākus kaitīga satura filmu izplatīšanas ierobeţojumus personām, kas nav sasniegušas 16 gadu
vecumu.
Kopīgā sēdē ar Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisiju apspriests jautājums par bērnu drošību internetā un
interneta satura filtru pieejamību. Ar filtra palīdzību iespējams bloķēt piekļuvi pornogrāfiju un vardarbību
saturošiem materiāliem. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai kopā ar citām nozaru ministrijām jāsagatavo
konkrētus priekšlikumus šāda mehānisma ieviešanai.
Tāpat deputāti iepazinās ar pētījumu „Reliģiskā daţādība Latvijā”, kura mērķis ir ES likumdošanas kontekstā
izvērtēt Latvijas likumdošanu un sniegt rekomendācijas reliģiskās iecietības veicināšanai. Pētnieki konstatēja,
ka valstij pēc iespējas jāizvairās no reliģiskās dzīves regulēšanas. Ľemot vērā Satversmē garantētās pilsoľu
tiesības un Latvijas starptautiskās saistības, privilēģiju piešķiršana daļai reliģisko organizāciju var draudēt ar
tiesas procesu un spriedzes radīšanu sabiedrībā. Tāpēc ir svarīgi konsekventi ievērot vienlīdzīgas attieksmes
principu. Lai iecietība nekļūtu par abstraktu vārdu, mūsu sabiedrībai un reliģiskajām kopienām ir vajadzīgs
dialogs.
Kopīgā sēdē ar Sabiedrības veselības apakškomisiju tika izskatīta Leikēmijas slimnieku atbalsta biedrības
vēstule par kompensējamo medikamentu pieejamību leikēmijas slimnieku ārstēšanai. Deputāti konstatēja, ka
kompensējamo zāļu saraksta veidošana nenodrošina personu tiesības uz zāļu iegādes izdevumu
kompensāciju. Tiesiskās vienlīdzības princips liedz valsts institūcijām izdot tādas normas, kas bez saprātīga
pamata pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos apstākļos. Samērīguma princips
prasa ievērot saprātīgu līdzsvaru starp sabiedrības un personas interesēm. Ľemot vērā minēto, komisija
pieprasīja Veselības ministrijai izstrādāt grozījumus Ministru kabineta attiecīgajos noteikumos un veikt citus
pasākumus, lai novērstu trūkumus un dotu iespēju saľemt kompensāciju zāļu iegādes izdevumu segšanai.
Sesijas laikā uzklausīta Nacionālās radio un televīzijas padomes darba grupas informācija par izstrādāto
likumprojektu par elektroniskiem sabiedrības saziľas līdzekļiem, kas nosaka sabiedrisko raidorganizāciju
juridisko statusu, tehnoloģijas, satura veidošanas noteikumus un pārraudzību, kā arī saskaľo apraides jomu ar
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu. Jaunais likumprojekts „Audio un audiovizuālo mediju
pakalpojumu likums” paredz mainīt principus, kā tiek veidota padome, kas uzrauga elektronisko mediju
darbu. Paredzēts, ka padomes locekļus apstiprinās Saeima, bet kandidātus izvirzīs nevis politiķi, bet
organizācijas, kas pārstāv plašu sabiedrības spektru - mediju patērētājus, komunikācijas jomas ekspertus, gan
pašu raidorganizāciju pārstāvjus. Ľemot vērā mediju attīstības tendences, jaunais likums regulēs arī interneta
vidi.
Komisijas sēdē tika izskatīts Habad Ebreju privātās vidusskolas iesniegums jautājumā par matemātikas
eksāmena datuma (9.jūnijs) pārcelšanu sakarā ar to, ka šī diena sakrīt ar ebreju kopienai ļoti nozīmīgiem
svētkiem - Toras dāvāšanas dienu. Respektējot uzticību garīgajām un morālajām vērtībām, deputāti atbalstīja
privātskolas priekšlikumu un lūdza Ministru kabinetu steidzamības kārtā izdarīt grozījumus attiecīgajos Ministru
kabineta noteikumos, lai noteiktu jaunu matemātikas eksāmena dienu - 20.jūniju.
Komisija piedalījās otrajā Saeimas un NVO forumā. Tā ietvaros notika diskusijas ar pārstāvjiem no Latvijas
Dzimumu līdztiesības apvienības, Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla, Latvijas Invalīdu biedrības,
biedrības „Asociācija ģimene”, Latvijas Pilsoniskās alianses un citām NVO. Tika konstatēts, ka jau šobrīd
daudzas NVO izmanto iespēju piedalīties komisijas darbā, lai ar viedokļiem ietekmētu lēmuma pieľemšanas
procesu. Lai pilnveidotu sadarbību, klātesošie tika informēti par komisijas darba virzieniem, aktuāliem
likumprojektiem un problēmām, pie kurām šobrīd strādā komisija. Deputāti aicināja NVO piedalīties ģimenes
stiprināšanā un vardarbības iznīcināšanā, kā arī turpināt līdzdalību likumprojektu izstrādē.
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IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN ZINĀTNES KOMISIJA

Viens no kultūras dzīves svarīgākajiem notikumiem šogad neapšaubāmi
ir Dziesmu svētki, kas šajā politiski un ekonomiski saspringtajā laikā
parādīja, ka tautas gara potence joprojām ir ļoti augsta. Svētku laikā
man bija tas gods tikties ar UNESCO vadību, kas bija pozitīvi pārsteigta
par šī pasākuma augsto kvalitāti un pat salīdzināja to ar Olimpisko spēļu atklāšanu. Arī mūsu
komisijai bija svarīgi, lai svētki izdotos, tādēļ arī šīs sesijas laikā rūpīgi sekojām, kā norit svētku
sagatavošanas darbi.
Mūsu uzmanības lokā bija gaidāmā reģionāla reforma, kas cieši skar arī izglītības jomu. Komisija
stingri raugās, lai reformas dēļ nākotnē neciestu izglītības kvalitāte un pieejamība. Lielu uzmanību
pievērsām arī augstākajai izglītībai un sporta nozarei, kur vienmēr ir daudz aktuālu jautājumu.
Jau tagad var prognozēt, ka gada otrajā pusē komisijas galvenā aktualitāte būs Augstākās izglītības
likuma projekts, kuru komisijas deputāti saņēma pavasara sesijas pašās beigās.

Jānis Strazdiņš,
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs
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SESIJAS KOPSAVILKUMS
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti Saeimas pavasara sesijā strādāja 59 sēdēs. Komisija
sprieda par izglītības, zinātnes, kultūras, valsts valodas un sporta jomu attīstību un prioritārajiem uzdevumiem,
kā arī raudzījās, vai nav nepieciešams pilnveidot attiecīgo nozaru likumdošanu.
Sporta apakškomisija sanāca 16 sēdēs, savukārt Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības
apakškomisija pulcējās sešās sēdēs.
Likumdošanas iniciatīvas kārtībā komisija šīs sesijas laikā ir izstrādājusi vienu likumprojektu, savukārt kā
atbildīgā komisija ir strādājusi ar septiľiem likumprojektiem, bet kā līdzatbildīgā komisija - ar astoľiem
likumprojektiem.

LIKUMDOŠANA
Šīs sesijas laikā galīgajā lasījumā pieľemti pieci komisijas sagatavotie likumi.
Būtiska bija likuma „Par Liepājas Universitātes Satversmi” pieľemšana, tādējādi mainot Liepājas
Pedagoģijas akadēmijas statusu un nosaukumu. Tā ir kļuvusi par pilntiesīgu universitāti, jo šīs augstskolas
darbība, studijas un zinātniskā pētniecība atbilda visiem Augstskolu likumā noteiktajiem universitāšu
kritērijiem. Liepājas Universitāte tagad ir jaunākā universitāte Latvijā un vienīgā universitāte Kurzemes
reģionā.
Šajā sesijā apstiprināti arī grozījumi Latvijas Universitātes Satversmē un grozījumi Daugavpils
Universitātes Satversmē. Tie precizē Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes juridisko statusu,
nosakot, ka tās ir atvasinātas publiskas personas.
Ľemot vērā, ka ir nojaukta Rīgas sporta pils, bija nepieciešams grozījums Latvijas Republikas Augstākās
padomes lēmumā „Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”, lai izslēgtu bijušo sporta bāzi no šī
likuma. Savukārt nacionālās sporta bāzes statuss tika piešķirts SIA „Sporta klubs „Olimpika”” tenisa sporta
centram „Pļavnieki”.
Grozījums Augstskolu likumā paredz tiesības tām personām, kurām ir īpaši nopelni Latvijas valsts labā, tikt
uzľemtām studiju programmā pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas bez centralizēto eksāmenu
rezultātiem, ja šādas tiesības pēc kāda valdības locekļa ierosinājuma noteicis Ministru kabinets un ja šīs
personas bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem.
Komisija turpināja darbu ar likumprojektu „Par nacionālās sporta bāzes statusu” un ar Rīgas Svētā Pētera
baznīcas likuma projektu.
Kā līdzatbildīgā komisija ir strādājusi pie Latvijas Republikas Satversmes grozījumiem, grozījumiem likumā
„Par valsts sociālo apdrošināšanu” un „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kā arī „Par Eiropas
Padomes paplašinātā daļējā nolīguma par sportu (EPAS) statūtiem”. Saistībā ar administratīvi teritoriālo
reformu ir notikušas nopietnas diskusijas, izskatot paredzētās izmaiľas Bibliotēku likumā, Izglītības likumā,
Vispārējās izglītības likumā un likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”.
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AKTUALITĀTES
Komisija pavasara sesijā interesējās par atbildīgo valsts iestāţu gatavību kārtējā mācību gada valsts
pārbaudījumiem, Latvijas vēstures kā atsevišķa mācību priekšmeta aprobācijas gaitu, kā arī Saulesdārza
attīstību valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas koncepcijas kontekstā.
Komisija rūpīgi sekoja Dziesmu un deju svētku sagatavošanas gaitai un Meţaparka Lielās estrādes
rekonstrukcijas darbiem, kā arī lūdza atbildīgās institūcijas informēt par svētku dalībnieku transportēšanas,
izmitināšanas, ēdināšanas u.c. organizatorisko jautājumu risināšanu.
Deputāti velta lielu uzmanību reģionālo augstskolu attīstībai, kas ir būtisks priekšnoteikums, lai reģionam
piesaistītu jaunos speciālistus un sekmētu zinātniski pētniecisko darbu. Tāpēc komisija pavasara sesijā devās
izbraukuma sēdēs uz Liepāju un Daugavpili, lai iepazītos ar nozīmīgākajiem projektiem izglītībā un kultūrā,
Liepājas Universitātes un Daugavpils Universitātes attīstības perspektīvām un lomu reģiona izaugsmē.
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 izglītot sabiedrību par arheoloģiskā mantojuma nozīmi.
Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā aktuāli bijuši jautājumi par izglītības iestāţu tīkla attīstību un
izglītības pārvalţu modeli, par valsts autoceļu tīkla sakārtošanu izglītības pieejamības nodrošināšanai pēc
administratīvi teritoriālās reformas, kā arī par situāciju saistībā ar skolēnu pārvadājumiem nepieciešamo
autobusu iegādi pašvaldībām Šveices Konfederācijas finanšu palīdzības ietvaros.
Deputāti ir iepazinušies ar Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam un ar
valsts attīstībai atbilstoša augstākās izglītības studiju programmu sadalījuma pa nozarēm modeļa koncepciju,
kā arī Latvijas Kultūras koledţas un Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotajām augstākās izglītības
programmām un to sasaisti ar darba tirgus prasībām. Savukārt Rektoru padomes ziľojums par tendencēm un
politiku Eiropas un Latvijas augstākajā izglītībā saistībā ar Augstākās izglītības likumprojektu deputātiem
palīdzēs turpmākajā darbā pie šī likumprojekta.
Īpaši jāuzsver komisijā notikusī diskusija par ģimenes, skolas, pašvaldības un valsts institūciju atbildību un
sadarbību vērtīborientācijas un audzināšanas darba nostiprināšanā moderno tehnoloģiju laikmetā.
Komisijas deputātiem ir bijušas vairākas nozīmīgas tikšanās:




ar Vācijas Federatīvās Republikas
Bundestāga
Vācijas-Baltijas
parlamentārās
sadarbības
grupas
pārstāvjiem tika spriests par kultūras
vērtību
saglabāšanu,
profesionālo
izglītību, valsts programmu Latvijas
zinātnieku reemigrācijai, mācību valodu
Latvijas augstskolās u.c. jautājumiem;
ar Baltkrievijas - Latvijas parlamentu
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sadarbības grupas delegāciju Latvijā pārrunāta abu parlamentu struktūra, likumdošanas procedūras,
izglītības tiesiskās bāze un citi jautājumi;
Gruzijas izglītības darbiniekiem sniegta informācija par Latvijas pieredzi izglītības un valsts valodas
politikas jomā;
tiekoties ar Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību
Konsultatīvās komitejas ekspertiem deputāti atbildēja uz ekspertus interesējošiem jautājumiem;
ar Eiropas Komisijas daudzvalodības komisāru Leonardu Orbanu tika pārrunāta valodu apguves
situācija Latvijā un daudzvalodības loma savstarpējā saziľā un uzľēmumu konkurētspējas
paaugstināšanā;
īpaši jāatzīmē tikšanās ar 15 NVO pārstāvjiem Saeimas un NVO otrā foruma ietvaros, iegūstot vērtīgu
informāciju par pārstāvētajām organizācijām un aktuālākajām problēmām to darbībā.

Sagatavojot likumprojektus un izskatot aktuālos jautājumus, uz komisijas sēdēm regulāri tiek aicināti ne tikai
valsts institūciju pārstāvji, bet arī pašvaldību, izglītības, zinātnes, kultūras un sporta darbinieku organizāciju
pārstāvji. Komisija savā pamatdarbībā ieklausās sabiedrības viedoklī un aktīvi balstās uz sadarbību ar NVO,
izskatot vēstules un aicinot piedalīties komisijas sēdēs, tādējādi sekmējot problēmu risinājumus un izsvērtu
lēmumu pieľemšanu.
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AIZSARDZĪBAS, IEKŠLIETU UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS KOMISIJA

Esmu gandarīts, ka pavasara sesijas pēdējā sēdē pieņemts un drīzumā
sāks darboties viens no pēdējā laika aktuālākajiem likumiem, kura
sagatavošana negāja viegli un vienkārši. Tas ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums.
Tāpat sesijas laikā esam organizējuši vairākas izbraukuma sēdes, lai
klātienē iepazītos ar iekšlietu un aizsardzības sistēmas dienestu ikdienas
rūpēm un attīstības plāniem.
Savukārt nākamajā sesijā sekosim līdzi izmaiņām Policijas akadēmijā un Nacionālajā aizsardzības
akadēmijā. Dzīve ir pierādījusi, ka līdzšinējā izglītības sistēma nespēj apmierināt pieprasījumu pēc
bruņoto spēku virsniekiem, un mums ir jāmeklē jauni veidi, kā veicināt virsnieku korpusa veidošanos.
Tāpat komisijas deputāti noteikti interesēsies par Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbu, raugoties, lai
cietumu infrastruktūras sakārtošana iet vienā solī ar ieslodzīto resocializācijas programmām.

Juris Dalbiņš,
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs
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SESIJAS KOPSAVILKUMS
9.Saeimas 2008.gada pavasara sesijas laikā notikušas 39 Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas
komisijas sēdes. 14 no tām veltītas likumdošanas darbam, 21 sēde bija saistīta ar parlamentārās kontroles
realizāciju, bet četrās sēdēs norisinājās tikšanās ar ārvalstu amatpersonām.
LIKUMDOŠANA
Komisija strādāja ar deviľiem likumprojektiem, kuru izskatīšana netika pabeigta iepriekšējā sesijā. Saeima tai
kā atbildīgajai komisijai nodeva astoľus jaunus likumprojektus, bet kā līdzatbildīgajai - 10 likumprojektus
atzinuma sniegšanai.
Sesijas gaitā pieľemti deviľi likumi, tostarp otrreizējai caurlūkošanai nodotais Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums.
Īpaši atzīmējams komisijas darbs ar tiesībsarga Romāna Apsīša iesniegtajiem priekšlikumiem par notiesāto
iesniegumu izskatīšanas kārtību un prokurora uzraudzību. Iepazīstoties ar Tieslietu ministrijas, Finanšu
ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes un Saeimas Juridiskā biroja
atzinumiem, kā arī, uzklausot Tiesībsarga biroja, Tieslietu ministrijas un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes
pārstāvju viedokļus par iepriekšminētajiem likumprojektiem, komisija nolēma nevirzīt Tiesībsarga biroja
sagatavotos likumprojektus „Grozījumi Prokuratūras likumā”, „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” un
„Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” izskatīšanai Saeimā, jo ar minētajiem grozījumiem
faktiski tiktu atcelta Sodu izpildes kodeksā noteiktā prokuratūras uzraudzība pār brīvības atľemšanas sodu
izpildi un likumu precīzu un vienveidīgu ievērošanu brīvības atľemšanas vietās.
AKTUALITĀTES
1.jūlija sēdē komisija apsprieda Ministru prezidenta Ivara Godmaľa ziľojumu par nacionālo drošību, kas
iesniegts, pamatojoties uz Nacionālās drošības likumu, un nolēma to iesniegt izskatīšanai Saeimas sēdē.
Komisija iepazinās ar nozaru apdraudējumu
novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku
likvidēšanas plānu izstrādi ministrijās un to pakļautībā
esošajās iestādēs. Uzklausot Iekšlietu ministrijas,
Ārlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Satiksmes
ministrijas un Labklājības ministrijas ziľojumus,
komisija konstatēja, ka šajās iestādēs nepieciešamie
plāni ir izstrādāti un tiek veiktas adekvātas darbības
nozaru apdraudējumu novēršanai, pārvarēšanai un
iespējamo seku likvidēšanai atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Uzklausot Valsts policijas un Iekšlietu ministrijas pārstāvju ziľojumus, komisija konstatēja, ka iekšējā kontrole
Valsts policijā notiek atbilstoši izstrādātajiem un apstiprinātajiem stratēģiskajiem plāniem saskaľā ar normatīvo
aktu prasībām.
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Komisija iepazinās ar Iekšlietu ministrijas, Zemkopības ministrijas un Ceļu satiksmes drošības direkcijas
pārstāvju ziľojumiem par lauksamniecības tehnikas uzskaiti un tehnisko apskašu veikšanu.
Komisija konstatēja, ka Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) darbojas atbilstoši tai normatīvajos
aktos izvirzītajiem uzdevumiem, veicot ikgadējās tehniskās apskates, traktortehnikas un to piekabju
reģistrāciju, traktortehnikas vadītāju atestāciju, traktortehnikas braukšanas instruktoru atestāciju,
mazumtirdzniecības reģistrēšanu, tirgus uzraudzību, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
VTUA ir noslēgusi starpresoru vienošanās un sadarbības līgumus par „Traktortehnikas un tās vadītāju
informatīvās sistēmas” izmantošanu un datu apmaiľu ar visām šīs informācijas izmantošanā ieinteresētajām
valsts iestādēm un uzľēmumiem. Tādējādi komisija secināja, ka VTUA pilnībā nodrošina traktortehnikas valsts
uzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Komisija nolēma vērsties pie Ministru prezidenta ar aicinājumu visdrīzākajā laikā izvērtēt argumentus par
VTUA apvienošanu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un pieľemt lēmumu par Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras darbības turpināšanu līdzšinējā statusā, kā arī izvērtēt iespējas un veikt nepieciešamos pasākumus,
lai tiktu nodrošināta vienotas autotransporta un traktortehnikas vadītāja apliecības ieviešana.
Komisija uzklausīja Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, VAS „Latvijas Jūras administrācija”, Ceļu satiksmes
drošības direkcijas, Rīgas pašvaldības policijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvju ziľojumus
par iekšzemes kuģošanas tiesisko regulējumu un ūdens policijas darbību.
Komisija konstatēja, ka valstī ir noteikta virzība uz stingrāku atpūtas peldlīdzekļu uzraudzību un kontroli. Darba
grupa ūdens satiksmes drošības uzlabošanai ir veikusi nopietnu ieguldījumu šīs sfēras sakārtošanā, tomēr
darbs pie normatīvā regulējuma pilnveidošanas ir jāturpina. Nopietni jāpilnveido iekšējos ūdeľos izmantojamo
peldlīdzekļu tirdzniecības uzraudzība.
Komisija pieľēma zināšanai Tieslietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes informāciju par aktualitātēm
ieslodzīto nodarbinātības jomā.
Saeimas un NVO foruma ietvaros komisijas deputāti ar kopīgā sēdē ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem
pārsprieda ar Ieroču aprites likuma piemērošanu saistītas problēmas. Komisijas deputāti uzklausīja NVO
ieteikumus iespējamiem grozījumiem Ieroču aprites likumā un attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos.
Komisijas priekšsēdētājs Juris Dalbiľš un deputāti 2. un 3.aprīlī piedalījās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
parlamentu aizsardzības komisiju 4.gadskārtējā sanāksmē Viļľā, Lietuvā. Tikšanās laikā pārrunāta NATO
jaunās stratēģijas koncepcija un paplašināšanas jautājumi, alianses loma cīľā ar kibernoziegumiem un
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sadarbības iespējas šajā jomā, Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšana, kā arī
enerģijas drošības jautājums ES un NATO kontekstā. Delegācijas dalījās pieredzē par pāreju uz profesionālo
armiju. Visu trīs komisiju priekšsēdētāji parakstīja kopīgu paziľojumu, kurā izteica atbalstu Ukrainas un
Gruzijas centieniem integrēties NATO, atbalstīja kiberaizsardzības centra izveidošanu Tallinā, kā arī uzsvēra
nepieciešamību Baltijas valstu reģionu integrēt Eiropas enerģētiskajā sistēmā un sākt diskusijas par enerģijas
drošības centra izveidošanu Baltijas valstu reģionā. Kopīgajā paziľojumā tika iekļauts arī aicinājums
sabiedrotajiem līdz 2018.gadam pagarināt NATO īstenoto Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju.
5.Baltijas valstu aizsardzības komisiju tikšanās notiks 2009.gada martā Tallinā, Igaunijā.
21.maijā notika gadskārtējā tikšanās ar Baltijas Aizsardzības koledţas (BALTDEFCOL) Apvienotās vadības un
štāba virsnieku kursa pasniedzējiem un kursantiem, kuri bija ieradušies mācību vizītē Latvijā. Baltijas
Aizsardzības koledţas studenti iepazinās ar mūsu valsts drošības un aizsardzības politiku, bruľoto spēku
struktūrām un to attīstību, kā arī ar parlamenta lomu drošības un aizsardzības jautājumu risināšanā. 77 cilvēku
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delegācijas sastāvā bija pārstāvji no ASV, Armēnijas, Azerbaidţānas, Bulgārijas, Balkānu valstīm, Francijas,
Gruzijas, Igaunijas, Kanādas, Lietuvas, Moldovas, Polijas, Somijas, Ukrainas, Vācijas un Zviedrijas.
29.maijā komisijas priekšsēdētājs un komisijas deputāti tikās ar Zviedrijas Karalistes Ministru kabineta
Aizsardzības komisijas delegāciju. Tikšanās laikā pārrunātas starptautiskās sadarbības iespējas Baltijas jūras
reģiona drošības nostiprināšanā, tostarp Baltijas valstu gaisa telpas kontroles aspekti, kā arī enerģētikas
drošība. Abas puses bija vienisprātis, ka ES telpā jāveido kopīga enerģētikas sistēma.
6.jūnijā komisija tikās ar Rumānijas Korupcijas apkarošanas specializētās prokuratūras delegāciju. Rumānijas
delegācija bija ieradusies ar mērķi iepazīties ar Latvijas pieredzi korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā.
Tikšanas dalībnieki pārrunāja korupcijas riskus valsts un pašvaldību iestādēs, problēmas un parlamenta lomu
tās novēršanā un apkarošanā, pieľemot nepieciešamo normatīvo aktu bāzi un veicot parlamentāro kontroli
pār valsts un pašvaldību institūcijām.
11.jūlijā komisija, tiekoties ar Gruzijas aizsardzības ministra vietnieku Giorgi Mučaidzi, pārrunāja abu valstu
sadarbību drošības un aizsardzības jomā. Komisijas priekšsēdētājs apliecināja mūsu valsts atbalstu Gruzijai
un Rīcības plāna dalībai NATO piešķiršanu šī gada decembrī. Savukārt Gruzijas aizsardzības ministra
vietnieks pateicās par Latvijas sniegto atbalstu Gruzijai virzībai uz NATO un piebilda, ka Latvijas veiksmīgais
piemērs ir labs paraugs viľa valstij. Gruzijas aizsardzības ministra vietnieks informēja komisijas deputātus par
iekšpolitisko situāciju Gruzijā, tostarp par paveikto aizsardzības jomā, kā arī Krievijas politiku Kaukāza
reģionā.
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VALSTS PĀRVALDES UN PAŠVALDĪBAS KOMISIJA

Komisijas darbs šajā sesijā lielā mērā bija saistīts ar administratīvi
teritoriālās reformas procesu. Šis laiks ir bijis saspringts, taču esmu
gandarīts, ka pavasara sesijas pēdējā sēdē Saeima steidzamības kārtā
pieņēma daļu no reformas paketē iekļautajiem likumiem. Tie ir tehniski
grozījumi, taču tas ir būtisks solis, lai reforma turpinātu savu virzību.
Tāpat šajā sesijā izdevies veikt nepieciešamās izmaiņas likumā, kas regulē politisko partiju
finansēšanu, kā arī pabeigts darbs pie Ministru kabineta iekārtas likuma.
Nākamajā sesijā komisija noteikti strādās pie izmaiņām likumos, kas reglamentē vēlēšanu norisi un
priekšvēlēšanu aģitāciju. Tāpat viena no galvenajām rudens sesijas aktualitātēm būs darbs pie
administratīvi teritoriālās reformas likumu paketes otrās daļas. Neapšaubāmi, jautājumi par
pašvaldību reorganizāciju vēl radīs plašas diskusijas gan Saeimā un valdībā, gan ekspertu un
iedzīvotāju vidū.
Oskars Spurdziņš,
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs
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Pavasara sesija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas darbā iezīmējusies ar būtisku akcentu pašvaldību
darbību regulējošo likumprojektu sagatavošanā. Kopumā notikušas 54 komisijas sēdes un 32 reizes tajās
risināti un lemti jautājumi saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanu. 19.jūnijā pieľemtais
Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums nosaka kārtību, kādā reorganizē rajonu pašvaldības, kā
reorganizācijas gaitā vietējās pašvaldības un plānošanas reģioni pārľem attiecīgā rajona pašvaldības
funkcijas, institūcijas, finanšu līdzekļus un mantu, kā arī visas tiesības un saistības, lai nodrošinātu pašvaldību
darba nepārtrauktību un pēctecību, jo pēc 2009.gada 1.jūlija Latvijā būs tikai divu veidu vietējās pašvaldības novadi un lielās pilsētas. Rajonu reorganizācija jāpabeidz līdz nākamā gada 31.decembrim.
Savukārt 17.jūlijā pieľemtie grozījumi likumā „Par pašvaldībām” attiecīgi precizē lielo pilsētu un novadu
domju darba regulējumu, tajā skaitā pašvaldību kopīgo iestāţu izveidošanu un uzraudzību. Kā ļoti būtisks šā
likuma grozījums jāatzīmē pašvaldībām dotās tiesības savas kompetences ietvaros rīkot vietējos
referendumus, tādējādi radot iespēju demokrātiskāk risināt vietējās aktualitātes. Ministru kabinetam ir uzdots
gada laikā izstrādāt un iesniegt Saeimai atsevišķu likumprojektu par pašvaldību referendumiem, kurā būtu
noteikta referendumu rīkošanas kārtība un jautājumu loks, par kuriem pašvaldības varēs rīkot vietējos
referendumus.
Parlamentārās uzraudzības kārtībā un lai nepieļautu, ka pašvaldība pieľem normatīvajiem aktiem
neatbilstošus lēmumus, komisija atbalstīja un virzīja izskatīšanai Saeimā Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas rosināto likumprojektu „Par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu”, ar kura
pieľemšanu Saeimā 15.maijā tika atlaista Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome un iecelta pagaidu
administrācija. Šis bija otrais gadījums pēc precedenta, kad 2003.gadā Saeima atlaida Kuldīgas rajona
Rendas pagasta padomi.
Pavasara sesijas pēdējā sēdē 17.jūlijā Saeima pieľēma komisijas sagatavotos un par steidzamiem atzītos 15
likumprojektus, kas ir tikai neliela daļa no Ministru kabineta gatavoto likumprojektu paketes saistībā ar
grozījumiem likumos administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanai.
Valsts pārvaldes jomā galīgajam lasījumam tika sagatavots un 8.maijā Saeimā pieľemts Attīstības
plānošanas sistēmas likums, kas vērsts uz pārskatāmas un saprotamas, kā arī efektīvas plānošanas
sistēmas izveidošanu, lai sekmētu valsts attīstību vidējā termiľā un ilgtermiľā. Likums nosaka attīstības
plānošanas dokumentu veidus, līmeľus, laika ietvaru un hierarhiju, kā arī attīstības plānošanas sasaisti ar
valsts budţeta veidošanas procesu, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeľa plānošanu.
Kā steidzami komisijā tika sagatavoti un iesniegti Saeimai grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas
bija nepieciešami, lai novērstu daţas neprecizitātes definējumos, kas likuma piemērošanas praksē rada
daţādus traktējumus. Likums nepārprotami nosaka, kādā veidā saskaľojami tiešās valsts pārvaldes iestāţu
iekšējie normatīvie akti. Likumā ietverts arī pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt svarīgākās prasības
pārvaldes iestāţu un institūciju sagatavoto normatīvo aktu projektiem.
Astoľās komisijas sēdēs tika pabeigts gandrīz pusotru gadu ilgais darbs Ministru kabineta iekārtas likuma
sagatavošanā, kas tika pieľemts 15.maijā un stājās spēkā 1.jūlijā. Savukārt komisija neatbalstīja Ministru
prezidenta rosinātos grozījumus tikko kā pieľemtajā likumā, kas paredzēja Ministru kabineta pilnvaras ar
noteikumiem regulēt jautājumus, kas nav risināti likumos. 15.jūlija komisijas sēdē, kurā premjers personīgi
dedzīgi aizstāvēja grozījumu nepieciešamību, tomēr, uzklausot komisijas locekļu un ekspertu viedokļus, ka pie
šādām Ministru kabineta pilnvarām pastāv iespēja ierobeţot pamattiesības, tika panākta vienošanās
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nesteigties ar grozījumu virzīšanu. Premjers apsolīja veikt analīzi, kuros jautājumos valdībai trūkst deleģējuma
izdot noteikumus un pēc tam jautājumu skatīt no jauna.
Pavasara sesija komisijai noslēdzās vēl ar vienu politiķiem un visai sabiedrībai aktuāla un nozīmīga likuma
sagatavošanu un pieľemšanu Saeimā - „Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā”.
Likums atceļ vairāku formālu un nelietderīgu atskaišu iesniegšanu, ir paaugstināti partiju priekšvēlēšanu tēriľu
„griesti”, taču tagad tie piesaistīti mainīgam lielumam - minimālajai mēnešalgai, piemērojot koeficientu 0,0008,
bet Eiropas Parlamenta vēlēšanām - 0,0003. Ir sašaurināts to pozīciju loks, uz kuriem attiecas priekšvēlēšanu
tēriľi. Likums paredz nākotnē partijām finansējumu piesaistīt no valsts budţeta. Attiecīgas izmaiľas likumā
līdz nākamā gada maijam deleģēts izstrādāt Ministru kabinetam. Īpaši atrunāta situācija ar pašvaldību
vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009.gadā, kad priekšvēlēšanu tēriľi tiek summēti, ja partija
iesniegusi kandidātu sarakstus abām vēlēšanām. Neatrisināts palika jautājums par trešo personu reklāmas
ierobeţojumiem, tas tiks risināts priekšvēlēšanu aģitācijas likumos, kuru sagatavošana atsāksies rudens
sesijā.
Nevalstisko
organizāciju
darbību
regulējošā
Sabiedriskā
labuma
organizāciju likuma grozījumi arī tika
sagatavoti galīgajam lasījumam un
pieľemti Saeimas 17.jūlija sēdē.
Grozījumi precizē sabiedriskā labuma
organizācijas
(SLO)
statusa
piešķiršanas kārtību, to darbības
uzraudzību un SLO statusa atľemšanas
kārtību, kā arī procedūras noteikumus
gadījumos, kad SLO statuss tiek piešķirts atkārtoti.
Komisijas līdzšinējo veiksmīgo sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām apliecināja Saeimas un NVO
foruma ietvaros 19.maijā notikusī komisijas deputātu diskusija 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”. Šajā
diskusijā tika pārrunāta iespēja likumā paredzēt pašvaldību tiesības rīkot vietējos referendumus un deputāti
pauda gatavību šo jautājumu lemt, kas arī tika izpildīts likuma „Par pašvaldībām” grozījumu ietvaros. Deputāti
pauda izpratni par Latvijas NVO bēdīgo finansiālo situāciju un atzina, ka NVO finansiālā atbalsta risinājumi ir
tēma atsevišķai komisijas un NVO pārstāvju diskusijai, kas visticamāk notiks rudens sesijas laikā, apkopojot
idejas un priekšlikumus un meklējot rīcības variantus.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma izstrādes apakškomisija pavasara sesijā sanāca uz deviľām sēdēm un
pabeidza likumprojekta sagatavošanu iesniegšanai Saeimai pirmajam lasījumam, kas arī tika Saeimā
apstiprināts. Likumprojekts regulē ļoti nozīmīgu un aktuālu procesu valstī, kad pēc valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizācijas mājas tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā. Likumprojekts nosaka
dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā iesaistīto dalībnieku savstarpējās attiecības, to tiesības, pienākumus
un atbildību, kā arī valsts pārvaldes iestāţu un pašvaldību kompetenci dzīvojamo māju pārvaldīšanas
organizēšanā un pārraudzīšanā.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija uz nākamo sēdi sanāks jau 25.augustā.
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TAUTSAIMNIECĪBAS KOMISIJA

Šajā sesijā Saeima pieņēma grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā,
pie kuriem parlaments un valdība strādāja jau kopš pērnā gada rudens.
Valdībai tagad ir dota skaidra un caurspīdīga procedūra, kā rīkoties, ja
valstij draud elektroenerģijas ražošanas jaudu trūkums. Likumā noteikts,
ka tādā gadījumā jārīko atklāts konkurss un noteiktas par tā rīkošanu
un piedāvājumu izvērtēšanu atbildībās institūcijas.
Savukārt rudens sesijā no valdības ar nepacietību gaidām divus
likumprojektus. Viens no tiem ir grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas cita starpā pretendentiem
paredzētu zināmu atbildību par konkursa rezultātu apstrīdēšanu. Tas palīdzētu cīnīties ar
negodprātīgiem komersantiem, kas izmanto apstrīdēšanas iespēju kā šantāžas instrumentu un
tādējādi bremzē plānoto darbu izpildi. Otrs ļoti gaidītais likumprojekts regulētu publisko un privāto
partnerību un palīdzētu pašvaldībām un valsts iestādēm savu projektu realizēšanai piesaistīt privātos
līdzekļus.

Guntis Blumbergs,
Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs
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SESIJAS KOPSAVILKUMS
2008.gada pavasara sesijā Tautsaimniecības komisijai bijušas 38 komisijas sēdes. Komisijai nodoti 19
likumprojekti, no tiem 11 - kā atbildīgajai komisijai. Izmantojot likumdošanas iniciatīvas tiesības, komisija
iesniegusi Saeimā vienu likumprojektu, kā arī izstrādājusi vienu alternatīvu likumprojektu. Sesijas laikā
pieľemti 13 Tautsaimniecības komisijas kā atbildīgās komisijas sagatavoti likumi. Tautsaimniecības komisijas
Enerģētikas apakškomisija sanākusi uz septiľām apakškomisijas sēdēm.
LIKUMDOŠANA
Saeima 2008.gada pavasara sesijā pieľēma grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā. Tuvākajos gados
Latvijai var pietrūkt elektroenerģijas raţošanas jaudu, kas ietekmēs elektroapgādes drošumu. Izvērtējot
saľemtos priekšlikumus, galvenā izšķiršanās bija par to, vai jaunu elektroenerģijas raţošanas jaudu piesaistei
paredzēt konkursu, kura priekšmets būtu uzstādītā jauda, kā arī par galvenajiem konkursa kritērijiem un
apmaksas kārtību. Viens no priekšlikumiem paredzēja šādus ar elektroapgādes drošuma iespējamo krīzi
saistītus gadījumus risināt bez konkursa, valdībai uzdodot pārvades sistēmas operatoram slēgt līgumu par
jaunu raţošanas jaudu piesaisti. Tomēr diskusija bija par formu, jo tai jāatbilst gan ES noteikumiem, gan
jānodrošina nacionālajām interesēm atbilstošs rezultāts. Komisija lūdza valdību izanalizēt iespējamos
risinājumus, saskaľojot tos ar Eiropas Komisiju. Galarezultātā Saeima pieľēma likumu, kas paredz, ka jaunu
raţošanas jaudu ieviešanai nepieciešams konkurss, lēmumu par tā izsludināšanu pieľem valdība, nosakot
ieviešamās jaudas apjomu, pretendentiem izvirzāmās prasības, pieteikumu izvērtēšanas kritērijus un citus
nosacījumus. Konkursu organizē regulators. Savukārt lēmumu par konkursa rezultātiem pieľem Ministru
kabinets.
Jautājums par jaunu elektroenerģijas raţošanas jaudu ieviešanu ir svarīgākais šajā likumā, taču atzīmējami ir
arī citi grozījumi:
 deleģējums regulatoram noteikt jaunus vienotus sistēmas pieslēguma noteikumus raţotājiem un
lietotājiem, kā arī pieslēguma maksas noteikšanas metodiku, kurā likumdevējs paredzējis sadalīt
izmaksas starp operatoru un galalietotāju, ja tas atbilst noteiktiem kritērijiem (provizoriski mājsaimniecība un mazais uzľēmējs);
 regulators nosaka raţotāja vai tirgotāja izsniegtajos rēķinos sniedzamo informāciju un to, ka rēķinus
varēs pārsūdzēt Civilprocesa likumā noteiktajā
kārtībā;
 atbalsta shēma koģenerācijas elektrostacijām tiek
papildināta ar jaunu atbalsta veidu - tiesībām
saľemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko
jaudu, ja tā ir sākot no 20 MW;
 atjaunojamās
elektroenerģijas
raţotājiem
noteiktas tiesības saľemt garantētu maksu par
uzstādīto elektrisko jaudu, ja tā ir virs 1 MW un kā
izejviela izmantota tiek biomasa vai biogāze;
 lietotāji, kam nav tiesības saľemt universālo
pakalpojumu, turpmāk pirks elektroenerģiju no
tirgotāja par vienošanās cenu.
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Saeima nodeva komisijai divus likumprojektus grozījumiem Komerclikumā. Viens no tiem šajā sesijā
pieľemts kā likums. Grozījumi ievieš ES direktīvu par kapitālsabiedrību pārrobeţu apvienošanos un par
atklātības prasībām daţāda veida uzľēmējsabiedrībām. Tāpat likums paredz administratīvo procedūru
vienkāršošanu, nodrošinot iespēju dokumentus komercreģistra iestādei iesniegt elektroniski (piem., gada
pārskatu jāiesniedz tikai vienreiz atbilstoši Gada pārskatu likumam), kā arī saľemt atklātībai nododamās ziľas
un dokumentus elektroniski. Nodrošinot trešo personu informēšanu par piemēroto atbildību par komersanta
darbības pārkāpumiem, tiks radīta drošāka uzľēmējdarbības vide.
Komisijā un tās izveidotajā darba grupā turpinās darbs pie vēl vieniem grozījumiem Komerclikumā. To mērķis
ir papildināt Latvijas tiesību sistēmu ar komercdarījumus regulējošām tiesību normām. Likumprojektā ietverti
visiem komercdarījumiem kopīgie vispārīgie noteikumi, noteikumi par atsevišķiem komercdarījumu veidiem
(komerciālo pirkuma līgumu, glabājuma līgumu, komisijas līgumu un ekspedīcijas līgumu), kā arī noteikumi par
atsevišķiem modernajiem komercdarījumu veidiem (līzinga līgumu, faktoringa līgumu un franšīzes līgumu).
Ľemot vērā apjomīgo darbu pie šā likumprojekta, komisija galīgajam lasījumam to plāno sagatavot šā gada
rudens sesijā.
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā paredz ar 2009.gada 1.janvāri ieviest viena veida traktortehnikas apliecības
iepriekšējo divu vietā. Līdz tam izsniegtās apliecības būs derīgas līdz termiľa beigām.
Saeimā pieľemtie Enerģētikas likuma grozījumi paredz, ka turpmāk energoapgādes komersantu piestādītos
rēķinus varēs pārsūdzēt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Tāpat likumā noteikts deleģējums valdībai
izstrādāt noteikumus, kā komersanti piegādā un lietotāji lieto gāzi vai siltumu, kā arī kārtību, kādā
energoapgādes komersants aprēķina kompensāciju gadījumos, kad lietotājs pārkāpis iepriekšminētos
noteikumus. Likuma grozījumi paredz pašvaldībai tiesības, nosakot siltumapgādes attīstību, izdot saistošos
noteikumus. Tāpat likuma grozījumi nodod Valsts energoinspekcijas funkcijas Valsts būvinspekcijai.
Ar grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā tiek ieviestas Eiropas Padomes direktīvas un noteikts
atšķirīgas attieksmes aizliegums pret patērētāju tā dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ. Ekonomikas
recesijas periodā no likuma izslēgta norma, kas patērētājam kredīta saľemšanai paredzēja pienākumu veikt
pirmo iemaksu vismaz desmit procentu apmērā no finansētās preces cenas.
Grozījumi Elektronisko sakaru likumā precizē normu par mobilo sakaru operatoru pienākumu pēc īpašnieka
vai procesa virzītāja pieprasījuma pārtraukt nozagta vai pazaudēta mobilā telefona izmantošanas iespēju savā
tīklā. Bez raţotāja vai tā pilnvarotas personas piekrišanas būs liegts mainīt mobilo telefonu identificēšanai
nepieciešamos datus, kā arī iegūt, izgatavot, glabāt un izplatīt programmatūru un iekārtas, kas paredzētas, lai
izmainītu datus, ar kuru palīdzību mobilie telefoni tiek identificēti sakaru tīklā. Paredzams, ka tas palīdzēs
ierobeţot mobilo tālruľu zādzības, kā arī novērst zagtu telefonu izplatību un lietošanu. Par šo aizliegumu
pārkāpumiem personai varēs piemērot administratīvu sodu, bet, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā,
viľu varēs saukt pie kriminālatbildības.
Likumā papildināts regulatoram iesniedzamās informācijas apjoms, nosakot arī informāciju, kam komersants
nevar piešķirt komercnoslēpuma statusu. Komersantam noteikts pienākums pēc abonenta pieprasījuma
uzstādīt bezmaksas satura filtru, ierobeţojot vardarbību, erotiku un pornogrāfiju saturošu materiālu
pieejamību.
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AKTUALITĀTES
Starpparlamentu sadarbības ietvaros komisija tikās ar Slovēnijas parlamenta deputātu grupas sadarbībai ar
Latvijas parlamentu delegāciju, ar kuru pārrunāja ostu attīstību, dzelzceļa pārvadājumu un vēstniecību lomu
ekonomiskajā sadarbībā. Tikšanās nozīmību pastiprināja fakts, ka šā gada pirmajā pusē Slovēnija bija
Eiropadomes prezidējošā valsts.
Tautsaimniecības komisija tikās ar Ārvalstu investoru padomes pārstāvjiem. Tikšanās centrā bija jautājumi par
enerģijas raţošanas jaudām un energoefektivitāti.
Parlamentārās kontroles ietvaros komisija izskatīja jautājumu par Biodegvielas likumā un Eiropas direktīvā
noteikto prasību īstenošanu un valsts atbalsta kvotām biodegvielai.
Enerģētikas apakškomisija sprieda par elektroenerģijas raţošanu koģenerācijas stacijās, izmantojot šķeldu, kā
arī izskatīja situāciju sašķidrinātās gāzes tirgū.
Komisija sadarbojās ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Degvielas
tirgotāju asociāciju, Degvielas tirgotāju un raţotāju savienību, Latvijas Biodegvielu asociāciju, Latvijas
Telekomunikāciju asociāciju, Latvijas Siltumraţotāju uzľēmēju asociāciju, Amatniecības kameru,
autopārvadātāju asociāciju „Latvijas auto”, Latvijas Nacionālo kravas ekspeditoru un loģistikas asociāciju,
Latvijas Komercbanku asociāciju, Latvijas Tranzītbiznesa asociāciju, Latvijas Darba devēju konfederāciju,
Tiesībsarga biroju u.c.
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AGRĀRĀS, VIDES UN REĢIONĀLĀS POLITIKAS KOMISIJA

Pēdējos mēnešos komisijai aizvien vairāk jāiedziļinās jautājumos, kas
rodas zemes reformas noslēguma posmā, atklājot spēkā esošo likumu
nepilnības, kā arī meklējot risinājumus lauksaimniecības produktu
ražotāju, produkcijas pārstrādātāju un tirgotāju attiecībās.
Komisijas deputātiem izveidojusies lietišķa sadarbība ar Vides
ministrijas un Zemkopības ministrijas speciālistiem, kā ar ražotāju asociācijām, kooperatīvajām
sabiedrībām, Latvijas Pašvaldību savienību un citām nevalstiskajām organizācijām. Pavasara sesijas
laikā komisija sniegusi atbildes uz 25 iedzīvotāju un dažādu organizāciju iesniegumiem, palīdzot
izprast likumu normas un rast iespējamos problēmu risinājumus. Šajos darbos īpaši uzteicama ir
komisijas konsultantu profesionālā kompetence un darbīgums.
Viens no svarīgākajiem likumiem, ko Saeima rudens sesijā acīmredzot nodos mūsu komisijai, ir jauni
grozījumi Aizsargjoslu likumā. Tāpat turpināsim meklēt risinājumus piensaimnieku kooperatīvo
sabiedrību atbalstam.

Anna Seile,
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja
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SESIJAS KOPSAVILKUMS
2008.gada pavasara sesijas laikā Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai ir notikušas 27 komisijas
sēdes, kurās skatīti gan likumdošanas, gan parlamentārās kontroles jautājumi. Komisijai kā atbildīgajai nodoti
seši jauni likumprojekti, savukārt kā līdzatbildīgā komisija tā saľēmusi sešus likumprojektus. Šīs sesijas laikā
Saeima galīgajā lasījumā pieľēma trīs komisijas sagatavotos likumprojektus.
LIKUMDOŠANA
Saeimā pieľemtie grozījumi Sēklu aprites likumā paredz nodevu par atļaujas saľemšanu un pagarināšanu
tādu šķirľu sēklu izvietošanai tirgū, kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirľu katalogā vai kādā no ES
dalībvalstu nacionālajiem katalogiem, kā arī nodevu par atļaujas saľemšanu uz laiku tirgot sēklas, kas
neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām.
Jaunajā Teiču dabas rezervāta likumā jaunā
redakcijā izteikts likuma 1. un 2.pielikums - funkcionālo
zonu shēma un robeţu apraksts. Tie izstrādāti, ľemot
vērā aktualizētu kadastrālo un meţa inventarizācijas
informāciju. Likumā precizētas regulējamā reţīma zonā
pieļaujamās un aizliegtās darbības. Rezervātā noteikta
jauna funkcionālā zona - dabas parks. 114 hektārus
lielā dabas parka zona izveidota, lai saglabātu
vēsturiski
veidojušos
ekstensīvos
vides
apsaimniekošanas veidus, kā arī sabalansētu dabas
aizsardzības, vides izglītības un vietējo iedzīvotāju
intereses. Tajā iekļautas arī dabas rezervātā esošo
viensētu teritorijas. Likumā ir mainītas rezervāta robeţas, iekļaujot rezervātam pieguļošas teritorijas, kas ir
atpirktas un reģistrētas uz valsts vārda. Kopumā rezervāta teritorija palielināta par 376 hektāriem. Ar likumu
netiek uzlikti jauni saimnieciskās darbības ierobeţojumi privātīpašumā esošajām zemēm. Tāpat likumā
atbalstīts priekšlikums atļaut rekonstruēt rezervāta teritoriju šķērsojošos valsts autoceļus un veikt tam
nepieciešamo zemes transformāciju.
Grozījumi Cukura nozares likumā fiksē situāciju pēc cukura nozares restrukturizācijas. No likuma izslēgtas
nodaļas par cukura raţošanas kvotām un cukurbiešu audzētāju reģistru, un cukurbiešu audzētāju un cukura
raţotāju nozares un piegādes līgumiem, bet saglabāta nodaļa par informācijas sniegšanu Lauku atbalsta
dienestam (LAD) un Valsts ieľēmumu dienestam. Likums nosaka, ka cukurbiešu audzētāju reģistru, kuru līdz
šim uzturēja cukurbiešu audzētāju sabiedriskā organizācija, pārľem LAD.
Komisija strādāja arī ar likumprojektu „Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums”. Tas paredz
nodrošināt sabiedrību ar aktuālu, publiski pieejamu informāciju par apgrūtinātajām teritorijām un
apgrūtinājumus izraisošajiem objektiem. Likumprojekts paredz izveidot vienotu informācijas sistēmu, tajā
uzkrājot telpiskos un teksta datus (t.sk. metadatus) par visu valsts teritoriju. Sistēmas pārzinis būtu Valsts
zemes dienests.
Komisijas darba kārtībā bija arī likumprojekts „Dzīvnieku barības aprites likums”. Likumprojekts deleģē
Ministru kabinetam noteikt dzīvnieku barības apritē iesaistīto uzľēmumu reģistrācijas un atzīšanas kārtību, kā
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arī paredz valdībai pilnvarojumu noteikt kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura
veic dzīvnieku barības laboratorisko kontroli, kā arī references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un
pienākumus.
AKTUALITĀTES
Realizējot parlamentārās uzraudzības darbu, komisija kopā ar Enerģētikas apakškomisiju sprieda par atbalstu
elektroenerģijas raţošanai koģenerācijas stacijās, izmantojot biokurināmo. Ľemot vērā, ka koģenerācijas
noteikumu ietvaros sniegtais atbalsts ir domāts nelielām un vidējām pilsētām un atbalsta apjoms nepārsniedz
50 procentus no attiecināmām izmaksām, lai sekmētu vairāku reģionālo projektu īstenošanu, deputāti nolēma
lūgt Ekonomikas ministriju uz pusi - no 7 uz 3,5 miljoniem latu samazināt maksimālo iespējamo atbalsta
summu ES fondu projektiem, kas vērsti uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu koģenerācijas
elektrostacijās.
Kopā ar Tautsaimniecības komisiju skatīts jautājums par biodegvielas raţošanu un izmantošanu Latvijā, kā arī
valsts atbalstu biodegvielas raţotājiem.
Komisija vairākās sēdēs sprieda par problēmām saistībā ar dabas lieguma „Lubānas mitrājs” izveidošanu.
Komisijā ar vēstulēm un protestiem vērsās to pašvaldību iedzīvotāji, kurās paredzēts izveidot minēto dabas
liegumu. Uzklausot Vides ministrijas un Zemkopības ministrijas skaidrojumus, deputāti secināja, ka vietējo
cilvēku satraukumu radījis tas, ka ar viľiem nav pietiekami runāts un skaidrota situācija. Komisija uzskata, ka
Vides ministrijai jāveido labāka sadarbība ar pašvaldībām, jāiepazīstina tās ar Ministru kabineta noteikumu
projektu „Dabas lieguma „Lubānas mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, jāorganizē
to apspriešana un iespēju robeţās jāľem vērā iedzīvotāju viedoklis, kā arī jāmeklē veidi, kā kompensēt
iedzīvotājiem radušos saimnieciskās darbības ierobeţojumus.
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija vairākkārt sprieda par situāciju piena nozarē un uzklausīja
zemkopības ministra Mārtiľa Rozes priekšlikumus, kā piena raţotājiem kompensēt piena iepirkuma cenu
samazināšanās rezultātā radītos zaudējumus. Komisija atzina, ka piensaimniecība ir Latvijai tradicionāla
nozare, un jādara viss iespējamais, lai piena nozare Latvijā tiktu saglabāta. Zemniekiem šajā situācijā ir
nepieciešams atbalsts, un jāplāno ilgtermiľa pasākumi, lai uzlabotu saspringto situāciju piensaimniecības
nozarē un novērstu līdzīgus precedentus citās lauksaimniecības nozarēs.
Lai uzlabotu situāciju, komisija:
 aicināja valdību subsīdijas, kas paredzētas kredītprocentu dzēšanai, piena raţotājiem izmaksāt pilnā
apjomā; iepriekš likuma norma, kas paredz, ka valsts atbalsts lauksaimniecības attīstībai nedrīkst būt
mazāks par 2,5 procentiem no gada pamatbudţeta kopējiem izdevumiem, netika izpildīta;
 aicināja valdību kopā ar Latvijas Banku un Komercbanku asociāciju sēsties pie kopīga sarunu galda
un spriest par jaunas ilgtermiľa kredītu politikas veidošanu zemniekiem, kas apmierinātu arī šīs
nozares pārstāvjus, ne tikai bankas;
 ieteica Ministru kabinetam vairāk domāt par mūsu lauksaimniecības produkcijas popularizēšanu
ārvalstīs un iespējamām eksporta kredītu garantijām, jo Latvijā var saraţot vairāk, nekā vajadzīgs
pašu patēriľam. Tāpat zemniekiem jādod iespēja tirgot vairāk svaigpiena; iepriekš zemnieku
saimniecība galapatērētājam tiešā veidā gadā drīkstēja pārdot ne vairāk par septiľām tonnām piena
gadā;
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rosināja no 100 līdz 120 litriem par hektāru palielināt tās dīzeļdegvielas daudzumu, par kuru valsts
zemniekiem atmaksā akcīzes nodokli. Tāpat valdībai ieteikts izvērtēt iespēju samazināt pievienotās
vērtības nodokļa likmi piena produktiem, kas varētu samazināt piena produktu cenu un veicināt piena
produktu patēriľu.

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija izvērtēja iespējamās izmaiľas likuma „Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta otrajā daļā, kurā noteikti gadījumi, kad zemes īpašniekam nav tiesību
prasīt no ēku īpašnieka lielāku nomas maksu kā piecus procentus no zemes kadastrālās vērtības. Tiesībsargs
Romāns Apsītis savā atzinumā norādījis, ka šī norma neatbilst Satversmes 105.pantam.
Bijušie zemes īpašnieki vai viľu mantinieki saskaľā ar likumu varēja pieprasīt zemes īpašuma tiesību
atjaunošanu, līdzvērtīgu zemes gabalu vai arī saľemt kompensāciju. Tāpēc var uzskatīt, ka personas, kurām
atjaunoja īpašumtiesības uz zemi, uz kuras atradās citām personām piederoši īpašumi, bija gatavas
uzľemties slogu vai saistības, kā arī gūt ierobeţotu peļľu no sava īpašuma.
„Situācija ir ļoti komplicēta, un tā skar ne tikai īpašnieku, bet arī lielas sabiedrības daļas intereses,” pauţ
komisijas priekšsēdētāja Anna Seile un norāda, ka tagad, kad vēl notiek zemes reforma, nebūtu lietderīgi
mainīt piespiedu nomas pamatnosacījumus. Komisijas sēdē izskanēja viedoklis, ka arī pēc reformas
pabeigšanas likuma norma, kas regulē piespiedu nomas maksu, iespējams, nebūtu jāatceļ pavisam, jo tad
tiktu aizskartas lielas iedzīvotāju daļas, galvenokārt daudzdzīvokļu namu iemītnieku intereses. Tāpat deputāti
diskutēja par iespēju diferencēt piespiedu nomas maksu un sprieda par nodokļu atlaidi piespiedu nomas
gadījumā.
Komisija nolēma aicināt Ministru kabinetu izvērtēt likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”
12.panta otrās daļas atbilstību Satversmei, kā arī iespējamo minēto normu izmaiľu sociālās sekas un ietekmi
uz valsts budţetu.
Lai nepieļautu informācijas zudumus sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu, pašvaldību reorganizāciju un
ar to saistīto tiesību un saistību pārľemšanu, dokumentu uzskaites, saglabāšanas un tālākas izmantošanas
nodrošināšanu, komisija izvērtēja Latvijas valsts arhīva ģenerāldirekcijas priekšlikumu grozījumiem likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 15.pantā par to, kur tiks glabāta ar zemes reformu saistītā
dokumentācija pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas.
Sagatavojot likumprojektus un īstenojot parlamentāro kontroli, komisija uz sēdēm aicināja pārstāvjus no
Latvijas Pašvaldību savienības, Zemnieku saeimas, Latvijas Dabas fonda, Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes, Pārtikas uzľēmumu federācijas, Latvijas Lauksaimnieku kooperatīvu asociācijas,
Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības, Latvijas Piena raţotāju asociācijas, piensaimnieku kooperatīvās
sabiedrības „Drusti” un citām nevalstiskajām organizācijām.
19.maijā notika Saeimas un NVO forums, kurā komisija tikās ar Latvijas Lauku foruma, Latvijas Lauku sieviešu
apvienības, Vidusdaugavas vides kustības, Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas, biedrības „Talsu
pauguraines dabas parka atbalsts”, biedrības „Latvijas Mazpulki”, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomes, Latvijas Lauku foruma, Valmieras rajona Lauksaimnieku apvienības, biedrības „Lauberiete”,
organizācijas „Staburaga bērni”, Vides iniciatīvu kluba, Madonas NVO atbalsta centra un Latvijas Ekoloģiskās
biedrības pārstāvjiem.
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SOCIĀLO UN DARBA LIETU KOMISIJA

Mūsu komisijas deputāti šajā darba cēlienā ļoti nopietni strādāja pie
Pensiju likuma grozīšanas. Ņemot vērā valsts sociāli ekonomisko
situāciju, esam saglabājuši priekšlaicīgās pensionēšanās iespēju. Tāpat ir
nolemts, ka nākamgad indeksēs visas pensijas un piemaksas būs arī tām
pensijām, kas lielākas par 225 latiem. Tāpat Saeima nolēma, ka pensiju
piemaksas nākamgad nevar būt mazākas kā 70 santīmi par katru līdz
1996.gadam nostrādāto gadu.
Lai palielinātu sociālā budžeta ienākumus, pēc komisijas ierosinājuma turpmākos piecus gadus netiks
noteikti sociālās apdrošināšanas iemaksu griesti. Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kas saņem lielas algas,
sociālās iemaksas būs jāveic no visiem ienākumiem. Patlaban sociālās iemaksas nav jāveic no
ienākumiem, kas pārsniedz 29,6 tūkstošus latu gadā.
Ne mazāk saspringts darbs komisijā solās būt arī rudens sesijā. Tajā skatīsim apjomīgus grozījumus
Darba likumā un kopā ar partneriem turpināsim darbu pie jaunā Invaliditātes likuma.

Aija Barča,
Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja
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SESIJAS KOPSAVILKUMS
Sociālo un darba lietu komisijas deputāti pavasara sesijā pulcējās 59 sēdēs, kurās skatīti sociālās drošības,
nodarbinātības un veselības jomas jautājumi. Sabiedrības veselības apakškomisija Pavasara sesijā sanāca 15
reizes. Arī Nodarbinātības apakškomisijā un Sociālās drošības apakškomisijā katrā notikušas 15 sēdes.
Patlaban komisijā izskatīšanā atrodas 14 likumprojekti, no tiem trīs tiek gatavoti izskatīšanai Saeimā trešajā
lasījumā, četri - otrajā lasījumā un septiľi - pirmajā lasījumā. Komisija pavasara sesijas laikā skatīja 19
likumprojektus, deviľus no tiem Saeima pieľēmusi galīgajā lasījumā. Četri likumprojekti komisijai tika nodoti
kā līdzatbildīgajai. Izmantojot likumā noteiktās likumdošanas iniciatīvas tiesības, komisija ir izstrādājusi trīs
likumprojektus.
LIKUMDOŠANA
Pavasara sesijā deputāti strādāja pie vairākiem grozījumiem likumā „Par valsts pensijām”. Šīs sesijas laikā
komisija ir izskatījusi likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” noteiktajā kārtībā Valsts
prezidenta iesniegto likumprojektu, Ministru kabineta sagatavoto likumprojektu un Sociālo un darba lietu
komisijas iniciēto likumprojektu.
Komisijas izstrādātie grozījumi paredz piemaksas invaliditātes pensijas saľēmējiem un nosaka minimālo
piemaksas apmēru par darba stāţa gadu. Tāpat grozījumi paredz pagarināt priekšlaicīgās pensionēšanās
iespēju, kā arī atcelt ierobeţojumus pensiju indeksācijai un darba stāţa piemaksām.
Komisijas deputāti uzskata, ka piemaksas apmērs 2009.gadam jānosaka likumā un nolēma, ka piemaksa pie
vecuma pensijas un invaliditātes pensijas nākamgad nevarēs būt mazāka par 0,7 latiem par katru līdz
1996.gadam nostrādāto gadu, taču valdība var noteikt lielāku piemaksu. Piemaksas apjomu nosaka ar
Ministru kabineta noteikumiem, un patlaban piemaksas apmērs ir 0,4 lati par vienu darba stāţa gadu.
Ľemot vērā sociālos un ekonomiskos apstākļus, deputāti līdz 2011.gada beigām pagarināja priekšlaicīgās
pensionēšanās termiľu, saglabājot pirmspensijas vecuma cilvēkiem iespēju doties pelnītā atpūtā divus gadus
pirms īstā pensijas vecuma sasniegšanas. Iepriekš likums noteica, ka priekšlaicīgi pensionēties iespējams
tikai līdz 2008.gada 1.jūlijam.
Saskaľā ar grozījumiem no 2009.gada, ľemot vērā inflācijas koeficientu, vienu reizi gadā tiks indeksētas arī
tās pensijas, kas pārsniedz 225 latus. Tas nodrošinās regulāru pensijas pieaugumu arī tiem 13 tūkstošiem
pensionāru, kuriem līdz šim pensijas apmērs bija nemainīgs. Patlaban pensijas līdz 150 latiem indeksē aprīlī
un oktobrī, bet pensijas robeţās no 150 līdz 225 latiem pārskata vienu reizi gadā - oktobrī.
Grozījumi paredz tiesības politiski represētām personām ar vismaz 30 gadu darba stāţu pieprasīt vecuma
pensiju piecus gadus ātrāk. Šādas tiesības likuma iepriekšējā redakcija paredzēja vecākiem, kas izaudzinājuši
piecus un vairāk bērnus vai aprūpējuši bērnu invalīdu, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem.
Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” paredz, ka no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada
31.decembrim Ministru kabinets nenosaka iemaksu objekta maksimālo apmēru jeb tā saucamos „griestus”
darba ľēmējiem un pašnodarbinātajiem. Līdz ar to sociālās apdrošināšanas iemaksas tiks veiktas no
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ienākumiem pilnā apmērā. Līdz 2009.gadam sociālās iemaksas jāveic no ienākumiem, kas nepārsniedz
valdības noteiktu robeţu. 2008.gadā tā ir 29,6 tūkstoši lati gadā. No ienākumiem, kas pārsniedz šo summu,
sociālās iemaksas nav jāveic.
Grozījumi Ārstniecības likumā satur virkni uzlabojumu un precizējumu. Tie nosaka, ka bērna veselības
aprūpe ir prioritāra, likumā tiek definēta ārstniecības atbalsta persona un noteiktas tai piemērojamās
profesionālās darbības prasības. Saskaľā ar grozījumiem, arī Latvijas pilsoľu un Latvijas nepilsoľu
laulātajām, kurām ir termiľuzturēšanās atļauja Latvijā, valsts apmaksāto grūtnieču aprūpi un dzemdību
palīdzību turpmāk būs tiesības saľemt bez maksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Likumā tiek precizētas
profesionālās darbības prasības ārstniecības personām. Likums tiek papildināts ar jaunu nodaļu, kas ietver
ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības darbības apturēšana noteikumus.
Izdarīti grozījumi Farmācijas likumā, papildinot to ar normām par farmaceitiskās darbības uzľēmuma vai tā
struktūrvienības darbības apturēšanu. Likums nosaka subjektus, kas ir tiesīgi pieľemt šādu lēmumu,
uzľēmuma darbības apturēšanas kārtību, lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī kārtību,
kādā notiek farmaceitiskās darbības uzľēmuma vai tās struktūrvienības darbības atjaunošana.
Likumprojekts paredz, ka Eiropas Komisijas ieteikumi (vadlīnijas), kas publicēti Eiropas Kopienas Zāļu tiesiskā
regulējuma dokumentu krājumos (Eudralex), ir obligāti piemērojami, sagatavojot dokumentāciju par zāļu
blakusparādībām un dokumentāciju, kas attiecas uz zāļu raţošanu, klīnisko izpēti, reģistrēšanu, klasificēšanu,
marķēšanu un lietošanas instrukcijām. Tāpat likumā definēts termins „zāļu lietošanas izraisītās
blakusparādības” un noteikts, ka iesniegumu par zāļu klīniskās izpētes uzsākšanu izskata un lēmumu pieľem
ne ilgāk kā 60 dienu laikā.
Komisija atbalstīja jauno Valsts darba inspekcijas likumu. Tajā iestrādātas plašākas un precīzākas kontroles
un uzraudzības funkcijas, kas palīdzēs cīnīties ar nelegālo nodarbinātību un mazināt mirstību un traumas
darba vietā. Likums Valsts darba inspekcijai (VDI) nosaka pilnas tiesības kontrolēt arī privātpersonām
piederošos būvobjektos, turklāt par likumu ievērošanu būs jāatbild objekta saimniekam vai citai personai, kura
faktiskajos apstākļos uzskatāma par darba devēju.
Ja darba vietā pārkāptas darba aizsardzības prasības vai darba tiesisko attiecību normas un visi pārkāpumi
noteiktajā termiľā nav novērsti, VDI būs tiesības pilnībā vai daļēji apturēt uzľēmuma darbību. Bez iepriekšēja
brīdinājuma to varēs darīt, ja vairāk nekā puse no strādājošajiem ir nodarbināti nelegāli, vai arī konstatētie
pārkāpumi rada draudus cilvēku dzīvībai, var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, bīstamu vielu noplūdi vai
neprognozētu radiācijas paaugstināšanos.
Likuma normas palīdzēs efektīvāk atklāt nelegālās nodarbinātības gadījumus, jo liela daļa cilvēku bez darba
līguma strādā tieši privātos objektos, kā arī mudinās darba devējus vairāk rūpēties par darba drošību savos
uzľēmumos.
Likums nosaka VDI funkcijas un uzdevumus, uzraudzības un kontroles jomas, direktora pienākumus un
tiesības, kā arī regulē citus jautājumus.
Vienlaicīgi komisija pavasara sesijas laikā ir strādājusi ar šādiem likumprojektiem: „Korupcijas novēršanas
un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums”, „Pacientu tiesību likums”, „Grozījums
likumā „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”” un „Grozījumi likumā
„Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu””.
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AKTUALITĀTES
Saeima atbalstīja komisijas izstrādāto lēmuma projektu „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO)
Konvenciju „Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām””. Tas paredz, ka valdībai līdz šī gada 1.septembrim
jāparaksta minētā konvencija un līdz 31.decembrim jāizvērtē mūsu valsts normatīvo aktu atbilstība
konvencijas prasībām, bet līdz 2009.gada maijam jāizstrādā rīcības plāns konvencijas ratifikācijas procesa
sagatavošanai. Savukārt līdz 2009.gada decembrim Ministru kabinetam jāsagatavo un jāiesniedz parlamentā
likumprojekts „Par ANO Konvenciju „Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām””, tādējādi ļaujot Saeimai uzsākt
ratifikācijas procesu. Konvencija aicina uz nediskriminējošu attieksmi un vienlīdzīgu, taisnīgu pieeju visās
dzīves jomās - izglītībā, veselības aprūpē, darbavietā, ģimenes dzīvē, kultūras un sporta pasākumos,
politiskajā un sabiedriskajā dzīvē.
Atsaucoties Publisko izdevumu un revīzijas komisijas uzaicinājumam kopīgi ir skatīti vairāki Valsts kontroles
atzinumi, kas skar labklājības un veselības jomu.
Pavasara sesijas laikā komisija apmeklēja Sociālās integrācijas valsts aģentūru. Vizītes laikā komisijas
deputāti iepazinās ar iestādes sniegtajiem profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem cilvēkiem
ar veselības problēmām. Vienlaikus deputātiem bija iespēja iepazīties ar jauno tālmācības videokonferenču
sistēmu, ar kuras palīdzību jau mācās ap 40 audzēkľu.
Ar mērķi noskaidrot un apkopot sabiedrisko organizāciju viedokļus par likumprojektu „Invaliditātes likums”
komisijas sēdē tika aicinātas piedalīties NVO, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, tostarp pārstāvji no vairāk
nekā 40 Latvijas Invalīdu biedrības nodaļām. Sēdes dalībnieki aktīvi pauda viedokļus gan par likumprojekta
saturu, gan norādīja uz esošajām problēmām kopumā. Diskusijas laikā vairākkārt tika uzsvērta
nepieciešamība ratificēt konvenciju „Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām”,
kas pamudināja komisiju izstrādāt iepriekš minēto Saeimas lēmuma
projektu.
Šīs sesijas laikā komisija devās vizītē uz Latvijas Invalīdu biedrību,
kurā tikās ar organizācijas biedriem, sniedza skaidrojumus par
likumdevēja darbu un atbildēja uz invalīdus personīgi interesējošiem
jautājumiem.
Komisija uzklausīja arī atbildīgo ministriju ziľojumus par iespējām, kā
risināt valstī samilzušo bērnudārzu problēmu. Deputāti lūdza darba
grupā iesaistītās institūcijas apkopot informāciju par veicamajiem
pasākumiem un tiem nepieciešamo finansējumu, lai tuvākajā laikā
uzlabotu pieejamību bērnudārziem un alternatīviem aprūpes
pakalpojumiem, kas pakalpojumus piedāvātu nepilnu dienu vai daţas
stundas. Aukļu pakalpojumus veicinātu nodokļu likmes samazināšana,
piemēram, kā tas ir viesnīcu pakalpojumu sniedzējiem, jo patlaban,
noformējot darbu oficiāli, auklēm nodokļi jāmaksā tādā pat apmērā kā
jebkuram pakalpojumu sniedzējam.
Skatot jautājumu par iespējamo finansējuma pārtraukšanu Priekules slimnīcai, komisijas deputāti uz tikšanos
aicināja arī veselības ministru Ivaru Eglīti. Tikšanās laikā spriests arī par feldšeru punktu nākotni, situāciju
medicīniskajā rehabilitācijā, paliatīvās aprūpes attīstību, kompensējamo medikamentu pieejamību,
neatliekamās palīdzības sniegšanas kārtību bērniem, Rīgā dzīvojošo bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu un
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daudziem citiem ar veselības aprūpi saistītiem jautājumiem. Apsprieţot veselības aprūpes sistēmas
masterplānu, deputāti norādīja, ka ekonomiskie ieguvumi no slimnīcu apvienošanas nedrīkst būt svarīgāki par
pakalpojuma pieejamību. Deputāti ar situāciju Priekules slimnīcā iepazinās klātienē, apmeklējot to izbraukuma
sēdē jūnijā, kā arī devās uz Aizputi, kur vietējā slimnīca jau ir apvienota ar Kuldīgas slimnīcu.
Pēc pamatīgām diskusijām komisija panāca vienošanos, ka Veselības ministrija saglabās finansējumu
Priekules slimnīcai vismaz līdz 2010.gada 1.janvārim, un tā arī nākamgad varēs turpināt strādāt kā lokāla
daudzprofilu slimnīca.
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 palīdz veikt
nepieciešamās likumdošanas izmaiľas.
Lai meklētu problēmas risinājumus, kas saistīta ar jaunas mājvietas būvniecību sociālās aprūpes centrā „Reģi”
ugunsnelaimē cietušajiem iemītniekiem, deputāti uz komisijas sēdi aicināja bijušo labklājības ministri Dagniju
Staķi, Labklājības ministrijas ierēdľus, kā arī Gudenieku pašvaldības pārstāvjus.
Sociālo un darba lietu komisijas deputāti tikās ar Vācijas Samariešu apvienības delegāciju. Deputāti uzzināja,
ka Vācijā 120 gadus vecajā samariešu kustībā iesaistījies 1,1 miljons iedzīvotāju. Viena no brīvprātīgā sociālā
darba aktualitātēm Vācijā ir ambulatoro pakalpojumu sniegšana veciem ļaudīm sociālajos centros. Šāda
aprūpes forma ļauj sirmgalvjiem pēc iespējas ilgāk dzīvot ierastā vidē, bet valstij nav jāuztur dārgi pansionāti,
skaidroja Vācijas samarieši. Viesi atzinīgi novērtēja Rīgas Samariešu apvienības izveidoto bērnu krīzes centru
„Māras centrs”, norādot, ka tāda līmeľa centrs darītu godu jebkurai Eiropas valstij.
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MANDĀTU, ĒTIKAS UN IESNIEGUMU KOMISIJA

Esmu gandarīts, ka mūsu komisijai šajā sesijā ir nācies izskatīt krietni
mazāk materiālu par deputātu administratīvajiem pārkāpumiem un
vairāk laika varējām veltīt, lai tiktos ar sabiedriskajām organizācijām.
Priecē, ka pēdējais organizācijas „Delna” ziņojums par deputātu ētikas
normu ievērošanu uzrāda pozitīvas tendences. Tas, par ko deputātus
kritizēja, tiek ņemts vērā, un situācija uzlabojas.
Iestājos par apmeklētāju centra izveidi Saeimā, kā arī atbalstu izmaiņas
Saeimas kārtības rullī, kas paplašinātu iedzīvotāju iespējas ziņot par gadījumiem, ja deputāts pārkāpis
deputātu ētikas kodeksu. Taču šie jautājumi diemžēl nevirzās uz priekšu tik ātri, kā gribētos.

Sergejs Dolgopolovs,
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētājs
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Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija Saeimas pavasara sesijā sanāca uz 19 sēdēm.
Komisija aktīvi sadarbojas ar sabiedriskās politikas centru „Providus” un, ľemot tās pētnieku rekomendācijas,
izstrādāja divus variantus grozījumiem Saeimas Kārtības rullī. Tie paredz paplašināt Kārtības ruļļa 79.panta
trešo daļu, dodot iespēju Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai ierosināt lietu par Saeimas deputātu ētikas
kodeksa pārkāpumiem ne tikai pēc Saeimas deputāta, deputātu grupas vai frakcijas ierosinājuma, bet arī pēc
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas iniciatīvas vai pēc NVO un pilsoľu motivētiem ierosinājumiem.
Sagatavotie grozījumu projekti tika izskatīti divās komisijas sēdēs un pēc konsultācijām ar Saeimas Juridisko
biroju tālākai virzīšanai izvēlēts pirmais variants, kurš pēc būtības ietver arī NVO un pilsoľu iniciatīvas.
Komisijas sagatavotais likumprojekts
tika iesniegts Saeimas Prezidijam,
nodots Juridiskajai komisijai un tiek
gatavots
pirmajam
lasījumam.
Likumprojekts paplašina Mandātu,
ētikas un iesniegumu komisijas
tiesības, dodot komisijai iespēju pēc
savas iniciatīvas pret Saeimas
deputātu ierosināt ētikas kodeksa
pārkāpuma lietu gadījumos, kad
komisijas rīcībā ir pierādījumi par
šādiem pārkāpumiem. Tas paaugstina
sabiedrības ietekmi uz deputātu
ētikas kodeksa ievērošanu.
Komisijas deputāti katru mēnesī analizēja Saeimas Iesniegumu biroja sagatavoto pārskatu un statistiku par
pagājušā periodā Saeimā saľemtajiem iesniegumiem un tajos atspoguļotajām problēmām. Tika kontrolēts, vai
Saeimas deputāti savlaicīgi snieguši atbildes uz viľiem adresētiem iesniegumiem.
Komisija izskatīja KNAB priekšnieka Alekseja Loskutova iesniegumu par Saeimas deputāta Dzintara Rasnača
varbūtējiem pārkāpumiem Saeimas deputāta ētikas kodeksā, Dzintaram Rasnačam piedaloties un balsojot
Saeimas Juridiskās komisijas sēdē, kad tika izskatīta lieta par Alekseja Loskutova atbrīvošanu no KNAB
priekšnieka amata, kā arī Saeimas deputātes Solvitas Āboltiľas līdzīga satura iesniegumu. Komisija
nepieľēma Alekseja Loskutova iesniegumu lietas ierosināšanai par ētikas kodeksa pārkāpumiem sakarā ar to,
ka Saeimas kārtības rullis (79.panta trešā daļa) paredz lietas ierosināšanu tikai pēc Saeimas deputāta,
deputātu grupas vai frakcijas ierosinājuma.
Pēc Solvitas Āboltiľas iesnieguma komisija pieľēma izskatīšanai lietu par Saeimas deputāta Dzintara
Rasnača iespējamiem pārkāpumiem Saeimas deputātu ētikas kodeksa normu ievērošanā. Savukārt pēc
deputāta Dzintara Rasnača iesnieguma komisija ierosināja arī lietu par deputātes Solvitas Āboltiľas
iespējamajiem Saeimas deputātu kodeksa pārkāpumiem.
Izskatot šo lietu, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija nolēma sakarā ar deputātes Solvitas Āboltiľas
iesnieguma nepietiekošo motivējumu lietu par deputāta Dzintara Rasnača Saeimas deputātu ētikas kodeksa
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pārkāpumiem neierosināt. Savukārt deputāts Dzintars Rasnačs savu iesniegumu izskatīšanas laikā atsauca,
un lieta arī netika ierosināta.
Pavasara sesijas laikā komisijai kā līdzatbildīgajai tika nodoti divi likumprojekti. Viens no tiem ir grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē saistībā ar vēlētāju tiesībām ierosināt Saeimas atlaišanu, bet otrs - grozījumi
likumā „Par valsts budţetu 2008.gadam”.
Komisija pieprasīja no Iekšlietu ministrijas informāciju par 8. un 9.Saeimas deputātu administratīvajiem
pārkāpumiem. Analizējot esošo informāciju, komisija secināja, ka daudzos gadījumos parlaments netika
informēts par Saeimas deputātu administratīvajiem pārkāpumiem. Tāpat ir gadījumi, kad deputātu
administratīvie pārkāpumi tika izskatīti Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā un Saeimas plenārsēdēs, bet
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā par šiem pārkāpumiem ziľu nav. Tātad Saeimas deputāti tikuši
administratīvi sodīti bez Saeimas piekrišanas, kas ir Latvijas Republikas Satversmes 30.panta pārkāpums.
Komisija lūdza iekšlietu ministru novērst nepilnības ministrijas informācijas sistēmā un katru ceturksni sniegt
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai apkopojumu par deputātu izdarītajiem administratīvajiem
pārkāpumiem.
Komisijas deputāti maijā tikās ar Čehijas Republikas parlamenta Deputātu palātas Mandātu un imunitātes
komisijas pārstāvjiem un uzzināja, ka Čehijā parlamenta deputāti administratīvo pārkāpumu gadījumā var
atteikties no deputāta imunitātes un tādējādi izvairīties no lietas izskatīšanas parlamentā un plašas
publicitātes. Latvijas Republikas likumdošana tādu iespēju neparedz.

47

PIEPRASĪJUMU KOMISIJA

Pieprasījumu komisija strādā divos virzienos. Viens no tiem ir valdības
locekļiem iesniegto pieprasījumu izskatīšana, kad uz komisijas sēdēm
skaidrot konkrēto jautājumu aicinām Ministru prezidentu vai attiecīgās
nozares ministrus. Komisija skata arī citus sabiedrībā aktuālus
jautājumus. Tā šajā sesijā komisijā runājām par Dziesmu svētku norisi, diskutējām par Priekules
slimnīcas nākotni, spriedām par Daugavgrīvas cietokšņa likteni un pētījām noziedzības situāciju valstī,
kā arī skatījām citus aktuālus jautājumus.

Augusts Brigmanis,
Pieprasījumu komisijas priekšsēdētājs
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Pieprasījumu komisijas deputāti 9.Saeimas 2008.gada pavasara sesijas laikā pulcējās 12 sēdēs, strādājot gan
ar Saeimas deputātu iesniegtajiem pieprasījumiem, gan likumdošanas jautājumiem, gan rūpīgi sekojot
aktualitātēm un problemātiskajiem jautājumiem mūsu valstī.
Pieprasījumu komisijas pamatdarbs ir saistīts ar Saeimas deputātu pieprasījumiem, kuri 2008.gada pavasara
sesijā tika iesniegti trīs reizes:
 pieprasījums Ministru prezidentam Ivaram Godmanim par Ministru kabineta paveikto;
 pieprasījums zemkopības ministram Mārtiľam Rozem par Meţa attīstības fonda līdzekļu izlietošanu;
 pieprasījums Ministru prezidentam Ivaram Godmanim par pensionāriem atmaksātās ieturētās pensijas
daļas palielināšanu, piemērojot inflācijas pieauguma koeficientu.
Pieprasījumu komisijas darba kārtībā bija arī sabiedrībā aktuāli jautājumi. Komisija tikās ar valsts kontrolieri
Ingunu Sudrabu, lai pārrunātu Valsts kontroles sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm. Tāpat komisijas
deputāti uzklausīja informāciju par nacionālās aviokompānijas “airBaltic” sniegto pakalpojumu kvalitāti un tās
uzlabošanas iespējām un iepazinās ar Kurzemes piekrastes attīstības koncepciju. Pieprasījuma komisija
iepazinās arī ar problēmām veselības aprūpē Liepājas rajona Priekules slimnīcā un uzdeva Veselības
ministrijai rast situācijas risinājumu un mēneša laikā par to ziľot komisijai.
Pieprasījumu komisijai kā līdzatbildīgajai tika nodots arī likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē”.
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PUBLISKO IZDEVUMU UN REVĪZIJAS KOMISIJA

Komisijas darbs šajā sesijā vērtējams kā veiksmīgs. Ciešā sadarbībā ar
Valsts kontroli mums ir izdevies izskatīt valsts iestādēs veiktās revīzijas
un pārliecināties, vai un kā novērsti konstatētie trūkumi.
Būtiski, ka komisijā strādā teju divi desmiti deputātu, kas pārstāv visas
Saeimas frakcijas, turklāt daudzu pārbaužu rezultātus skatām kopā ar citām Saeimas komisijām. Tas
nodrošina, ka vismaz puse no parlamenta deputātiem ar valsts sektorā veiktajām revīzijām iepazīstas
personīgi, nevis uzzina pastarpināti no plašsaziņas līdzekļiem. Un tas ir labs priekšnoteikums, lai
parlaments uzraudzītu ministriju, valsts aģentūru un dienestu tēriņus un rūpētos, lai iestādes valsts
budžeta līdzekļus tērētu atbildīgi un lietderīgi.

Andris Bērziņš,
Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs
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Pavasara sesijas laikā Publisko izdevumu un revīzijas komisija ir noturējusi 25 sēdes, kurās izskatīti 32
jautājumi.
Publisko izdevumu un revīzijas komisija
nav likumdošanas komisija tradicionālajā
izpratnē. Tās pamatdarbs ir Valsts
kontroles ziľojumu izskatīšana, konstatēto
trūkumu novēršanas uzraudzīšana, kā arī
Saeimas finanšu un saimniecisko
izdevumu pārbaudīšana.
Kopā ar Valsts kontroles, atbildīgo
ministriju un institūciju pārstāvjiem izskatīti
pieci jauni Valsts kontroles ziľojumi:
 „Profesionālās izglītības sistēmas
realizācija atbilstīgi izvirzītajiem
mērķiem”;
 „Tiesu vienotās informatīvās sistēmas izveidošana, darbība un uzturēšana”;
 „Publisko iepirkumu likuma prasību un valsts līdzekļu efektīvas izmantošanas principa ievērošana
autoceļu atjaunošanā un Satiksmes ministrijas darbības nodrošināšanā”;
 „Valsts aģentūras „Mājokļu aģentūra” valdījumā esošo valsts dzīvojamo māju, to domājamo daļu vai
dzīvokļu īpašumu atsavināšana un apsaimniekošana pēc 2006.gada 1.septembra rezultātiem”;
 „Rīcības ar nacionālo muzeju krājumu atbilstība normatīvajiem aktiem”.
Revidējamām vienībām jāiesniedz Publisko izdevumu un revīzijas komisijai informācija par Valsts kontroles
konstatēto trūkumu novēršanu ar Valsts kontroli saskaľotos termiľos.
Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdēs ir izskatīti arī 10 Valsts kontroles ziľojumi par iestāţu
darbībām, lai novērstu uzrādītos trūkumus:
 Satiksmes ministrijā - autoceļu nozarē, dzelzceļa nozarē un VAS „Latvijas pasts”;
 Tieslietu ministrijā - Ieslodzījumu vietu pārvaldē un ieslodzījumu vietās, administrējot valsts budţeta
programmu „Ieslodzījumu vietas”;
 Veselības ministrijā - par valsts budţeta izlietojumu ambulatorajai veselības aprūpei, veselības
aprūpes rezerves fondam un centralizētai medikamentu iegādei;
 Labklājības ministrijā - par sociālās aprūpes pakalpojumu piešķiršanu un administrēšanu ilgstošās
sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās un dienas centros personām ar garīga rakstura
traucējumiem;
 Rīgas domē - par sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 pašvaldībās - par iedzīvotājiem sniegtās sociālās palīdzības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdēs tiek noskaidroti iemesli, kāpēc institūcijas nav pilnībā
iekļāvušās ieteikumu ieviešanas grafikā un, uzklausot argumentus un izvērtējot situāciju, Publisko izdevumu
un revīzijas komisija kopā ar Valsts kontroli nosaka papildu termiľus nenovērsto trūkumu likvidēšanai.
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Komisijā kopā ar Ģenerālprokuratūras pārstāvjiem izskatīts jautājums par Valsts kontroles revīzijās
konstatētajiem likumpārkāpumiem, kas iesniegti Ģenerālprokuratūrā, iesniegto materiālu virzību un to
izskatīšanas rezultātiem.
Septiľās sēdēs skatīti Valsts kontroles ziľojumi un atzinumi par 2007.gada finanšu pārskatu sagatavošanas
pareizību Satiksmes ministrijā, Tieslietu ministrijā, Labklājības ministrijā, Veselības ministrijā, Ekonomikas
ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā un Ministru kabineta resorā.
2008.gada pavasara sesijā Publisko izdevumu un revīzijas komisija izskatījusi arī:
 jautājumu par Saeimas telefonsakaru izmaksām;
 analīzi par Saeimas komandējumu izmaksām 2007.gadā un paredzētajiem līdzekļiem 2008.gadā;
 informāciju par veselības apdrošināšanas polišu saľēmēju Saeimā aptaujas rezultātiem;
 SIA „D.Daľēvičas revidentu birojs” ziľojumu par 2007.gada finanšu pārskata revīziju, par Saeimas
2007.gada budţeta izpildi un Saeimas 2007.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
Pēc Valsts kontroles ierosinājuma komisijas sēdēs izskatīti priekšlikumi par izmaiľām likumdošanā, kas saistīti
galvenokārt ar Valsts kontroles darbības efektivitātes palielināšanu.
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SAIMNIECISKĀ KOMISIJA

Saimnieciskā komisija nepieņem politiskus lēmumus, bet, kā jau vēsta
tās nosaukums, rūpējas par saimnieciskiem jautājumiem. Pavasara
sesijā esam skatījuši nākamā gada Saeimas budžeta projektu, cenšoties
to veidot pēc iespējas taupīgu. Domāju, ka jaunais budžets būs
sabalansēts un Saeima nākamgad varēs godam darīt savu darbu.
Tāpat komisija skatās, kā praktiski nodrošināt katra deputāta darbu. Sesijas gaitā vairāki deputāti ir
atstājuši iepriekšējās frakcijas, ir nodibināta viena jauna frakcija. Mūsu uzdevums kopā ar Saeimas
Kanceleju ir rūpēties par to, lai visi deputāti un frakcijas būtu nodrošināti ar telpām un darba apstākļi
būtu piemēroti. Vasarā tiks veikts neliels remonts, un ēdnīcas vietā būs telpas jaunās frakcijas
vajadzībām.

Vilnis-Edvīns Bresis,
Saimnieciskās komisijas priekšsēdētājs
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Saimnieciskās komisijas pamatdarbības jautājumi saskaľā ar Saeimas kārtības ruļļa 184.pantu ir saistīti ar
Saeimas saimniecību. Komisija katru gadu sadarbībā ar Saeimas Kanceleju gatavo ikgadējo Saeimas budţeta
pieprasījumu, kā arī koordinē jautājumus, kas saistīti ar Saeimas frakciju, komisiju un deputātu darba
nodrošinājumu.
Saimnieciskā komisija regulāri lemj par deputātiem no Saeimas budţeta kompensējamiem izdevumiem
(dzīvojamās telpas īre vai viesnīcas izdevumi, transporta un sakaru izdevumi).
2008.gada Saeimas pavasara sesijas laikā ir notikušas desmit Saimnieciskās komisijas sēdes. Tajās regulāri
izskatīti Saeimas deputātu iesniegumi par kompensāciju piešķiršanu un grozījumiem kompensāciju apjomā vai
izmaksas kārtībā.
Katra mēneša sākumā Saimnieciskā komisija iepazinās un pieľēma zināšanai Saeimas Kancelejas
sagatavoto pārskatu par kopēšanas darbu izpildi Saeimā iepriekšējā mēnesī.
Saimnieciskā komisija 16.aprīļa un 4.jūnija sēdēs iepazinās ar Saeimas Kancelejas informāciju par Saeimas
telpu izmantošanu un Saeimas frakciju un deputātu nodrošinājumu ar darba telpām:
 pēc iepazīšanās ar iepirkuma konkursa rezultātiem par telpu nomas līguma slēgšanu ar mērķi sniegt
ēdināšanas pakalpojumus Saeimas ēkās Jēkaba ielā 11 un Jēkaba ielā 16 Saimnieciskā komisija
atbalstīja priekšlikumu likvidēt Saeimas ēdnīcu Jēkaba ielā 16 un turpmāk pēc remonta šīs telpas
izmantot citiem mērķiem;
 sakarā ar frakcijas Pilsoniskā savienība (PS) izveidi Saeimas Kanceleja informēja komisiju par šīs
frakcijas nodrošinājumu ar štata vietām un autotransportu. Komisija pieľēma zināšanai, ka PS
frakcijas darba telpu jautājumu būs iespējams atrisināt rudens sesijas sākumā pēc ēdnīcas Jēkaba
ielā 16 telpu remonta un pielāgošanas frakcijas tehnisko darbinieku vajadzībām;
 Saeimas Kanceleja informēja komisiju par to, ka līdz rudens sesijas sākumam tiks rastas iespējas
nodrošināt ar darba telpām pie frakcijām nepiederošos deputātus.
15.maija sēdē Saimnieciskā komisija izskatīja un pieľēma
zināšanai likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē”, kā arī iepazinās ar Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības vēstuli par minēto likumprojektu.
21.maija sēdē Saimnieciskā komisija uzklausīja Saeimas
autobāzes direktora Jāľa Podgaiska informāciju par
autoparka stāvokli un nepieciešamību nomainīt daļu
vecāko automašīnu. Lai šis process noritētu atbilstoši
likumiem, ir izveidota automobiļu iepirkuma komisija, kuras
sastāvam tika izvirzīts Saimnieciskās komisijas sekretārs
Anatolijs Mackevičs.
Saimnieciskā komisija 18.jūnija sēdē izskatīja Saeimas Kancelejas sagatavoto Saeimas 2009.gada budţeta
pieprasījuma projektu un konceptuāli atbalstīja Saeimas Prezidija lēmuma projektu „Par Saeimas budţeta
pieprasījumu 2009.gadam”.
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NACIONĀLĀS DROŠĪBAS KOMISIJA

Nacionālās drošības komisija šajā sesijā skatīja valsts aizsardzības
koncepciju. Kā nozīmīgs jautājums jāmin arī Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja vadības maiņa. Tāpat komisija iepazinās ar drošības
iestāžu atskaitēm par darbu pagājušajā gadā un uzklausīja arī Valsts
kontroles secinājumus par līdzekļu izlietojumu šajās iestādēs. Tāpat lūdzām Ministru prezidentam
atbalstu valsts budžetā tām drošības iestādēm, kam jāveic papildu uzdevumi saistībā ar pievienošanos
Šengenas līgumam.

Dzintars Jaundžeikars,
Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs
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Nacionālās drošības komisijai 2008.gada pavasara sesijas laikā notika 14 sēdes.
Nacionālās drošības likumā noteikts, ka Saeimas kompetencē ir apstiprināt Valsts aizsardzības koncepciju,
kas ir uz Militāro draudu analīzes pamata sagatavots dokuments. Tajā noteikti militārās aizsardzības
stratēģiskie pamatprincipi, prioritātes un pasākumi miera, valsts apdraudējuma un kara laikā. Saskaľā ar šo,
komisijai izskatīja Ministru prezidenta Ivara Godmaľa iesniegto Valsts aizsardzības koncepciju. Komisija
nolēma atbalstīt Valsts aizsardzības koncepcijas virzīšanu apstiprināšanai Saeimas plenārsēdē.
Tāpat saskaľā ar Nacionālās drošības likumu Saeimas kompetencē ir izskatīt Ministru prezidenta gadskārtējo
ziľojumu par nacionālo drošību. Saskaľā ar šo, komisijai tika nodots Ministru prezidenta Ivara Godmaľa
iesniegtais ziľojums par nacionālo drošību, kurā aplūkota Latvijas dalība ES un NATO, valsts noslēpuma
aizsardzība un citu valstu specdienestu apdraudējumi, valsts militārā aizsardzība, Latvijas ekonomiskā
drošība, sabiedrības integrācija un sociālā vide, robeţkontrole un migrācija, noziedzība, kā arī vides risku un
katastrofu novēršana un pārvarēšana.
Viens no Nacionālās drošības komisijas uzdevumiem ir izskatīt priekšlikumus par Satversmes aizsardzības
biroja direktora iecelšanu un atbrīvošanu no amata. Komisija izskatīja Nacionālās drošības padomes
2008.gada 11.aprīļa sēdes lēmumu par ieteikumu Saeimai iecelt Satversmes aizsardzības biroja direktora
amatā Jāni Kaţociľu. Saeima apstiprināja Jāľa Kaţociľa kandidatūru.
Komisija kā līdzatbildīgā izskatīja arī likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” un nolēma
neatbalstīt tā nodošanu izskatīšanai 1.lasījumā Saeimas plenārsēdē.
Pavasara sesijas laikā deputāti tikās ar valsts drošības iestāţu vadītājiem, kuri informēja par izmeklēšanu
saistībā ar nelikumīgi izdotajām Latvijas Republikas pasēm.
Komisija iepazinās ar valsts drošības iestāţu gatavību kārtības nodrošināšanai 9.maija pasākumos.
Komisijas uzmanības lokā bija arī
Noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu
apkarošanas dienesta darbs. Komisija
informēja Ministru prezidentu par
nepieciešamību piešķirt papildu valsts
budţeta līdzekļus dienesta darba
apstākļu uzlabošanai.
Komisija uzklausīja ģenerālprokurora
Jāľa
Maizīša
ziľojumu
par
ģenerālprokuratūras veikto izmeklēšanu
saistībā ar kriminālprocesos izľemto
naudas līdzekļu iztrūkumu Korupcijas
novēršanas un apkarošanas birojā.
Saskaľā ar Nacionālās drošības likumu komisija veic valsts drošības iestāţu darbības un budţeta līdzekļu
izlietošanas parlamentāro kontroli. Valsts kontroliere Inguna Sudraba komisijai ziľoja par revīzijas rezultātiem,
kurā auditēta valsts drošības iestāţu darbība 2007.gadā. Komisija sadarbībā ar Valsts kontroli izskatīja
jautājumu par normatīvajiem aktiem, kas regulē valsts drošības iestāţu operatīvo darbību. Galvenā uzmanība
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tika pievērsta konstatētajiem trūkumiem normatīvajos aktos, kas nosaka operatīvo līdzekļu uzskaites un
izlietojuma kārtību.
Komisijas slēgtajās sēdēs deputāti iepazinās ar valsts drošības iestāţu klasificētajiem ziľojumiem par Latvijas
iekšpolitikas un valsts drošības iestāţu aktuāliem darba jautājumiem.
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PILSONĪBAS LIKUMA IZPILDES KOMISIJA

Šajā sesijā esam tikušies ar gandrīz visu par valsts valodas jautājumiem
atbildīgo institūciju pārstāvjiem. Mūsu uzdevums bija iepazīties ar šo
iestāžu darbu, jo pilsonības iegūšana ir cieši saistīta ar valsts valodas
zināšanām. Tāpat uzklausījām arī Tieslietu ministrijas ieceres par to, kā
uzlabot un optimizēt šo institūciju darbu. Deputātiem bija daudz jautājumu un iebildumu, tādēļ
nolēmām pie šī jautājuma atgriezties rudenī, kad šos piedāvājumus būs izskatījusi valdība.

Pēteris Tabūns,
Pilsonības likuma izpildes komisijas priekšsēdētājs
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9.Saeimas 2008.gada pavasara sesijas laikā notikušas 15 Pilsonības likuma izpildes komisijas sēdes.
Komisija kopīgā sēdē ar Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju tikās ar Eiropas Padomes Vispārējās
nacionālo minoritāšu aizsardzības konvencijas Konsultatīvās komitejas pārstāvjiem. Ekspertu vizītes mērķis
bija sagatavot viedokli Konsultatīvajai komitejai par to, kā konvencija tiek pildīta Latvijā. Tiekoties tika pārrunāti
jautājumi par Latvijas Republikas pilsonības iegūšanu, valsts valodas pielietojumu, kā arī citi ar konvencijas
izpildi saistītie jautājumi.
Uz komisijas sēdēm bija uzaicināti:
 īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas
lietās Oskars Kastēns, lai informētu par
sekretariāta darbības pamatvirzieniem un
sekretariātā sagatavotajiem normatīvo aktu un
politikas plānošanas dokumentu projektiem;
 Sabiedrības integrācijas fonda direktora
pienākumu izpildītāja Aija Bauere, lai sniegtu
informāciju par fonda administrētajiem projektu
konkursiem;
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Pasu
nodaļas vadītāja Dzintra Peneze, lai informētu par Latvijas Republikas pasu izdošanas gaitu;
 Naturalizācijas pārvaldes priekšnieces vietniece Solvita Vība un Metodikas un eksaminācijas centra
vadītāja Māra Kokina, lai sniegtu informāciju par pārvaldes sagatavoto informatīvo materiālu
„Pilsonības jautājumu risināšana ārvalstīs”;
 īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās padomniece Anda Ozola, lai sniegtu
informāciju par dubultpilsonības jautājumiem;
 Naturalizācijas pārvaldes priekšniece Eiţenija Aldermane, lai sniegtu informāciju par pilsonības
iegūšanas procesa gaitu;
 Latviešu valodas apguves valsts aģentūras direktore Dace Dalbiľa, lai stāstītu par aģentūras darbību
un aktuālajām problēmām;
 tieslietu ministra padomnieks Jānis Tomels, lai informētu par ministrijas iecerēm valsts valodas
pozīciju stiprināšanā, apvienojot valodas jomā darbojošās iestādes ar līdzīgām funkcijām.
Lai iegūtu informāciju par situāciju valsts valodas jomā, komisija tikās ar Valsts valodas komisijas
priekšsēdētāju Andreju Veisbergu un Valsts valodas aģentūras direktoru Jāni Valdmani.
Vēl komisijas uzmanība tika veltīta Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta
sagatavotajam materiālam „Ziľojums par sniegto atbalstu nevalstiskajām organizācijām, piešķirto līdzekļu
avotiem un apjomu 2004.-2008.gados”.
Komisija kā līdzatbildīgā komisija izskatīja likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
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EIROPAS LIETU KOMISIJA

Vislielākais izaicinājums un reizē arī gandarījums mūsu komisijai šajā
sesijā bija Lisabonas līguma ratifikācija. Par šo jautājumu notikusī
diskusija un aktīvā nevalstisko organizāciju iesaiste, manuprāt, ir
pierādījums tam, ka esam nopietni ņēmuši vērā sabiedrības viedokli.
Rudens sesijā bijām plānojuši uzsākt Lisabonas līguma ieviešanu, taču Īrijas negatīvais balsojums
ieviesīs savas korekcijas. Taču gada otrajā pusē būsim ļoti nopietni saistīti ar budžeta izskatīšanu, kā
arī turpināsim sekot ES fondu apguves gaitai. Tāpat spriedīsim arī par ģenētiski modificētu organismu
izmantošanu ES valstīs, jo par šo aktuālo jautājumu ir pretrunīgi viedokļi. Ārpolitikas jomā noteikti
turpināsies mūsu ciešā sadarbība un atbalsts Ukrainai un Gruzijai.
Vaira Paegle,
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja
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2008.gada pavasara sesijā Eiropas lietu komisijā ir notikušas 30 sēdes.
Komisijas sēdēs galvenokārt notika Latvijas nacionālo pozīciju apstiprināšana. Tās tika vērtētas, ľemot vērā
Latvijas nacionālās intereses. Tāpat komisijā uzklausīti ziľojumi par nozīmīgiem jautājumiem, kā arī
organizētas tikšanās ar ES dalībvalstu nacionālo parlamentu pārstāvjiem.
Eiropas lietu komisija sprieda par šādiem jautājumiem:
 situācija ar ES likumdošanas pārľemšanu;
 informācija par ES budţeta pārskatīšanu;
 informācija par IPEX sistēmu;
 terminu „valstspiederība” un „pilsonība” lietojums ES tiesību aktu latviešu valodas tekstu tulkojumos;
 informācija par Ietvarlēmumu saistībā ar rasisma un ksenofobijas apkarošanu;
 Ārlietu ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkotā ES informācijas sniedzēju
foruma rezultāti;
 ES stratēģija Baltijas jūras reģionam;
 ziľojums par Eiropas Komisijas Ikgadējā politikas stratēģiju 2009.gadam;
 2004.-2006.gada un 2007.-2013.gada ES struktūrfondu apguves gaita.
Komisija apstiprināja šādas nacionālās pozīcijas:
 Latvijas pozīcija ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomē, kas notika šī gada
7.aprīlī Luksemburgā;
 Latvijas pozīcija ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē, kas notika šī gada
14.aprīlī Luksemburgā;
 Latvijas pozīcija ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē, kas notika šī gada 18.aprīlī Luksemburgā;
 Latvijas pozīcija ES Vispārējo lietu un ārējo attiecību ministru padomē, kas notika šī gada 28. un
29.aprīlī Luksemburgā;
 Latvijas pozīcija ES Ekonomikas un finanšu ministru padomē, kas notika šī gada 14.maijā Briselē;
 Latvijas pozīcija ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē, kas notika šī gada 19. un
20.maijā Briselē;
 Latvijas pozīcija ES Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomei, kas notika šī gada 21. un
22.maijā Briselē;
 Latvijas pozīcija ES Vispārējo lietu un ārējo attiecību ministru padomē, kas notika šī gada 26. un
27.maijā Briselē;
 Latvijas pozīcija ES Aizsardzības ministru sanāksmē, kas notika šī gada 26.maijā Briselē;
 Latvijas pozīcija ES Konkurētspējas ministru padomē, kas notika šī gada 29. un 30.maijā Briselē;
 Latvijas pozīcija ES Ekonomikas un finanšu ministru padomē, kas notika šī gada 3.jūnijā
Luksemburgā;
 Latvijas pozīcija ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē, kas notika šī gada 5. un 6.jūnijā
Luksemburgā;
 Latvijas pozīcija ES Vides ministru padomē, kas notika šī gada 5.jūnijā Luksemburgā;
 Latvijas pozīcija ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomē, kas notika šī gada
6. jūnijā Luksemburgā;
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Latvijas pozīcija ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju aizsardzības ministru
padomē, kas notika šī gada 9. un 10.jūnijā Luksemburgā;
Latvijas pozīcija ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomē, kas notika šī gada
12. un 13.jūnijā Luksemburgā;
Latvijas pozīcija Eiropadomē, kas notika šī gada 19. un 20.jūnijā Briselē;
Latvijas pozīcija ES Vispārējo lietu un ārējo attiecību ministru padomē, kas notika šī gada 16. un
17.jūnijā Luksemburgā;
Latvijas pozīcija ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē, kas notika šī gada 23. un
24.jūnijā Luksemburgā;
Latvijas pozīcija ES Ekonomikas un finanšu ministru padomē, kas notika šī gada 8.jūlijā Briselē;
Latvijas pozīcija ES Ekonomikas un finanšu ministru padomē, kas notika šī gada 17.jūlijā Briselē;
Latvijas pozīcija ES Vispārējo lietu un ārējo attiecību ministru padomē, kas notiek šī gada 22. un
23.jūlijā Briselē.

Komisijas deputāti tikās ar Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētāju Česlavu Juršenu, ES daudzvalodības
komisāru Leonardu Orbanu, kā arī piedalījās Saeimas ES informācijas centra spēles prezentācijā.

Eiropas lietu komisijas sēţu laikā, apstiprinot Latvijas nacionālās pozīcijas, kā arī rīkojot informatīva rakstura
sēdes, tiek skarti daţādi aktuāli jautājumi un jautājumi, kas var kļūt aktuāli pēc atsevišķu ES likumdošanas
aktu pieľemšanas. Tā sēdēs, kurās skatītas Latvijas nacionālās pozīcijas Lauksaimniecības ministru
padomēm, deputāti regulāri seko līdzi kopējās lauksaimniecības politikas jautājumiem un „veselības
pārbaudes” rezultātiem. Latvijai viens no svarīgākajiem jautājumiem ir panākt vienlīdzīgas konkurences
nosacījumus tiešajiem maksājumiem starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm. Savukārt sēdēs, kurās gatavo
pozīcijas Zivsaimniecības ministru padomēm, regulāri tiek sekots līdzi jautājumiem, kas skar Latvijas zvejas
iespējas gan tāljūrā, gan piekrastes ūdeľos un citos ūdeľos, kuros Latvijai ir tiesības zvejot. Pašreiz jau
uzsākta diskusija par Latvijas zvejas iespējām un kopējās nozvejas kvotām 2009.gadam.
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Ľemot vērā lēno struktūrfondu apguvi vairākos fondos un aktivitātēs, kas rada pamatu baţām, ka struktūrfondi
2004.-2006.gadam netiks apgūti pilnībā, Eiropas lietu komisija regulāri seko līdzi ES struktūrfondu apguves
progresam.
Ievērojot ES Klimata un enerģētikas paketi un to, ka tā ietver vairākus jaunus normatīvos aktus, kas skars
ikvienu dalībvalsti, tostarp arī Latviju, Eiropas lietu komisija regulāri seko Klimata un enerģētikas normatīvo
aktu paketes virzībai. Svarīgākie jautājumi Klimata un enerģētikas paketē ir ES Emisiju tirdzniecības sistēmas
(ETS) pārskatīšana, saistību pārdale (effort sharing) ārpus ETS, direktīva par atjaunojamo energoresursu
izmantošanas veicināšanu un direktīva par oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu. Latvijai atļautais 17 procentu
siltumnīcefekta gāzu emisiju palielinājums ir ievērojami mazāks nekā ar pašreizējiem pasākumiem
prognozētais, un tas prasīs ievērojamus ieguldījumus emisiju samazinājumā, salīdzinot ar patreizējām
attīstības tendencēm, jo jau pašreiz pārsniedzam šo emisiju apjomu, tādēļ Eiropas lietu komisija arī turpmāk
sekos Klimata un enerģētikas paketes normatīvo aktu virzībai.
Būtiski jautājumi šī gada pavasara sesijā tika skatīti arī nodarbinātības un veselības aprūpes jomā.
Eiropas lietu komisijā diskutēts par Padomes secinājumu projektu par administratīvās sadarbības uzlabošanu
saistībā ar darbinieku nosūtīšanu pakalpojumu sniegšanai. Daudzās ES dalībvalstīs ir panākts progress
attiecībā uz informācijas pieejamību par darbinieku nosūtīšanu pakalpojumu sniegšanai, bet joprojām nav
pietiekama informācijas pieejamība gan par nodarbinātības nosacījumiem, gan par darbinieku nosūtīšanu.
Deputāti diskutēja par vienotu informācijas sistēmas nodrošināšanu Latvijā un finansējuma avotiem sistēmas
nodrošināšanai.
Skatot Padomes secinājumu projektu „Darba tirgus vajadzību paredzēšana un pielāgošana jauniešiem:
nodarbinātības un prasmju iniciatīva”, deputāti uzdeva daudz jautājumu un sniedza ieteikumus par Latvijā
īstenoto nodarbinātības politiku. Skatot statistikas datus par nodarbinātību, tieši jauniešu vidū ir augsts
bezdarba līmenis, neraugoties uz pozīcijā uzskaitīto pasākumu kompleksu. Deputāti uzsvēra, ka iesaistītajām
ministrijām jākoordinē jauniešu nodarbinātības, profesionālās karjeras izvēles un integrācijas darba tirgū
jautājumi.
Eiropas lietu komisijas deputāti aktīvi debatēja par vēţa sloga samazināšanu. Lai gan, pateicoties milzīgajam
darbam vēţa pētniecības jomā, ir panākti ievērojami sasniegumi cīľā pret šo slimību un ES tiek izārstēts katrs
otrais vēţa slimnieks, vēzis joprojām ir nopietna sabiedrības veselības problēma.
Nepieciešama uz pierādījumiem balstīta vēţa profilakse, jo efektīva ilgtermiľa profilakses stratēģija var
ievērojami samazināt vēţa slogu un samazināt arī citu hronisku neinfekcijas slimību izplatību.
Diskutējot par veselības politiku, Eiropas lietu komisijas deputāti pastiprinātu uzmanību pievērsa jautājumam
par antimikrobo rezistenci jeb mikrobu nejūtību pret antibiotikām, kas ir būtiska veselības problēma ne tikai
Eiropā, bet arī visā pasaulē. Antimikrobā rezistence palielina saslimstību un mirstību no infekcijas slimībām un
noved pie vispārēja dzīves līmeľa krituma, radot papildu izdevumus veselības aprūpes un farmācijas jomā.
Deputāti norādīja, ka nepieciešams pievērst sabiedrības un veselības aprūpes speciālistu pastiprinātu
uzmanību antimikrobai rezistencei, piesardzīgai antibiotiku lietošanai un infekciju kontroles praksei. Arī Latvija
saskaras ar antimikrobās rezistences problēmām, tādēļ svarīgi izvērtēt gan cilvēku, gan produktīvo dzīvnieku
ārstēšanā un profilaksē izmantojamo antibiotiku un biocīdu izraisīto antimikrobo rezistenci, jo jebkura
farmokoloģiski aktīva viela ar antimikrobo iedarbību atstāj iespaidu uz cilvēku un dzīvnieku veselību, kā arī
apkārtējo vidi kopumā. Deputāti aicināja Veselības ministriju veidot informatīvās un izglītojošās kampaľas
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piesardzīgai antibiotiku lietošanai iedzīvotājiem un profesionāļiem - veselības un lauksaimniecības nozares
speciālistiem.
Eiropas lietu komisijas deputāti izskatīja situāciju pārtikas marķēšanā tirdzniecībā no patērētāju interešu
ievērošanas viedokļa. Kā informēja Patērētāju interešu aizstāvības klubs, Latvijas patērētājus neapmierina
situācija, ka pārtikas produktu marķējums nesniedz pilnu informāciju un līdz ar to ierobeţo iespējas izvēlēties
drošus un nekaitīgus produktus.
Patērētājiem nav saprotami produktu marķējumā norādītie e-vielu apzīmējumi bez vielas nosaukuma. Būtiska
informācija par produktu tiek rakstīta tik sīkiem burtiem, ka veikalā to nav iespējams izlasīt. Īpaši tas attiecas
uz ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO). Patērētāju pārstāvji uztraucas, ka ilgstošā laika periodā nav
veikti pētījumi par ĢMO ietekmi uz cilvēka organismu un tādēļ prasa, lai ĢMO marķējums būtu pietiekami
salasāms.
Patērētāju organizācijas rosināja visas pārtikas preces, kas ir ģenētiski modificētas, vai arī to sastāvā ir ĢMO
produkti, marķēt ar atšķirīgas krāsas etiķeti vai arī veikalos izvietot atsevišķos stendos ar uzrakstu ĢMO. Uz
šo priekšlikumu zemkopības ministrs Mārtiľš Roze kā atbildīgais par pārtikas marķēšanas jautājumiem
atbildēja, ka tirgotāji nepiekrīt šādam risinājumam. Eiropas lietu komisijas deputāti ierosināja, ka uz produktiem
redzamā vietā jābūt skaidri salasāmai uzlīmei ar trim burtiem ĢMO un uzdeva zemkopības ministram, lai viľš
nodrošinātu, ka Latvijas pārstāvji pārtikas marķēšanas regulas izstrādāšanas darba grupās sekotu līdz
minētajam jautājumam.
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PARLAMENTĀRĀ IZMEKLĒŠANAS KOMISIJA SAKARĀ AR IESPĒJAMU PRETLIKUMĪGU
UN NEĒTISKU RĪCĪBU TIESLIETU SISTĒMĀ

Komisijas dienas kārtībā ir jautājums par Saeimas iespējamo lomu
tieslietu sistēmas pilnveidošanā. Ņemot vērā, ka tieslietu sistēma ir
daudzkodolu veidojums, komisijai ir jāuzklausa un jāizvērtē dažādi
tajā strādājošo viedokļi, kas arī bija būtiska šī darba cēliena sastāvdaļa.
Šovasar sesiju starplaikā kā komisijas vadītājs plānoju tikties ar tieslietu sistēmas iestāžu vadītājiem
un turpināt darbu pie ziņojuma izstrādes, kurā būs apkopoti komisijas darbā gūtie secinājumi.

Juris Dobelis,
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas
sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā priekšsēdētājs
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Parlamentārās izmeklēšanas komisija sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā
pēta:
 tiesvedības sistēmu;
 iespēju piedalīties likumdošanas procesā;
 analizē nelikumīgi iegūtu materiālu publicēšanu.
Pavasara sesijā notikušas 12 sēdes, kurās komisijas deputāti tikās ar:
 Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju Valerijanu Jonikānu;
 AT Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču;
 zvērinātu advokātu Gvido Zemribo;
 AT Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiľu;
 AT Senāta Krimināllietu departamenta senatori Valdu Eilandi;
 Satversmes tiesas priekšsēdētāju Gunāru Kūtri;
 zvērinātu advokātu Aivaru Niedri;
 tiesībsargu Romānu Apsīti;
 tiesnesi Velgu Gailīti;
 AT priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Aigaru;
 tiesnešiem Ligitu Gavari un Juri Freimani.
Saeima pagarināja komisijas darbības laiku līdz 2008.gada 2.oktobrim.

Saeimas komisiju iesniegto informāciju apkopoja Saeimas Preses dienests. Foto - U.Pāţe.
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