PĀRSKATS PAR SAEIMAS KOMISIJU DARBU 2012.GADA PAVASARA SESIJĀ
ĀRLIETU KOMISIJA
Eiropas Savienības (ES) cīņa ar eirozonas finanšu krīzi un notikumi Vidusjūras dienvidu krasta
valstīs bija galvenie jautājumi, kuriem uzmanību aizvadītajā Saeimas pavasara sesijā veltīja
Saeimas Ārlietu komisija. Komisijas priekšsēdētājs Ojārs Kalniņš uzsver, ka eirozonas finanšu krīze
vistiešākajā veidā ietekmē arī Latvijas ekonomiku, savukārt notikumi Sīrijā, Ēģiptē un Lībijā var
atstāt ietekmi uz visu ES dalībvalstu, tostarp Latvijas drošību.
Ārlietu komisijas priekšsēdētājs kā vienus no būtiskākajiem komisijas uzdevumiem pavasara sesijā
min darbu pie Lisabonas līguma 136.panta grozījumiem par Stabilizācijas mehānisma izveidi, kā arī
ES fiskālās disciplīnas līguma.
„Stabilizācijas mehānisms tiek veidots, lai nākotnē glābtu eirozonas valstis, kuras nonāks
finansiālās problēmās. Tas ir kā glābšanas mehānisms, kas varbūt netiks lietots, bet būs gatavībā,
ja būs vajadzīgs. Savukārt Fiskālās disciplīnas līguma ratifikācija nosaka, ka arī eirozonas valstīm
jāievēro fiskālā disciplīna. Stabilizācijas mehānisms ir kā glābšanas rīks, bet Fiskālās disciplīnas
līgums - kontroles mehānisms. Ja tas pareizi darbojas, tad glābšanas mehānismu nebūs jālieto,”
norāda O.Kalniņš.
„Vēl viens ļoti aktuāls jautājums Eiropas Savienības ārpolitikā ir notikumi Ziemeļāfrikā – tā
saucamais arābu pavasaris. Kaut gan Latvijā bieži uzskata, ka tas tieši mūs neietekmē, visos
starptautiskajos pasākumos, kuros esmu piedalījies kā Ārlietu komisijas vadītājs un arī kā NATO
Parlamentārās asamblejas delegācijas vadītājs, mēs esam apsprieduši notiekošo Tunisijā, Ēģiptē,
Lībijā, Sīrijā, kā tas var ietekmēt mūsu valstis,” norāda komisijas priekšsēdētājs.
O.Kalniņš arī atzīmē, ka Ārlietu komisija pavasara sesijā bija atbildīga par likumprojektu virzību,
ar kuriem Saeima atbalstīja izmaiņas Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Rekonstrukcijas un
attīstības bankas statūtos, ļaujot šīm bankām paplašināt darbību arī Ziemeļāfrikā. „Tas ir kaut kas
jauns un liecina par to, ka Eiropas Savienība domā par Ziemeļāfrikas nākotni, kā tur veicināt
attīstību, lai būtu pēc iespējas mazāka negatīva ietekme uz Eiropu,” pauž O.Kalniņš.
Ārlietu komisijas priekšsēdētājs uzsver, ka parlamenta darbā būtiski uzklausīt ne tikai politologus
un diplomātus, bet arī cilvēkus, kuri paši bijuši dažādās krīzes un konflikta zonās, tā gūstot
nepastarpinātu informāciju par tur notiekošo. Tieši tādēļ, pārrunājot notikumus Sīrijā, komisija uz
sēdi bija aicinājusi ne tikai Ārlietu ministrijas pārstāvjus, bet arī žurnālisti Zani Penezi. Žurnāliste
ir viena no retajām, kurai izdevies iekļūt Sīrijā, lai uz vietas iepazītos ar situāciju šajā vardarbības
pārņemtajā valstī un veidotu vairākas reportāžas par tur notiekošo. „Patlaban ir skaidrs, ka
neviens ne Eiropas Savienībā, ne NATO nevēlas iesaistīties Sīrijā. Nebūs tāda situācija kā Lībijā,”
prognozē O.Kalniņš.
Tomēr aizvien aktīvāk runājot par Ziemeļāfriku, ES nedrīkst aizmirst Austrumu partnerību, uzskata
komisijas priekšsēdētājs. Tā ir ļoti svarīga ES kaimiņattiecību politikas sastāvdaļa un Latvijai
attiecību veidošana ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu ir īpaši būtiska, atzīmē O.Kalniņš.
BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija pavasara sesijā strādāja pie grozījumiem likumā
„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, ko Saeima
atbalstīja galīgajā lasījumā. Grozījumi paredz samazināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi - PVN no šī gada 1.jūlija par vienu procentu, bet no
2013.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim tiek pakāpeniski samazināta iedzīvotāju
ienākuma nodokļa pamatlikme.
Lai ierobežotu nelegālās naudas plūsmu, kas iegūta no nereģistrētās nodarbinātības un ēnu
ekonomikas, Saeima pieņēma komisijas sagatavotos grozījumus likumā „Par nodokļiem un
nodevām”. Tie paredz pienākumu juridiskajām personām deklarēt visus iepriekšējā mēnesī
atsevišķos skaidrā naudā veiktos darījumus, kas pārsniedz 1000 latus līdzšinējo 3000 latu vietā.
Tāpat grozījumi no 10000 līdz 5000 latiem samazina slieksni, no kura nedrīkst veikt darījumus
skaidrā naudā.

Komisija izskatīja grozījumu likumā „Par Latvijas Banku”, kas paredz Latvijas Bankas prezidenta un
vietnieka ievēlēšanu atklāti, kā arī strādāja pie likumprojekta „Kredītu reģistra likums”, kas
nepieciešams, lai konsolidētu, harmonizētu un pilnveidotu Kredītu reģistra normatīvo regulējumu.
Tāpat komisija strādājusi pie Nodokļu atbalsta pasākuma likumprojekta, kura mērķis ir atvieglot
nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu un rast iespēju
valsts budžetā saņemt nenomaksātos nodokļu parādus. Komisija šo likumprojektu iesniegusi Saeimā
izskatīšanai trešajā lasījumā.
Notikušas vairākas tematiskās sēdes: komisijas deputāti skatīja finanšu ministra priekšlikumus par
Fiskālās disciplīnas likumprojektu, iepazinās ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Iepirkumu
uzraudzības biroja aktualitātēm un fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniegšanas
rezultātiem, skatīja Latvijas Konverģences programmu 2012-2015, 2012.gada valsts budžeta
izpildes pirmā ceturkšņa rezultātus un motociklu transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa apmēru
un iespējamām izmaiņām prasībās motociklu uzturēšana, kā arī tikās ar Igaunijas Republikas
parlamenta (Riigikogu) Finanšu komisijas pārstāvjiem.
Aizvadītajā pavasara sesijā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai notikušas 25 sēdes. Komisijā
strādā 12 deputāti.
JURIDISKĀ KOMISIJA
Saeimas Juridiskās komisijas darba prioritāte ir likumdošanas izmaiņas, kas paātrinās tiesas
procesu un mazinās iespējas to apzināti novilcināt, uzsver Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma
Čepāne.
„Tiesu spriedumam ir jābūt neizbēgamam, savlaicīgam un taisnīgam – tas ir izšķiroši svarīgi, lai
augtu sabiedrības uzticība tiesu varai. Likumdevējs ir apņēmības pilns izdarīt nepieciešamos
pilnveidojumus likumos, taču daudz atkarīgs arī no pašu tiesu darba – cik prasmīgi tiesneši piemēro
likumos ietvertās normas,” uzsver komisijas priekšsēdētāja.
„Komisija aizvadītajā sesijā ir strādājusi pie grozījumiem visos trīs procesuālajos likumos –
izmaiņas tiek veiktas gan kriminālprocesā, gan civilprocesā, gan administratīvajā procesā. Vairākas
normas vērstas uz procesa paātrināšanu – lietas biežāk tiks skatītas rakstveidā, būs mazāk iespēju
iesniegt blakus sūdzības,” norāda I.Čepāne, uzsverot, ka diemžēl ne visi procesa dalībnieki ir
ieinteresēti, lai tiesa būtu ātra un taisnīga, pārsūdzības iespējas negodprātīgi izmantojot tiesas
darba paralizēšanai.
Kā būtisku tiesu darba kavēkli komisijas priekšsēdētāja min sēžu atlikšanu veselības stāvokļa dēļ.
„Tas, ka procesa dalībnieks ir salauzis roku un nevar strādāt, vēl nenozīmē, ka viņš nevar
piedalīties tiesā. Šim jautājumam Saeimā bija veltīta īpaša konference, kurā deputāti nāca klajā
ar priekšlikumu no veselības stāvokļa vērtēšanas izslēgt ģimenes ārstus un noteikt, ka slēdzienu
par nepiedalīšanos tiesas sēdē var dot neatkarīga ārstu ekspertu grupa,” skaidro I.Čepāne. Lai
paātrinātu krimināllietu iztiesāšanu, jau veiktas izmaiņas kriminālprocesa likumā, kas nosaka:
lietas nebūs jāatliek, ja lietas iztiesāšanā iesaistīti vairāki prokurori vai aizstāvji un uz sēdi nav
ieradies kāds no viņiem.
Ņemot vērā, ka saimniecisko strīdu risināšana tiesā ir nesamērīgi ilga un mazina Latvijas
starptautisko konkurētspēju, Saeima veikusi arī izmaiņas civilprocesā. Lai disciplinētu procesa
dalībniekus, noteikta striktāka pierādījumu iesniegšanas kārtība. Ja lietas dalībnieks pierādījumus
iesniegs pēc termiņa notecēšanas un tiesa neiesniegšanas iemeslus atzīs par neattaisnojošiem, tā
varēs uzlikt naudas sodu līdz 500 latiem. Iepriekš maksimālais iespējamais naudas sods bija 50 lati.
Tāpat civilprocesā ieviests deklarētās dzīvesvietas princips un prasības tiks celtas nevis pēc
atbildētāja faktiskās vai norādītās, bet gan pēc deklarētās dzīvesvietas. Dokumenti, kas tiks sūtīti
uz deklarēto dzīvesvietu, būs uzskatāmi par izsniegtiem un atbildētājs nevarēs aizbildināties, ka
tos nav saņēmis.
Pavasara sesijā Juridiskā komisija vairāk nekā 20 sēdes veltījusi, izstrādājot jaunu kārtību, kādā
vēlētāji var ierosināt likumus un Satversmes grozījumus. Saeimas pieņemtās izmaiņas paredz
atteikties no divpakāpju sistēmas parakstu vākšanā, nosakot, ka visus likumu ierosināšanai
nepieciešamos desmitās daļas vēlētāju parakstus savāc šim nolūkam izveidota iniciatīvas grupa.

Parakstu vākšanas procedūru paredzēts atvieglot, paredzot iespēju tos vākt arī elektroniski, kā arī
apstiprināt pašvaldības institūcijās.
Komisijas darba kārtībā ir arī likumprojektu pakete, kas paredz ieviest jaunu rīcībspējas
regulējumu, kā arī modernizēt Civillikuma ģimenes tiesību daļu, jo 1937.gadā pieņemtajā likumā
ietvertā regulējuma normas ir novecojušas un vairs nespēj pilnībā apmierināt mūsdienu sabiedrības
vajadzības.
Kopumā izskatīšanā Juridiskajā komisijā atrodas trīs desmiti likumprojektu, pie kuru sagatavošanas
komisija turpinās darbu arī sesiju starplaikā.
Saeimas Juridiskajā komisijā strādā deviņi deputāti. Komisija ir izveidojusi divas apakškomisijas –
Pilsonības likuma grozījumu apakškomisiju un Tiesu politikas apakškomisiju.
CILVĒKTIESĪBU UN SABIEDRISKO LIETU KOMISIJA
„Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pavasara sesijas laikā spērusi būtisku un izšķirošu soli
nacionālo latviešu valodā raidošo komerctelevīziju kanālu saglabāšanai,” atskatoties uz aizvadīto
pavasara sesiju, uzsver Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece.
I.Mūrniece skaidro, ka Saeima pirmajā lasījumā atbalstījusi divus grozījumus Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu likumā. Viens no tiem ir par obligātās bezmaksas retranslācijas atcelšanu nacionālajām
komerctelevīzijām kabeļtelevīziju tīklos. Tādējādi tiks nodrošināti vienlīdzīgas konkurences apstākļi
Latvijas televīzijām un ārvalstu retranslētajām komerctelevīzijām, un pārtraukta Latvijas nacionālo
komerctelevīziju diskriminācija attiecībā pret ārvalstu, jo īpaši krievu valodā, raidošajiem kanāliem.
Komisijas priekšsēdētāja uzsver, ka sabiedriskajām televīzijām obligātā retranslācija paliks spēkā gan
virszemes televīzijas apraidē, gan kabeļtelevīzijas tīklos. „Strādājot pie šī likumprojekta, komisijai
bija būtiski nodrošināt, lai virszemes televīzijas apraidē paliktu šobrīd tajā esošie četri kanāli – LTV1,
LTV7, LNT un TV3 – un tāpat kā līdz šim 99 procentos Latvijas teritorijas šie televīzijas kanāli būs
pieejami.”
Savukārt otrs likumprojekts attiecas uz reģionālo un vietējo televīziju programmu iekļaušanu un to
apraides nodrošināšanu vietējo operatoru kabeļu paketēs. „Likuma grozījumi paredz nodrošināt
daudzveidīgu, Eiropas standartiem un Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošu programmu
piedāvājumu kabeļtelevīzijā. Vietējo un reģionālo televīziju klātbūtne kabeļu paketēs ir būtisks
elements ne tikai sabiedrības informēšanā, bet arī cilvēku psiholoģiskā komforta nodrošināšanā, kā arī
patriotisma un pilsoniskās atbildības veidošanā,” uzskata I.Mūrniece, piebilstot, ka likuma grozījumi
nodrošinās arī atklātu informāciju par mediju īpašniekiem, kā arī vietējo un reģionālo televīziju
attīstību un spēcīgu, profesionālu sabiedrisko mediju.
Komisijas priekšsēdētāja uzsver, ka arī nākamajā sesijā komisija turpinās darbu pie grozījumiem
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā.
Viena no komisijas prioritātēm arī aizvadītajā sesijā bija bērnu aizsardzība - komisija strādāja pie
grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paredz stingrus profesionālās sagatavotības
nosacījumus cilvēkiem, kuri darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tāpat likums nosaka, ka lietās,
kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, nepieciešams psihologu atzinums, informē I.Mūrniece.
„Tāpat būtiskas tēmas pavasara sesijā bija arī cilvēku tirdzniecības jautājumi un komisijā strādājām
arī pie tā, lai tiktu nodrošinātas cilvēku ar invaliditāti tiesības,” rezumē komisijas priekšsēdētāja.
„Augsta profesionalitāte un taisnīguma sajūta ir izšķirošie sadarbības partneru izvēles principi un ļoti
lepojamies, ka mums šādi partneri ir - visās tēmās, kuras tika izskatītas pavasara sesijā, ļoti
produktīvi iesaistījās nevalstiskās organizācijas,” akcentē I.Mūrniece, paužot gandarījumu, ka pušu
sadarbība tika uzteikta arī Saeimas un nevalstisko organizāciju forumā.
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN ZINĀTNES KOMISIJA
Pavasara sesijā Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ne tikai strādāja pie nozaru
pilnveidošanas, bet lielu uzmanību pievērsa arī sabiedrībā aktuālām tēmām.

Komisija sāka darbu pie grozījumiem Autortiesību likumā. Likumprojekta pašreizējā redakcija
paredz noteikt, ka ar raidorganizāciju raidīto programmu starpniecību uztverta darba
demonstrēšana vai atskaņošana tiešraidē nav publisks izpildījums, tādējādi par tā atskaņošanu
nebūs jāiegādājas licence.
Lai sekmētu izgudrotāju iespējas un interesi patentēt savus izgudrojumus un sakārtotu valsts
finansēto zinātnisko izgudrojumu reģistrēšanas un patentēšanas kārtību, komisija strādāja pie
grozījumiem Zinātniskās darbības likumā.
Pavasara sesijā Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Valsts prezidenta iesniegtos grozījumus likumā
„Par valsts ģerboni”, par kura virzību Izglītības, kultūras un zinātnes komisija bija atbildīgā.
Grozījumi nostiprina valsts ģerboņa juridisko statusu un reglamentē gadījumus, kad valsts iestādes
drīkst un tām vajag lietot valsts ģerboni, ne tikai attiecīgās iestādes logo. Likums tagad paredz, ka
vienlaikus ar valsts ģerboni šāds logo nav lietojams.
Komisijas deputāti pavasara sesijā pievērsa uzmanību arī centralizēto eksāmenu norisei, uzklausot
par to atbildīgo institūciju pārstāvjus. Komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete norāda, „Ja
sabiedrībā parādās kāda jauna norise vai aktualizēts kāds jautājums izglītības vai kultūras jomā,
komisija tam pievērš uzmanību un komisijas sēdē atbildīgās personas tiek uzklausītas nedēļas vai
divu nedēļu laikā.”
Tāpat komisijas deputāti izbraukuma sēdēs apmeklēja Špoģu vidusskolu, Višķu profesionālo
vidusskolu un Lielvārdes vidusskolu. Lai iepazītos ar Latvijas perspektīvām mācību līdzekļu
digitalizācijā un jaunu mācību līdzekļu veidošanā, komisija apmeklēja arī apgādu „Lielvārds”.
AIZSARDZĪBAS, IEKŠLIETU UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS KOMISIJA
Parlamentārās kontroles nodrošināšana pār tiesībsargājošo un aizsardzības institūciju darbu līdzās
likumdošanai bija Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas komisijas prioritātes Saeimas
pavasara sesijā.
Kā norāda komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis, komisija arī šajā parlamenta sesijā turpināja
agrāk iesākto praksi personīgi apmeklēt dažādas institūcijas un iestādes, lai iepazītos ar to darbu.
Komisija veic parlamentāro kontroli pār ļoti daudzām valsts ārējās un iekšējās drošības un
korupcijas novēršanas jomās strādājošām institūcijām. A.Latkovskis uzsver, ka būtiski ne tikai
uzklausīt to pārstāvju ziņojumus, bet arī pašiem tās apmeklēt, lai klātienē gūtu nepastarpinātu
informāciju par šo iestāžu darba ikdienu, problēmām un izaicinājumiem. Tikai pašu acīm redzot
karavīru, policistu vai ugunsdzēsēju darba apstākļus, uzklausot to stāstīto, deputāti varēs arī veikt
kvalitatīvu likumdošanas darbu šajās jomās, pauž A.Latkovskis.
Tā aizvadītajā pavasara sesijā komisijas deputāti, lai klātienē iepazītos ar to, kā tiek nodrošināta
Latvijas austrumu robežas apsardzība, apmeklēja Valsts robežsardzes Daugavpils un Ludzas
pārvaldes un Terehovas robežšķērsošanas punktu. Darba vizītes ietvaros deputāti iepazinās gan ar
robežsargu un muitnieku darbu, gan arī aplūkoja valsts „zaļās” robežas posmus un apmeklēja
Valsts robežsardzes koledžu.
Komisija pavasara sesijas laikā apmeklēja arī Militāro policiju, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas novēršanas dienestu un Ādažu poligonu, kur vēroja militāro mācību „Sabre Strike”
norisi.
Tāpat pavasara sesijā komisijas uzmanības lokā bija visai sabiedrībai tik nozīmīgais fotoradaru
ieviešanas jautājums. Komisijas sēdē deputāti ļoti kritiski vērtēja fotoradaru ieviešanas gaitu, kā
arī par to ieviešanu atbildīgā uzņēmuma darbinieku rīcību, slēpjot pārvietojamos fotoradarus.
Tādēļ komisija sagatavoja un iesniedza Saeimā grozījumus par pagaidu brīdinājuma ceļa zīmju
izvietošanu arī pirms šiem fotoradariem
Strādājot ar valsts ārējās drošības jautājumiem, komisija arī atbalstīja un virzīja izskatīšanai
Saeimā lēmuma projektu par Valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu. A.Latkovskis uzsver,
ka jaunā valsts aizsardzības koncepcija ir nozīmīgs politikas plānošanas dokuments, kas mūsu
bruņotajiem spēkiem sniegs skaidras nākotnes attīstības vadlīnijas.

Dokumentā pirmo reizi definēti vairāki precīzi bruņoto spēku efektivitātes mērķi, kā arī uzsvars
likts uz to, lai Latvija no drošības ņēmējas ar laiku pati NATO ietvaros kļūtu par drošības devēju.
Jaunajā aizsardzības koncepcijā arī noteikts indikatīvs mērķis līdz 2020.gadam nodrošināt
aizsardzības finansējuma pieaugumam līdz diviem procentiem no iekšzemes kopprodukta, kā to
prasa NATO.
VALSTS PĀRVALDES UN PAŠVALDĪBAS KOMISIJA
Pavasara sesijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kas nosaka pienākumu konkrētām institūcijām informēt
sabiedrību par valsts amatpersonas darbībā konstatētajiem pārkāpumiem un nosaka skaidrāku
regulējumu, kā valsts amatpersonas var savienot amatus.
Grozījumi liberalizē amatpersonu iespējas ieņemt amatus sabiedriskajās organizācijās, piemēram,
nozares biedrībās, stāsta Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Sergejs
Dolgopolovs.
S.Dolgopolovs norāda, ka komisija aizvadītajā sesijā strādāja arī pie grozījumiem Teritorijas
attīstības plānošanas likumā, kas nodrošinās reģionu attīstītības procesu nepārtrauktību. „Tas
atvieglos komersantu un investoru darbību, jo nepārtrauktība ir svarīgs nosacījums, lai konkrētā
reģionā attīstītu uzņēmējdarbību. Iepriekš bija izveidojusies situācija, kad pašvaldība nevar
izskatīt būvniecības ieceres, jo jaunais teritorijas plānojums nav piemērojams, bet iepriekšējais
vairs nav spēkā. Tādējādi bija nepieciešami grozījumi, nosakot, ka iepriekšējie saistošie noteikumi
ir piemērojami līdz jauno noteikumu pieņemšanai,” skaidro komisijas priekšsēdētājs.
Komisija aktīvi strādāja pie Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma, kas noteiks priekšvēlēšanu aģitācijas
un tās uzraudzības kārtību pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām. „Tie ir
grozījumi arī Vēlētāju reģistra likumā, Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, kas paredz jaunas normas
priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanā, kā arī grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas
likumā, kas paredz samazināt saņemto ziedojumu apmēru,” uzsver S.Dolgopolovs. Priekšvēlēšanu
aģitācijas likumprojektu izstrādājusi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, saturiski apvienojot
līdzšinējās kārtības un precizējot to tiesisko regulējumu. Pašlaik priekšvēlēšanu aģitāciju regulē
vairāki atsevišķi likumi.
Reaģējot uz iedzīvotāju saņemtajām sūdzībām, komisija pievērsa uzmanību mājokļu jautājumiem
un pašvaldību darbam – uz sēdēm tika aicināti atbildīgās ministrijas, Valsts kontroles un pašvaldību
pārstāvji. Komisijas deputāti Jūrmalas domi aicināja steidzami uzlabot komunikāciju ar
iedzīvotājiem, bet no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēlas redzēt skaidru
reģionālo politiku par pašvaldību attīstību.
Komisija pabeidza darbu pie diviem likumprojektiem: alternatīvā likumprojekta - grozījumiem
Vēlētāju reģistra likumā, ko Saeima atbalstījusi pirmajā lasījumā, kā arī grozījumiem likumā Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu.
Tāpat komisija atbalstīja grozījumus Arhīvu likumā, ko Saeima pieņēmusi pirmajā lasījumā.
Grozījumi paplašina to personu loku, kas var piekļūt atsevišķiem arhīvu materiāliem, piemēram,
izmeklēšanas lietas par personām, kuras no 1940. līdz 1990. gadam tiesātas par politiskiem
noziegumiem, kā arī bijušās Latvijas Komunistiskās partijas augstākās vadības personu lietas.
Pašlaik likums liedz pētniekiem bez doktora grāda piekļūt šādiem arhīvu materiāliem. Tomēr
daudziem speciālistiem bez doktora grāda – muzeju un bibliotēkas speciālistiem, studentiem pētniecības nolūkos nepieciešama pieeja šiem materiāliem, jo viņi pēta tēmas, kas saistītas ar
represijām, nacionālās pretošanās kustību un holokaustu.
Aizvadītajā sesijā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un
ieviešanas uzraudzības apakškomisija strādāja pie Nacionālā plāna attīstības uzraudzības –
aizvadītas astoņas apakškomisijas sēdes, kurās notika diskusijas ar ekspertiem, lai deputāti aktīvi
varētu sekot līdzi plāna izstrādei, akcentē S.Dolgopolovs. Savukārt, lai risinātu komunālo parādu
problēmas, Mājokļu apakškomisija strādājusi pie grozījumiem Civilprocesa likumā, Dzīvokļa
īpašuma likumā, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā un Maksātnespējas likumā.

Kā galvenos uzdevumus rudens sesijā S.Dolgopolovs min darbu pie likumprojektiem, kas saistīti ar
vēlēšanu regulējumu un mājokļu jautājumiem.
Aizvadītajā pavasara sesijā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai notikusi 21 sēde, kurās
deputāti strādāja ar divdesmit likumprojektiem. Komisijā strādā 12 deputāti.
TAUTSAIMNIECĪBAS, AGRĀRĀS, VIDES UN REĢIONĀLĀS POLITIKAS KOMISIJA
Strādājot ar likumdošanas izmaiņām, aizvadītajā pavasara sesijā Saeimas Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas viena no aktualitātēm bija darbs pie grozījumiem
Publisko iepirkumu likumā, stāsta komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis.
„Darbs pie Publisko iepirkumu likuma grozījumiem bija apjomīgs, komisijā tika iesniegti vairāk
nekā simts priekšlikumu. Likuma uzlabojumi samazinās administratīvo slogu uzņēmējiem,
piemēram, valsts iestādes izziņas par konkursa pretendentu iegūst savstarpēji, nevis pieprasot
uzņēmējam. Jaunā likuma redakcija vecinās publisko iepirkumu pieejamību maziem un vidējiem
uzņēmumiem, jo ir būtiski samazināta depozīta summa, kura jāiemaksā konkursa pretendentam.
Tā būs līdz diviem procentiem no līguma summas,” uzsver V.Dombrovskis.
Aizvadītajā sesijā komisija turpināja darbu pie grozījumiem Būvniecības likumā, un tas būs viens
no svarīgākajiem darbiem arī rudens sesijā, norāda V.Dombrovskis, piebilstot, ka likuma grozījumi
uzlabos sabiedriskās apspriešanas un būvnieku sertificēšanas procesu.
Tāpat komisija pabeidza darbu pie grozījumiem Komerclikumā, ko Saeima pieņēma galīgajā
lasījumā un kas paredz jaunu regulējumu interešu konfliktu novēršanai kapitālsabiedrību darbībā.
V.Dombrovskis atzīmē, ka komisijā skatīti dažādi tematiskie jautājumi, piemēram, par Visaginas
atomelektrostacijas (AES) projektu – komisijas deputāti vienojās, ka Latvijas iespējamā līdzdalība
Visaginas AES projektā jānosaka deklarācijā, kurā būtu definēti skaidri nosacījumi par valsts
iesaistīšanos šajā finansiāli apjomīgajā projektā.
Tautsaimniecības komisija pavasara sesijā diskutēja arī par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
Latvijā, un kā viens no būtiskākajiem jautājumiem bija, vai atkritumu savākšanā vajadzētu
konkurēt pašvaldību un privātajiem uzņēmumiem. Savukārt, iepazīstoties ar esošā ostu
pārraudzības un pārvaldības modeļa efektivitāti, komisijas deputāti aicināja atbildīgo ministriju
ostu darbības izvērtēšanā piesaistīt neatkarīgus Pasaules Bankas ekspertus.
„Komisija nākamajā sesijā strādās ar Enerģētikas likuma grozījumiem, kā arī darbu sāks jauna
Inovāciju un zinātnes apakškomisija, kas pievērsīs uzmanību šo nozaru attīstībai Latvijā,” galvenos
darbus rudens sesijā akcentē V.Dombrovskis.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir viena no lielākajām Saeimas
komisijām — tajā strādā 13 deputāti. Tās pārraudzībā ir četru ministriju darbs — Satiksmes
ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides un reģionālās attīstības
ministrijas.
SOCIĀLO UN DARBA LIETU KOMISIJA
Saeima pavasara sesijā pieņēmusi virkni Sociālo un darba lietu komisijas sagatavotu likumprojektu,
informē komisija priekšsēdētāja Aija Barča.
A.Barča norāda, ka plānotajos termiņos izdevies noslēgt darbu pie grozījumiem pensiju likumā,
darbā pie likuma izmaiņām iesaistot gan sociālos partnerus, gan nevalstiskās organizācijas: „Šī
likuma izmaiņas skar ļoti lielu Latvijas iedzīvotāju daļu, tādēļ tās ir ļoti rūpīgi izdiskutētas
komisijā, uzklausot visas iesaistītās puses.” Līdztekus pensionēšanās vecuma pakāpeniskai
palielināšanai līdz 65 gadiem ir izdevies noteikt labvēlīgākus pensionēšanās nosacījumus bērnu
invalīdu vecākiem, kā arī ieviest beztermiņa iespēju doties pensijā priekšlaicīgi.
Ņemot vērā komisijā izskanējušās diskusijas, pensionēšanās vecuma palielināšana no 62 līdz 65
gadiem tiks veikta pakāpeniskāk, nekā sākotnēji plānots – ar trīs mēnešu soli, reformai
noslēdzoties līdz 2024.gada beigām. Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta pirmā lasījuma
redakcija paredzēja pensionēšanās vecumu celt straujāk, reformu noslēdzot 2020.gadā.

Ar likuma grozījumiem tiek palielināts arī minimālais apdrošināšanas stāžs, kas dod tiesības uz
vecuma pensiju. Pārejās posmā - no 2014.gada līdz 2024.gadam – pensiju varēs saņemt, ja būs
nostrādāti vismaz 15 gadi. Savukārt no 2025.gada tiesības uz vecuma pensiju būs personām, kuru
apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 20 gadiem. Patlaban, lai varētu pretendēt uz vecuma pensiju,
personai ir jābūt sociāli apdrošinātai vismaz 10 gadus.
Saeima pavasara sesijas pēdējā sēdē pieņēma komisijas sagatavotus grozījumus Ārstniecības
likumā, kas nosaka, ka gan neatliekamās palīdzības brigādes ārstniecības personām, gan
automašīnas šoferiem, kas tagad tiks iekļauti neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādē, varēs
noteikt pagarinātu normālo darba laiku, kas nepārsniedz 60 stundas nedēļā un 240 stundas
mēnesī.
Patlaban neatliekamās palīdzības dienests saskaras ar akūtu autovadītāju trūkumu, atalgojums ir
nepietiekams, un šoferi bieži vien strādā vairākos darbos. Atšķirībā no brigādē strādājošajiem
mediķiem viņi nevar strādāt ilgākas darba stundas. Likuma grozījumi ir pagaidu risinājums, kas
palīdzēs atrisināt akūtās problēmas, uzsver A.Barča.
Saeima atbalstīja arī komisijas sagatavotos grozījumus Darba likumā, paredzot, ka darba
sludinājumā aizliegts norādīt konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot gadījumu, kad tā pamatoti
nepieciešama darba pienākumu veikšana.
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā strādā 11 deputāti. Komisija ir izveidojusi divas
apakškomisijas – Sociālās drošības apakškomisiju un Sabiedrības veselības apakškomisiju.
MANDĀTU, ĒTIKAS UN IESNIEGUMU KOMISIJA
Pavasara sesijā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ierosinājusi divas Saeimas deputātu ētikas
kodeksa pārkāpuma lietas. Saeimas deputāta Dzintara Zaķa ētikas kodeksa pārkāpuma lietā
komisija konstatēja Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu un izteica deputātam Dz.Zaķim
rakstveida brīdinājumu, paziņoja par to 21.jūnija Saeimas sēdē un publicēja komisijas lēmumu
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Saeimas deputāta Imanta Parādnieka ētikas kodeksa pārkāpuma
lietas izskatīšana komisijā turpināsies vasaras periodā.
Izskatīta arī viena administratīvā lieta un sagatavots lēmuma projekts par deputāta Sergeja
Potapkina saukšanu pie administratīvās atbildības, kuru Saeima ir atbalstījusi.
Tāpat aizvadītajā sesijā komisija izskatīja privātpersonu un juridisku personu iesniegumus, uz
kuriem tika sniegtas atbildes, kā arī iepazinās ar ikmēneša informāciju par Saeimas Sabiedrisko
attiecību birojā saņemtajiem iesniegumiem un informāciju par Saeimas Apmeklētāju un
informācijas centra darbu.
PIEPRASĪJUMU KOMISIJA
Pavasara sesijā Pieprasījumu komisija sanāca uz 10 sēdēm.
Komisijā deputāti iepazinās ar projekta “Enerģētikas stratēģijas 2030” tapšanas gaitu un
informāciju par iespējami nelikumīgu applūstošo teritoriju apbūvi Lielā Baltezera krastos.
Tāpat Pieprasījumu komisijas deputāti uzklausīja ekspertus un diskutēja par dažādām sabiedrībā
aktuālām tēmām – par finanšu piramīdu ierobežošanu, tiesu nolēmumu publiskas pieejamības
nodrošināšanu un savlaicīgu tiesas spriedumu izpildi pašvaldībās, situāciju Latvijas mežu
apsaimniekošanā, par likumdošanas iniciatīvu un būvniecības procesa uzraudzību dabas pamatņu
un applūstošo teritoriju saglabāšanā, Jūrmalā nenotikušo ēku būvniecību ārvalstu vēstniecību
rezidencē un iepirkumu konkursiem Daugavpils pilsētas pašvaldībā.
Pavasara sesijā komisija izskatīja arī vienu pieprasījumu tieslietu ministram Gaidim Bērziņam „Par
iejaukšanos tiesu sistēmai piederīgu personu darbībā”, kuru komisija noraidīja.

PUBLISKO IZDEVUMU UN REVĪZIJAS KOMISIJA
Pavasara sesijā Publisko izdevumu un revīzijas komisija iepazinās ar informāciju par Eiropas
Savienības fondu administrēšanu, aktivitāšu izvērtēšanu un līdzekļu apguvi dažādu nozaru
griezumā, kā arī valsts budžeta izpildi pirmajā ceturksnī.
Komisija diskutēja arī par Saeimas Autobāzes apsaimniekošanas koncepciju.
Tāpat deputāti skatīja arī vairākus Valsts kontroles veikto revīziju rezultātus un sekoja pārbaudēs
konstatēto tūkumu novēršanai.
NACIONALĀS DROŠĪBAS KOMISIJA
Nacionālās drošības komisija, parlamentārās uzraudzības ietvaros, savās 2012.gada pavasara
sesijas sēdēs iepazinās un analizēja operatīvās darbības procesu, īpašu uzmanību pievēršot tiesisko
normu pielietojumam sevišķā veidā veicamās operatīvās darbības veidiem, metodēm,
paņēmieniem, formu un apjomu, kā arī operatīvās darbības subjektu kompetencei un operatīvās
darbības subjektu savstarpējai sadarbībai.
Tika organizētas komisijas izbraukuma sēdes Augstākajā tiesā, LR Ģenerālprokuratūrā, Satversmes
aizsardzības birojā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Valsts policijā.
Komisijas sēdēs konstatētās problēmas tika apkopotas un diskutētas atklātā komisijas sēdēdiskusijā, kurā piedalījās Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras, operatīvās darbības subjektu,
Juristu biedrības, akadēmiskās vides, nevalstisko organizāciju un citu institūciju pārstāvji.
SABIEDRĪBAS SALIEDĒTĪBAS KOMISIJA
Pavasara sesiju Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija noslēdza ar pozitīvu zīmi turpmākai
sabiedrības saliedētībai. Tika panākta vienošanās ar dažādu frakciju deputātiem, ka jautājums par
attieksmi pret Otrā pasaules kara veterāniem tiks skatīts komisijas ietvaros, atsakoties no
partejiski konkurējošu likumprojektu virzīšanas. Lai veicinātu visas sabiedrības saliedētību,
politiķiem vispirms jāparāda, ka paši ir spējīgi uz dialogu sabiedrību šķelošos jautājumos.
Komisija apzināja galvenos pētījumus sabiedrības integrācijas un sašķeltības jomā. Tāpat tika
noskaidrota ar sabiedrības integrāciju saistīto valstisko institūciju un nevalstisko organizāciju
darbība.
Komisija plāno rudens sesiju sākt ar darbu pie rezolūcijas projekta par attieksmi pret Otrā
pasaules kara dalībniekiem. Saeimas rezolūcijai jākļūst par pamatu tālākiem konkrētiem
likumprojektiem. Aizsākums šai iniciatīvai bija komisijas un Valsts prezidenta tikšanās ar kristīgo
konfesiju garīgajiem līderiem. Tam sekoja Valsts prezidenta pilī parakstītais „Labas gribas
manifests”, kura garā patlaban turpinās prezidenta sarunas ar Otrā pasaules kara veterāniem.
Paredzēts arī veikt intensīvāku darbu, lai veicinātu saikni ar diasporu un saliedētību jauniešu vidē.
Sabiedrības saliedētības komisija tika izveidota uz līdzšinējās Pilsonības likuma izpildes komisijas
bāzes un darbojas kopš šī gada aprīļa. Komisijas mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību un
pārvarēt etnisko sašķeltību, un tās galvenie uzdevumi ir veikt analīzi par līdzšinējo integrācijas
politiku Latvijā un, iesaistot plašsaziņas līdzekļus un sabiedriskās organizācijas, rosināt kvalitatīvi
jaunu dialogu par nacionālo vienotību un saliedētību. Pavasara sesijā notikušas 32 komisijas sēdes.
EIROPAS LIETU KOMISIJA
Saeimas Eiropas lietu komisija pavasara sesijā līdzās regulārajam darbam pie Latvijas nacionālo
pozīciju apstiprināšanas lielu uzmanību veltīja sarunām ar citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu
parlamentāriešiem par ES jauno daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam, kā arī pirmo reizi kopā ar
citu dalībvalstu parlamentiem apturēja ES tiesību akta izstrādi.
Komisijas apstiprinātajā Latvijas pozīcijā sarunām par jauno daudzgadu budžetu nemainīgi
akcentēta mūsu valsts prasība saglabāt kohēzijas politikas finansējumu līdzšinējā līmenī, bet
lauksaimniecības politikas tiešmaksājumu sadaļā uzsvars likts uz prasību rast Latvijai individuālu

risinājumu šo maksājumu palielināšanā, panākot, lai Latvijas lauksaimnieki saņem aptuveni 80
procentus no ES vidējā tiešmaksājumu apjoma. Šādu pozīciju komisijas deputāti vairākkārt arī
pauda, tiekoties ar citu dalībvalstu parlamentāriešiem.
Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dānijas galvaspilsētā
Kopenhāgenā ES dalībvalstu parlamentu Eiropas lietu komisiju priekšsēdētāju sanāksmē akcentēja,
ka Latvijas individuālā ekonomiskā izaugsme ir tiešā veidā atkarīga no Baltijas reģiona un kopējās
ES spējas veidot sabalansētus nacionālos budžetus. Tāpat būtiski paredzēt kopīgu atbildību un
līdzekļus par reģionālas nozīmes projektu attīstību, īpaši transporta un enerģētikas infrastruktūras
attīstībai, kā arī nodrošināt Latvijas uzņēmējiem, lauksaimniekiem un zinātniekiem vienlīdzīgu
konkurētspēju ES kopējā tirgū.
Savukārt, tiekoties ar Kipras parlamentāriešiem, Z.Kalniņa-Lukaševica saņēma apstiprinājumu
izpratnei par Latvijas īpašo situāciju saistībā ar kohēzijas finansējumu un lauksaimniecības
tiešmaksājumiem. Kipras parlamentārieši sarunu laikā pauda pārliecību par nepieciešamību ievērot
šīs īpašās situācijas nākamajā pusgadā, kad sākot ar 1.jūliju Kipra būs ES prezidējošā valsts.
Tāpat Eiropas lietu komisija, veicot subsidiaritātes pārbaudi, līdz ar 11 citu ES dalībvalstu
parlamentiem apturēja tālāku virzību ES regulas projektam par to, kā īstenojamas tiesības uz
kolektīvu rīcību saistībā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību. Latvijas un 11 citu valstu nacionālie
parlamenti tiesību aktu projektā konstatējuši subsidiaritātes principa pārkāpumu.
„Subsidiaritātes pārbaudē konstatējām, ka regula, kas izstrādāta pēc plašu publicitāti izsaukušās
„Laval” lietas, nesasniedz tajā izvirzītos mērķus. Proti, brīvas pakalpojumu sniegšanas kontekstā
nesamēro vienlīdzīgu attieksmi gan attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību, gan pret
pakalpojumu sniedzējiem no visām dalībvalstīm. Tādēļ pēc konsultācijām ar Labklājības ministriju
un Tieslietu ministriju nolēmām rakstīt negatīvu atzinumu par tiesību akta projektu,” norāda
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica.
Komisijas priekšsēdētāja uzsver, ka šī ES regulas projekta virzības apturēšana ir labs piemērs tam,
kā dalībvalstu parlamenti var vistiešākajā veidā ietekmēt ES tiesību aktu izstrādes gaitu.
„Lisabonas līgums nacionālajiem parlamentiem dod visai lielu ietekmi, un mūsu pašu ziņā, cik
aktīvi mēs šīs iespējas izmantojam. Tādēļ patiess prieks par šo precedentu, kas apliecina, cik
būtiski ir Eiropas Savienības jautājumos būt aktīviem arī nacionālajiem parlamentiem, lai līdz ar
valdību un diplomātiem aizstāvētu Latvijas intereses Eiropas Savienībā,” pauž Z.KalniņaLukaševica. Saeimas atzinumā norādīts, ka ar regulas projektu netiek sasniegts tās izstrādes
mērķis, tas nav nepārprotami skaidrs un noteikts, un regulas pieņemšana nav pietiekami pamatota.
PARLAMENTĀRĀS IZMEKLĒŠANAS KOMISIJA PAR LATVIJAS KRĀJBANKAS UZRAUDZĪBAS
NODROŠINĀŠANAS, DARBĪBAS APTURĒŠNAS UN MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA IETEKMI UZ LATVIJAS
REPUBLIKAS FINANŠU SISTĒMU
Komisijas deputāti ziemas sesijā sanāca uz 9 sēdēm. Šajā sesijā deputāti tikušies ar Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas (FKTK) eksperti Florentīnu Krancmani un bijušo FKTK vadītāju Irēnu
Krūmani, strādāja pie iespējamo likumdošanas iniciatīvu izvērtēšanas, kā arī izskatīja iesniegumus
un vērsās ar vēstulēm citās iestādēs.

