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GODĀTIE LASĪTĀJI!
Saeima nodod jūsu vērtējumam 2015. gada 

publisko pārskatu, kurā koncentrēti un pārskatāmi 
izklāstīts viss šajā laikposmā paveiktais. Pārskatā ir 
apkopoti raksturlielumi, kas atspoguļo mūsu paveik
to likumdošanā, parlamentārajā uzraudzībā, ārpoli
tiskajā darbībā, dialogā ar sabiedrību, budžeta izlie
tojumā – visā valsts likumdevēja darbības spektrā.

Nozīmīgākais 2015. gada notikums Saeimā 
nenoliedzami bija Latvijas prezidentūra Eiropas 
Savienības (ES) Padomē, ko veicām pirmo reizi 
mūsu valsts vēsturē un kas ilga no 1. janvāra līdz 
30. jūnijam. Latvijas prezidentūra iezīmējās ar dau
dziem visai ES svarīgiem lēmumiem un iniciatīvām. 

Minēšu galvenos – Austrumu partnerības samits, 
drošības politikas risinājumi saistībā ar Krievijas 
pieaugošo agresiju, tai skaitā hibrīdkaru; cīņas pa
stiprināšana ar terorismu, jaunu mērķu iezīmēšana 
digitālās ekonomikas attīstībā, diskusijas aizsākums 
par Latvijas rosinātajām izmaiņām ES Audiovi
zuālo mediju pakalpojumu direktīvā, virzība uz ES 
Enerģētikas savienības stiprināšanu un vairāki citi 
būtiski jautājumi. 

Ikdienā svarīgākā Saeimas funkcija, protams, 
ir likumu pieņemšana. Ir ļoti būtiski, lai sabiedrība 
arvien labāk izprastu likumdevēja darbības praksi, 
tādēļ aicinu īpaši iedziļināties sadaļā par likumpro
jektu pieņemšanas gaitu. Tajā uzskatāmi izklāstīts, 
kam pieder likumdošanas iniciatīvas tiesības, kāds 
ir likumprojekta ceļš, sākot no tā iesniegšanas brīža 
līdz likuma vai grozījumu izsludināšanai. 

Kopumā Saeima 2015. gadā pieņēma 225 liku
mus – 44 jaunus un 181 likumu saistībā ar grozīju
mu izdarīšanu tajos. Visiem šiem likumiem ir tieša 
ietekme uz sabiedrības dzīvi – uzņēmējdarbību, 
sociālo un labklājības jomu, veselības aizsardzību, 
izglītību, aizsardzības un drošības politiku.

Tikpat būtiska ir arī parlamentārās uzraudzī
bas funkcija, ko īsteno Saeimas komisijas, kā arī 
Saeimas deputāti ar saviem pieprasījumiem vai 
jautājumiem atbildīgajām amatpersonām. Šajā ie
tvarā tiek veidotas arī parlamentārās izmeklēšanas 
komisijas. Tradicionāli deputātu jautājumus valdī
bai uzdod galvenokārt opozīcija, un tā ir pozitīvi 
vērtējama demokrātijas izpausme. Nākotnē mums 
aizvien vairāk jārūpējas par parlamentārās uzrau
dzības efektivitāti.

Saeima vienmēr ir īstenojusi arī aktīvu ārpoli
tisko darbību. Prezidija, komisiju, sadarbības grupu 

līmenī deputāti regulāri uzņem ārvalstu viesus un 
dodas ārvalstu vizītēs, lai pārstāvētu valsts intereses 
atbilstoši Latvijas ārpolitikas prioritātēm. Saeimas 
Ārlietu komisijā tiek saskaņotas visas mūsu valsts 
ārpolitikas nostādnes, savukārt Eiropas lietu komi
sija ir galvenais ES jautājumu koordinētājs. Protams, 
ka 2015. gadā abu komisiju uzmanības lokā vispirms 
bija prezidentūras jautājumi, bet akcentēšu arī Latvi
jas atbalstu Ukrainai un sadarbību ar šo valsti.

2015. gadā Saeimas deputāti izmantoja sev 
uzticētos mandātus, balsojot arī par vairākām 
augstām valsts amatpersonām. 3. jūnijā Saeima ar 
savu balsojumu Valsts prezidenta amatā apstiprinā
ja Raimondu Vējoni, kas kļuva par piekto Latvijas 
prezidentu pēc neatkarības atjaunošanas. 

Pagājušajā gadā Saeima izteica uzticību aizsar
dzības ministram Raimondam Bergmanim, no jau
na vai atkārtoti amatā apstiprināja tādas amatperso
nas kā Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju 
Arni Cimdaru, ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeie
ru, Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, 
Satversmes tiesnesi Daigu Rezevsku.

Aizvadītais laikposms parlamentā bija aktīvs 
konferenču, diskusiju, izstāžu laiks, ko īpaši iezī
mēja Raiņa un Aspazijas gads, kā arī konferences 
par sabiedrībai aktuāliem sociālajiem jautājumiem. 
Vēlos uzsvērt, ka Saeima ar katru gadu kļūst aizvien 
atvērtāka, un tagad jau grūti iedomāties Saeimas 
dzīvi bez ikgadējās Ēnu dienas, Saeimas un NVO 
foruma, Jauniešu Saeimas darba, gadskārtējās dis
kusijas Saeima cilvēkiem ar invaliditāti. 

Aicinu iepazīties ar 2015. gada publisko pārska
tu un aktīvi sekot līdzi Saeimas darbam arī ikdienā!

Ināra Mūrniece, 
Saeimas priekšsēdētāja
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Latvijas Republikas Saeima tiek ievēlēta uz 
četriem gadiem vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, 
aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Saeimā var 
ievēlēt katru pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlē
šanu dienā ir vecāks par 21 gadu, savukārt tiesības 
vēlēt Saeimu ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, 
kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. 
Saeima sastāv no 100 tautas priekšstāvjiem – de-
putātiem, kuru mandātus (pilnvaras) apstipri
na Saeima. Saeimas locekļi dod svinīgo solījumu 
Saeimas sēdē no tribīnes un solījumu apliecina ar 
parakstu. Pēc svinīgā solījuma došanas Saeima lemj 
(balsojot) par deputāta pilnvarām.

Kārtējās Saeimas vēlēšanas tiek rīkotas iepriek
šējās Saeimas pilnvaru beigās, kas nodrošina to, ka 
Saeima ir pastāvīgi funkcionējoša tautas pārstāvī-
bas institūcija. Saeimas vēlēšanu kārtību nosaka 
Saeimas vēlēšanu likums, bet to norisi sagatavo un 
vada Centrālā vēlēšanu komisija (turpmāk – CVK).

Svarīgākie Saeimas darbības noteikumi ietverti 
Latvijas Republikas pamatlikumā – Satversmē, bet 
iekšējo darbību regulē Saeimas kārtības rullis. 

Deputātu darbību nodrošina Saeimas Admi
nistrācijas struktūrvienības, Juridiskais birojs, Sa
biedrisko attiecību birojs, Starpparlamentu attiecī
bu birojs, Saeimas frakciju un komisiju darbinieki, 
kā arī deputātu palīgi.

12. Saeimas vēlēšanas notika 2014. gada 4. ok
tobrī, un tajās piedalījās 58,85 % balsstiesīgo pilso
ņu. CVK Saeimas vēlēšanām bija saņēmusi 13 de
putātu kandidātu sarakstus (11 kandidātu sarakstus 
iesniedza politiskās partijas, divus – politisko parti
ju apvienības), bet iekļūšanai parlamentā nepiecie
šamo 5 % barjeru pārvarēja sešas partijas un partiju 
apvienības: “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija, 
partija “VIENOTĪBA”, Zaļo un Zemnieku savie
nība, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” –“Tēv
zemei un Brīvībai/LNNK”, Latvijas Reģionu ap
vienība un partija “No sirds Latvijai”. 12. Saeimas 

12. Saeimas deputātu saraksts 2015. gada beigās 1. tabula

Solvita Āboltiņa Hosams Abu Meri Aldis Adamovičs Jānis Ādamsons

Valērijs Agešins Ringolds Balodis Aija Barča Guntis Belēvičs

Andris Bērziņš Gaidis Bērziņš Inga Bite Inesis Boķis

Mārtiņš Bondars Augusts Brigmanis Andris Buiķis Boriss Cilevičs

Einārs Cilinskis Lolita Čigāne Ints Dālderis Valters Dambe

Gundars Daudze Sergejs Dolgopolovs Jānis Dombrava Raivis Dzintars

Rihards Eigims Andrejs Elksniņš Aleksandrs Jakimovs Ritvars Jansons

Andrejs Judins Artuss Kaimiņš Guntis Kalniņš Ojārs Ēriks Kalniņš

Aleksandrs Kiršteins Jānis Klaužs Nellija Kleinberga Andrejs Klementjevs

Ivans Klementjevs Rihards Kols Armands Krauze Kārlis Krēsliņš

Māris Kučinskis Janīna Kursīte-Pakule Gunārs Kūtris Vilnis Ķirsis

Inese Laizāne Ainars Latkovskis Ilmārs Latkovskis Atis Lejiņš

Inese Lībiņa-Egnere Ingmārs Līdaka Dainis Liepiņš Aleksejs Loskutovs

Anrijs Matīss Aivars Meija Romāns Mežeckis Ainārs Mežulis

Sergejs Mirskis Ināra Mūrniece Romāns Naudiņš Vladimirs Nikonovs

Ņikita Ņikiforovs Vitālijs Orlovs Imants Parādnieks Igors Pimenovs

Arvīds Platpers Sergejs Potapkins Edgars Putra Artis Rasmanis

Romualds Ražuks Ivans Ribakovs Inguna Rībena Artūrs Rubiks

Raimonds Rubiks Jānis Ruks Kārlis Seržants Andris Siliņš

Valdis Skujiņš Edvards Smiltēns Veiko Spolītis Jūlija Stepaņenko

Inguna Sudraba Kārlis Šadurskis Mārtiņš Šics Silvija Šimfa

Edvīns Šnore Juris Šulcs Zenta Tretjaka Jānis Trupovnieks

Jānis Tutins Jānis Upenieks Jānis Urbanovičs Viktors Valainis

Juris Vectirāns Juris Viļums Ilze Viņķele Jānis Vucāns

Dzintars Zaķis Ivars Zariņš Mihails Zemļinskis Igors Zujevs
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• 29. oktobrī Aleksandram Jakimovam apstipri
nāja deputāta pilnvaras, jo deputāta mandātu 
nolika Marjana IvanovaJevsejeva;

• 12. novembrī Janīna Kursīte beidza pildīt de
putāta pienākumus, jo deputāta mandātu at
jaunoja Anrijs Matīss, kurš bija nolicis deputāta 
mandātu uz satiksmes ministra amata pildīša
nas laiku (Ministru prezidente Laimdota Strau
juma pieprasīja viņa demisiju).

1.2. SAEIMAS PREZIDIJS
Saeimas darbību vada Saeimas Prezidijs, kuru 

Saeima ievēlē savu pilnvaru laika sākumā. Kandi
datūras Prezidija locekļu amatiem deputāti iesniedz 
rakstveidā, un par amata kandidātiem Saeima bal
so atklāti ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram 
amatam izvirzītajiem kandidātiem.

• 28. maijā Gunārs Rusiņš beidza pildīt depu
tāta pienākumus, jo deputāta mandātu atjau
noja Raivis Dzintars, kurš bija nolicis deputā
ta mandātu uz bērna kopšanas atvaļinājuma 
laiku;

• 18. jūnijā Jānim Trupovniekam piešķīra pa
stāvīgo deputāta mandātu (Jānis Trupovnieks 
Saeimas sastāvā bija iestājies uz laiku, kamēr 
aizsardzības ministra amata pienākumus pilda 
Raimonds Vējonis); Raimonds Vējonis nolika 
deputāta mandātu, jo Saeima 3. jūnijā viņu ie
vēlēja Valsts prezidenta amatā;

• 3. septembrī Guntim Kalniņam apstiprināja 
deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr deputāts 
Raimonds Bergmanis pilda aizsardzības minis
tra amata pienākumus; deputāta pienākumus 
beidza pildīt Ivars Brīvers, jo deputāta mandā
tu atjaunoja Inga Bite;

vēlēšanām iesniegtie kandidātu saraksti, ziņas par 
kandidātiem, priekšvēlēšanu programmas un sta
tistika pieejama CVK tīmekļa vietnē www.cvk.lv 
sadaļā 12. Saeimas vēlēšanas/Kandidātu saraksti, 
programmas, ziņas par kandidātiem, statistika.

1.1. 12. SAEIMAS DEPUTĀTI
Saeimas deputātu sastāvs var mainīties Saeimas 

kārtības rullī paredzētajos gadījumos, tostarp depu
tātam ir tiesības nolikt deputāta mandātu uz Minis
tru prezidenta, ministra amata pildīšanas laiku, kā 
arī uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai 
bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimas Pre
zidijs uzaicina mandātu nolikušā deputāta vietā ie
stāties Saeimas sastāvā nākamo kandidātu un paziņo 
par to Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai. Ko
misija pārbauda vēlēšanu materiālus un par pārbau
des rezultātiem ziņo Saeimai, kas pēc tam lemj par 
minētā kandidāta deputāta pilnvaru apstiprināšanu. 

2015. gadā 12. Saeimas deputātu sastāvā notika 
šādas izmaiņas:
• 15. janvārī Ivaram Brīveram apstiprināja de

putāta pilnvaras uz laiku, kamēr deputāte Inga 
Bite atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

• 5. martā Ritvaram Jansonam apstiprināja de
putāta pilnvaras, jo deputāta mandātu nolika 
Andris Vilks, kurš Saeimas sastāvā bija iestājies 
uz laiku, kamēr deputāte Dace Melbārde pilda 
kultūras ministra amata pienākumus;

• 30. aprīlī Viktoram Valainim apstiprināja de
putāta pilnvaras, jo deputāta mandātu nolika 
Vjačeslavs Dombrovskis, kurš Saeimas sastāvā 
bija iestājies uz laiku, kamēr finanšu ministra 
amata pienākumus pilda Jānis Reirs;

• 7. maijā Igoram Zujevam apstiprināja deputāta 
pilnvaras, jo deputāta mandātu nolika Regīna 
LočmeleLuņova;

12. Saeimas Prezidija sēde. Attēlā no kreisās: Gunārs Kūtris, Andrejs Klementjevs, Ināra Mūrniece, 
Gundars Daudze un Inese Lībiņa-Egnere

http://www.cvk.lv
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Saeimas Prezidija sastāvā ir pieci deputā
ti – Saeimas priekšsēdētājs, divi priekšsēdētāja 
biedri, Saeimas sekretārs un viņa biedrs.

12. Saeimas priekšsēdētāja ir Ināra Mūrnie-
ce, viņas biedri – Gundars Daudze un Inese Lī-
biņa-Egnere. Saeimas sekretāra amatā ir Andrejs 
Klementjevs, Saeimas sekretāra biedrs – Gunārs 
Kūtris. 

Saeimas priekšsēdētājs ir viena no valsts aug
stākajām amatpersonām, kura reprezentē Saeimu, 
vada Saeimas sēdes, gādā par kārtību Saeimas 
sēžu laikā un raugās, lai sēde notiktu atbilstoši 
Saeimas kārtības rullim; vada Saeimas Prezidi
ja sēdes un sēdes, kurās tiek sniegtas atbildes uz 
deputātu jautājumiem, kā arī tiekas ar citu val
stu amatpersonām, delegācijām, ārvalstu vēst
niekiem, apmeklē citas valstis oficiālās un darba 
vizītēs. Latvijas Republikas Satversmē noteiktajos 
gadījumos Saeimas priekšsēdētājs uz laiku pilda 
Valsts prezidenta pienākumus.

Saeimas priekšsēdētāja biedrs Saeimas priekš
sēdētāja prombūtnes laikā pilda viņa pienākumus 
pēc savstarpējas vienošanās. Saeimas priekšsēdētājs 
un viņa biedri sadala savā starpā kārtējos darbus, 
tostarp Saeimas sēžu vadīšanu, kā arī tikšanās ar 
citu valstu amatpersonām.

Saeimas sekretārs un viņa biedrs nodroši
na Saeimas sēžu protokolēšanu; ja nepieciešams, 
Saeimas sēdē nolasa dokumentus, pārbauda 
stenogrammas un pārzina Saeimas Administrāci
jas darbu.

Saeimas Prezidija sēdes notiek reizi vai divas rei
zes nedēļā. Prezidija sēdi sasauc Saeimas priekšsēdē
tājs vai – viņa prombūtnes laikā – viens no Saeimas 
priekšsēdētāja biedriem.

Prezidija locekļi nosaka iekšējo kārtību un dar
ba gaitu Saeimā, dod atzinumus un virza tālāk sa
ņemtās lietas visos Saeimas kārtības rullī paredzē
tajos gadījumos. 

Saeimas Prezidija sagatavotie un noformētie lēmumi 2. tabula

Prezidija sēdēs pieņemtie un noformētie lēmumi Skaits

Saeimas sēžu darba kārtības 37

Saeimas ārkārtas sesijas un svinīgās sēdes 8

Jautājumu un atbilžu sēdes 33

Lēmumi par neattaisnotiem Saeimas sēžu kavējumiem 1

Komandējumi 290

Frakciju un komisiju finansiālais nodrošinājums 1

Citi lēmumi 53

Kopā: 423

Deputātu skaits 12. Saeimas frakcijās 1. attēls

24 Frakcija SASKAŅA 

Frakcija VIENOTĪBA

Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija

Frakcija “No sirds Latvijai”

Latvijas Reģionu apvienības frakcija

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

23

21

17

7

7

Pie frakcijām nepiederoši deputāti1
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2015. gadā notikušas 55 Saeimas Prezidija 
sēdes, kurās pieņemti atzinumi par saņemtajiem 
likumprojektiem, apstiprinātas Saeimas sēžu dar
ba kārtības, kā arī dažādi dokumenti, kas nosaka 
Saeimas iekšējo kārtību un darba gaitu Saeimā. 

1.3. SAEIMAS FRAKCIJAS
Ne mazāk kā pieci vienas politiskās partijas 

vai viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta 
deputāti var izveidot frakciju. Viena nosaukuma 
deputātu kandidātu saraksta deputāti var izveidot 
tikai vienu frakciju un nevar iestāties citā frakcijā. 
Ja kāds deputāts izstājas no frakcijas, viņš nezaudē 
deputāta mandātu un turpmāk tiek uzskatīts par pie 
frakcijām nepiederošu deputātu. 

Atsevišķas frakcijas var apvienoties politiskos 
blokos, kuros var iesaistīties arī pie frakcijām nepie
deroši deputāti. Lai saskaņotu frakciju un politisko 
bloku darbību Saeimā un izlemtu lietas, kuras ne
regulē Saeimas kārtības rullis, tiek izveidota Frakci
ju padome (tās atzinumiem ir ieteikuma raksturs), 
kuras sastāvā ir Saeimas Prezidija locekļi un viens 
deputāts no katras frakcijas un politiskā bloka. 

Pārskata gadā Saeimā darbojās sešas frakci
jas un viens pie frakcijām nepiederošs deputāts 
(16. decembrī no Latvijas Reģionu apvienības frak
cijas izstājās Artuss Kaimiņš). 

Frakcijas VIENOTĪBA priekšsēdētāja ir Sol
vita Āboltiņa, frakciju SASKAŅA vada Jānis Ur
banovičs, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas 
priekšsēdētājs ir Augusts Brigmanis. No 17. jūnija 
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” frakcijas priekšsēdētāja pienā
kumus pilda Raivis Dzintars (no 05.11.2014. līdz 
17.06.2015. frakcijas priekšsēdētājs bija Gaidis Bēr
ziņš). Latvijas Reģionu apvienības frakcijas priekš
sēdētājs ir Dainis Liepiņš, savukārt frakcijas “No 
sirds Latvijai” priekšsēdētāja – Inguna Sudraba.

Deputātu skaits komisijās 3. tabula

Komisija
Deputātu skaits 

2014. gada 
beigās

2015. gada 
beigās

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 12 12

Ārlietu komisija 9 9

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 11 11

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 10 10

Eiropas lietu komisija 17 16

Ilgtspējīgas attīstības komisija 17 17

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 10 10

Juridiskā komisija 11 11

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija 12 12

Nacionālās drošības komisija 6 6

Pieprasījumu komisija 15 15

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības 
saliedētības komisija 

15 15

Publisko izdevumu un revīzijas komisija 16 17

Sociālo un darba lietu komisija 12 12

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 13 13

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 12 12

1.4. SAEIMAS KOMISIJAS UN 
APAKŠKOMISIJAS

Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdo
šanas jomā vai pilda citus uzdevumus, piemēram, 
vērtē publisko izdevumu pamatotību, izskata ētikas 
pārkāpumus vai vērtē Latvijas nacionālās pozīcijas 
Eiropas Savienības jautājumos.

Komisijās deputāti tiek ievēlēti, ievērojot frak
ciju proporcionalitātes principu. Deputātu darbības 
principus komisijās katra Saeima apstiprina kādā 
no savām pirmajām sēdēm. Saskaņā ar Saeimas kār
tības rulli Saeimā darbojas 16 komisijas (ar komisi
ju sastāvu un darba kārtību var iepazīties Saeimas 
mājaslapā www.saeima.lv).

http://www.saeima.lv
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Komisijas sagatavo izskatīšanai likumprojek
tus konkrētam lasījumam, lēmumu projektus, kas 
tiek apspriesti Saeimas sēdēs, izskata visus depu
tātu un valdības iesniegtos priekšlikumus likum
projektiem, iepazīstas ar privātpersonu ierosinā
jumiem likumdošanas jomā un rosina svarīgāko 
principu iestrādi likumprojektos. Aktīvākās un 
plašākās diskusijas par likumprojektiem notiek 
tieši Saeimas komisijās. 

Atsevišķu likumdošanas uzdevumu veikšanai 
Saeima var izveidot speciālas komisijas. Satversme 
noteic, ka Saeima noteiktiem gadījumiem izveido 
parlamentārās izmeklēšanas komisijas, ja to piepra
sa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu. 

Saskaņā ar 17. septembrī pieņemtajiem grozī
jumiem Parlamentārās izmeklēšanas komisiju liku-
mā parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbība 
izbeidzas astotajā dienā pēc galaziņojuma izskatīša
nas Saeimas sēdē, ja Saeima nav lēmusi citādi (līdz 
šim komisijas darbu izbeidza līdz ar galaziņojuma 
izskatīšanu Saeimas sēdē).

Pārskata gadā Saeimā darbojās divas parla
mentārās izmeklēšanas komisijas.

Saeimas mājaslapā www.saeima.lv savu inter
neta vietni ir izveidojušas četras Saeimas pastāvīgās 
komisijas, kā arī viena parlamentārās izmeklēša
nas komisija: Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 
novēršanas komisija, Mandātu, ētikas un iesnie
gumu komisija, Pilsonības, migrācijas un saliedē
tības komisija, Ilgtspējīgas attīstības komisija (no 
22.01.2015.), Zolitūdes traģēdijas parlamentārās 
izmeklēšanas komisija (no 05.02.2015.)

SAEIMAS APAKŠKOMISIJAS
Darbu sagatavošanai vai atsevišķu uzdevumu 

veikšanai Saeimas komisija var izveidot ne vairāk 
kā divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var 
iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgās komisijas 

Deputātu skaits apakškomisijās 4. tabula

Apakškomisija
Deputātu skaits

2014. gada 
beigās

2015. gada 
beigās

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas  
Korupcijas novēršanas apakškomisija

10 11

Ārlietu komisijas 
Baltijas lietu apakškomisija

11 10

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 
Demogrāfijas lietu apakškomisija

7 7

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 
Nodokļu politikas apakškomisija

8 8

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
Sporta apakškomisija

14 13

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas  
Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija

10 10

Juridiskās komisijas 
Krimināltiesību politikas apakškomisija

8 7

Juridiskās komisijas 
Tiesu politikas apakškomisija

8 8

Sociālo un darba lietu komisijas 
Nodarbinātības apakškomisija

9 8

Sociālo un darba lietu komisijas 
Sabiedrības veselības apakškomisija

13 11

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas  
Informācijas tehnoloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības apakškomisija

5 8

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas  
Vides un klimata politikas apakškomisija

6 8

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas  
Mājokļa jautājumu apakškomisija

6 5

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas  
Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija

9 11

http://www.saeima.lv
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Deputātu skaits deputātu grupās 6. tabula

Deputātu grupa
Deputātu 

skaits

Deputātu grupa Integrālās politikas studijām (no 12.05.2015.) 7

Deputātu grupa Okupācijas muzeja atbalstam (no 04.12.2014.) 11

Deputātu grupa palestīniešu Nacionālās padomes atbalstam (no 17.11.2015.) 5

Deputātu grupa sadarbībai ar Eiropas Parlamentu forumu kopienas un attīstības jautājumos 
(no 18.02.2015.)

5

Deputātu grupa Tibetas atbalstam (no 28.01.2015.) 15

Deputātu skaits parlamentārās izmeklēšanas komisijās 5. tabula

Parlamentārās izmeklēšanas komisija
Deputātu skaits

2014. gadā 2015. gadā

Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 
2013. gada 21. novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un 
turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes 
un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju 
atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā 
(darbojās no 11.11.2014. līdz 13.11.2015.)

12 13

Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valstij piederošo 75 % bankas 
“Citadele” akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un 
tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju 
pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas 
konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā 
(darbojās no 13.11.2014. līdz 25.12.2015.)

12 11

locekļi. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli deputāts 
vienlaikus var strādāt divās pastāvīgajās komisijās 
un trīs apakškomisijās. 

2015. gadā Saeimas deputāti darbojās 14 apakš
komisijās. 

DEPUTĀTU GRUPAS
Deputāti sadarbības veicināšanai ar citu valstu 

parlamentiem vai citu ar deputāta darbību saistītu 
interešu apmierināšanai var izveidot deputātu gru
pu. Informācija par deputātu grupām sadarbības 
veicināšanai ar citu valstu parlamentiem skatāma 
pārskata sadaļā 4. Ārpolitiskā darbība. 

Pārskata gadā Saeimā darbojās piecas deputātu 
grupas.





2.  
SAEIMAS LIKUMDOŠANAS DARBS
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 2. attēls

SAEIMAS 
PREZIDIJS

SAEIMAS 
PREZIDIJS

SAEIMAS 
PREZIDIJS

SAEIMAS 
PREZIDIJS

SAEIMA ATBILDĪGĀ 
KOMISIJA

Sagatavo ziņojumu Saeimai Lemj par nodošanu komisijām un 
nosaka atbildīgo komisiju

Sagatavo atzinumu un anotāciju

SAEIMA
1. lasījums

ATBILDĪGĀ 
KOMISIJA

Iekļauj Saeimas sēdes 
darba kārtībā

• Apkopo priekšlikumus un sagatavo 
atzinumus par tiem

• Sagatavo likumprojektu 2. lasījumam

SAEIMA
2. lasījums

ATBILDĪGĀ 
KOMISIJA

Iekļauj Saeimas sēdes 
darba kārtībā

• Apkopo priekšlikumus un sagatavo 
atzinumus par tiem

• Sagatavo likumprojektu 3. lasījumam

SAEIMA
3. lasījums

ATBILDĪGĀ 
KOMISIJA

Iekļauj Saeimas sēdes 
darba kārtībā

SAEIMAS 
PREZIDIJS

VALSTS 
PREZIDENTS

Nosūta pieņemto likumu  
Valsts prezidentam

Izsludina pieņemto 
likumu oficiālajā 
izdevumā 
Latvijas Vēstnesis

• Izskata tikai tos pantus, par kuriem iesniegti 
priekšlikumi

• Pieņem 3. lasījumā

Apkopo Saeimas balsojumu rezultātus un 
sagatavo pieņemtā likuma tekstu 

• Debatē par likumprojekta principiem 
• Ja nepieciešams, lemj par likumprojekta 

atzīšanu par steidzamu 
• Pieņem 1. lasījumā 
• Nosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņu

LIKUMPROJEKTS

• Likumprojektu izskata pa pantiem
• Balso par iesniegtajiem priekšlikumiem
• Pieņem 2. lasījumā 

(Par steidzamiem atzītos likum pro jektus 
uzskata par pieņemtiem)

• Nosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņu

2.1. LIKUMPROJEKTA 
PIEŅEMŠANAS GAITA

Likumdošanas iniciatīvas tiesības nosaka Lat
vijas Republikas Satversmes 65. pants. Saeimai li
kumprojektus var iesniegt Valsts prezidents, Minis
tru kabinets, Saeimas komisijas, ne mazāk kā pieci 
deputāti, kā arī Satversmē paredzētajos gadījumos 
un kārtībā – viena desmitā daļa vēlētāju. Tiem jābūt 
noformētiem likumprojektu veidā. Valsts preziden
tam ir tiesības iesniegt likuma ierosinājumus, kas 
var nebūt noformēti kā likumprojekti.

Likumprojektus iesniedz Saeimas Prezidijam, 
un tos reģistrē likumprojektu reģistrā.

Saeimas sēdē Prezidijs ziņo par saņemtajiem 
likumprojektiem. Saeima lemj par likumprojektu 
nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju.

Atbildīgā komisija sēdē izskata likumprojektu, 
dod atzinumu par likumprojektu un par iesniegta
jiem priekšlikumiem; ja nepieciešams, pievieno sa
vus priekšlikumus.

Priekšlikumus par grozījumiem likumprojektā 
vai Saeimas lēmuma projektā var iesniegt:
• Valsts prezidents;
• Saeimas komisija;
• frakcija, politiskais bloks;
• deputāts;
• Ministru prezidents, Ministru prezidenta 

biedrs, ministrs;
• ministra pilnvarojumā ministrijas parlamentā

rais sekretārs;
• Saeimas juridiskais dienests, ja šie priekšliku

mi attiecas uz likumdošanas tehniku un kodi
fikāciju;

• tiesībsargs.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 94. un 

106. pantu, sagatavojot likumprojektus izskatīšanai 
otrajā un trešajā lasījumā, darbā iesaistās arī Saeimas 
Juridiskā biroja un valsts valodas speciālisti.

Sagatavoto likumprojektu atbildīgā komisija 
iesniedz Prezidijam, kurš to iekļauj Saeimas sēdes 
darba kārtībā.

Saeimas sēdē pēc visu priekšlikumu izskatīša
nas sēdes vadītājs aicina balsot par likumprojektu 
kopumā. Likumprojekts uzskatāms par pieņemtu 
un līdz ar to kļūst par likumu, ja tas apspriests trijos 
lasījumos un balsojumā par to ieguvis klātesošo de
putātu absolūto balsu vairākumu.

Divos lasījumos izskata:
• likumprojektus, kas atzīti par steidzamiem;
• valsts budžeta projektu, grozījumus valsts bu

džetā, vidēja termiņa budžeta ietvara likuma 
projektu un grozījumus vidēja termiņa budžeta 
ietvara likumā;

• likumprojektus, kas paredz starptautisko līgu
mu apstiprināšanu.
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aprūpes pieejamības uzlabošana, kā arī izglītības 
kvalitātes uzlabošana).

2015. gadā kopā ar likumu Par valsts budžetu 
2016. gadam (Nr. 390/Lp12) un likumu Par vidēja 
termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. ga-
dam (Nr. 389/Lp12) tika iesniegti 24 likumprojekti 
(grozījumi 23 likumos un viens jauns likums), kas 
saistīti ar nākamā gada valsts budžetu: 
• Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā 

(Nr. 365/Lp12);
• Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas no-

dokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu 
nodokļa likumā (Nr. 366/Lp12);

• Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” 
(Nr. 367/Lp12);

• Grozījums Pasta likumā (Nr. 368/Lp12);
• Grozījums Likumā par budžetu un finanšu va-

dību (Nr. 369/Lp12);
• Grozījums Maksājumu pakalpojumu un elek-

troniskās naudas likumā (Nr. 370/Lp12);
• Grozījums Kredītiestāžu likumā 

(Nr. 371/Lp12);
• Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 

(Nr. 372/Lp12);
• Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā 

(Nr. 373/Lp12);
• Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jau-

tājumu risināšanā” (Nr. 374/Lp12);
• Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas liku-

mā (Nr. 375/Lp12);
• Grozījums Oficiālo publikāciju un tiesiskās in-

formācijas likumā (Nr. 376/Lp12);
• Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu no-

devu un nodokli” (Nr. 377/Lp12);
• Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli” (Nr. 378/Lp12);
• Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 
(Nr. 379/Lp12);

darbības atjaunošanas un noregulējuma likumu, 
Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru liku-
mu, Brīvprātīgā darba likumu, Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likumu, Patērētāju ārpustiesas strīdu 
risinājumu likumu, Neatliekamās medicīniskās pa-
līdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palī-
dzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas 
pensiju likumu, Gada pārskatu un konsolidēto gada 
pārskatu likumu, Patvēruma likumu, Par Vieno-
šanos par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas 
parakstīšanas termiņa pagarināšanu, Par Latvijas 
Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu 
valdības nolīgumu par gaisa satiksmi, Par Latvi-
jas Republikas pievienošanos 2012. gada 24. maija 
Līgumam par sadarbību liecinieku aizsardzības 
jomā, Par Nolīgumu par Horvātijas Republikas 
dalību Eiropas Ekonomikas zonā, kā arī atbalstī
ja būtiskus grozījumus Kriminālprocesa likumā, 
Maksātnespējas likumā, Civillikumā, Profesionālās 
izglītības likumā, Civilprocesa likumā, Mikrouz-
ņēmumu nodokļa likumā, Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā, Patērētāju tiesību aizsardzī-
bas likumā, Latvijas Sodu izpildes kodeksā, Kre-
dītiestāžu likumā, Informācijas atklātības likumā, 
Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā, 
Saeimas kārtības rullī, Notariāta likumā, Šengenas 
informācijas sistēmas darbības likumā u. c.

Katru gadu pirms saimnieciskā gada sāku
ma Saeima lemj par valsts izdevumu un ienāku
mu budžetu. Budžeta projektu Saeimai iesniedz 
valdība, un balsojums par valsts budžetu faktiski 
ir arī balsojums par uzticību valdībai, jo, norai
dot valdības iesniegto budžeta projektu, tai tiek 
izteikta neuzticība. 61 deputātam balsojot “par” 
un 34 deputātiem balsojot “pret”, Saeima 30. no
vembra ārkārtas sēdē galīgajā lasījumā pieņēma 
likumu Par valsts budžetu 2016. gadam (nākamā 
gada valsts budžetā par prioritāti izvirzīta valsts 
iekšējās un ārējās drošības stiprināšana, veselības 

Pēc likuma pieņemšanas atbildīgā komisija 
apkopo Saeimas balsojumu rezultātus un sagatavo 
pieņemtā likuma tekstu.

Saeimas Prezidijs nosūta pieņemtos likumus 
Valsts prezidentam izsludināšanai. Saeimā pieņem
to likumu Valsts prezidents izsludina ne agrāk kā 
10 dienas un ne vēlāk kā 21 dienu pēc tā pieņemša
nas. Desmit dienu laikā, skaitot no likuma pieņem
šanas dienas Saeimā, Valsts prezidents var prasīt 
likuma otrreizēju caurlūkošanu.

Valsts prezidents izsludina Saeimas pieņem
tos likumus oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis 
(www.vestnesis.lv), teksta beigās norādot likuma 
pieņemšanas gadu un dienu šādi: “Likums Saeimā 
pieņemts (datums).” 

Likumprojekta pieņemšanas gaita Saeimā, sā
kot no likumprojekta iesniegšanas līdz likuma iz
sludināšanai, redzama 2. attēlā.

2.2. SAEIMAI IESNIEGTIE 
LIKUMPROJEKTI UN PIEŅEMTIE 
LIKUMI

Svarīgākā Saeimas funkcija ir likumu pieņem
šana. Ar likumdošanas procesu saprot gan jaunu 
likumu izstrādi un pieņemšanu, gan arī grozījumu 
veikšanu jau spēkā esošajos likumos. 

2015. gadā Saeima pieņēma virkni no jauna 
izstrādātu likumu, to skaitā Slīteres nacionālā par-
ka likumu, Negodīgas mazumtirdzniecības prakses 
aizlieguma likumu, Valsts drošības iestāžu amat-
personu izdienas pensiju likumu, Noguldījumu ga-
rantiju likumu, Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
likumu, Statistikas likumu, Iekšējās drošības fonda 
un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 
2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības liku-
mu, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu, 
Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību 
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Saeimā pieņemto likumu statistika (2011–2015)  4. attēls

2011. gads (10. Saeima – 202 likumi;
11. Saeima – 53 likumi)

2012. gads (11. Saeima – 215 likumi)

2014. gads (11. Saeima – 247 likumi;
12. Saeima – 35 likumi)

2015. gads (12. Saeima – 225 likumi)

2013. gads
(11. Saeima – 396 likumi)

255

215

396

282

225

Pārskata gadā iesniegto, noraidīto un pieņemto likumprojektu skaits  3. attēls

Iesniegti 
318 likumprojekti

Noraidīti 
36 likumprojekti

Izskatīšanai 
komisijās nodoti 

282 likumprojekti

Skatot likumprojektus 
2. un 3. lasījumā, kopumā vērtēti 

6086 priekšlikumi

Pieņemti 225 likumi – 44 jauni likumi un grozījumi 181 likumā 
(steidzamības kārtībā pieņemti 90 likumi; pēc otrreizējas caurlūkošanas pieņemts viens likums – 

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (Nr. 26/Lp12).

• Grozījums likumā “Par ietekmes uz vidi novēr-
tējumu” (Nr. 380/Lp12);

• Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma no-
dokli” (Nr. 381/Lp12);

• Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā 
(Nr. 382/Lp12);

• Solidaritātes nodokļa likums (Nr. 383/Lp12);
• Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” 

(Nr. 384/Lp12);
• Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošinā-

šanu” (Nr. 385/Lp12);
• Grozījums likumā “Par apdrošināšanu bezdar-

ba gadījumam” (Nr. 386/Lp12);
• Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības 

apdrošināšanu” (Nr. 387/Lp12);
• Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā 

(Nr. 388/Lp12).
Pieņemot 2016. gada valsts budžetu, vidēja 

termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. ga
dam un pavadošos likumprojektus 2. lasījumā, 
tika izskatīts liels priekšlikumu skaits – kopumā 
1247 priekšlikumi. 2016. gada valsts budžetam 
izskatīti 496 priekšlikumi, savukārt vidēja termi
ņa budžeta ietvaram 2016., 2017. un 2018. ga
dam – 464 priekšlikumi. Saeimas kārtības rullī pa
redzētās tiesības iesniegt priekšlikumus izmantoja 
visas Saeimas frakcijas, kā arī komisijas, deputāti 
individuāli un nozaru ministrijas.

2015. gadā kopumā iesniegti 318 likumpro
jekti. Saeimas Juridiskais birojs Saeimas komisijām 
sniedzis 217 atzinumus par Saeimā iesniegtajiem 
likumprojektiem. Šajos atzinumos kopumā tika iz
teikti 1702 priekšlikumi.

Laika posmā no 2011. gada līdz 2015. ga
dam visvairāk likumu tika pieņemts 2013. gadā, jo 
Saeima pieņēma vairāk nekā 100 grozījumu liku
mos, lai tajos minētās naudas summas latos nomai
nītu pret eiro.
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Pārskata gadā aktīvākie likumprojektu iesnie
dzēji bija Ministru kabinets, Saeimas deputāti un 
Saeimas komisijas. 

Lai likumprojektu pilnveidotu, tā 2. un 3. lasī
jumam var iesniegt priekšlikumus. Arī 2015. gadā 
pieņemtos likumus raksturo liels priekšlikumu 
skaits (8. tabula). Skatot iesniegtos likumpro
jektus 2. un 3. lasījumā, Saeimā vērtēti kopumā 
6086 priekšlikumi.

Saeimas mājaslapā www.saeima.lv sadaļā De-
putāti ir pieejama informācija par deputātu aktivi
tāti, apspriežot likumprojektus Saeimas sēdē. Infor
mācija tiek aktualizēta pēc katras Saeimas sēdes.

Saeimas sēdēs (no 15. janvāra līdz 17. decem
brim) debatēs visvairāk runājuši deputāti Ivars 
Zariņš (SASKAŅA) – 59 reizes, Kārlis Šadurskis 
(VIENOTĪBA) – 46 reizes, Igors Pimenovs (SA
SKAŅA) – 39 reizes, Aleksandrs Kiršteins (VL–
TB/LNNK) – 27 reizes, Inguna Sudraba (NSL) un 
Juris Viļums (LRA) – 26 reizes.

2.3. SAEIMAI IESNIEGTIE LĒMUMU 
PROJEKTI UN SAEIMAS 
PIEŅEMTIE PAZIŅOJUMI

Likumi nav vienīgie normatīvie akti, ko pie
ņem Saeima. Saeima pieņem arī lēmumu projektus, 
kas tiek izsludināti kā paziņojumi.

Saeimai lēmumu projektus var iesniegt ne ma
zāk kā 10 deputāti, kā arī Saeimas komisijas.

2015. gadā Saeimai iesniegti 176 lēmumu pro
jekti, no tiem 125 pieņemti kā Saeimas paziņojumi 
un publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

NOZĪMĪGĀKIE IZSLUDINĀTIE 
PAZIŅOJUMI 2015. GADĀ

26. februāra sēdē Saeima noteica, ka ar 2015. gada 
1. martu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās 
būs 403 tiesneši (to skaitā Administratīvajā rajona 

Likumprojekti ar lielāko priekšlikumu skaitu 8. tabula

Likumprojekta nosaukums
Priekšlikumu skaits

2. lasījums 3. lasījums

Par valsts budžetu 2016. gadam (Nr. 390/Lp12) 496 –

Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam 
(Nr. 389/Lp12)

464 –

Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un 
noregulējuma likums (Nr. 153/Lp12)

302 353

Likumprojektu iesniedzēji un iesniegto likumprojektu skaits 7. tabula

Likumprojekta iesniedzējs
Iesniegto 

likumprojektu 
skaits

Noraidīto 
likumprojektu 

skaits

Ministru kabinets 201 –

Saeimas deputāti 72 36

Saeimas komisijas: 42 –

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 10 –

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 9 –

Juridiskā komisija 5 –

Sociālo un darba lietu komisija 4 –

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 3 –

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 3 –

Publisko izdevumu un revīzijas komisija 2 –

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 2 –

Ārlietu komisija 1 –

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 1 –

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija 1 –

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija 1 –

Valsts prezidents 3 –

10 % vēlētāju – –
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tiesā – 43 tiesneši), bet Latvijas Republikas apga
baltiesās būs 137 tiesneši (to skaitā Administratīva
jā apgabaltiesā – 22 tiesneši).

5. marta sēdē Saeima piešķīra Goda tiesneša 
nosaukumu bijušajam Augstākās tiesas Civillietu 
departamenta tiesnesim Kalvim Torgānam (saska
ņā ar likuma Par tiesu varu 66. pantu Saeima pēc 
Tieslietu padomes priekšlikuma var piešķirt Goda 
tiesneša nosaukumu tiesnesim, kurš godprātīgi 
strādājis un beidzis tiesneša darbību).

12. marta sēdē Saeima Centrālās vēlēšanu ko
misijas priekšsēdētāja amatā atkārtoti – septīto reizi 
pēc kārtas – ievēlēja Arni Cimdaru. 

21. maija sēdē Saeima ģenerālprokurora amatā uz 
vēl vienu pilnvaru termiņu iecēla Ēriku Kalnmeieru.

28. maija sēdē Saeima par Augstākās tiesas 
priekšsēdētāju atkārtoti apstiprināja Ivaru Bičkoviču.

3. jūnija ārkārtas sēdē Saeima par Valsts preziden
tu uz Latvijas Republikas Satversmes 35. pantā pare
dzētajiem četriem gadiem ievēlēja Raimondu Vējoni.

8. jūlija ārkārtas sesijas sēdē Saeima izteica uzticī
bu aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim.

15. oktobra sēdē Saeima Satversmes tiesneša 
amatā apstiprināja Daigu Rezevsku.

26. novembra sēdē Saeima apstiprināja Na
cionālās drošības koncepciju (saskaņā ar Nacionā-
lās drošības likuma 27. pantu Nacionālās drošības 
koncepciju Saeima apstiprina ne retāk kā reizi kat
rā sasaukumā līdz sava pirmā darbības gada 1. ok
tobrim. Nacionālās drošības koncepciju sagatavo 
Ministru kabinets. Tā tiek apspriesta un atbalstīta 
Ministru kabinetā, Nacionālās drošības padomē, 
kā arī Saeimas Nacionālās drošības komisijā). Na-
cionālās drošības koncepcija ir uz valsts apdraudē
juma analīzes pamata sagatavots dokuments, kurā 
noteikti valsts apdraudējuma novēršanas stratēģis
kie pamatprincipi un prioritātes. Saeimas apstip
rinātajā koncepcijā noteiktas astoņas prioritātes 
Latvijas nacionālās drošības apdraudējuma novēr

Likumprojekta nosaukums
Priekšlikumu skaits

2. lasījums 3. lasījums

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums (Nr. 210/Lp12) 176 176

Patvēruma likums (Nr. 242/Lp12) – 124

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums (Nr. 22/Lp12) 93 –

Tiesu ekspertu likums (Nr. 68/Lp12) 83 –

Grozījumi Izglītības likumā (Nr. 51/Lp12) – 80

Patvēruma likums (Nr. 242/Lp12) 79 –

Statistikas likums (Nr. 66/Lp12) 75 –

Grozījumi Imigrācijas likumā (Nr. 24/Lp12) 72 –

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (Nr. 218/Lp12) 70 –

Noguldījumu garantiju likums (Nr. 152/Lp12) 60

Grozījumi Civillikumā (Nr. 77/Lp12) 58 69

Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums (Nr. 43/Lp12) 56 –

Energoefektivitātes likums (Nr. 270/Lp12) 53 –

Grozījumi Bāriņtiesu likumā (Nr. 78/Lp12) 51

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Nr. 34/Lp12) – 50

Grozījumi Civilprocesa likumā (Nr. 79/Lp12) 50 –

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums (Nr. 22/Lp12) – 50
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ieviešanu pedagogu un izglītojamo motivācijas un 
prasmju paaugstināšanai. 

Par lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas 
gaitu valdībai Saeima jāinformē ne vēlāk kā līdz 
2016. gada 30. aprīlim, bet par doto uzdevumu iz
pildi un sasniegtajiem rezultātiem – līdz 2016. gada 
31. decembrim.

2.4. SAEIMAS SESIJAS UN SĒDES
Saeimas darbs tiek organizēts sesijās. Gadā ir 

trīs kārtējās sesijas: rudens, ziemas un pavasara se
sija, bet kārtējo sesiju starplaikā var sasaukt ārkār
tas sesiju. Saeimas kārtējās sesijas sasauc Prezidijs. 
Par Saeimas kārtējo sesiju sākšanu un slēgšanu lemj 
Saeima.

Saeimas ārkārtas sesiju vai ārkārtas sēdi sasauc 
Prezidijs pēc sava ierosinājuma, kā arī pēc Valsts 
prezidenta, Ministru prezidenta vai ne mazāk kā 
vienas trešās daļas Saeimas deputātu prasības.

Pārskata gadā 12. Saeima sanākusi uz trim ār
kārtas sesijām (divām ārkārtas sesijām 8. jūlijā un 
vienu – 9. jūlijā), kārtējo sesiju laikā – uz trim ār
kārtas sēdēm (3. jūnijā, 3. un 30. novembrī), kā arī 
notikušas divas svinīgās sēdes (4. maijā un 18. no
vembrī).

Saeimas kārtējās sēdes notiek reizi nedēļā – 
ceturtdienās. Kārtējās sēdes darba kārtība izsludi
nāma vismaz 48 stundas pirms sēdes atklāšanas. 
Prezidijs kārtējās sēdes darba kārtību izsludina 
pirmdien Saeimas Prezidija sēdē.

2015. gadā sagatavota un aktualizēta:
• 37 Saeimas kārtējo sēžu darba kārtība;
• trīs ārkārtas sesiju, trīs ārkārtas sēžu un divu 

svinīgo sēžu darba kārtība;
• 33 jautājumu un atbilžu sēžu darba kārtība; 

jautājumu un atbilžu sēdēs deputāti uzdevuši 
ministriem 90 papildjautājumus.

sion Afganistānā Ziemeļatlantijas līguma organizā
cijas spēku sastāvā līdz 2016. gada 31. decembrim.

17. decembra sēdē, ņemot vērā Saeimas Ilgt
spējīgas attīstības komisijas lēmumu Par uzde-
vumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu 
vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglī-
tojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku 
pieejamību) saistītās problēmas, Saeima uzdeva Mi
nistru kabinetam nodrošināt kvalitatīvu izglītības 
iestāžu tīklu un izglītojamo telpiskās mobilitātes 
kompleksu risinājumu, kura pamatā ir izglītības 
kvalitāte, vienoti izveides kritēriji un atbalsta pa
sākumi, kā arī nodrošināt kompleksu risinājumu 

šanai: iekšējās drošības apdraudējuma novēršana; 
ārvalstu izlūkošanas un drošības dienestu radītā 
apdraudējuma novēršana; militārā apdraudējuma 
novēršana; pilsoniskās sabiedrības apdraudējuma 
novēršana; Latvijas informatīvajai telpai radītā 
apdraudējuma novēršana; Latvijas ekonomikai 
radītā apdraudējuma novēršana; starptautiskā te
rorisma radītā apdraudējuma novēršana; kiberap
draudējuma novēršana.

3. decembra sēdē Saeima nolēma pagarināt 
termiņu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru 
dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadī
tajā starptautiskajā operācijā Resolute Support Mis-

Saeimai iesniegtie lēmumu projekti 9. tabula

Iesniegto lēmumu projektu sadalījums
2014. gads 2015. gads

11. Saeima 12. Saeima 12. Saeima

Deputātu mandātu apstiprināšana 16 12 6

Deputātu ievēlēšana komisijās un atsaukšana no tām 79 13 34

Amatpersonu, to skaitā Saeimas amatpersonu, apstiprināšana un 
atsaukšana

8 9 24

Uzticības vai neuzticības izteikšana ministriem 2 1 2

Tiesnešu ievēlēšana, apstiprināšana vai atsaukšana 39 13 40

Parlamentāro delegāciju sastāva un izmaiņu apstiprināšana 4 16 3

Lēmumu projekti, ar kuriem tiek noteiktas parlamentārās 
uzraudzības funkcijas 

1 5 5

Deputātu saukšana pie administratīvās atbildības par: 

interešu konfliktu
satiksmes noteikumu pārkāpumu
kriminālprocesuālo imunitāti

4

2
2
–

2

–
1
1

14

7
6
1

Deputātu ētikas kodeksa pārkāpumi – – –

Citi lēmumu projekti 30 11 47
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Pārskata gadā notikušas 45 sēdes; kopējais sēžu 
ilgums – 111 stundas un 46  minūtes. Saeimas sēžu 
stenogrammu apjoms – 4204 lpp.

Saeimas garākā – 30. novembra ārkārtas 
sēde – ilga astoņas stundas un 12 minūtes (sēdē 
tika izskatīti 26 darba kārtības jautājumi; Saeima 
pieņēma likumu Par vidēja termiņa budžeta ie-
tvaru 2016., 2017. un 2018. gadam un likumu Par 
valsts budžetu 2016. gadam); sešas stundas ilga 
3. jūnija ārkārtas sēde (aizklātā balsošanā, bal
sojot ar vēlēšanu zīmēm, piektajā vēlēšanu kārtā 
Saeima Valsts prezidenta amatā ievēlēja Raimon
du Vējoni); piecas stundas un 50 minūtes – 18. jū
nija sēde (sēdē tika izskatīti 62 darba kārtības jau
tājumi); piecas stundas un 36 minūtes – 16. aprīļa 
sēde ar turpinājumu 23. aprīlī (sēdē tika izskatīti 
62 darba kārtības jautājumi); piecas stundas un 
deviņas minūtes – 22. janvāra sēde (sēdē tika iz
skatīti 22 darba kārtības jautājumi, tostarp ārlietu 
ministra Edgara Rinkēviča ikgadējais ziņojums 
par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā 
un Eiropas Savienības jautājumos); 26. marta sēde 
ilga četras stundas un 21 minūti (sēdē tika izska
tīti 25 darba kārtības jautājumi, tostarp Latvijas 
Republikas tiesībsarga Jura Jansona ziņojums). 

Saeimas īsākā sēde bija ārkārtas sesijas sēde 
9. jūlijā. Sēde tika atklāta, bet kvoruma trūkuma 
dēļ slēgta pēc 14 minūtēm [sēdes darba kārtībā bija 
viens jautājums – lēmuma projekts Par uzdevumu 
Ministru kabinetam nekavējoties sniegt Saeimai 
izvērtētu ziņojumu par bēgļu uzņemšanu Latvi-
jā no Āfrikas un citiem bēgļu izcelsmes reģioniem 
(Nr. 183/Lm12)]; 22 minūtes ilga 8. jūlija ārkārtas 
sesijas sēde (Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 
uzņemoties amata pienākumus, sēdē deva svinīgo 
solījumu). 

2015. gadā Saeimas sēdēs izskatīti 1233 dar
ba kārtības jautājumi (2014. gada sēdēs izskatīti 
1565 darba kārtības jautājumi).

Saeimas sēžu skaits 2015. gadā 10. tabula

Ziemas sesija
(19.01.2015.–
02.04.2015.)

Pavasara sesija
(14.04.2015.–
20.06.2015.)

Rudens sesija
(02.09.2015.–
22.12.2015.)

Ārkārtas sesijas
(divas ārkārtas 

sesijas 
08.07.2015.;

viena ārkārtas 
sesija 

09.07.2015.)

Kārtējās sēdes 11 10 16

3Ārkārtas sēdes – 1 2

Svinīgās sēdes – 1 1

1  2  3  2016. gada budžeta projekta iesniegšana Saeimā
4  Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa zvēresta nodošana 8. jūlija Saeimas ārkārtas sēdē
5  Saeimas svinīgā sēde Latvijas Nacionālajā teātrī 4. maijā

1 2 3

54
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Saeimas sēžu skaits un ilgums 5. attēls

Saeimas sēžu skaits Saeimas sēžu ilgums (stundās)

200

150

100

50

0

54
45

163

112

2014. gads

2015. gads

2.5. SAEIMAS SĒŽU 
STENOGRAMMAS UN 
VIDEOTRANSLĀCIJA 

Saeimas sēdes norise tiek fiksēta fonogrammā, 
pēc kuras sagatavo stenogrammu. Saeimas mājas
lapā sēdes norisei var sekot līdzi, klausoties skaņu 
ierakstu, un ar 20–30 minūšu nobīdi – lasīt Saeimas 
sēdes stenogrammas tekstu (Saeimas iekštīkla sa
daļā Saeimas sēde ir pieejami sēdes stenogrammas 
skaņu faili un attiecīgie nerediģētie teksta faili).

Pastāvīgi tiek aktualizēta stenogrammu da
tubāze un uzlabota datu pieejamība, nodrošinot 
pēc iespējas drīzāku plašākas informācijas saņem
šanu vienuviet: Saeimas mājaslapas lietotāji, atve
rot attiecīgo stenogrammu, var iegūt informāciju 
par Saeimas sēdes darba kārtību, izskatāmajiem 
dokumentiem, stenogrammas tekstu, tās satura 
rādītāju, datus par balsojumiem un pārskatu par 
frakciju viedokļiem, kā arī atbildēm uz deputātu 
jautājumiem.

Saeimas mājaslapā ikviens interesents var sekot 
līdzi Saeimas sēžu tiešraidēm, turpat ir pieejams 
Saeimas sēžu videoarhīvs.

Saeimas sēdēs izskatīto jautājumu skaits 11. tabula

2014. gads 2015. gads

Likumdošanas iniciatīvas 304 318

Likumprojektu 1. lasījums 351 257

Likumprojektu 2. lasījums 278 260

Likumprojektu 3. lasījums 135 129

Lēmumu projekti, patstāvīgie priekšlikumi 248 190

Pieprasījumi 1 3

Atvaļinājuma piešķiršana deputātiem 62 63

Likumu otrreizēja caurlūkošana 2 1





3.  
PARLAMENTĀRĀ UZRAUDZĪBA
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meklēšanas komisiju likuma 3. panta pirmo daļu 
Saeima 2015. gada 5. novembra sēdē pagarināja ko
misijas darbības laiku līdz 18. decembrim, savukārt 
17. decembrī izskatīja parlamentārās izmeklēšanas 
komisijas galaziņojumu.

3.1. DEPUTĀTU PIEPRASĪJUMI UN 
JAUTĀJUMI

Parlamentārā uzraudzība tiek veikta, arī iesnie
dzot deputātu pieprasījumus. Ja Saeimas deputāti 
nav apmierināti ar kādas nozares darbu, viņi valdī
bai var iesniegt pieprasījumu. Saeimai atbalstot šo 
pieprasījumu, var tikt pieņemts arī lēmums par ne
uzticības izteikšanu attiecīgajam Ministru kabineta 
loceklim vai valdībai kopumā.

Frakcijas SASKAŅA deputāti pārskata gadā ie
sniedza trīs pieprasījumus: 
• izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei 

Par portālu www.skolas.lv [39 deputātiem bal
sojot “pret” un 26 balsojot “par” (divi deputāti 
atturējās), Saeima 19. marta sēdē pieprasījumu 
noraidīja];

• vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi
nistram Kasparam Gerhardam Par situāciju 
Daugavpils pilsētas pašvaldībā [47 deputātiem 
balsojot “pret” un 26 balsojot “par” (divi depu
tāti atturējās), Saeima 1. oktobra sēdē pieprasī
jumu noraidīja]; 

• veselības ministram Guntim Belēvičam Par si-
tuāciju Daugavpils reģionālajā slimnīcā (52 de
putātiem balsojot “pret” un 27 balsojot “par”, 
Saeima 8. oktobra sēdē pieprasījumu noraidīja).
Parlamentārās uzraudzības funkcija tiek veikta, 

arī uzdodot deputātu jautājumus. Jautājumus par 
konkrētu amatpersonu kompetencē esošām lietām 
rakstveidā var iesniegt ne mazāk kā pieci deputā
ti. Atbilžu sniegšanai uz deputātu jautājumiem tiek 
izsludināts īpašs laiks, kurā Ministru prezidents, 

attiecīgo trūkumu novēršana, vērtē galaziņojumā 
ietverto informāciju un lemj par galaziņojumā kon
statēto trūkumu novēršanu. 

2014. gada 11. novembrī Saeima izveidoja 
Parlamentārās izmeklēšanas komisiju par Latvijas 
valsts rīcību, izvērtējot 2013. gada 21. novembrī 
Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmā
kajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un 
valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtoša
nā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā 
arī par darbībām minētās traģēdijas seku novērša
nā (turpmāk – Zolitūdes traģēdijas parlamentārās 
izmeklēšanas komisija). Komisija tika izveidota uz 
12 mēnešiem pēc 36 deputātu pieprasījuma. Pār
skata gadā komisijā darbojās 13 deputāti. 

Lai informētu sabiedrību par Zolitūdes traģē
dijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbu, 
pirmo reizi parlamentārās izmeklēšanas vēsturē 
komisijas sēdēm varēja sekot līdzi tiešraidē Saeimas 
mājaslapā www.saeima.lv, savukārt no 5. februāra 
bija pieejama komisijas mājaslapa http://zolitude.
saeima.lv (mājaslapā var iepazīties ar komisijas sēžu 
darba kārtību, sēžu protokoliem, komisijas saraksti, 
publikācijām un intervijām, sēžu videoierakstiem 
un audioierakstiem, komisijas galaziņojumu u. c. 
informāciju).

Pārskata gada 5. novembrī Saeima izskatīja 
Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas 
komisijas sagatavoto un apstiprināto galaziņojumu. 

2014. gada 13. novembrī Saeima izveidoja Par
lamentārās izmeklēšanas komisiju par valstij piede
rošo 75 % bankas “Citadele” akciju pārdošanas pro
cesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas 
aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju 
pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, iz
devumiem pārdošanas konsultantiem un sabied
risko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā. 
Komisija tika izveidota uz 12 mēnešiem pēc 34 de
putātu pieprasījuma. Saskaņā ar Parlamentārās iz-

Viena no Saeimas darba pamatfunkcijām ir iz
pildvaras pārraudzība. Saeima to realizē dažādos vei
dos, no kuriem būtiskākā ir parlamentāro komisiju 
sistēma. Kontroles funkciju veic visas Saeimas komi
sijas. Tās izskata vēlētāju un organizāciju iesniegu
mus un sūdzības, uzklausa to viedokļus, kā arī atbil
dīgo izpildinstitūciju ziņojumus un viedokļus. 

Uzraudzības funkcijas veikšanai tiek nodibi
nātas parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Parla
mentārās izmeklēšanas komisijām, pieaicinot liet
pratējus, ir tiesības: 
• pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un pa

skaidrojumus no Ministru kabineta locekļiem 
un viņiem padotajām (viņu pakļautībā un pār
raudzībā esošajām) iestādēm, kā arī pašvaldī
bām un citām publisku personu institūcijām;

• uzaicināt uz savām sēdēm paskaidrojumu 
sniegšanai ministriju un pašvaldību iestāžu, kā 
arī citu publisku personu institūciju atbildīgās 
amatpersonas;

• uzdot izdarīt revīziju valsts un pašvaldību iestā
dēs, aģentūrās un kapitālsabiedrībās, kā arī citos 
uzņēmumos (komercsabiedrībās), sabiedriskajās 
organizācijās un pie fiziskajām personām, ja to 
rīcībā vai glabāšanā ir valsts vai pašvaldību lī
dzekļi, tās tiek finansētas no valsts vai pašvaldību 
līdzekļiem vai to garantētajiem līdzekļiem, vai tās 
pilda valsts vai pašvaldību iepirkumu vai pieda
lās valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijā.
Saskaņā ar Parlamentārās izmeklēšanas komisi-

ju likumu pēc galaziņojuma publicēšanas oficiālajā 
izdevumā Latvijas Vēstnesis tajā atspoguļotos priekš
likumus konstatēto trūkumu novēršanai parlamen
tārās izmeklēšanas komisija nosūta izvērtēšanai 
Saeimas komisijām, Ministru kabinetam, ministri
jām vai citai publiskas personas institūcijai, kuras 
kompetencē ietilpst attiecīgo priekšlikumu ieviešana. 

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galazi
ņojumā norādītās institūcijas, kuru kompetencē ir 

http://www.skolas.lv
http://zolitude.saeima.lv
http://zolitude.saeima.lv
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specializācijas stratēģiju, Par solidaritātes nodokļa 
ieviešanu, Par Jūrmalas teritorijas plānojuma grozīju-
miem, Par nepubliskojamu personas datu noplūdēm, 
Par zinātnes strukturālo reformu, Par prasījuma tie-
sībām un tiesvedībām pret nacionālo aviokompāniju 
airBaltic, Par atbalstu elektroenerģijas ražotājiem u. c.

3.2. MINISTRU KABINETA LOCEKĻU 
UN TIESĪBSARGA ZIŅOJUMI

Valdība kopumā un katrs ministrs atsevišķi ir 
politiski atbildīgi Saeimas priekšā, un ik gadu izpild
vara Saeimai sniedz ziņojumus par savu darbību. 

Par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpo
litikā un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) jautā
jumos Saeimas 22. janvāra sēdē ziņoja ārlietu mi
nistrs Edgars Rinkēvičs.

Pēc ārlietu ministra ziņojuma debatēs runāja 
21 deputāts un aizsardzības ministrs Raimonds Vē
jonis [ārlietu debates tiek rīkotas Latvijas Republikas 
starptautiskās (de iure) atzīšanas dienai (26. janvā
rim) tuvākajā Saeimas sēdē, un 2015. gadā tās notika 
jau piekto reizi]. Sekot ārlietu debatēm klātienē tika 
aicināti Latvijā akreditēto diplomātisko misiju vadī
tāji, bet tiešraidē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv 
tās varēja vērot ikviens interesents. Ārlietu ministra 
iesniegtais ziņojums par paveikto un iecerēto valsts 
ārpolitikā pieejams: http://ej.uz/ost3.

1. oktobra Saeimas sēdē izskatīja Latvijas ilgt
spējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Na
cionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam un Dek
larācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru 
kabineta iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības 
ziņojumu. Pēc Ministru prezidentes Laimdotas 
Straujumas ziņojuma debatēs piedalījās 17 deputāti.

Arī tiesībsargs reizi gadā ziņo par Tiesībsarga 
biroja darbu. Latvijas Republikas tiesībsarga ziņo
jums par 2014. gadu izskatīts Saeimas 2015. gada 
26. marta sēdē. Debatēs piedalījās seši deputāti.

budžeta izdevumiem dalībai EXPO izstādē, Par die-
nesta pārbaudes rezultātiem par iespējamu valsts lī-
dzekļu izšķērdēšanu, izveidojot portālu skolas.lv, Par 
iepriekšplānojamu valsts nozīmes pasākumu finansē-
šanas kārtību, Par pielaides piešķiršanas sistēmu, Par 
grozījumu likumā “Par valsts pensijām” atlikšanu, Par 
Latvijas produkcijas eksportu, Par ēnu ekonomikas 
pasākumu īstenošanu, Par finansējumu Daugavpils 
reģionālajai slimnīcai, Par valsts pārvaldes līgumiem 
par konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu, Par profesio-
nālās izglītības iestāžu tīklu un īstenotajām program-
mām, Par e-veselības projektu ieviešanu, Par Latvijas 
dabasgāzes tirgus liberalizācijas modeļa atbilstību 
Latvijas patērētāju interesēm, Par esošās ģeopolitiskās 
situācijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, Par 
Valsts ieņēmumu dienesta darbību, Par diabēta pa-
cientu aprūpes organizēšanu un finansējuma nodro-
šināšanu, Par būvniecības jomas normatīvo regulēju-
mu, Par Latvijas pozīciju bēgļu kvotu jautājumā, Par 
zinātnes attīstību un tās finansēšanu, Par likumpro-
jektu “Par valsts budžetu 2016. gadam”, Par Viedās 

Ministru kabineta locekļi vai Latvijas Bankas pre
zidents atbild uz iesniegtajiem jautājumiem un 
deputātiem ir tiesības uzdot papildjautājumus. Pār
skata gadā notikušas 11 sēdes atbilžu sniegšanai uz 
deputātu jautājumiem (mutvārdu atbildes snieguši: 
labklājības ministrs Uldis Augulis, izglītības un zi
nātnes ministre Mārīte Seile, ekonomikas minis
tre Dana ReiznieceOzola, finanšu ministrs Jānis 
Reirs, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, iekšlietu 
ministrs Rihards Kozlovskis, zemkopības ministrs 
Jānis Dūklavs, veselības ministrs Guntis Belēvičs). 
Saeimas mājaslapā pieejamas deputātu uzdoto jau
tājumu un Ministru kabineta locekļu mutvārdos 
sniegto atbilžu stenogrammas.

Jautājumus valdībai lielākoties iesnieguši opo
zīcijas deputāti. 2015. gadā iesniegti 104 deputātu 
jautājumi (103 no tiem tika iekļauti jautājumu un 
atbilžu sēžu darba kārtībā, un viens, uz kuru sniegta 
rakstveida atbilde, iesniegts sesiju starplaikā), tostarp 
Par valsts sociālās aprūpes centriem, Par atbalstu cil-
vēku ar invaliditāti sportam, Par atbildību un valsts 

Deputātu pieprasījumu un jautājumu skaits 7. attēls
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Saeimas Ārlietu komisijā tiek saskaņotas mūsu 
valsts ārpolitikas nostādnes un priekšlikumi starp
valstu attiecību attīstīšanai, savukārt Eiropas lietu 
komisija ir viena no būtiskākajām ES jautājumu ko
ordinācijas instancēm Latvijā.

Ārlietu komisija pirms apspriešanas Saeimas 
sēdēs izskata visus ar ārlietām saistīto tiesību aktu 
projektus, starpvalstu līgumus, likumprojektus par 
pievienošanos starptautiskām konvencijām un ci
tām starptautiskas vienošanās formām; izskata 
savus un Saeimas paziņojumus (deklarācijas) par 
svarīgiem starptautiskiem notikumiem. Saskaņā ar 
Satversmes 68. pantu visiem starptautiskajiem lī
gumiem, kas regulē likumdošanas ceļā izšķiramus 
jautājumus, nepieciešams Saeimas apstiprinājums.

Eiropas lietu komisija pārstāv Saeimu, Latvi
jas parlamentam realizējot savu līdzdalību ES jau
tājumos. Komisija apstiprina nacionālās pozīcijas 
pirms to paziņošanas ES Padomē.

4.1. VALSTS, OFICIĀLĀS UN 
DARBA VIZĪTES

Pārskata gadā sadarbībā ar Latvijā akreditēta
jām ārvalstu vēstniecībām un Latvijas vēstniecībām 
ārvalstīs, turpinot īstenot Latvijas ārpolitikas inte
reses, tika organizētas un nodrošinātas ārvalstu vi
zītes. Valsts, oficiālajās un darba vizītēs Saeimā vie
sojās dažādi ārvalstu viesi – prezidenti, vēstnieki, 
parlamentu delegācijas, starptautisko organizāciju 
pārstāvji.

Ministru prezidentu un ārlietu ministru līmenī 
vizītēs Saeimu apmeklēja četras delegācijas, noti
ka 270 dažāda ranga ārvalstu viesu un diplomātu 
tikšanās ar Saeimas Prezidija, frakciju un komisiju 
locekļiem, kā arī ar Saeimas Kancelejas un Admi
nistrācijas vadību. Pārskata gadā tika organizētas 
16 dažādu līmeņu ārvalstu parlamentu delegāciju 
vizītes Latvijā. 
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1   Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Viņas Karalisko Augstību Zviedrijas kroņprincesi Viktoriju
2   Moldovas Republikas parlamenta prezidenta Andriana Kandu vizīte
3   Ukrainas Verhovnas Radas priekšsēdētāja vietnieces Oksanas Siroidas vizīte
4  6   Gruzijas prezidenta Giorgija Margvelašvili vizīte
5   Ukrainas premjerministra Arsēnija Jaceņuka vizīte
7   Beļģijas Karalistes Flandrijas reģiona parlamenta priekšsēdētāja Jana Pēmana vizīte
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2015. gadā Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūr
niece tikās ar Gruzijas prezidentu Giorgiju Mar
gvelašvili (16. aprīlī) un Viņas Karalisko Augstī
bu Zviedrijas kroņprincesi Viktoriju (15. jūnijā). 
Zviedrijas kroņprincese Viktorija uzturējās Latvijā, 
lai piedalītos ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam 
6. ikgadējā foruma atklāšanā.

Parlamentu vadītāju un vadītāju vietnieku lī
menī Saeimu apmeklēja 11 delegācijas, tostarp 
Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētāja Loreta 
Graužiniene (četras vizītes) un Igaunijas parlamen
ta prezidents Eiki Nestors (divas vizītes), kā arī Mol
dovas Republikas parlamenta prezidents Andrians 
Kandu, Armēnijas Republikas Nacionālās Asamb
lejas prezidenta vietnieks Eduards Šarmazanovs, 
Beļģijas Karalistes Flandrijas reģiona parlamenta 
priekšsēdētājs Jans Pēmans. 

Lai piedalītos labdarības koncertā Ukrainas 
bērnu atbalstam Kara bērni, kas notika 6. jūlijā 
Dzintaru koncertzālē, no 5. līdz 7. jūlijam Lat
vijā vizītē uzturējās Ukrainas Verhovnas Radas 
priekšsēdētāja vietniece Oksana Siroida. Kon
certu rīkoja Latvijas Rotary klubs Rīdzene un tā 
patronese Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, 
kura pēc labdarības pasākuma rīkoja pieņemšanu 
lūgtajiem viesiem un ziedotājiem Saeimas viesu 
namā Jūrmalā. Uz koncertu un pieņemšanu tika 
aicināti arī Latvijā rezidējošā diplomātiskā kor
pusa pārstāvji, kā arī Igaunijas un Lietuvas par
lamenta delegācijas. Labdarības akcijā Kara bērni 
saziedotie līdzekļi paredzēti Ukrainas bērnu at
balstam – rehabilitācijai Latvijas ārstniecības ies
tādēs un sanatorijās. 

Komisiju un sadarbības grupu līmenī Latvijā 
uzturējās Korejas Republikas parlamenta, Irānas 
Islāma Republikas parlamenta, Japānas parlamen
ta Augšpalātas, Moldovas Republikas parlamenta, 
Gruzijas parlamenta, Austrijas Republikas parla
menta delegācijas.

1  2  3  Latvijas parlamenta delegācija piedalās Lietuvas neatkarības atjaunošanas 25. gadadienas pasākumos
4  5   Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces darba vizīte Amerikas Savienotajās valstīs
6  Saeimas priekšsēdētājas biedra Gundara Daudzes vīzīte Armēnijā
7  Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Vācijas Federatīvās Republikas parlamenta prezidentu 

Norbertu Lammertu
8  Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Beļģijas Karalistes Senāta prezidenti Kristīni Defreņu
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arī publiskās diplomātijas medijs, ar kura palīdzī
bu tikšanās laikā deputāti prezentē Latvijas nostāju, 
kā arī pauž savu, komisijas vai pārstāvētās frakcijas 
viedokli par dažādiem jautājumiem.

Sadarbības grupu dalībniekus aicina piedalīties 
arī valsts augstāko amatpersonu oficiālajās vizītēs. 
Piemēram, deputātu grupas sadarbībai ar Austri
jas parlamentu vadītāja Solvita Āboltiņa piedalījās 
Latvijas Republikas Valsts prezidenta Andra Bēr
ziņa oficiālajā vizītē Austrijas Republikā no 8. līdz 
9. aprīlim; deputātu grupas sadarbībai ar Ukrainas 
parlamentu vadītājs Ainārs Mežulis piedalījās Lat
vijas Republikas Valsts prezidenta Raimonda Vējo
ņa oficiālajā vizītē Ukrainā no 26. līdz 28. oktobrim.

Deputātu grupu sadarbības formātu izmanto 
arī likumdošanas pieredzes gūšanai, divpusējās un 
reģionālās sadarbības veicināšanai, kā arī sabiedro
to meklēšanai interešu aizstāvībai starptautiskajās 
organizācijās.

3. un 4. decembrī dvīņu pilsētas Valku un 
Valgu (Igaunija) apmeklēja Igaunijas un Latvijas 
parlamenta deputāti. Vizītes ietvaros delegācija ap
meklēja Valgas slimnīcu, dzelzceļa staciju un profe
sionālās izglītības centru, savukārt Valkā – jauniz
veidoto multifunkcionālo centru un mākslas skolu. 
Pilsētu vadības, parlamentāriešu un nozaru eksper
tu diskusijā tika pārrunāti veselības aprūpes, izglītī
bas, transporta, uzņēmējdarbības, nodarbinātības, 
kā arī finanšu un budžeta jautājumi.

Pārskata gadā deputātu grupas sadarbībai ar 
Libānas parlamentu delegācijas notikusī vizīte Li
bānā, kā arī Austrijas un Zviedrijas parlamentāro 
grupu delegāciju uzņemšana Latvijā devusi iespēju 
iegūt padziļinātas zināšanas par aktuāliem starp
tautiskiem darba kārtības jautājumiem, tai skaitā 
konfliktu Tuvo Austrumu reģionā, kā arī izprast un 
meklēt risinājumus migrantu krīzei Eiropā.

Deputātu grupu vadība un dalībnieki seko aktu
alitātēm attiecīgajā valstī, īpaši politiskajiem procesiem 

7. maijā Saeimas priekšsēdētāja darba vizītē 
apmeklēja Polijas pilsētu Gdaņsku, lai piedalītos 
svinīgajos pasākumos par godu 70. gadadienai kopš 
Otrā pasaules kara beigām.

No 27. augusta līdz 4. septembrim Saeimas 
priekšsēdētāja uzturējās darba vizītē Ņujorkā 
(ASV), lai piedalītos 4. Pasaules spīkeru konferencē 
un 10. Sieviešu spīkeru konferencē. Vizītes ietvaros 
Saeimas priekšsēdētāja piedalījās arī Ņūdžersijas lat
viešu biedrības Priedaine 65 gadu jubilejas pasāku
mā, kur sacīja apsveikuma uzrunu, kā arī Ņujorkā ti
kās ar slaveno latviešu izcelsmes dejotāju Viju Vētru. 

Saeimas priekšsēdētājas biedrs Gundars Dau
dze no 21. līdz 25. aprīlim uzturējās vizītē Armē
nijā, lai piedalītos armēņu genocīda simtgadei 
veltītajos atceres pasākumos. Vizītes ietvaros Gun
dars Daudze piedalījās forumā Pret genocīda no-
ziegumu, kurā bija aicinātas augstas amatpersonas 
no daudzām pasaules valstīm un starptautiskām 
organizācijām, piedalījās armēņu tautas traģēdijas 
upuru kanonizācijas ceremonijā Armēnijas Apus
tuliskās Baznīcas Ečmiadzinas katedrālē, kā arī 
tikās ar Armēnijas Republikas Nacionālās Asamb
lejas prezidenta vietnieku Eduardu Šarmazanovu. 

4.2. DEPUTĀTU GRUPAS 
SADARBĪBAI AR CITU VALSTU 
PARLAMENTIEM

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli ne mazāk kā 
trīs deputāti var izveidot deputātu grupu sadarbības 
veicināšanai ar citu valstu parlamentiem vai citu ar 
deputāta darbību saistītu interešu apmierināšanai.

Kontakti ar citu valstu parlamentiem ir veids, 
kā Saeima realizē valsts reprezentācijas funkciju un 
veicina valstu sadarbību.

Deputātu grupas sekmē sakaru attīstību ar 
citu parlamentu deputātiem. Deputātu grupas ir 

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece ārval
stu vizītēs apmeklēja Igauniju (divas vizītes), Lietu
vu (trīs vizītes), Poliju (divas vizītes), Beļģiju (divas 
vizītes), kā arī Ukrainu, Itāliju, Zviedriju, Amerikas 
Savienotās Valstis, Vācijas Federatīvo Republiku 
(kopumā tika organizētas 14 Saeimas priekšsēdētā
jas ārvalstu vizītes).

No 12. līdz 14. februārim Saeimas priekšsēdē
tāja, būdama oficiālā vizītē Ukrainā, tikās ar Ukrai
nas Valsts prezidentu Petro Porošenko un Ukrainas 
parlamenta priekšsēdētāju Volodimiru Groismanu, 
kā arī Ukrainas Nacionālajā filharmonijā atklāja 
Latvijas Radio kora un kamerorķestra Sinfoniet-
ta Rīga koncertu, kas tika rīkots par godu Latvijas 
prezidentūrai ES Padomē (Saeimas priekšsēdētāju 
vizītē pavadīja Eiropas lietu komisijas priekšsēdē
tāja Lolita Čigāne, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja 
biedrs Rihards Kols un deputātu grupas sadarbībai 
ar Ukrainas parlamentu vadītājs Ainārs Mežulis).

Lai piedalītos Lietuvas Republikas neatkarības 
atjaunošanas 25. gadadienas pasākumos un Latvijas 
vēstniecības Viļņā rīkotajā Baltijas mediju seminārā, 
Saeimas priekšsēdētāja no 10. līdz 12. martam darba 
vizītē apmeklēja Viļņu (Saeimas priekšsēdētāju vizītē 
pavadīja Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 
priekšsēdētāja Inese Laizāne, Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns un So
ciālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības 
apakškomisijas priekšsēdētājs Romualds Ražuks). 

No 20. līdz 21. aprīlim Itālijas galvaspilsētā 
Romā Saeimas priekšsēdētāja piedalījās ikgadējā 
ES parlamentu spīkeru konferencē (konferencē tika 
runāts par tādām Eiropas vērtībām kā brīvība, so
lidaritāte un drošība, kā arī diskutēts par ES valstu 
nacionālo parlamentu lomu sarunās par starptau
tiskajiem līgumiem. Uzrunājot ES nacionālo parla
mentu priekšsēdētāju sanāksmi, Saeimas priekšsē
dētāja aicināja ES parlamentus ratificēt asociācijas 
līgumus ar Ukrainu, Gruziju un Moldovu).
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apmaiņas nepieciešamība terora draudu novērša
nai, sabiedroto izpratnes stiprināšana par bēgļu un 
patvēruma meklētāju izvietošanas iespējām Latvi
jā, pieredzes apmaiņa par labas pārvaldības prin
cipiem (Moldovas parlamenta deputātu un dar
binieku, Izraēlas parlamenta ģenerāldirektora un 
delegācijas uzņemšana, piedalīšanās Baltkrievijas 
prezidenta vēlēšanu novērošanā).

Darbošanās starptautiskajās organizācijās ļā
vusi Latvijas deputātiem iesaistīties gan reģionālu, 
gan tādu globālu jautājumu risināšanā, kā, pie
mēram, Eiropas ekonomikas stabilizācija, Baltijas 
valstu konkurētspējas attīstība, integrēšanās ES 
tīklos un tirgos, ilgtspējīga un inovatīva attīstība, 
drošība tradicionālajā izpratnē, kā arī informatīvā 
un enerģētiskā drošība, sadarbības un informācijas 

un vēlēšanu rezultātiem, sūta vēstules valsts svētkos, 
kā arī saistībā ar citiem nozīmīgiem notikumiem.

Pārskata gadā deputātu grupas sadarbībai 
ar Saūda Arābijas parlamentu vadītājs Hosams 
Abu Meri nosūtīja līdzjūtības vēstuli Saūda Arā
bijas tautai saistībā ar traģēdiju svētceļojuma laikā 
2015. gada 24. septembrī.

2015. gadā Saeimas deputāti darbojās 66 depu
tātu grupās sadarbībai ar citu valstu parlamentiem, 
tostarp pārskata gadā dibinātas 35 deputātu grupas. 
Skaitliski lielākās bija deputātu grupas sadarbībai ar 
Uzbekistānas parlamentu (55 deputāti), Tadžikis
tānas parlamentu (41 deputāts) un Gruzijas parla
mentu (40 deputāti), skaitliski mazākā bija deputā
tu grupa sadarbībai ar Etiopijas parlamentu (četri 
deputāti).

Ārvalstu komandējumos deputāti visbiežāk ap
meklējuši Franciju, Beļģiju, Lietuvu, Luksemburgu, 
Vāciju, Igauniju, Ukrainu un Amerikas Savienotās 
Valstis (kopumā apmeklētas 49 valstis; komandēju
mos devušies 75 deputāti).

Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros 
komandējumā uz Briseli devušies 14 deputāti un 
34 darbinieki (kopumā 16 komandējumi); uz Luk
semburgu – divi darbinieki (viens komandējums); 
pēc Latvijas prezidentūras ES Padomē [pieredzes 
nodošanai – četri darbinieki (divi komandējumi)].

4.3. DELEGĀCIJAS 
STARPTAUTISKAJĀS 
ORGANIZĀCIJĀS

Līdztekus darbam Saeimas sēdēs, komisijās un 
frakcijās Saeimas deputāti piedalās arī starptautisko 
organizāciju darbā. 

Saeima ir vairāku starpparlamentāru organizā
ciju dalībniece. 2015. gadā Saeimas deputāti darbo
jās sešu starptautisko organizāciju delegācijās.

Saeimas skaitliski lielākās un mazākās deputātu grupas 12. tabula

Lielākās grupas Mazākās grupas

Sadarbības valsts nosaukums
Dalībnieku 

skaits
Sadarbības valsts nosaukums

Dalībnieku 
skaits

Uzbekistāna 55 Etiopija 4

Tadžikistāna 41 Čīle 5

Gruzija 40 Dienvidkoreja 5

Baltkrievija 32 Irāna 5

Kazahstāna 32 Sudāna 5

Ķīna 32 Bangladeša 6

Ukraina 31 Mjanma 6

Mongolija 6

Serbija 6

Singapūra 6

Irāka 7

Jordānija 7

Kolumbija 7

Beļģija 9

Dānija 9

Grieķija 9

Kanāda 9

Kuveita 9

Īrija 10

Islande 10
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1  2  Baltijas Asamblejas 34. sesija Viļņā
3  NATO Parlamentārās Asamblejas ikgadējā sanāksme Stavangerā
4  Starpparlamentu Savienības 123. asambleja Hanojā

Arvien aktīvāk deputāti iesaistās viedokļu ap
spriešanā, veidojot reģionālās koalīcijas starppar
lamentārajās organizācijās, īpaši Baltijas valstu un 
Ziemeļvalstu (NB8) formātā. Šā procesa mērķis ir 
censties ietekmēt starptautisko organizāciju, arī ES, 
lēmumus, citas tiesību aktu normas, rezolūcijas un 
paziņojumus jau to veidošanas procesā.

Baltijas Asamblejas (BA) Latvijas delegācijas 
pārstāvji no 19. līdz 20. novembrim Lietuvas galvas
pilsētā Viļņā piedalījās BA 34. sesijā (BA apsprieda 
Baltijas valstu sadarbības rezultātus, panākto prog
resu kopīgo reģionālo transporta un infrastruktūras 
projektu īstenošanā, Baltijas valstu sadarbību kiber
drošības un kiberaizsardzības jomā, kopīgo veselī
bas aprūpes projektu īstenošanu, kā arī sadarbību 
aizsardzības un drošības jomā). 

Baltijas valstu parlamentārieši un izpildvaras 
pārstāvji vienojās par nākamā gada galvenajām 
prioritātēm: veicināt lielāku reģionālo drošību, stra
tēģisko komunikāciju un kiberdrošību, sadarboties 
augstākās izglītības, pētniecības un kultūras jomās, 
kā arī veidot vienotu uzņēmējdarbības vidi. 

Sesijas noslēgumā pieņemts BA 34. sesijas 
Nobeiguma dokuments, rezolūcija, kā arī ievēlēts 
BA prezidents, viceprezidents un komiteju vadība 
nākamajam gadam (Latvija no 2016. gada 1. jan
vāra būs BA prezidējošā valsts un šos pienākumus 
pildīs vienu gadu. Par Latvijas, Igaunijas un Lietu
vas parlamentu sadarbības institūcijas prezidentu 
tika ievēlēts BA Latvijas delegācijas vadītājs Jānis 
Vucāns).

Sesijas ietvaros tika pasniegtas arī ikgadējās BA 
balvas (balvu literatūrā saņēma latviešu rakstnieks 
Māris Bērziņš, balva mākslā tika piešķirta lietuvie
šu diriģentam Modestam Pitrēnam, balva zinātnē – 
Klaritai Evai Petajai un Vello Petajam no Igaunijas). 

Pārskata gadā BA delegācijas locekļi piedalījās 
BA Prezidija sēdēs, komiteju organizētajos seminā
ros un komiteju sēdēs; BA rīkotajā starptautiskajā 

Saeimas delegācijas starptautiskajās organizācijās 13. tabula

Delegācijas nosaukums
Deputātu 

skaits

Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija 13

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas
Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācija

3

Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija 3+3

NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija 3+3

Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālā grupa 6

Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija 3

1 2

43
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NATO PA ikgadējā sanāksme Stavangerā pul
cēja vairāk nekā 300 parlamentāriešu no 28 NATO 
dalībvalstīm, kā arī delegātus no partnervalstīm un 
novērotājus. Sanāksmes darba kārtībā bija starptau
tiskās drošības jautājumi, kā arī citi temati, tostarp 
terorisms, Krievijas īstenotā propaganda, atbalsts 
Ukrainai, pret Krievijas ekonomiku vērstās sank
cijas un klimata pārmaiņas. Sanāksmes nobeigumā 
tika pieņemtas astoņas NATO PA rezolūcijas.

Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas 
(VS PA) Latvijas delegācijas locekļi pārskata gadā 
piedalījās četrās VS PA komiteju sēdēs, kā arī VS 
PA sesijā Lisabonā (Portugālē). 

Starpparlamentu Savienība (SPS) ir lielākā 
starpparlamentārā organizācija pasaulē, tās sastā
vā 2015. gadā bija 167 dalībvalstis un 10 asociētie 
biedri. SPS darbojas četras pastāvīgās komitejas 
(Miera un starptautiskās drošības komiteja; Ilgt
spējīgas attīstības, finanšu un tirdzniecības ko
miteja; Demokrātijas un cilvēktiesību komiteja; 
Apvienoto Nāciju Organizācijas lietu komiteja). 
Latvijas nacionālās grupas locekļi 2015. gadā pie
dalījās divās – pavasara (no 26. marta līdz 1. aprī
lim Hanojā) un rudens (no 17. līdz 21. oktobrim 
Ženēvā) – SPS asamblejās. 

Vērtējot deputātu darbību starpparlamentāra
jās organizācijās, īpaši jāuzsver deputātu centieni 
aktualizēt Latvijai svarīgus jautājumus un veicināt 
pozitīvus risinājumus tādās jomās kā NATO spēku 
patrulēšanas termiņa pagarināšana Baltijas gaisa 
telpā līdz 2018. gadam, NATO kolektīvās aizsardzī
bas sistēmas stiprināšana Baltijas un Austrumei
ropas valstīs (Ātrās reaģēšanas spēki), enerģētiskā 
drošība un Baltijas reģionālā enerģijas tirgus attīstī
šana atbilstoši līdz 2030. gadam noteiktās ES klima
ta un enerģētikas politikas ietvaram, samērīgi bēgļu 
un patvēruma meklētāju krīzes risinājumi, atbalsts 
Austrumu partnerības valstīm, īpaši Ukrainai, Gru
zijai un Moldovai.

EP PA delegācijas locekļi aktīvi piedalījās ko
miteju darbā. Kā aktuālākos apspriežamos tematus 
var minēt: Humanitārā situācija saistībā ar Ukrai-
nas bēgļiem un pārvietotām personām; Teroristu 
uzbrukums Parīzē: par kopīgu demokrātisku atbildi; 
Kopīgas Eiropas valstu atbildes nepieciešamība mig-
rantu pieplūduma radītajiem izaicinājumiem. 

2015. gadā notika divas NATO Parlamentārās 
Asamblejas (NATO PA) sesijas – Budapeštā (Ungā
rijā) un Stavangerā (Norvēģijā). Delegācijas locekļi 
piedalījās arī 14 citos NATO PA pasākumos – komi
teju sēdēs, semināros un transatlantiskajā forumā. 

Atzīmējot NATO dibināšanas 60. gadadienu, 
18. jūlijā Parīzē notika svinīgā sēde, kurā piedalī
jās arī Saeimas delegācija (sēdē piedalījās delegāti 
no 25 dalībvalstīm). Atzīmējot šo notikumu Latvi
jā, NATO PA Saeimas delegācija organizēja eseju 
konkursu vidusskolēniem un ģimnāziju audzēk
ņiem Ko man šodien nozīmē Latvijas dalība NATO? 
Pirmās vietas ieguvēja Limbažu novada ģimnāzijas 
11. klases skolniece Lauma Ance Umule balvā sa
ņēma iespēju piedalīties NATO PA pavasara sesijas 
darbā Budapeštā.

Norvēģijas pilsētā Stavangerā NATO PA ru
dens sesijas laikā (no 9. līdz 12. oktobrim) Latvijas 
delegācijas vadītājs Ojārs Ēriks Kalniņš tika ievēlēts 
par NATO PA Politiskās komitejas priekšsēdētā
ju [līdz šim Ojārs Ēriks Kalniņš pildīja NATO PA 
Politiskās komitejas galvenā ziņotāja (General Rap-
porteur) pienākumus; viņš ir saglabājis arī ex officio 
biroja locekļa amatu kā bijušais viceprezidents]. 

NATO PA Latvijas delegācijas loceklis Ivans 
Klementjevs pildīja Ekonomikas un drošības komi
tejas priekšsēdētāja vietnieka un Ukrainas–NATO 
Starpparlamentārās padomes locekļa pienākumus. 
Tā kā Stavangeras sesijas laikā beidzās viņa pilnva
ru termiņš, turpmāk Ivans Klementjevs būs Ukrai
nas–NATO Starpparlamentārās padomes alternatī
vais loceklis.

konferencē; BA un Ziemeļu Padomes (ZP) samitā; 
ZP sesijā; tikās ar ZP, Beniluksa, Višegradas valstu 
un Gruzijas, Ukrainas, Azerbaidžānas un Moldovas 
(GUAM) Parlamentārās Asamblejas valstu pārstāv
jiem, lai pārrunātu drošības jautājumus; Beniluksa 
parlamenta sesijās un Beniluksa parlamenta rīko
tajā konferencē; Baltijas jūras valstu parlamentārajā 
konferencē (BJPK), BJPK darba grupas sēdēs, BJPK 
Pastāvīgās komitejas sēdēs un BJPK sekretariāta 
sēdēs; GUAM PA sesijā; EURONEST PA (Eiropas 
Parlamenta, Ukrainas, Moldovas, Baltkrievijas, Ar
mēnijas, Azerbaidžānas un Gruzijas Parlamentārā 
Asambleja) sesijā; Ziemeļu Dimensijas (ZD) parla
mentārajā forumā.

BA pārstāv Saeimu arī Baltijas jūras valstu 
parlamentārajā konferencē (BJPK) un Ziemeļu Di
mensijas (ZD) parlamentārajā konferencē (sākot ar 
1. septembri, Latvija uz gadu pārņēma prezidentū
ru BJPK, un par tās prezidentu ievēlēts BA Latvijas 
delegācijas vadītājs Jānis Vucāns).

Eiropas Drošības un sadarbības organizāci
jas Parlamentu Asamblejas (EDSO PA) delegācijas 
locekļi pārskata gadā piedalījās divu sesiju darbā 
(Austrijā un Somijā), kā arī pastāvīgās komitejas 
sēdē un seminārā Mongolijā. Saeimas pārstāvji pie
dalījās vēlēšanu novērošanas misijās Baltkrievijā un 
Tadžikistānā. Pārskata gada maijā Oslo (Norvēģijā) 
notika EDSO PA Baltijas un Ziemeļvalstu delegā
ciju sadarbības sanāksme, lai saskaņotu viedokļus 
pirms vasaras sesijas, savukārt februārī EDSO PA 
Latvijas delegācija iepazīšanās vizītē apmeklēja 
EDSO PA sekretariātu Kopenhāgenā (Dānijā). 

Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas 
(EP PA) Latvijas delegācijas locekļi 2015. gadā pie
dalījās četrās EP PA sesijās Eiropas Padomes mītnē 
Strasbūrā (Francijā), vairāk nekā 20 komiteju sēdēs, 
pārstāvēja EP PA oficiālajās delegācijās parlamenta 
vēlēšanu novērošanā vai piedalījās kā eksperti dažā
dās konferencēs un semināros. 
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politiskajā, gan administratīvajā līmenī, kā arī ko
ordinēt sadarbību ar Eiropas Parlamentu, jo īpaši 
jautājumos, kas saistīti ar ES mēroga parlamentā
rajām sanāksmēm). Nacionālo parlamentu rīkotie 
pasākumi prezidentūras laikā ir svarīgs forums, kur 
risinās diskusijas par aktuāliem ES nozaru politikas 
jautājumiem.

2014. gada 24. jūnijā Vispārējo lietu padomē 
apstiprināja nākamo ES Padomē prezidējošo val
stu trio sagatavoto ES Padomes darba programmu 
18 mēnešiem (no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 
31. decembrim). Kā kopīgus prioritāros virzienus 
valstis izvirzījušas ES izaugsmes un nodarbinātības 
veicināšanu, tai skaitā digitālā tirgus sniegtā poten
ciāla apgūšanu; finanšu stabilitāti eirozonā, kā arī 
ES globālās lomas stiprināšanu.

Prezidentūras prioritātēm tika veltīta arī 
daļa no ārpolitikas debatēm, kas Saeimā notika 
2013. gada 24. janvārī. Diskusijas turpinājās arī ār
politikas debatēs 2014. un 2015. gada sākumā.

Kopš 2014. gada septembra Saeimas birojs 
Briselē aktīvi iesaistījās prezidentūras parlamentā
rās dimensijas sagatavošanas procesos, nodrošinot 
tiešo saikni ar Eiropas Parlamenta administrāciju, 
deputātiem, prezidentūras trio parlamentiem, Ei
ropas Komisiju un komisāru birojiem, aktīvi iesais
tījās COSAC (Eiropas lietu komiteju konference) 
konferences sagatavošanā, kā arī COSAC sekreta
riāta darbā. Kopīgi ar Rīgas kolēģiem tika veidota 
gan konferenču darba kārtība, gan pieņemto dek
larāciju un secinājumu projekti, izstrādāta COSAC 
pusgada ziņojuma anketa un ziņojums (sadarbībā 
ar COSAC sekretariātu).

Saeimas atašeji sadarbojās ar Latvijas Repub
likas pastāvīgās pārstāvniecības ES nozaru minis
triju kolēģiem, sniedza informāciju par parlamen
tārās dimensijas pasākumiem ES institūciju, citu 
valstu parlamentu, kā arī nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem. 

vētās trio prezidentūras. Prezidentūra tiek īstenota, 
sadarbojoties trim dalībvalstīm, kuras sešus mēne
šus pilda šos pienākumus cita pēc citas, pamatojo
ties uz kopīgu trio darba programmu. Latvija bija 
vienā prezidentūras trio kopā ar Itāliju un Luksem
burgu (Latvijas trio prezidentūru 2014. gada otrajā 
pusgadā ievadīja Itālija, tai 2015. gada pirmajā pus
gadā sekoja Latvija, bet 2015. gada otro pusgadu 
noslēdza Luksemburga). 

Latvijas prezidentūras ES Padomē parlamen
tārās dimensijas sagatavošana gan politiskajā, 
gan administratīvajā līmenī tika veikta jau kopš 
2012. gada.

Lai sekmīgi sagatavotu prezidentūras parla
mentārās dimensijas stratēģiju un sekotu vispārē
jam prezidentūras sagatavošanas procesam valstī, 
saskaņā ar Saeimas Prezidija 2012. gada 6. februāra 
lēmumu tika izveidota Latvijas prezidentūras ES 
Padomē parlamentārās dimensijas plānošanas ko
miteja. 

2013. gada 19. decembrī 11. Saeimā pārstāvētie 
politiskie spēki parakstīja vienošanos par Latvijas 
prezidentūras ES Padomē sagatavošanu un īsteno
šanu (dokuments paredz, ka Saeimā ievēlētajām 
partijām jāaicina pašvaldību un nevalstisko organi
zāciju pārstāvji apspriest prezidentūras prioritātes 
un vēlamos rezultātus, prezidentūras parlamentāro 
pasākumu plāns un parlamentāro sanāksmju tema
ti laikus jāapstiprina Saeimas Eiropas lietu komisijā 
un Saeimas Prezidijā). 

Latvijas, Itālijas un Luksemburgas parlamentu 
priekšsēdētāji 2014. gada 7. aprīlī parakstīja vieno
šanos par ciešu sadarbību prezidentūras ES Padomē 
trio ietvaros (parlamenti deklarācijā apņēmās gan 
trio valstu parlamentu priekšsēdētāju, gan Eiropas 
lietu komisiju un citu parlamentu struktūrvienī
bu līmenī sniegt savstarpēju atbalstu ES Padomes 
prezidentūru parlamentārās dimensijas sagatavo
šanā un īstenošanā, nodrošināt efektīvu saziņu gan 

Analizējot deputātu darbību starptautiskajās 
organizācijās, jāsecina: 
• tā sekmējusi Latvijas tēla veidošanu un Latvijas 

popularizēšanu Eiropā un pasaulē;
• veicinājusi Latvijas ārpolitisko mērķu – aktīva 

līdzdalība ES un NATO, sekmīgs iestāšanās 
process Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijā (OECD), sabiedroto izpratnes par 
Baltijas valstu iespējamiem apdraudējumiem 
vairošana – īstenošanu;

• palīdzējusi sekmīgi īstenot Latvijas pirmo 
prezidentūru ES Padomē 2015. gada pirmajā 
pusē;

• ļāvusi Latvijai nodot savu pieredzi ES 
Austrumu partnerības valstīm (Moldova, 
Ukraina, Gruzija, arī Baltkrievija, Armēnija, 
Azerbaidžāna) gan demokrātiskas valsts vei
došanas procesā, gan esot ceļā uz ES un NATO;

• stiprinājusi Latvijas lomu starptautiskajā poli
tikā – izcila prezidentūra ES Padomē, regulārs 
augstākā līmeņa atbalsts Ukrainai (NB8 valstu 
spīkeru vizītes Ukrainā 2015. un 2016. gadā), 
aktīva deputātu darbība starpparlamentārajās 
organizācijās (skaidrošana, lobēšana, uzmanī
bas pievēršana faktiem, iespējamo risinājumu 
piedāvāšana).

4.4. LATVIJAS PREZIDENTŪRA 
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMĒ 
(2015. GADA PIRMĀ PUSE) 

Latvija ES Padomes prezidējošās valsts pienā
kumus pildīja 2015. gada pirmajā pusē, un šī bija 
pirmā mūsu valsts prezidentūra kopš iestāšanās ES 
2004. gadā. Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalīb
valstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika 
ES ietekmēt ES dienaskārtību un vadīt tās darbu. 
Kopš 2010. gada ES Padomē notiek kopīgas tā dē
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1  Parlamentārā konference par Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekomomiskajā un monetārajā savienībā Briselē (3. – 4. janvāris)
2  COSAC priekšsēdētāju sanāksmes dalībnieki (1. – 2. februāris)      
3  Eiropas Komisijas komisāru kolēģijas vizīte (8. janvāris)
4  6  8    LIII COSAC plenārsēde Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā (31. maijs – 2. jūnijs)
5   Nodarbinātības un sociālo lietu komisijas priekšsēdētāju sanāksme (22. – 23. februāris)
7  Ekonomikas un digitālo lietu komisijas priekšsēdētāju sanāksme (19. – 20. aprīlis)
8  Pateicības pasākums Saeimas darbiniekiem, kas bija iesaistīti Latvijas prezidentūras ES Padomē organizēšanā un norisē (1. jūlijs)
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Paziņojuma noslēgumā COSAC priekšsēdētāju 
sanāksmes dalībnieki iedrošināja Ukrainu turpināt 
demokratizācijas procesu, turpmāku ekonomisko, 
politisko, sociālo un juridisko reformu ieviešanu, kā 
arī pastiprināt centienus cīņā pret korupciju un no
drošināt cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanu.

Saskaņā ar Līgumu par stabilitāti, koordināciju 
un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savie-
nībā Latvija kā ES Padomes prezidējošā valsts sa
darbībā ar Eiropas Parlamentu 4. februārī Briselē 
organizēja konferenci, pulcējot ES dalībvalstu par
lamentu un Eiropas Parlamenta deputātus, kā arī ES 
augstākās amatpersonas. Konferenci atklāja un tās 
pirmo sesiju līdzvadīja Eiropas Parlamenta priekš
sēdētājs Martins Šulcs un Saeimas priekšsēdētāja 
Ināra Mūrniece. Šajā sesijā ES politiķi sprieda, kā 
rīkoties turpmāk, lai stimulētu publiskos un privā
tos ieguldījumus Eiropas izaugsmē un darbavietu 
radīšanā. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) 
komisijas priekšsēdētājs Kārlis Šadurskis līdzvadīja 
konferences otro sesiju par fiskālās konsolidācijas 
un strukturālo reformu īstenošanas praksi. Noslē
guma sesija bija veltīta ekonomiskās un monetā
rās savienības sociālās dimensijas stiprināšanai. To 
kopīgi vadīja Eiropas Parlamenta Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja vietniece 
Marita Ulvskoga un Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijas priekšsēdētāja Aija Barča. Šajā diskusijas 
sadaļā parlamentāriešus uzrunāja arī Eiropas Ko
misijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dia
loga jautājumos Valdis Dombrovskis.

Līdztekus parlamentārās dimensijas ietvaros 
rīkotajiem pasākumiem parlaments uzņēma virkni 
divpusējo vizīšu gan no citām dalībvalstīm, gan Eiro
pas Parlamenta. Lai tiktos ar ES jautājumu risināšanā 
iesaistītajiem Saeimas Eiropas lietu komisijas un no
zaru komisiju pārstāvjiem, prezidentūras laikā ievē
rojami palielinājās arī ārvalstu parlamentu komisiju 
vizīšu skaits (9. un 10. februārī – Lielbritānijas un 

Kārlis Šadurskis). 8. janvārī Latviju apmeklēja Baltijas 
valstu spīkeri, lai piedalītos prezidentūras ES Padomē 
atklāšanas pasākumā Latvijas Nacionālajā operā un 
tiktos ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci.

2. februārī Saeimā notika pirmais parlamentārās 
dimensijas pasākums – ES dalībvalstu parlamentu 
COSAC priekšsēdētāju sanāksme [COSAC sanāksmi 
reizi pusgadā rīko ES Padomē prezidējošās valsts par
laments, un tajā piedalās visu ES dalībvalstu parla
mentu Eiropas lietu komisiju priekšsēdētāji, Eiropas 
Parlamenta deputāti, kā arī citas amatpersonas un ek
sperti. Tradicionāli COSAC priekšsēdētāju sanāksmē 
līdztekus rīkotājvalsts prezidentūras prioritāšu izska
tīšanai un citiem jautājumiem tiek izstrādāta COSAC 
plenārsēdes darba kārtība (COSAC plenārsēde Rīgā 
notika no 31. maija līdz 2. jūnijam)]. Sanāksmes pir
majā sesijā tika diskutēts par Latvijas ES prezidentū
ras prioritātēm un ES nākotnes redzējumu pēc jaunās 
Eiropas Komisijas ievēlēšanas; otrajā sesijā – par Aus
trumu partnerību un tās nākotnes izaicinājumiem. 
Šajā sesijā ar uzrunām uzstājās Zviedrijas parlamenta 
priekšsēdētājs Urbans Ālins, ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs, kā arī Ukrainas parlamenta Eiropas integ
rācijas komitejas priekšsēdētājas pirmais vietnieks 
Ostaps Semeraks. COSAC priekšsēdētāju sanāksmes 
ietvaros notika arī preses konference par Austrumu 
partnerību un situāciju Ukrainā.

ES dalībvalstu parlamentu Savienības un 
COSAC priekšsēdētāju sanāksmes dalībnieki, pau
žot nopietnas bažas par neseno militārā konflikta 
sa asināšanos Austrumukrainā, 2. februārī pieņēma 
kopīgu paziņojumu par situāciju Ukrainā. Paziņo
jumā sanāksmes dalībnieki stingri nosodīja Uk
rainas pilsētas Mariupoles apšaudi, kuras rezultātā 
bojā gāja 30 civiliedzīvotāju, kā arī atkārtoti pauda 
nemainīgu atbalstu Ukrainas suverenitātei un teri
toriālajai vienotībai tās starptautiski atzītajās robe
žās un akcentēja, ka ES jāturpina vienotā Krimas 
pretlikumīgās aneksijas neatzīšanas politika.

Prezidentūras parlamentārās dimensijas ietva
ros Saeima organizēja piecas starpparlamentārās 
sanāksmes Rīgā un vienu – ciešā sadarbībā ar Eiro
pas Parlamentu – Briselē. Rīgā notika ES dalībval
stu parlamentu COSAC priekšsēdētāju sanāksme, 
COSAC plenārsēde, starpparlamentārā konference 
par ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kā 
arī kopējo drošības un aizsardzības politiku, nodar
binātības un sociālo lietu komisiju priekšsēdētāju 
sanāksme un ekonomikas un digitālo lietu komisi
ju priekšsēdētāju sanāksme. Briselē kopā ar Eiropas 
Parlamentu tika organizēta konference par Līgumu 
par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomis-
kajā un monetārajā savienībā (tiešraidē sanāksmēm 
varēja sekot Latvijas prezidentūras parlamentārās 
dimensijas mājaslapā www.parleu2015.lv).

Lai pārrunātu Latvijas prezidentūras prioritātes 
un veicinātu sociālo partneru, nevalstisko organi
zāciju un sabiedrības dialogu ar Eiropas Komisiju, 
8. janvārī Latvijā tradicionālajā vizītē ieradās Eiropas 
Komisijas komisāru kolēģija. Vizītes sākumā komisā
ri, Saeimas komisiju priekšsēdētāji, deputāti, sociālie 
partneri, akadēmisko spēku un nevalstisko organizā
ciju pārstāvji piedalījās sešās nozaru diskusijās (četras 
no tām notika parlamentā, bet divas – Ārlietu minis
trijā). Uzsverot sabiedrības un nacionālo parlamentu 
lomu ES lēmumu pieņemšanā, pēc Eiropas Komisijas 
iniciatīvas pārskata gadā pirmo reizi vairākas diskusi
jas notika tieši prezidējošās valsts parlamentā (disku
siju par Eiropas Komisijas 2015. gada darba program
mu, kā arī tieslietu un iekšlietu jautājumiem vadīja 
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne; 
diskusiju par ārlietu jautājumiem vadīja Ārlietu komi
sijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš; par nodarbi
nātību un investīciju piesaisti – Sociālo un darba lietu 
komisijas priekšsēdētāja Aija Barča un Latvijas Darba 
devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Menģel
sone; par ekonomikas izaugsmes jautājumiem – Bu
džeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs 

http://rleu2015.l
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nistrs Edgars Rinkēvičs, bijušais Zviedrijas ārlietu 
ministrs un viens no Austrumu partnerības inicia
toriem un virzītājiem Karls Bilts, kā arī Savienības 
Vidusjūrai ģenerālsekretārs Fathallahs Sidžilma
si. Otrajā sesijā tika diskutēts par Eiropas kopējo 
drošības un aizsardzības politiku un NATO – sek
mīgāku sadarbību jauno drošības apdraudējumu 
apstākļos. Sesijā ar uzrunām uzstājās Latvijas aiz
sardzības ministrs Raimonds Vējonis un NATO 
ģenerālsekretāra vietnieks Aleksandrs Veršbovs, kā 
arī Eiropas Ārējās darbības dienesta ģenerālsekre
tāra vietnieks Macejs Popovskis.

Konferences trešajā sesijā ar uzrunu uzstājās 
ES augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas 
jautājumos Federika Mogerīni. Šajā sesijā tika ru
nāts par kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
prioritātēm un uzdevumiem.

5. martā ārpolitikas konferences ietvaros noti
ka preses konference par nepieciešamajām izmai
ņām ES ārpolitikā un nākotnes izaicinājumiem at
tiecībās ar Krieviju, kurā piedalījās Saeimas Ārlietu 
komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš, Eiro
pas Parlamenta Ārlietu komitejas vadītājs Elmārs 
Broks, kā arī pasaulē atzītais eksperts Krievijas un 
Eirāzijas jautājumos Džeimss Šers un Ukrainas Ra
zumkova centra Ārējo attiecību un starptautiskās 
programmas līdzvadītājs Oleksijs Meļņiks.

6. martā – konferences otrajā dienā – darbs 
tika organizēts četrās paralēlās darba grupās. 
Pirmajā darba grupā notika diskusija par ceļu uz 
Rīgas samitu un Austrumu partnerības pārdefi
nēšanu. Otrajā darba grupā apsprieda ES reakciju 
uz nestabilitāti un apdraudējumiem Vidusjūras 
dienvidos un Tuvajos Austrumos. Trešā darba 
grupa diskutēja par hibrīdkaru kā jaunu drošības 
izaicinājumu Eiropai, bet ceturtā darba grupa – 
par izaicinājumiem un risinājumiem ES kaujas 
grupu nosūtīšanai misijās pašreizējā tiesiskā re
gulējuma ietvaros. 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
biedre, Eiropas foruma cilvēkiem ar invaliditāti vi
ceprezidente Gunta Anča.

Tikšanās turpinājumā deputāti diskutēja par 
sociālās uzņēmējdarbības iespējām. Šajā sesijā uz
runas teica Eiropas Parlamenta Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja vietniece 
Agnese Jongeriusa, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas biedre Ariane Rodēra un Latvijas Sa
mariešu apvienības direktors Andris Bērziņš. Trešā 
sesija bija veltīta ES Jauniešu garantiju iniciatīvai, 
un tajā runāja Eiropas komisāre nodarbinātības, 
sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes 
jautājumos Marianna Teisena, Lietuvas Republikas 
Seima Jaunatnes un sporta lietu komitejas priekš
sēdētājs Jurs Požela un Latvijas Jaunatnes padomes 
viceprezidents Emīls Anškens.

Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja aplūkot 
Latvijas skolēnu un studentu fotogrāfiju izstādi Jau-
niešu nodarbinātība Eiropas Savienībā, kā arī bied
rības Pensionāru iespēju centrs veidoto amatniecī
bas izstādi, savukārt bērni un jaunieši ar īpašām 
vajadzībām no fonda Nāc līdzās! bija sagatavojuši 
muzikālu priekšnesumu.

5. un 6. martā Starptautiskajā izstāžu centrā 
Ķīpsalā notika Saeimas rīkotā starpparlamentārā 
konference par kopējo ārpolitiku un drošības po
litiku, kā arī kopējo drošības un aizsardzības poli
tiku. Konference Rīgā pulcēja teju 300 ārlietu un 
drošības jomas profesionāļu no ES dalībvalstīm, 
kandidātvalstīm un ES partnervalstīm – parlamen
tāriešus, augsta līmeņa ES un NATO amatpersonas, 
kā arī ārlietu un militāros ekspertus (konferences 
dalībniekiem tika nodrošināta divpusēju tikšanos 
iespējas, mediju centrs, preses konferenču telpa u. c. 
loģistikas pakalpojumi).

Konferences dalībnieki pirmajā sesijā diskutē
ja par Eiropas kaimiņattiecību politikas aktualitā
tēm. Šajā sesijā uzrunas teica Latvijas ārlietu mi

Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Pārstāvju palātas 
ES tiesību aktu izvērtēšanas komitejas pārstāvju vi
zīte un Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga 
Eiropas lietu komisijas pārstāvju vizīte; 17. febru
ārī – Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas vizīte un Eiropas Parlamenta 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas 
vizīte; 18. martā – Eiropas Parlamenta Konstitucio
nālo jautājumu komitejas vizīte; 8. aprīlī Saeimas 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās poli
tikas komisijas deputāti tikās ar Eiropas Parlamenta 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas 
delegāciju). Eiropas Parlamenta komiteju vizīšu sa
gatavošana notika ciešā sadarbībā ar Eiropas Parla
menta Informācijas biroju Latvijā un prezidentūras 
ES Padomē sekretariātu. 

Prezidentūras laikā vairākas Eiropas Parlamen
ta komitejas savās sanāksmēs aicināja piedalīties arī 
Saeimas deputātus, piemēram, Eiropas Parlamenta 
Juridiskās komitejas sanāksmē piedalījās Saeimas 
priekšsēdētājas biedre Inese LībiņaEgnere. 

22. un 23. februārī Saeimā notika nodarbinā
tības un sociālo lietu komisiju priekšsēdētāju sa
nāksme, un tajā piedalījās visu ES dalībvalstu par
lamentu attiecīgo komisiju priekšsēdētāji, Eiropas 
Parlamenta deputāti, kā arī pieaicinātie eksperti un 
augstas amatpersonas.

Sanāksmē notika viedokļu apmaiņa par vis
mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu nodarbinātības 
veicināšanu, sociālās uzņēmējdarbības iespējām, kā 
arī Jauniešu garantijas iniciatīvas īstenošanā panāk
to progresu. 

Sanāksmes pirmā sesija bija veltīta vismazāk 
aizsargāto iedzīvotāju iesaistei darba tirgū. Tās da
lībniekus uzrunāja labklājības ministrs Uldis Au
gulis, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlaboša
nas fonda direktors Huans MenendessValdess un 
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības 
organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja, 
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kamajiem pieciem gadiem, akcentējot ES un ASV 
Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju part
nerības līguma sarunas. Sesijā kā runātāji uzstājās 
Eiropas komisāre tirdzniecības jautājumos Sesīlija 
Malstrēma un Eiropas Parlamenta Starptautiskās 
tirdzniecības komisijas loceklis Artis Pabriks.

Konferences otrajā dienā tika diskutēts par ES 
priekšlikumu saistībā ar pasažieru datu reģistru. Sa
vukārt ceturtā sesija tika veltīta ES lietu parlamen
tārās uzraudzības nākotnei, apspriežot nacionālo 
parlamentu iesaisti ES lēmumu pieņemšanā, kā arī 
diskutējot par zaļo kartīti kā politiskā dialoga pro
cedūras uzlabošanu un Eiropas Komisijas daudzga
du darba programmu un parlamentu lomu tajā. 

26. jūnijā par godu Latvijas prezidentūras ES 
Padomē atbalstītājiem – Latvijas un ārvalstu uz
ņēmumu pārstāvjiem –, kas bez atlīdzības snieguši 
prezidentūras ietvaros savas preces vai pakalpoju
mus, Saeimā tika rīkots svinīgs pasākums, 30. jūnijā 
Saeimas priekšsēdētāja pasniedza pateicības rakstus 
uzņēmējiem un diplomātiem – Latvijas prezidentū
ras ES Padomē atbalstītājiem, savukārt 1. jūlijā tika 
organizēts pateicības pasākums Saeimas darbinie
kiem, kas bija iesaistīti Latvijas pirmās prezidentū
ras ES Padomē organizēšanā un norisē (ar pateicības 
rakstiem un piemiņas veltēm tika apbalvoti vairāk 
nekā 100 Saeimas darbinieku un brīvprātīgo).

27. un 28. jūnijā Saeimā tika organizēta 
76. ES–ASV Transatlantiskā likumdevēju dialoga 
(TLD) sanāksme. Tajā piedalījās 30 deputāti no 
Eiropas Parlamenta un ASV Kongresa, un tajā ap
sprieda izaugsmes un nodarbinātības veicināšanas 
jautājumus ES un ASV brīvās tirdzniecības līguma 
kontekstā, sadarbību enerģijas drošības jomā, kā arī 
sadarbības pastiprināšanu drošības un aizsardzības 
jomā. Tikšanās laikā tika pieņemts kopīgs paziņo
jums, ko parakstīja abi TLD līdzpriekšsēdētāji – 
Mario DiassBalarts no ASV Kongresa un Deivids 
Makalisters no Eiropas Parlamenta. 

Savukārt Eiropas Parlamenta viceprezidente Mereida 
Makginesa izstādes 25 mirkļi... atklāšanā atzinīgi vēr
tēja Latvijas prezidentūras norisi, tostarp darba kār
tību un prezidentūrā iesaistīto cilvēkresursu darbu.

Saeimas un Eiropas Parlamenta rīkotos pasāku
mus Briselē sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Tautas 
partijas grupas deputātiem bija iespēja apmeklēt arī 
10 jauniešiem, kuri Latvijas prezidentūras parla
mentārās dimensijas ietvaros darbojās kā brīvprātī
gie un tika godalgoti Saeimas organizētajā fotokon
kursā Jauniešu nodarbinātība Eiropas Savienībā.

6. maija pasākumus Eiropas Parlamentā ap
meklēja vairāk nekā 300 cilvēku, bet fotogrāfiju iz
stādi varēja apskatīt arī Eiropas Parlamenta atvērto 
durvju dienā 9. maijā, kad parlamentu tradicionāli 
apmeklē aptuveni 10 000 cilvēku.

15. un 16. maijā Saeimā notika Eiropas un La
tīņamerikas Parlamentārās asamblejas paplašinātā 
biroja un darba grupas migrācijas jautājumos sa
nāksme, kurā pārrunāja Eiropas un Latīņamerikas 
reģionu divpusējās attiecības, kā arī Latvijas prezi
dentūras ES Padomē prioritātes. 

No 31. maija līdz 2. jūnijam Starptautiskajā 
izstāžu centrā Ķīpsalā notika svarīgākais preziden
tūras parlamentārās dimensijas pasākums – LIII 
COSAC plenārsēde, kurā piedalījās vairāk nekā 300 
dalībnieku. Sanāksmi atklāja Saeimas priekšsēdētā
ja Ināra Mūrniece un Saeimas Eiropas lietu komisi
jas priekšsēdētāja Lolita Čigāne.

Sanāksmes pirmajā sesijā Eiropas parlamen
tārieši diskutēja par Latvijas prezidentūras aktu
alitātēm, tajā uzstājās Latvijas Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma. Otrajā sesijā notika diskusijas 
par ES enerģētikas politiku – pašreizējo situāciju, 
izaicinājumiem un iespējām, kā arī drošības izaici
nājumu risināšanu Tuvajos Austrumos un Zieme
ļāfrikas reģionā. Sesiju vadīja Saeimas Ārlietu ko
misijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš. Trešajā 
sesijā tika spriests par ES tirdzniecības politiku nā

Konferences noslēgumā tika prezentēti darba 
grupu secinājumi un apstiprināti konferences seci
nājumi.

20. aprīlī Saeimas namā ES dalībvalstu parla
mentārieši diskutēja par aktuālajiem digitālās eko
nomikas jautājumiem. Sanāksmes darba kārtībā 
bija tādi temati kā lielo datu un mākoņdatošanas 
iespējas, privātums un drošība kibertelpā, kā arī 
izglītība un nodarbinātība digitālajā ekonomikā. 
Ekonomikas un digitālo lietu komisiju vadītāju 
sanāksme bija piektais Saeimas kā ES prezidējošās 
valsts parlamenta pasākums. Sanāksmes dalībnie
kus uzrunāja Saeimas priekšsēdētājas biedrs Gun
dars Daudze, ekonomikas ministre Dana Reiz
nieceOzola, Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komitejas locekle Marju Lau
ristina un virkne nozares ekspertu.

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un 
reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Ro
māns Naudiņš, akcentējot sanāksmes galvenos te
matus, sacīja, ka lielie dati ir digitālās ekonomikas 
radīts jauns fenomens un to inovatīva izmantošana 
var palielināt ES ekonomikas produktivitāti, savu
kārt mākoņdatošana ir priekšnosacījums veiksmī
gai lielo datu potenciālo ieguvumu īstenošanai un 
paver iespēju pat nelieliem uzņēmumiem radīt pro
duktus un pakalpojumus globāliem tirgiem. 

No 5. līdz 7. maijam Eiropas Parlamentā noti
ka Latvijas neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai 
un Latvijas prezidentūrai ES Padomē veltīti svinīgi 
pasākumi, tostarp tika atklāta fotogrāfiju izstāde 25 
mirkļi..., kurā atainoti spilgtākie notikumi Latvijā 
no neatkarības atjaunošanas līdz prezidentūrai ES 
Padomē, rīkota konference Karš un miers. 1945–
2015, kā arī Eiropas Parlamenta modernās mākslas 
kolekcijai dāvināta Purvīša balvas nominanta 
Kaspara Teodora Bramberga glezna Trīs formas 01. 

Svinīgajos pasākumos piedalījās un dalībniekus 
uzrunāja arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. 
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Atspoguļojot Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē parlamentāros pasākumus, tika 
sagatavotas aptuveni 50 preses relīzes, kas nosūtītas 
ārvalstu un pašmāju medijiem, kā arī publicētas (arī 
angļu un franču valodā) prezidentūras parlamen
tārās dimensijas mājaslapā www.parleu2015.lv un 
Saeimas mājaslapā www.saeima.lv. 

Prezidentūras laikā organizētas četras preses 
konferences un viens doorstep brīfings. Konferences 
apmeklēja aptuveni 60 ārvalstu un vietējo mediju žur
nālisti. Kopumā parlamentārajiem pasākumiem pre
zidentūras laikā tika akreditēti 173 mediju pārstāvji.

Prezidentūras parlamentārajai dimensijai iz
veidotajā fotogrāfiju platformā https://www.flickr.
com/photos/parleu2015 publicētas 896 fotogrāfijas. 

Savukārt YouTube Saeimas videokanālā www.
youtube.com/SaeimaSAB prezidentūras sadaļās 
ievietoti teju 30 videosižeti, kas tika veidoti gan kā 
pieteikumi pasākumiem, gan kā atskats uz notiku
šajām prezidentūras sanāksmēm. Šeit publicēti arī 
preses konferenču videoieraksti.

Prezidentūras parlamentāro pasākumu norise 
tika atspoguļota arī sociālajos medijos. Angļu valo
dā uzturētajā Twitter platformā https://twitter.com/
parleu2015lv, kuras sekotāju skaits prezidentūras 
laikā pārsniedza četrus simtus, veikti vairāk nekā 
200 ierakstu. 

Prezidentūras parlamentārie pasākumi tika at
spoguļoti arī Saeimas Instagram profilā https://in
stagram.com/jekaba11/.

Prezidentūras parlamentāro sanāksmju dalīb
nieki tika nodrošināti ar informāciju (faktu lapām) 
par Saeimas un komisiju darbu, kā arī ar bukletu 
par Saeimas nama vēsturi un arhitektūru.

Mediju pārstāvjiem tika sagatavota praktiska 
informācija par akreditācijas kartēm, pasākumu 
norisi, darba telpām, interneta pieejamību, pasā
kumu tiešraidi, kā arī fotogrāfiju izmantošanu un 
nepieciešamo tehnisko palīdzību. 

transportēšanas principi (ņemot vērā, ka daļa viesu 
Latviju un Saeimu apmeklēja atkārtoti, katram pre
zidentūras parlamentārās dimensijas oficiālajam 
pasākumam tika piedāvāta gan atšķirīga kultūras 
programma, gan ēdinātāji vakara pasākumos, gan 
atšķirīgi suvenīri). Parlamentārās dimensijas pa
sākumu nodrošināšanai veiktas tehniskā atbalsta 
funkcijas, lai pasākumi varētu notikt gan Saeimas 
telpās, gan ārpus Saeimas – īrētās telpās; piemērojot 
nepieciešamās procedūras, veikti iepirkumi, lai no
drošinātu pasākumu organizatorisko darbību.

Kopumā Latvijas prezidentūras pusgadā parla
mentārās dimensijas ietvaros notika vairāk nekā 25 
dažāda līmeņa sanāksmes, konferences, vizītes un 
citi pasākumi, kurus apmeklēja vairāk nekā 1750 vie
su no vairāk nekā 40 valstīm. Sanāksmju saturiskajā 
sagatavošanā piedalījās pārstāvji no 21 nevalstiskās 
organizācijas. Parlamentārās dimensijas pasākumu 
norisē atbalstu sniedza arī 17 brīvprātīgie, kuriem 
tika uzticēti gan organizatoriski, gan praktiski darbi.

2014. gada decembrī tika aktivizēta parlamen
tārās dimensijas mājaslapa www.parleu2015.lv, 
kurā pieejama informācija par Latvijas parlamenta 
rīkotajiem pasākumiem prezidentūras laikā (mā
jaslapa iepazīstina arī ar ES jautājumu risināšanu 
Saeimā, ar parlamenta lomu prezidentūras laikā un 
gatavošanos prezidentūrai. Mājaslapā informācija 
pieejama latviešu, angļu un franču valodā). Mājas
lapa bija praktisks rīks, kas ļāva tikšanās dalībnie
kiem reģistrēties dalībai pasākumos un iegūt prak
tisku informāciju par pasākumu saturu un to norisi. 

Parlamentārās dimensijas mājaslapa www.par
leu2015.lv aktīvi skatīta visa pusgada laikā. 2. februārī, 
kad Saeimā notika pirmais parlamentārās dimensijas 
pasākums, minētā lapa skatīta 2181 reizi. Kopumā 
prezidentūras mājaslapa skatīta vairāk nekā 18 tūk
stoš reižu (visvairāk mājaslapas lietotāju bija no Lat
vijas (49,61 %), Beļģijas (8,65 %), ASV (5,29 %), Vā
cijas (3,05 %), Itālijas (2,29 %) un Francijas (2,13 %).

Lai izzinātu Latvijas pieredzi prezidentūras par
lamentāro pasākumu sagatavošanā un rīkošanā, no 
10. līdz 11. septembrim Saeimā uzturējās Igaunijas 
parlamenta darbinieku delegācija, no 10. līdz 12. de
cembrim – delegācija no Slovākijas parlamenta, no 
14. līdz 16. decembrim – Bulgārijas parlamenta de
legācija. Viesi iepazinās ar Saeimas uzkrāto pieredzi, 
prezidentūras laikā organizējot parlamentāros pasā
kumus, konferences un augsta līmeņa amatpersonu 
vizītes, kā arī ar tehniskajiem jautājumiem par prezi
dentūras sagatavošanas procesu, tulku, publicitātes 
un mediju darba organizēšanu. 

PREZIDENTŪRAS ES PADOMĒ 
PARLAMENTĀRĀS DIMENSIJAS 
PASĀKUMU NODROŠINĀJUMS UN 
ATSPOGUĻOJUMS

Prezidentūras ES Padomē parlamentārās di
mensijas sagatavošanā un īstenošanā tika iesaistītas 
visas Saeimas Kancelejas struktūrvienības, Starp
parlamentu attiecību birojs, Sabiedrisko attiecību 
birojs, kā arī sešas Saeimas pastāvīgās komisijas: Ei
ropas lietu komisija, Ārlietu komisija, Aizsardzības, 
iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, Budže
ta un finanšu (nodokļu) komisija, Tautsaimniecī
bas, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 
un Sociālo un darba lietu komisija. 

Par prezidentūras parlamentārās dimensijas 
saturisko plānošanu un koordinēšanu atbildīgi bija 
Saeimas Eiropas lietu komisijas konsultanti.

Prezidentūras parlamentārās dimensijas pasā
kumiem tika izstrādāts vienots modelis loģistikas 
un organizatorisko jautājumu risināšanā, proti, 
vienota viesu reģistrācijas sistēma, debašu kārtība 
pasākumu laikā, vizuālā identitāte; vienots doku
mentu izstrādes stils, brīvprātīgo piesaistes mode
lis, papildu ekskursiju piedāvājums un vienoti viesu 

http://www.parleu2015.lv
http://www.saeima.lv
https://www.flickr.com/photos/parleu2015
https://www.flickr.com/photos/parleu2015
http://www.youtube.com/SaeimaSAB
http://www.youtube.com/SaeimaSAB
https://twitter.com/parleu2015lv
https://twitter.com/parleu2015lv
https://instagram.com/jekaba11/
https://instagram.com/jekaba11/
http://www.parleu2015.lv
http://www.parleu2015.lv
http://www.parleu2015.lv
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Prezidentūras laikā sēžu norises sinhronais tul
kojums tika nodrošināts, izmantojot jauktu tulko
šanas sistēmu, kurā bija iesaistīti Saeimas tulki, citi 
Latvijas tulki, kā arī tulki no ārvalsts tulkošanas kom
pānijas [kopumā prezidentūras laikā tulki nodroši
nāja 1245 cilvēkstundas, no tām 166 cilvēkstundas 
Saeimas tulki, savukārt 148 cilvēkstundas nodroši

nāja vietējie tulki un pieaicinātie tulki no ārvalsts tul
košanas kompānijas. 931 cilvēkstundu nodrošināja 
Eiropas Parlamenta Mutvārdu tulkošanas un konfe
renču ģenerāldirektorāta tulki (72 tulki nodrošināja 
sinhrono tulkojumu 24 ES oficiālajās valodās)].

Prezidentūras sagatavošanas un norises laikā 
no latviešu valodas angļu valodā un no angļu valo

das latviešu valodā pārtulkotas un rediģētas aptuve
ni 900 lappuses, no franču valodas latviešu valodā 
un no latviešu valodas franču valodā – aptuveni 
470 lappuses (COSAC plenārsēdes sagatavošanas 
un norises laikā no angļu valodas franču valodā un 
no franču valodas angļu valodā pārtulkotas apmē
ram 150 lappuses). 



5.  
SABIEDRISKI NOZĪMĪGI PASĀKUMI SAEIMĀ
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dalība Latvijā prezentēja Latvijas Kultūras akadē
mijas asociētā profesore Anda Laķe, bet Strukturētā 
dialoga nacionālās grupas vadītājs un Latvijas Jau
natnes padomes pārstāvis Vilis Brūveris prezentēja 
strukturālā dialoga rekomendācijas jauniešu poli
tiskās līdzdalības veicināšanai. Debašu izskaņā no
tika paneļdiskusija Jauniešiem līdzdalība sabiedrībā 
ir vienaldzīga vai tikai atšķirīga? 

26. oktobrī norisinājās starptautiska konference 
Drošības kompass – efektīvi risinājumi cilvēku tirdz-
niecības novēršanai. Konference pulcēja ekspertus 
no vairākām ES dalībvalstīm. Pasākums rīkots ar 
mērķi stiprināt ES valstu partnerību un veicināt 
cilvēktirdzniecības upuru izcelsmes valstu un mēr
ķa valstu starpinstitucionālo sadarbību, meklējot 
efektīvākos cilvēktirdzniecības apkarošanas veidus. 
Konferenci organizēja Cilvēktiesību un sabiedrisko 
lietu komisija un Eiropas lietu komisija pēc biedrī
bas Resursu centrs sievietēm MARTA iniciatīvas.

2. decembrī, atzīmējot Starptautisko dienu cilvē
kiem ar invaliditāti, notika jau sestā ikgadējā diskusi
ja Saeima cilvēkiem ar invaliditāti, kas šajā gadā tika 
veltīta izglītības tematikai. Diskusiju rīkoja Sociālo un 
darba lietu komisija un Latvijas Cilvēku ar īpašām va
jadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO. Disku
sijas uzmanības centrā bija jautājumi par izglītības ie
spējām bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, 
kā arī cilvēku ar invaliditāti mūžizglītību. Tāpat tika 
apspriestas Izglītības un zinātnes ministrijas veiktās un 
plānotās aktivitātes iekļaujošās izglītības nodrošināša
nā. Diskusijas dalībniekus priecēja Latvijas Sieviešu 
invalīdu asociācijas Aspazija vokālais ansamblis Ilgas. 

5.2. INFORMATĪVI IZGLĪTOJOŠI 
PASĀKUMI JAUNIEŠIEM

11. februārī, lai iepazītu deputātu un parla
menta darbinieku ikdienas darbu Latvijas preziden
tūras ES Padomē laikā, ikgadējā karjeras izglītības 

40 gadi kopš Helsinku vienošanās. Ko tālāk? Konfe
rences ietvaros notika arī apaļā galda diskusija Krī-
ze Ukrainā: pārbaudījums EDSO un atgādinājums 
par Helsinku vienošanos.

29. maijā Saeimas namā norisinājās jau devītais 
Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forums. 
Saeimas un NVO forums Līdzdalība, vienlīdzība un 
solidaritāte – mūsdienu vērtības ceļā uz drošību un 
brīvību bija veltīts pilsoniskās sabiedrības lomai dro
šības stiprināšanā. Foruma dalībnieki diskutēja par 
sociālo uzņēmējdarbību sociālās nevienlīdzības ma
zināšanai, kā arī par sabiedrības līdzdalību izglītības 
kvalitātes nodrošināšanā. Apkopojot foruma pirmajā 
daļā gūtās atziņas, pasākuma dalībnieki uzklausīja 
darba sesiju ziņojumus. NVO foruma laikā Saeimas 
nama Lielajā vestibilā bija apskatāma fotoizstāde 
Pārtikas neredzamā puse. Tajā varēja aplūkot starp
tautiski atzītu fotogrāfu darbus par zemnieku dzīvi 
dažādās pasaules valstīs, kuros atainota gan tradicio
nālā lauksaimniecība, sadzīve un kultūra, gan dabai 
nodarītais kaitējums agresīvas lauksaimniecības dēļ.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 
politikas komisija 5. jūnijā rīkoja konferenci Kāds 
progresīvais nodoklis ir vajadzīgs Latvijā? Konferen
cē īpaša uzmanība tika pievērsta esošās nodokļu 
politikas ietekmei uz sociālo nevienlīdzību, kā arī 
tam, vai progresīvo nodokļu politika var vienlai
kus palielināt valsts budžeta ieņēmumus, stimulēt 
ekonomisko izaugsmi un mazināt sociālo nevienlī
dzību. Tāpat tika diskutēts par ieguvumiem un ris
kiem, ieviešot progresīvo nodokļu sistēmu.

Atzīmējot Starptautisko jaunatnes dienu, Iz
glītības, kultūras un zinātnes komisija sadarbībā ar 
Izglītības un zinātnes ministriju 12. augustā orga
nizēja atvērtās debates Jauniešu līdzdalība sabied-
rībā. Debates ievadīja paraugdebašu turnīrs Jau-
niešu politiskās līdzdalības veicināšanai nodrošināt 
balsošanas iespējas pašvaldību vēlēšanās no 16 gadu 
vecuma. Pasākumā pētījumu Jauniešu politiskā līdz-

Lai veicinātu parlamenta atvērtību, 2015. gadā 
Saeimā tika rīkotas vispusīgas konferences un dis
kusijas par aktuāliem tematiem, informatīvi izglīto
joši pasākumi jauniešiem, kā arī virkne svinīgu un 
sociāli nozīmīgu pasākumu un akciju. 

5.1. TEMATISKAS KONFERENCES 
UN DISKUSIJAS

Atzīmējot Aspazijas un Raiņa 150. jubileju, 
27. februārī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko 
lietu komisija sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi 
un Latviešu biedrību savienību rīkoja konferenci 
Aspazijas un Raiņa ceļš uz Latvijas valsti. Konfe
rences dalībnieki iztirzāja gan Aspazijas un Raiņa 
sabiedriski politisko un radošo darbību, kas būtis
ki ietekmēja neatkarīgās Latvijas valsts izveidi, gan 
diskutēja par Raiņa un Aspazijas idejām kā iedves
mas avotu mūsdienu pasaules veidošanā.

Lai diskutētu par alkohola kaitējuma mazināšanu 
sabiedrībā, kā arī alkoholisko dzērienu aprites uzrau
dzību un akcīzes nodokļa politiku Latvijā, Budžeta un 
finanšu (nodokļu) komisija un Sociālo un darba lietu 
komisija sadarbībā ar Veselības ministriju un Pārre
soru koordinācijas centru 3. martā rīkoja konferenci 
Ekonomiski un sociāli pamatota alkohola pieejamības 
ierobežošanas politika veselīgai sabiedrībai. 

Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros So
ciālo un darba lietu komisija sadarbībā ar Eiropas 
Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (EU-
ROFOUND) 30. martā organizēja konferenci Dar-
ba organizācija. Uzņēmumam un tā darbiniekiem 
piemērotu modeļu meklējumos par darba apstākļu 
uzlabošanu ES uzņēmumos. Konferencē tika anali
zēti trešā Eiropas uzņēmumu apsekojuma rezultāti, 
meklējot uzņēmumam un tā darbiniekiem piemē
rotus darba organizācijas modeļus. 

24. aprīlī Saeima, Starptautiskā Eiropas Kus
tība un Eiropas Kustība Latvijā rīkoja konferenci 
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1  Ēnu diena    2   5. Jauniešu Saeima
3  Paneļdiskusija Jauniešiem līdzdalība sabiedrībā ir vienaldzīga vai tikai atšķirīga?
4  Diskusija Saeima cilvēkiem ar invaliditāti

gatavojot viņus darba tirgum. 5. Jauniešu Saeimas 
noslēgumā tika izvēlēti arī nākotnes politiķa titula 
ieguvēji, kuri, strādājot nozaru komisijās, izrādīja 
īpaši aktīvu līdzdalību Jauniešu Saeimas deklarāci
ju projektu apspriešanā un pilnveidošanā. Jauniešu 
Saeimas sēdēm un noslēguma pasākumam ikviens 
varēja sekot līdzi tiešsaistē parlamenta mājaslapā 
www.saeima.lv.

5. Jauniešu Saeimā pieņemtās trīs deklarācijas 
parakstīja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, 
un tās tika publicētas Jauniešu Saeimas mājaslapā 
http://2015.jauniesusaeima.lv/lapa/deklaracijas/. 

sēdēs un pieņēma trīs nozaru komisijās izstrādātās 
deklarācijas – par patriotisma veicināšanu, drošības 
un aizsardzības apmācības ieviešanu izglītības ies
tādēs, kā arī studējošo jauniešu iesaistīšanu valsts 
kiberaizsardzībā un stratēģiskajā komunikācijā, 
studējošo jauniešu iesaistīšanu valsts informatīvajā 
un kiberaizsardzībā; veselīgu dzīvesveidu, veselības 
un sociālo aprūpi; jauniešu aktīvāku iesaistīšanos 
ES aktivitātēs un politikas veidošanā. Pirmo rei
zi jauniešu parlamenta vēsturē 5. Jauniešu Saeima 
nepieņēma Izglītības, kultūras un zinātnes komi
sijas virzīto deklarāciju par jauniešu apmācību, sa

pasākumā Ēnu diena Saeimas namu apmeklēja teju 
350 jaunieši. Šajā dienā Saeimā viesojās arī citu 
amatpersonu, ministriju ierēdņu, ekspertu un žur
nālistu ēnas. Jauniešiem visas dienas garumā bija 
iespēja ne tikai būt klāt Saeimas komisiju un frak
ciju sēdēs, bet arī Sēžu zālē noklausīties Saeimas 
priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces stāstījumu par li
kumdevēja darbu. Jauniešiem bija iespēja iepazīties 
ar ekspozīciju, kas stāsta par Latvijas prezidentūru 
ES Padomē, nofotografēties kopā ar deputātiem uz 
Lielajām marmora kāpnēm, piedalīties erudīcijas 
konkursā un pārbaudīt savas zināšanas par Saeimu, 
kā arī aplūkot parlamenta reprezentācijas telpas. 
Ņemot vērā jauniešu lielo interesi par Saeimas dar
bu, jau vairākus gadus parlaments ir atzīts par vienu 
no populārākajām ēnošanas vietām Latvijā. 

Finanšu izglītības nedēļas ietvaros 12. martā 
Saeimā viesojās Banku augstskolas studenti. Stu
denti tikās ar Budžeta un finanšu (nodokļu) ko
misijas priekšsēdētāju Kārli Šadurski, apmeklēja 
Saeimas sēdi un devās ekskursijā pa Saeimas namu. 
Projekta ietvaros jaunieši intervēja deputātus, aici
not atbildēt uz jautājumiem par to, kā gudri rīkoties 
ar naudas līdzekļiem, kādu naudas krāšanas veidu 
viņi izmanto un kā ikvienam vajadzētu izglītoties 
finanšu jautājumos.

27. aprīlī parlamentā jau piekto reizi norisinājās 
projekts Jauniešu Saeima, dodot iespēju jauniešiem 
gūt pieredzi demokrātijas īstenošanā. 5. Jauniešu 
Saeimā 95 jaunieši no visiem Latvijas reģioniem 
diskutēja par sev svarīgiem jautājumiem. Tāpat kā 
iepriekšējos gados, arī 5. Jauniešu Saeimas deputāti 
tika ievēlēti publiskā balsojumā projekta mājasla
pā – vēlēšanu platformā – www.jauniesusaeima.lv. 
Pirmo reizi jauniešu parlamenta vēsturē ievēlētie 
deputāti pirms mandātu apstiprināšanas deva svi
nīgo solījumu, kā arī pirmo reizi parlamenta sēdē 
balsoja, izmantojot Saeimas elektronisko balso
šanas sistēmu. Jaunieši strādāja divās parlamenta 
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stipru valsti iepazīstinātu ar dzejnieku devumu Lat
vijas valsts veidošanā. Teju 3500 parlamenta apmek
lētāju Rainim veltītajā ekspozīcijā Sarkanajā zālē va
rēja aplūkot dzejnieku personīgās mantas, mēbeles, 
fotogrāfijas, kurās iemūžināta Raiņa politiskā dar
bība, pierakstus un citas tā laika liecības, kā arī lasīt 
fragmentus no uzrunām Satversmes sapulcē, savu
kārt Dzeltenajā zālē atskaņotajos ierakstos klausīties 
Aspazijas stāstījumu. Pasākuma laikā Saeimas nama 
apmeklētājiem bija iespēja Balsošanas zālē sevi 
iemūžināt fotogrāfijā kopā ar izcilo latviešu dzej
nieku krūšutēliem. Līdzās tematiskajai ekspozīcijai 
apmeklētāji varēja apskatīt arī parlamenta interjeru 
un Saeimas Sēžu zāli. Muzeju nakts parlamentā tika 
organizēta sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas 
muzeju, Jūrmalas pilsētas muzeja filiāli – Aspazijas 
māju un Raiņa un Aspazijas muzeju.

21. maijā parlamentā tika atklāta pasaulē pazīs
tamā zviedru karikatūrista Ēverta Kārlsona darbu iz
stāde “The Best of EWK” Vārda brīvība: pasmieties par 
varu – politiskās satīras nepieciešamība visos laikos.

Atvērto durvju dienā 9. oktobrī Saeimas nama 
apmeklētājiem bija iespēja aplūkot ekspozīciju Brī-
vības ceļš, kas veltīta laikam no mūsu valsts neat
karības atjaunošanas un 1991. gada janvāra barikā
dēm līdz valstiskās neatkarības nostiprināšanai un 
parlamentārās demokrātijas atjaunošanai. Apmek
lētājiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par 
Latvijas ceļu uz neatkarības atjaunošanu, saliekot 
puzles par Latvijas Republikas Neatkarības atjau
nošanas deklarācijas parakstīšanu, Barikāžu laiku, 
kā arī Latvijas konstitucionālā likuma pieņemša
nu. Par godu Latvijas valsts simtgadei bija iespēja 
nofilmēties videoapsveikumā, kā arī bez maksas uz 
jebkuru vietu Latvijas teritorijā nosūtīt īpaši šim 
pasākumam izgatavotu pastkarti. Apmeklēt Saeimu 
šajā dienā īpaši aicināti skolēni, lai papildinātu sa
vas zināšanas par mūsu valsts jaunāko laiku vēsturi 
un izmantotu iespēju uzzināt vairāk par projektu 

iespēja noklausīties lekciju un uzdot jautājumus 
par Saeimu, likumdošanu, dialogu ar sabiedrību un 
mediju darbu parlamentā.

5.3. AKCIJAS, PASĀKUMI UN 
IZSTĀDES

5. februārī pēc Latvijas Tirdzniecības un rūp
niecības kameras ierosinājuma Saeimas namā tika 
atklāta izstāde Cīņā ar kontrabandu nav robežu, 
kurā bija aplūkojami informatīvo kampaņu plakāti 
cīņai pret kontrabandas cigaretēm no dažādām pa
saules valstīm, tostarp Argentīnas, Meksikas, Kanā
das, Ķīnas, Portugāles, Itālijas un Latvijas. 

28. martā Saeima jau septīto gadu piedalījās 
akcijā Zemes stunda, uz vienu stundu izslēdzot par
lamenta ēku fasāžu apgaismojumu, tādējādi simbo
liski apliecinot videi draudzīgu domāšanu un aktu
alizējot resursu taupīšanu.

Atzīmējot Eiropas dienu, jau astoto gadu pēc 
kārtas Saeimas deputāti akcijas Atpakaļ uz skolu 
2015 ietvaros aprīlī un maijā apmeklēja Latvijas 
skolas, lai skolēniem stāstītu par darbu Saeimā un 
Eiropas Savienību. Akcijā piedalījās 11 Saeimas 
deputāti, apmeklējot 16 skolas. Akcijas ietvaros 
Saeimas darbinieki viesojās Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskolā, Aizputes vidussko
lā, Alsungas vidusskolā, Brocēnu vidusskolā un 
Nīgrandes pamatskolā. 

15. maijā Saeimas deputāti, parlamenta darbi
nieki, kā arī 5. Jauniešu Saeimas deputāti tradicio
nālās pavasara talkas Dāvana Latvijai ietvaros pie 
Satversmes sapulces prezidenta un pirmā Latvijas 
Valsts prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājām Auči 
izveidoja Saeimas ozolu dārzu. Tika iestādīti arī pī
lādži un liepas, kā arī sakopta māju apkārtne.

Atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150. jubileju, par
laments 16. maijā vēra durvis Muzeju nakts apmek
lētājiem, lai ekspozīcijā Rainis un Aspazija. Ideja par 

Visas deklarācijas tika nodotas atbildīgajām Saeimas 
komisijām un visām Saeimas frakcijām, lai deputāti 
varētu iepazīties ar deklarāciju saturu un izskatīt ie
spēju tajās paustās idejas aktualizēt Saeimas komisi
ju darbā. Tostarp ikviens Jauniešu Saeimas deputāts 
tika aicināts aktīvi sekot līdzi savu ideju un deklarā
ciju gaitai, interesējoties komisijās.

Lai jauniešiem interaktīvā veidā pastāstītu, kā 
likumdošana ietekmē viņu dzīvi un kā viņi paši var 
ietekmēt Saeimas darbu, Saeimas pārstāvji ar skolu 
programmas Iepazīsti Saeimu lekciju viesojās Latvi
jas skolās, kā arī uzņēma skolēnus parlamentā, ap
vienojot lekciju ar Saeimas nama apskati. 2015. gadā 
skolu programmā piedalījās vairāk nekā 1000 skolē
nu no 31 Latvijas skolas. Skolu programmas mērķis 
ir ieinteresēt jauniešus par politiskiem procesiem 
Latvijā, rosināt sekot tiem līdzi un iesaistīties, kā arī 
izglītot par Saeimu, likumdošanu, deputātu darbu, 
demokrātiju un sabiedrības līdzdalību.

12. maijā tika apbalvoti Saeimas un NATO 
Parlamentārās Asamblejas (NATO PA) rīkotā ese
ju konkursa Ko man šodien nozīmē Latvijas dalība 
NATO? laureāti. Konkursa uzvarētājai bija iespēja 
piedalīties NATO PA pavasara sesijā, kas no 15. līdz 
18. maijam norisinājās Ungārijas galvaspilsētā Bu
dapeštā, savukārt otrās un trešās vietas ieguvēji 
saņēma Atzinības rakstus. Trīs labākie darbi tika 
publicēti NATO PA mājaslapā www.natopa.int. 
Konkurss tika rīkots, lai motivētu jauniešus aktīvi 
līdzdarboties Latvijas un pasaules politiskajos un 
sociālajos procesos, veicinātu interesi par drošības 
jautājumiem, valstu sadarbību, kopīgajām vērtī
bām, kā arī NATO un NATO PA atpazīstamību.

21. maijā Saeimu apmeklēja Latvijas Universi
tātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas stu
diju nodaļas studenti, lai studiju kursa Reportiera 
darbnīca ietvaros klātienē iepazītu Saeimas depu
tātu un parlamentā strādājošo reportieru darbu, kā 
arī apgūtu profesionālās prasmes. Studentiem bija 

http://www.nato-pa.int
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1  Muzeju nakts ekspozīcija Saeimā – Rainis un Aspazija. Ideja par stipru valsti.  
2  Gaismas festivāls Staro Rīga
3  5   Pavasara talka Jāņa Čakstes dzimtas mājās Auči
4  Atvērto durvju diena
6  7  8  Ziemassvētku labdarības akcijas radošā darbnīca

Jauniešu Saeima un skolu programmu Iepazīsti Sa-
eimu. Kā ierasts, ikviens parlamenta apmeklētājs 
varēja apskatīt Sēžu zāli, Sarkano zāli, Dzelteno zāli, 
Balsošanas zāli un Dāvanu zāli, kā arī ielūkoties re
prezentācijas telpās, kuras ikdienā ekskursiju laikā 
apmeklētājiem nav pieejamas. 

12. novembrī tika atklāta valsts svētkiem veltī
tā jauniešu fotogrāfiju konkursa Tev mūžam dzīvot, 
Latvija! uzvarētāju darbu izstāde un sveikti fotodar
bu autori (izstādē tika iekļauti 14 darbi, kurus iesūtī
juši 13 autori). Jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem 
tika aicināti fotogrāfijā attēlot Latvijas valsts svētku 
svinēšanu, lietas, kas simbolizē nacionālo pašapziņu 
un lepnumu, vai arī Latvijas dabu un pilsētvidi. Žū
rija kopumā vērtēja 187 fotogrāfijas, kuras konkur
sam iesūtīja 85 autori. Šo konkursu rīkoja Aizsar
dzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 
sadarbībā ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru.

17. novembrī Saeimas deputāti un darbinieki, 
atbalstot asinsdonoru kustību un sniedzot palīdzī
gu roku līdzcilvēkiem, piedalījās ikgadējā Donoru 
dienā. Ziedot asinis pie Saeimas nama bija aicināts 
ikviens interesents. Tā ir ikgadēja Saeimas tradīcija, 
un šī bija jau astotā reize, kad deputāti un darbinie
ki ziedoja asinis.

Gatavojoties Latvijas neatkarības de facto atjau
nošanas 25. gadadienai un mūsu valsts simtgadei, 
Saeima festivāla Staro Rīga 2015 līdzdalības akcijā, 
kas norisinājās no 18. līdz 21. novembrim, piedāvāja 
audiovizuālu stāstu Brīvības ceļš. Pasākuma apmek
lētāji tika aicināti interaktīvā grāmatā pāršķirstīt 
mūsu valsts jaunāko laiku vēstures lappuses: aplūkot 
ainas no Latvijas Republikas Neatkarības atjauno
šanas deklarācijas parakstīšanas un Barikāžu laika, 
kā arī Latvijas konstitucionālā likuma pieņemšanas 
fotoformātā un videoformātā. Ekspozīcija tapa sa
darbībā ar Atmodas laika aktīvistu Saeimas deputā
tu Romualdu Ražuku, profesoru Tālavu Jundzi un 
konstitucionālo tiesību ekspertu Jāni Plepu, kā arī 
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skolas skolēniem šefpavāra Raimonda Zommera 
vadībā dekorēja piparkūku sirdis. Labdarības ak
cijas ietvaros piparkūkas kopā ar citām parlamenta 
deputātu un darbinieku sarūpētajām Ziemassvētku 
dāvanām tika nosūtītas uz Ukrainu – Čerņigovas 
bērnu sociālā centra bērniem. Dāvanas bērniem 
tika nogādātas sadarbībā ar VAS Latvijas Pasts un 
Latvijas konsulātu Čerņigovas apgabalā. Labdarī
bas akcija, sniedzot palīdzīgu roku Ukrainai, šogad 
tika rīkota pēc Baltijas Asamblejas aicinājuma, un 
tajā iesaistījās visu Baltijas valstu parlamenti. 

5.4. SVINĪGIE PASĀKUMI
20. janvārī, atzīmējot Barikāžu laika atceres 

nedēļu, Saeimas pagalmā tradicionāli tika iedegts 
1991. gada barikāžu piemiņas ugunskurs. Atce
res pasākumā piedalījās Saeimas Prezidijs un de
putāti, lai kopā ar klātesošajiem, baudot putru un 
tēju, dalītos atmiņās par 1991. gada janvāra dienu 
notikumiem. Pēc ugunskura iedegšanas Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uz tikšanos Saeimas 
nama Viesu zālē aicināja Barikāžu laika žurnālistus. 
Piedalīties tajā bija aicināti vairāk nekā 170 Barikā
žu laika mediju pārstāvji, kas 1991. gadā iesaistījās 
vēsturisko notikumu atspoguļošanā.

Lai pateiktos par piedalīšanos Latvijas neat
karības aizstāvēšanā, Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece vairākos pasākumos visa gada garumā 
aicināja uz Saeimas namu Barikāžu laika dalībnie
kus, lai pasniegtu Pateicības rakstus (atzīstot ne
pieciešamību godināt personas, kuras 1991. gada 
Barikāžu laikā parādīja drošsirdību un pašaizlie
dzību, bet attiecībā uz kurām Barikāžu piemiņas 
zīmes valde nesaņēma ierosinājumus un tāpēc šīs 
personas netika apbalvotas ar barikāžu dalībnie
ka piemiņas zīmi, valde nolēma nodibināt Patei
cības rakstu. 2015. gadā Pateicības rakstu saņēma 
336 barikāžu dalībnieki).

bataljoniem – 100. Izstādes tēma izvēlēta sakarā ar 
nozīmīgu jubileju – apritēja 100 gadu, kopš dibi
nāti latviešu strēlnieku bataljoni – pirmie latviešu 
nacionālie bruņotie formējumi, kuros iestājās vai
rāk nekā 8000 brīvprātīgo. Izstādē bija aplūkojamas 
fotogrāfijas, pastkartes, strēlnieku krūšu nozīmes, 
latviešu strēlnieku apģērbs, apbalvojumi un citi 
priekšmeti. Izstādes varēja apskatīt arī ikviens inte
resents, piesakoties ekskursijai Saeimā.

17. decembrī tradicionālajā Ziemassvētku ra
došajā darbnīcā Saeimas Prezidijs, parlamenta de
putāti un darbinieki kopā ar Rīgas Ukraiņu vidus

Latvijas Tautas frontes muzeju un Barikāžu muzeju. 
Audiovizuālā stāsta mākslinieciskais noformējums 
tapa sadarbībā ar Pēteri Brīniņu. Parlaments šajā 
gaismas festivālā piedalījās jau piekto gadu. 

Saeimas bibliotēkas lasītavā gada nogalē bija 
apskatāma izstāde Rīgas pilij – 500. Izstādi sagata
voja Latvijas Nacionālais vēstures muzejs par godu 
Rīgas pils pastāvēšanas 500. gadadienai. Izstādes 
mērķis – ieskicēt Rīgas pils gadsimtiem seno vēs
turi, īpaši akcentējot pēdējo 100 gadu vēstures 
posmu. Bija apskatāma arī Latvijas Nacionālā vēs
tures muzeja krājuma izstāde Latviešu strēlnieku 

1  1991. gada barikāžu piemiņas ugunskurs
2  Latvijas motokrosa pārstāvju sveikšana
3  Mācībās sekmīgāko jauno basketbolistu, labāko treneru un tiesnešu sveikšana
4  Latvijas paraolimpiskās vienības sveikšana
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kausu izcīņās ziemas sporta veidos aizvadītajā sezo
nā, sveica Latvijas bobsleja, skeletona un kamaniņu 
sporta komandas. Pateicībā par izcīnītajām meda
ļām un augstajiem rezultātiem Saeimas priekšsēdē
tāja sportistiem, treneriem, mediķiem, komandu 
tehniskajiem darbiniekiem un federāciju pārstāv
jiem pasniedza Saeimas priekšsēdētājas atzinības 
rakstus un Latvijas eiro monētu komplektus, kas 
veltīti Latvijas prezidentūrai ES Padomē.

12. jūnijā Saeimas priekšsēdētāja sveica mācī
bās sekmīgākos jaunos basketbolistus, labākos tre
nerus un tiesnešus. Ināra Mūrniece pauda gandarī
jumu par jauniešu talantu un spēju vienlaikus labi 
mācīties, kā arī pateicās treneriem par ieguldījumu 
jauno basketbola zvaigžņu radīšanā. Svinīgajā pasā
kumā Saeimas priekšsēdētāja pasniedza Valdemāra 
Baumaņa kausu sezonas labākajiem spēlētājiem – 
Katei Krēsliņai un Raulam Avenītim, kuri izcēlušies 
ar labu sniegumu basketbola laukumā un demons
trējuši profesionālu izaugsmi. 

Lai pateiktos par augstajiem sasniegumiem, 
aizvadītajā sezonā pārstāvot Latviju pasaules un 

10. novembrī Saeimas namā notika filmas Lat-
vijas valsts simboli pirmizrāde. Tā stāsta par mūsu 
valsts simboliem, to lomu un nozīmi. Notika arī 
diskusija par valstiskumu, Latvijas simboliem un 
jaunatnes patriotismu. Uz pirmizrādi bija aicinā
ti Jūrmalas skolu vēstures skolotāji, skolēni, kā arī 
pašvaldības pārstāvji, jo filma tapusi ar Jūrmalas 
pilsētas domes atbalstu. Tika aicināti arī eksperti, 
kuri bija piedalījušies filmas tapšanā, kā arī Latvijas 
Universitātes Juridiskās fakultātes studenti. 

Lai pateiktos par augstiem sasniegumiem 
sportā un mūsu valsts vārda nešanu pasaulē, uz svi
nīgiem pasākumiem Saeimas namā tika aicināti arī 
dažādu sporta veidu pārstāvji. 27. janvārī Saeimas 
namā viesojās Latvijas vīriešu florbola izlase un de
legācija. Sportistus par augstajiem sasniegumiem – 
piekto vietu 10. pasaules čempionātā florbolā vīrie
šiem – sveica Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs 
Jānis Upenieks.

13. martā Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūr
niece, lai pateiktos par augstajiem sasniegumiem 
pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī pasaules 

Eiropas čempionātos, 29. oktobrī Saeimas priekš
sēdētājas biedre Inese LībiņaEgnere Saeimas namā 
sveica motokrosa pārstāvjus. Uz Saeimu bija aicināti 
2015. gada pasaules čempions motokrosā blakusvā
ģiem Kaspars Stupelis, pasaules čempionāta MX2 
klasē vicečempions Pauls Jonass, Eiropas čempions 
motokrosā kvadricikliem un Eiropas Nāciju kausa 
motokrosā kvadricikliem komandām otrās vietas 
ieguvējs Edgars Meņģelis, kā arī pārējie komandas 
biedri – Kārlis Bolis un Raivis Sootee. Parlamen
tā tika godināti arī sportistu treneri, menedžeri 
un fotogrāfs, kā arī Latvijas Motosporta federāci
jas prezidents Dzintars Jaundžeikars. Savukārt par 
augstajiem sasniegumiem pasaules čempionātā 
vieglatlētikā, pasaules čempionātā paraolimpiska
jā loka šaušanā un pasaules kausā ratiņpaukošanā 
Saeimas priekšsēdētāja 26. novembrī sveica Latvijas 
paraolimpisko vienību. Saeimas priekšsēdētāja svei
ca arī Almu Vītolu, kura džungļu maratonā Brazīlijā 
sieviešu konkurencē izcīnīja pirmo vietu. Pateicībā 
par panākumiem Ināra Mūrniece sportistiem pa
sniedza Saeimas priekšsēdētājas atzinības rakstus.





6.  
DIALOGS AR SABIEDRĪBU
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Komunikācija ar sabiedrību ir būtiska parla
menta darba sastāvdaļa – notiek aktīvs dialogs ar 
sabiedrību, informējot par Saeimas darbu, nodroši
not sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, kā arī vei
cinot privātpersonu līdzdalību parlamenta darbā.

6.1. SAEIMAS DARBA 
ATSPOGUĻOJUMS

Pārskata periodā sagatavotas 1082 preses relīzes. 
Tajās sniegta informācija par Saeimas un Saeimas Pre
zidija darbu, komisiju un apakškomisiju darbu un ak
tualitātēm, tikšanās reizēm ar ārvalstu amatpersonām 
un vizītēm ārvalstīs, kā arī parlamenta organizētajām 
diskusijām, konferencēm un citiem pasākumiem. 
Preses relīzes tika gatavotas arī pirms Saeimas sēdēm 
par tajās izskatāmajiem darba kārtības jautājumiem.

Preses relīzes tiek publicētas Saeimas mājasla
pā www.saeima.lv, kā arī nosūtītas nacionālajiem 
un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, pašvaldī
bām un nevalstiskajām organizācijām. Daļa preses 
relīžu tiek tulkotas un publicētas Saeimas mājasla
pas angļu un franču valodas versijā. 

2015. gadā Saeimā pastāvīgi bija akreditēti 
312 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuru ikdienas 
pienākumi saistīti ar Saeimas darba atspoguļošanu. 
Preses dienests plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem no
drošināja iespēju saņemt arī vienas dienas akreditā
ciju, terminēto vai speciālo akreditāciju. 2015. gadā 
Saeimā notikušas arī vairākas preses konferences.

Izmantojot sociālās platformas Twitter, Flickr, 
YouTube, Instagram un Foursquare, tiek uzrunāta tā 
sabiedrības daļa, kas mazāk izmanto tradicionālos 
plašsaziņas līdzekļus. Sociālo plašsaziņas līdzekļu 
izmantošana ir abpusējs ieguvums – Saeima var pa
vēstīt par jaunāko, svarīgāko un aktuālāko, turpretī 
interesenti var uzdot jautājumus un sniegt komen
tārus un ieteikumus, tādējādi iesaistoties politiska
jos procesos.

Mikroblogu vietnē Twitter Saeimas kontā pub
licētajiem paziņojumiem adresē www.twitter.com/
jekaba11 2015. gadā bija teju 14 tūkstoši sekotāju. 
Starp tiem ir gan Saeimā akreditētie žurnālisti, gan 
valsts un pašvaldību iestādes, gan nevalstiskās orga
nizācijas un citi interesenti. Ceturtdienās no Saeimas 
Sēžu zāles Twitter kontā operatīvi tiek publicēti ziņo
jumi par Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem.

Fotogrāfijās un videomateriālos Saeimas darbs 
atspoguļots interneta vietnēs Flickr un YouTube. 
Flickr Saeimas kontā www.flickr.com/saeima ko
pumā publicēti vairāk nekā 27 000 fotogrāfiju. Tie 
ir fotomirkļi no Saeimas un komisiju sēdēm, dip
lomātiskajām vizītēm un citiem pasākumiem. Šeit 
pieejamas arī 9., 10., 11. un 12. Saeimas deputātu 
un visu atjaunotās Latvijas parlamenta sasauku
mu priekšsēdētāju fotogrāfijas. Flickr kontā ir arī 
Saeimas ēku un interjera fotogrāfijas, kā arī foto
grāfijas no dažādiem pasākumiem Saeimā. 

YouTube Saeimas videokanālā www.youtu
be.com/SaeimaSAB 2015. gadā publicēti gandrīz 
200 videosižetu par Saeimas amatpersonu tikšanās 
reizēm ar ārvalstu viesiem, kā arī citiem ar parla
menta darbu saistītiem notikumiem un pasāku
miem. Kopumā YouTube kanālā augšupielādēti teju 
1200 videosižeti. Kopš decembra informācija par 
Latvijas parlamentu un Saeimas darbu pieejama arī 
videovietnē Vimeo. Jaunizveidotajā kanālā vietnē 
Vimeo – https://vimeo.com/saeima – publicēti aug
stas izšķirtspējas informatīvi un izglītojoši video
materiāli par Latvijas parlamentu.

Saeimas ikdienas darba aizkulisēm fotogrāfijās 
interesenti var sekot līdzi Instagram Saeimas pro
filā https://instagram.com/jekaba11/, kura lietotā
ju skaits pārskata gadā sasniedzis 1200. Tie galve
nokārt ir jaunieši, kuri iepazīstas ar notikumiem 
Saeimā un komentē tos, kā arī piedalās dažādos 
tematiskos konkursos. Instagram profilā kopumā 
publicēts vairāk nekā 2700 fotogrāfiju. Saeima uz

tur arī kontu sociālajā tīklā Foursquare, kur ikviens 
šīs vietnes lietotājs, viesojoties Saeimā, var atzīmēt 
savu atrašanās vietu. 

Fotogrāfijas un videosižeti par Saeimas darbu 
tiek publicēti arī Saeimas mājaslapā, bet jaunākie fo
toattēli, kuros atainots Saeimas darbs, regulāri ekspo
nēti un aktualizēti monitorā Saeimas nama vestibilā. 

Pārskatot parlamentā iepriekš sagatavotos in
formatīvos materiālus, 2015. gadā tika aktualizēta 
informācija faktu lapās un infografikās.

Ceturtdienās pēc Saeimas kārtējās sēdes tika 
organizēts radioraidījums Frakciju viedokļi, kurā 
Saeimas frakciju deputāti tiešraidē Latvijas Radio 
stāstīja par parlamentā skatītajiem jautājumiem, 
pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm.

6.2. SAEIMAS APMEKLĒTĀJU 
DINAMIKA

Būtiska nozīme Saeimas dialogā ar sabiedrību 
ir Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 
(turpmāk arī – Centrs), kas ikvienam iedzīvotā
jam sniedz iespēju klātienē iegūt informāciju par 
Saeimas darbu, iesniegt iesniegumus Saeimai, tik
ties ar deputātiem un amatpersonām, kā arī iepa
zīties ar dažādiem informatīviem materiāliem par 
Saeimu, piemēram, faktu lapām, prezentācijām, vi
deosižetiem, infografikām u. c.

2015. gadā Centru apmeklējuši 1147 cilvēki, 
saņemti 1127 zvani pa Saeimas informatīvo tālruni 
67087321. 

Uzziņas un kontaktinformāciju par Saeimu 
2015. gadā Centra darbinieki snieguši 800 reižu 
(2014. gadā – 966 reizes), informāciju par Saeimas 
darbu – 231 interesentam (2014. gadā – 197 inte
resentiem). 

Saeimas deputāti un amatpersonas 2015. gadā 
tikušies ar 543 apmeklētājiem (2014. gadā – ar 
1008 apmeklētājiem). 

http://www.saeima.lv
http://www.twitter.com/jekaba11
http://www.twitter.com/jekaba11
http://www.flickr.com/saeima
http://www.youtube.com/SaeimaSAB
http://www.youtube.com/SaeimaSAB
https://vimeo.com/saeima
https://instagram.com/jekaba11/
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Apmeklētāju un informācijas centra apmeklētāju un zvanu skaits 8. attēls

Apmeklētāji – 1147

Zvani – 1127

11271147

Apmeklētāju un informācijas centra apmeklētāju un zvanu skaits (pa mēnešiem) 9. attēls
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Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi ikvie
nam ir tiesības vērsties Saeimā ar iesniegumu. Ie
sniegumi ir būtisks informācijas avots, ko Saeimas 
deputāti, komisijas un frakcijas izmanto savā ik
dienas darbā, un tādējādi iesniedzēji reāli piedalās 
likumdošanas procesā. Iesniegumi Saeimā tiek pie
ņemti un izskatīti atbilstoši Saeimas kārtības rullim, 
Iesniegumu likumam, Valsts valodas likumam un 
citiem normatīvajiem aktiem, kā arī labas pārval
dības principiem. 

Pārskata gadā nevalstiskās organizācijas un 
iedzīvotāji iesnieguši 6140 iesniegumus, tostarp 
saņemti četri kolektīvie iesniegumi (Saeima ir 
paredzējusi, ka ne mazāk kā 10 000 pilsoņu var 
vērsties parlamentā ar kolektīvo iesniegumu). 
Lielāko daļu iesniegumu iedzīvotāji parlamentam 
sūtījuši pa pastu, vairāk nekā 1000 iesniegumu 
saņemti elektroniski, arī izmantojot portālu www.
latvija.lv.

Visbiežāk iesniegumos izteikti priekšlikumi 
likumdošanas jautājumos par sociālo, veselības 
aizsardzības jomu, budžeta, nodokļu, juridiska
jiem, tautsaimniecības, valsts pārvaldes un pašval
dību jautājumiem. Iedzīvotāji cita starpā aicinājuši 
pārskatīt plānotās izmaiņas nodokļos, kā arī snie
guši ierosinājumus Piespiedu dalītā īpašuma tie-
sisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās 
izbeigšanas likumam. Iedzīvotāji pauduši viedok
ļus par aktuāliem notikumiem valstī, kā arī vērsu
šies ar sūdzībām par valsts un pašvaldību iestāžu 
un tiesībsargājošo iestāžu darbu. Daudzi izteikuši 
viedokli par Valsts prezidenta vēlēšanām, kā arī 
Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas 
komisijas darbu. Savukārt vairāk nekā 69 000 cil
vēku parakstījuši aicinājumu pieņemt grozījumus 
likumā Par valsts pensijām, kas paredz pensiju 
indeksāciju lielākā apmērā, kā arī rosinājuši līdz 
2018. gadam valstī ieviest obligātās veselības ap
drošināšanas sistēmu.
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Izmantojot likumā doto iespēju iesniegt parla
mentam kolektīvo iesniegumu, pērn privātpersonas 
aicinājušas Saeimu samazināt pievienotās vērtības 
nodokli elektrībai un gāzei, iekasēto akcīzes nodok
li izmantot ceļu remontiem, atcelt pulksteņa laika 
maiņu divas reizes gadā, kā arī nesodīt cilvēkus par 
marihuānas audzēšanu, glabāšanu un nēsāšanu ne
lielos daudzumos. 

Sabiedrisko attiecību birojs katru mēnesi saga
tavo pārskatu par Saeimā saņemtajiem privātperso
nu un nevalstisko organizāciju iesniegumiem, ko 
saskaņā ar Saeimas kārtības rulli izskata Mandātu, 
ētikas un iesniegumu komisija. Komisijā ir divi pār
stāvji no katras Saeimā pārstāvētās frakcijas. Visi 
pārskati ir pieejami Saeimas Mandātu, ētikas un 
iesniegumu komisijas mājaslapā. Sabiedrisko attie
cību birojs katru mēnesi sagatavo arī pārskatu par 
Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbu, 
un tas ir pieejams Saeimas mājaslapā.

Apmeklētāju un informācijas centra sniegto uzziņu skaits, 
kontaktinformācija par Saeimu un informācija par Saeimas darbu 10. attēls
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SAEIMAS DARBA NODROŠINĀŠANA
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vajā vadībā un Saeimas Kancelejas struktūrvienī
bās: Saeimas administratīvo vadību ar 2015. gada 
12. oktobri nodrošina Saeimas Prezidija iecelts 
Saeimas Administrācijas ģenerālsekretārs, kā arī 
administratīvās vadības sastāvā un Saeimas Ad
ministrācijas ģenerālsekretāra pakļautībā esošas 
amatpersonas – Saeimas Kancelejas direktors un 

Minētie normatīvie akti pieņemti, pamato
joties uz pasaules valstu, tostarp Baltijas valstu 
un Ziemeļvalstu, parlamentu pieredzi adminis
tratīvās pārvaldības jomā, kā arī nepieciešamību 
pilnveidot Saeimas Administrācijas darbu, un tie 
noteic, ka ar 2015. gada 12. oktobri tiek veiktas 
šādas strukturālas izmaiņas Saeimas administratī

7.1. PERSONĀLA VADĪBA
Saeimas personāla vadības jomā darbs tika plā

nots un īstenots, pamatojoties uz noteiktajiem mēr
ķiem un uzdevumiem, kas vērsti uz to, lai sadarbī
bā ar citām Saeimas struktūrvienībām stiprinātu 
cilvēkresursu kapacitāti un profesionalitāti, īstenotu 
taisnīgu un objektīvu darbinieku atlīdzības un moti
vēšanas sistēmu, realizētu efektīvu personāla apmācī
bu un attīstību, nodrošinātu objektīvu, kompetencēm 
atbilstošu darbinieku darba izpildes novērtēšanu, kā 
arī īstenotu normatīvajiem aktiem atbilstošu perso
nāla dokumentu pārvaldību un darba tiesisko attiecī
bu risināšanu Saeimas struktūrvienībās. 

STRUKTURĀLĀS UN SATURISKĀS 
IZMAIŅAS SAEIMAS 
ADMINISTRATĪVAJĀ VADĪBĀ

Sakarā ar Saeimas Administrācijas izveido
šanu un Saeimas administratīvās vadības struk
turālajām izmaiņām 2015. gada otrajā pusē tika 
pārskatīti prioritārie darba uzdevumi, nemainot 
noteiktās personāla vadības pamatnostādnes. Iz
maiņas tika veiktas atbilstoši Saeimas Prezidija 
2015. gada 10. septembra lēmumam Par Saeimas 
administratīvās vadības nolikuma apstiprināšanu 
(turpmāk – Saeimas administratīvās vadības noli-
kums), Saeimas Prezidija 2015. gada 10. septembra 
lēmumam Grozījumi Saeimas Prezidija 2015. gada 
19. janvāra lēmumā “Par Saeimas Kancelejas un 
citu Saeimas struktūrvienību amatu (štatu) saraks-
tu”, Saeimas Prezidija 2015. gada 10. septembra 
lēmumam Grozījumi Saeimas Prezidija 2010. gada 
1. marta lēmumā “Par Saeimas Kancelejas un citu 
Saeimas struktūrvienību amatu katalogu, mēneš-
algu grupām un mēnešalgu diapazonu”, kā arī 
2015. gada 15. oktobrī pieņemtajiem grozījumiem 
Saeimas kārtības rullī. 

Saeimas organizatoriskās struktūras shēma pēc strukturālajām izmaiņām 
(no 2015. gada 12. oktobra)  12. attēls
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piemaksu un pabalstu apmēra diapazonu un tā
dējādi radot struktūrvienību vadītājiem papildu 
iespēju budžeta resursu ietvaros elastīgāk piemērot 
un diferencēt darbinieku motivēšanas monetāros 
instrumentus.

2015. gada otrajā pusē tika pārskatīti darbinie
ku atlīdzību un motivēšanas sistēmu reglamentējo
šie normatīvie akti un dokumenti, izstrādāti attie
cīgi grozījumi un iekšējie normatīvie akti atbilstoši 
Saeimas administratīvās vadības nolikumā, kā arī 
2015. gada 15. oktobra grozījumos Saeimas kār
tības rullī noteiktajām strukturālajām izmaiņām 
Saeimas Kancelejā un Saeimas administratīvās va
dības sastāvā: 
• ar Saeimas Prezidija 2015. gada 2. novembra 

lēmumu apstiprināti grozījumi Saeimas Prezi
dija 2010. gada 1. marta lēmumā Par Saeimas 
Kancelejas un citu Saeimas struktūrvienību 
amatu katalogu, mēnešalgu grupām un mēne-
šalgu diapazonu un apstiprināts Saeimas Ad-
ministrācijas un citu Saeimas struktūrvienību 
amatu (štatu) saraksts;

• ar Saeimas Prezidija 2015. gada 2. novembra 
lēmumu jaunā redakcijā apstiprināti Saeimas 
Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienī-
bu darbinieku atlīdzības noteikumi; 

• ar Saeimas Prezidija 2015. gada 9. novembra 
lēmumu apstiprināti grozījumi Saeimas Prezi
dija 2014. gada 15. septembra lēmumā Saeimas 
darbinieku veselības un nelaimes gadījumu ap-
drošināšanas noteikumi un lēmumā Saeimas 
deputātu veselības un nelaimes gadījumu apdro-
šināšanas noteikumi.
2015. gadā tika sasniegts gada sākumā noteik

tais mērķis – sadarbībā ar attiecīgo struktūrvienību 
vadītājiem uzsākt amatu paraugaprakstu izstrādi, 
pilnveidot un aktualizēt amatu aprakstus atbilstoši 
izmaiņām amatu funkcijās un pienākumu sadalī
jumā, kā arī nodrošināt, lai amatu aprakstu saturs 

rālo izmaiņu sekmīgai īstenošanai. Personāla vadī
bas jomā tie ir saistīti ar darba tiesisko jautājumu 
risināšanu Saeimas struktūrvienībās (grozījumi 
darba līgumos, amatu aprakstu aktualizēšana un 
sagatavošana, darbinieku informēšana un konsul
tēšana), apjomīgu iekšējā normatīvā regulējuma un 
attiecīgās dokumentācijas izstrādi un aktualizēša
nu, kā arī izmaiņām Personāla vadības sistēmā un 
Personāla nodaļas atbildībā esošajās Saeimas iekš
tīkla un mājaslapas sadaļās. 

SAEIMAS DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS UN 
MOTIVĒŠANAS SISTĒMA

Pārskata gadā tika nodrošināta atlīdzības sis
tēmas atbilstība Saeimas Prezidija noteiktajai kār
tībai, veikti pasākumi Saeimas darbinieku motivē
šanas sistēmas pilnveidošanai, kā arī izstrādāti un 
aktualizēti atlīdzības un motivēšanas sistēmu regla
mentējošie iekšējie normatīvie akti.

2015. gada sākumā tika sagatavots un ar 
Saeimas Prezidija 2015. gada 19. janvāra lēmumu 
apstiprināts Saeimas Kancelejas un citu Saeimas 
struktūrvienību amatu (štatu) saraksts, kā arī gro
zījumi Saeimas Prezidija 2010. gada 1. marta lēmu
mā Par Saeimas Kancelejas un citu Saeimas struk-
tūrvienību amatu katalogu, mēnešalgu grupām 
un mēnešalgu diapazonu, iekļaujot tajos izmaiņas 
atbilstoši grozījumiem ārējos normatīvajos aktos, 
kā arī izmaiņas sakarā ar amatu (Saeimas tehnisko 
sekretāru, noliktavas pārziņu) funkciju pārskatīša
nu un pārdali. 

Atbilstoši 2014. gada 30. oktobrī Saeimas pie
ņemtajiem grozījumiem Valsts un pašvaldību insti-
tūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības liku-
mā sagatavoti un ar Saeimas Prezidija 2015. gada 
19. janvāra lēmumu apstiprināti grozījumi Saeimas 
Kancelejas un citu Saeimas struktūrvienību atlīdzī-
bas noteikumos, mainot darbiniekiem piešķiramo 

Saeimas Administrācijas izpilddirektors; struktūr
vienības Saeimas Kanceleja nosaukums tiek aizstāts 
ar nosaukumu Saeimas Administrācija, paredzot, ka 
Saeimas Administrācijai tiek nodotas Saeimas Kan
celejas funkcijas, tās sastāvā tiek iekļautas Saeimas 
Kancelejas (struktūrvienība līdz Saeimas Adminis
trācijas izveidošanai) nodaļas (darbinieku skaits 
strukturālo izmaiņu dēļ netiek palielināts).

Tika noteikts šāds Saeimas administratīvās va
dības atbildības jomu sadalījums:
• Saeimas Administrācijas ģenerālsekretārs ir 

atbildīgs par Saeimas Administrācijas darbu 
kopumā, un viņa tiešā pakļautībā ir Saeimas 
Kancelejas direktors, Saeimas Administrācijas 
izpilddirektors, Personāla nodaļa, Protokola 
nodaļa, Informācijas nodaļa, kā arī Saeimas 
komisiju darbinieki, kuru darba saturu nosaka 
attiecīgās komisijas priekšsēdētājs;

• Saeimas Kancelejas direktors ir atbildīgs par 
Dokumentu nodaļas, Stenogrammu nodaļas 
un Tehnikas nodaļas funkciju izpildi;

• Saeimas Administrācijas izpilddirektors ir at
bildīgs par Ekspluatācijas nodaļas, Finanšu no
daļas, Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta 
nodaļas, kā arī par Saeimas autobāzes funkciju 
izpildi. 

• Saskaņā ar Saeimas administratīvās vadības 
nolikuma 1. punktu Saeimas Administrācijas 
mērķis ir nodrošināt visu nepieciešamo atbal
stu Saeimas funkciju izpildei un Saeimas depu
tātiem, lai viņi varētu īstenot Latvijas Republi
kas Satversmē, Saeimas kārtības rullī un citos 
normatīvajos aktos viņiem noteiktās funkcijas.
Lai nodrošinātu personāla vadības prioritāšu 

īstenošanu un Saeimas struktūrvienību darba ne
pārtrauktību sakarā ar minētajām strukturālajām 
izmaiņām, 2015. gada septembrī, Personāla nodaļai 
sadarbojoties ar citām Saeimas struktūrvienībām, 
tika noteikti un turpmāk veikti uzdevumi struktu
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mācību iestādēs mācījās 57 Saeimas darbinieki, to 
skaitā 23 Saeimas deputātu palīgi), gan kvalifikāci
jas paaugstināšanas pasākumos. 

Saskaņā ar Saeimas Administrācijas un citu 
Saeimas struktūrvienību darbinieku kvalifikāci-
jas paaugstināšanas noteikumiem, kā arī atbilstoši 
Saeimas Kancelejas direktora (gada sākumā) un 
Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāres (gada 
otrajā pusē) apstiprinātajam mācību plānojumam 
budžeta resursu ietvaros tika nodrošināta kvalifi
kācijas paaugstināšana 194 Saeimas darbiniekiem 
406 dažādos kvalifikācijas paaugstināšanas pasāku
mos, ko organizēja 37 dažādi apmācības pakalpoju
mu sniedzēji. 

Saskaņā ar Saeimas struktūrvienību organizēto 
informatīvo un izglītojošo pasākumu plānu veikta 
arī darbinieku iekšējā apmācība (tās nodrošināša
nai nepiesaistot budžeta līdzekļus). Apmācību īs
tenoja Saeimas Administrācijas struktūrvienības, 
organizējot Saeimas darbiniekiem seminārus un 
informatīvus pasākumus par dažādiem aktuāliem 
tematiem: darba laika elektroniskās uzskaites sis
tēmas lietošana un darba laika uzskaites tiesiskais 
regulējums (Personāla nodaļa, Finanšu nodaļa); 
darbinieku darba izpildes novērtēšana, tai skaitā 
novērtēšanas elektroniskās sistēmas lietošana (Per
sonāla nodaļa); informācijas tehnoloģiju drošības 
jautājumi un bibliotēkas pakalpojumi (Informācijas 
nodaļa) u. c. 

PERSONĀLA VADĪBAS 
OPERACIONĀLĀS UN PERSONĀLA 
DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS 
FUNKCIJAS NODROŠINĀŠANA

Pārskata gadā tika turpināta personāla va
dības operacionālās un dokumentu pārvaldības 
funkcijas pilnveidošana, paplašinot informācijas 

ma (modulis Darbinieku darba izpildes novērtēša-
na). Tās lietotāju skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu palielinājies par 16 %. 

Atbilstoši Saeimas Administrācijas un citu 
Saeimas struktūrvienību darbinieku darba izpil-
des novērtēšanas noteikumos paredzētajai kārtībai 
2015. gada sākumā tika nodrošināta darbinieku 
darba izpildes ikgadējā novērtēšana par 2014. gadu, 
kā arī gada laikā novērtēti tie darbinieki (kopu
mā 205 darbinieki), ar kuriem 2014. gada beigās 
un 2015. gadā nodibinātas darba tiesiskās attiecī
bas un kuri atsākuši pildīt amata pienākumus pēc 
ilgstošas prombūtnes. 

Ņemot vērā gada sākumā noteikto mērķi, kā arī 
izmaiņas Saeimas administratīvās vadības struktūrā, 
pārskata gadā sagatavoti un ar Saeimas Prezidija 
2015. gada 2. novembra lēmumu apstiprināti 
Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūr-
vienību darba izpildes novērtēšanas noteikumi, tā
dējādi pilnveidojot un aktualizējot darba izpildes 
novērtēšanas procesa normatīvo regulējumu. 

DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJAS 
PAAUGSTINĀŠANAS PLĀNOŠANAS 
UN ORGANIZĒŠANAS PROCESA 
NODROŠINĀŠANA

Saskaņā ar Personāla nodaļas rīcībā esošo 
informāciju pārskata gada beigās 86 % Saeimas 
Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību 
darbinieku bija augstākā izglītība, 8 % – vidējā iz
glītība un 6 % – vidējā profesionālā izglītība; 73 % 
Saeimas deputātu palīgu bija augstākā izglītība, 
23 % – vidējā izglītība un 4 % – vidējā profesionālā 
izglītība. 

Ik gadu darbinieki turpina paaugstināt profe
sionālo kvalifikāciju, papildinot zināšanas gan aug
stākajās mācību iestādēs (2015. gadā augstākajās 

ietvertu precīzi un skaidri formulētus amata pienā
kumus, amata prasības, kompetences, tiesības un 
atbildību. Kopumā pārskata gadā grozīti un pilnvei
doti (tai skaitā sakarā ar amatu paraugaprakstu iz
strādi) 58 amatu apraksti. Sakarā ar jaunu amatu iz
veidošanu un būtiskām izmaiņām amatu funkcijās, 
sagatavoti un apstiprināti 20 jauni amatu apraksti. 

Tika turpināta struktūrvienību vadītāju apmā
cības programmas apguve vadības prasmju attīs
tīšanai, veikti pasākumi, lai efektīvāk koordinētu 
un pilnveidotu jauno darbinieku ievadīšanu darbā. 
Būtiski pilnveidotas administratīvās vadības un 
struktūrvienību savstarpējās sadarbības formas un 
iekšējās komunikācijas process.

DARBINIEKU DARBA IZPILDES 
NOVĒRTĒŠANAS PROCESA 
ĪSTENOŠANA UN PILNVEIDOŠANA

Lai nodrošinātu darba izpildes novērtēša
nas procesa sekmīgu īstenošanu Saeimas Prezidi
ja noteiktajā kārtībā, 2015. gadā veikti pasākumi 
informatīvā, metodiskā un tehnoloģiskā atbalsta 
stiprināšanai, kā arī šā procesa tiesiskā regulējuma 
pilnveidošanai.

Pārskata gadā īpaša uzmanība veltīta to dar
binieku informēšanai un konsultēšanai, ar ku
riem darba tiesiskās attiecības nodibinātas pēc 
12. Saeimas darba uzsākšanas – gada sākumā at
tiecīgajās Saeimas struktūrvienībās tika organizēti 
informatīvi pasākumi par darba izpildes novērtē
šanas kārtību, sniegtas individuālas konsultācijas 
darbiniekiem, kā arī nodrošināta iespēja Saeimas 
iekštīklā iepazīties ar novērtēšanas procesa norma
tīvo regulējumu un metodiskajiem norādījumiem. 

Būtisku tehnoloģisko atbalstu darba izpildes 
novērtēšanas procesā un tā administrēšanā sniedza 
2014. gadā ieviestā novērtēšanas elektroniskā sistē
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Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas jomas 13. attēls

Valodu apguve

Mācības struktūrvienību vadītājiem

Informātika un datorzinības

Valsts valodas attīstības jautājumi

Vadības zinības, sociālpsiholoģija un sabiedriskās attiecības

Normatīvo aktu izpratne un piemērošana

Dokumentu pārvaldība (lietvedība un arhīvs)

Ar amata specifiku saistītie jautājumi

Citi temati

Obliģātās profesionālās mācības
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tehnoloģiju izmantošanu personāla vadības opera
cionālajā darbā, attīstot esošās un ieviešot jaunas 
elektroniskās sistēmas personāla vadības admi
nistrēšanā, nodrošinot informācijas pieejamību 
un metodisko atbalstu būtiskās darba tiesisko at
tiecību jomās, kā arī aktualizējot, pilnveidojot un 
izstrādājot jaunu iekšējo normatīvo regulējumu un 
personāla dokumentāciju.

Lai optimizētu un modernizētu samērā kom
plicēto darba laika uzskaites procesu, pārskata gada 
oktobrī tika ieviesta darba laika uzskaites elektro
niskā sistēma IBM Notes vidē – Personāla vadības 
sistēmas modulis Darba laika uzskaite. Lai sistēmu 
efektīvi ieviestu, veikta tās lietotāju apmācība un in
formatīvais darbs Saeimas struktūrvienībās. 

2015. gadā tika pārskatīta Saeimas amatu 
(profesiju) klasifikācijas atbilstība Ministru kabi
neta 2010. gada 18. maija noteikumiem Nr. 461 
Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai at-
bilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pa-
matprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas 
un aktualizēšanas kārtību (turpmāk – Profesiju 
klasifikators), kā arī izstrādāti un Labklājības mi
nistrijai iesniegti priekšlikumi par nepieciešama
jiem grozījumiem Profesiju klasifikatorā. Saeimas 
Administrācijas iesniegtie priekšlikumi jaunu pro
fesiju (Saeimas Prezidija locekļu biroja vadītāja un 
padomnieka, Saeimas komisijas un frakcijas kon
sultanta, Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāra, 
Juridiskā biroja padomnieka u. c. amatu) iekļauša
nai Profesiju klasifikatorā, kā arī profesiju pamat
uzdevumu papildināšanai tika atbalstīti un iekļauti 
2015. gada 22. augusta un 2015. gada 22. decembra 
grozījumos Profesiju klasifikatorā. Pamatojoties uz 
minētajām izmaiņām, veikti attiecīgi grozījumi dar
binieku darba līgumos.

Tika aktualizēti darba tiesiskās attiecības, dar
ba kārtību un darba laika organizāciju reglamen
tējošie iekšējie normatīvie akti un izstrādāti jauni 

Darbinieku mainība 14. attēls
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kas nodrošināja SSZIS lietotāju reģistrēšanu, prezi
dentūras pasākumiem reģistrēto dalībnieku saraksta 
uzturēšanu, pasākumu darba kārtību veidošanu (re
diģēšanu un vadīšanu), debašu vadības nodrošinā
šanu, darba kārtības un debašu informācijas dina
misku attēlošanu uz Sēžu zāles vizuālās informācijas 
attēlošanas iekārtām, kā arī informācijas attēlošanu 
pasākuma vadītāja monitorā. Izveidotais modulis 
ļāva dalībniekiem operatīvi sekot līdzi darba kārtī
bai, runātāju prezentācijām un debašu norisei. Tā kā 
modulis atspoguļoja ne tikai runātāju sarakstu, bet 
arī runas ilgumu, tika dota iespēja izteikties visiem 
debatēs pieteiktajiem runātājiem. 

Parlamenta interneta vietne tiek regulāri papil
dināta – Saeimas mājaslapā regulāri aktualizēta da
tubāze par deputātu aktivitāti Saeimas sēdēs; izvei
dots reģistrs par katra deputāta aktivitāti, ziņojot un 
debatējot par izskatāmajiem jautājumiem; sastādīts 
Saeimā izskatāmo (arī noraidīto) likumprojektu, 
pieņemto likumu un lēmumu alfabētiski tematis
kais rādītājs; aktualizēti informatīvie materiāli par 
Saeimas darbu (faktu lapas, infografikas u. c.).

Informācija par būtiskākajiem 2016. gadā gai
dāmajiem grozījumiem likumos, Saeimas nama 
vēsturi un citiem videomateriāliem pieejama arī 
jaunizveidotajā videovietnē Vimeo.

7.3. DARBS AR STENOGRAMMĀM
Saeimas sēžu rediģētās un noformētās steno

grammas tika ievietotas Saeimas mājaslapā un 
tiešsaistē elektroniski pārsūtītas Latvijas Republi
kas oficiālajam izdevumam Latvijas Vēstnesis pub
licēšanai. Kopējais stenogrammu lappušu skaits 
2015. gadā bija 7446 lappuses, par 1818 lappusēm 
vairāk nekā 2014. gadā (5628 lpp.).

Līdztekus Saeimas sēžu, atbilžu uz deputā
tu jautājumiem, kā arī radioraidījuma Frakciju 
viedokļi norises atspoguļošanai stenogrammās 

7.2. JAUNIE PROJEKTI

SAEIMAS MĀJASLAPA INTERNETĀ 
UN INFORMĀCIJAS SISTĒMU 
PILNVEIDOŠANA

2015. gadā Saeimas mājaslapas sadaļa Saeimas 
sēdes darba kārtība papildināta ar jaunu apakšsada
ļu, kurā pieejami dokumenti, kas tiks izskatīti kādā 
no nākamajām Saeimas sēdēm, bet nav iekļauti 
izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Šī jaunizveido
tā apakšsadaļa ļauj lietotājam ērtāk sekot līdzi li
kumdošanas procesam. Savukārt Saeimas iekštīkla 
sadaļā Veidlapu reģistrs pievienotas tādu veidlapu 
sagataves, kas nepieciešamas Saeimas sēdēs (piemē
ram, iesniegums par darba kārtības punkta izslēg
šanu; kļūdu balsojumā; pārtraukuma izsludināšanu 
u. c.). Veidlapas sagatavotas atbilstoši Saeimas kār
tības rullim, un tās ir iespējams iesniegt gan pirms 
Saeimas sēdes, gan sēdes laikā. 

Saeimas iekštīkla sadaļā Par mums 2016. gadā 
būs pieejama jauna apakšsadaļa Reprezentācijas dā-
vanas un suvenīri [reprezentācijas dāvanas (mākslas 
priekšmetus, dārgmetālu izstrādājumus, lietišķās 
mākslas izstrādājumus, monētas, grāmatas un suvenī
rus ar Saeimas simboliku) pasniedz Saeimas deputāti 
un darbinieki, atrazdamies vizītēs ārvalstīs, pieņemot 
viesus un tiekoties ar sadarbības partneriem Latvijā]. 

Paplašinot informācijas tehnoloģiju izmanto
šanu personāla vadības operacionālajā darbā, pār
skata gadā modernizēts darba laika uzskaites pro
cess – ieviesta darba laika uzskaites sistēma IBM 
Notes vidē (Personāla vadības sistēmas modulis 
Darba laika uzskaite).

Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumu 
nodrošināšanai izstrādāts un ieviests programm
nodrošinājums – Saeimas Sēžu zāles informatīvās 
sistēmas (SSZIS) prezidentūras pasākumu modulis, 

normatīvie akti atbilstoši iekšējām strukturālajām 
izmaiņām, kā arī grozījumiem ārējos normatīva
jos aktos [grozījumi Saeimas Prezidija 2013. gada 
11. novembra lēmumā Saeimas Kancelejas un citu 
Saeimas struktūrvienību darba kārtības noteiku-
mi (apstiprināti ar Saeimas Prezidija 2015. gada 
12. janvāra lēmumu), Saeimas Administrācijas un 
citu Saeimas struktūrvienību darba kārtības notei-
kumi (apstiprināti jaunā redakcijā ar Saeimas Pre
zidija 2015. gada 2. novembra lēmumu), Saeimas 
Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību 
darba laika uzskaites noteikumi (apstiprināti jaunā 
redakcijā ar Saeimas Prezidija 2015. gada 2. novem
bra lēmumu)]. 

Pārskatīta un atbilstoši strukturālajām izmai
ņām aktualizēta personāla dokumentācija, kā arī 
nodrošināta darba līguma nosacījumu grozīšana 
575 gadījumos (mainot darbinieka amatu, amata 
pienākumus, darba līguma termiņu, darba laiku, 
mēnešalgu un citus darba līguma noteikumus). 

SAEIMAS PERSONĀLA SASTĀVS UN TĀ 
MAINĪBAS RĀDĪTĀJI

Saskaņā ar Personāla nodaļas statistikas datiem 
pārskata perioda beigās, proti, 2015. gada 31. de
cembrī, Saeimā strādāja 483 darbinieki (430 štata 
vienības). 

Pārskata gadā noslēgti 77 darba līgumi, to skai
tā 50 darba līgumi ar deputātu palīgiem. Darba 
tiesiskās attiecības izbeigtas ar 64 darbiniekiem, to 
skaitā ar 31 deputātu palīgu. No visiem darba tiesis
ko attiecību izbeigšanas gadījumiem darba līguma 
izbeigšanas pamats bija šāds: darba līguma termi
ņa izbeigšanās – 17 (26,6 %) gadījumos, darbinieka 
uzteikums – 33 (51,6 %), darba devēja un darbinie
ka vienošanās – 12 (18,7 %) un darba devēja uztei
kums – 2 (3,1 %) gadījumos.
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Stenogrammu apjoms 15. attēls

Saeimas sēžu stenogrammas – 4204 lpp.

Jautājumu un atbilžu sēžu stenogrammas – 132 lpp.

Saeimas komisiju sēžu stenogrammas – 343 lpp.

Parlamentārās izmeklēšanas komisiju
sēžu stenogrammas – 2304 lpp.

Radioraidījuma “Frakciju viedokļi”
stenogrammas – 463 lpp.
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5 %
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6 %

tika atšifrēti Zolitūdes traģēdijas parlamentārās 
izmeklēšanas komisijas (21 sēdes stenogram
ma –1294 lpp.) un Parlamentārās izmeklēšanas 
komisijas par valstij piederošo 75 % bankas “Ci
tadele” akciju pārdošanas procesa virzību, pārdo
šanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma ter
miņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas 
līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem, 
pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecī
bu pakalpojumiem pārdošanas procesā (25 sēžu 
stenogrammas – 1010 lpp.) sēžu audioieraksti. 
Tika sagatavotas arī Juridiskās komisijas darba 
grupas Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai papla-
šināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai sēžu 
stenogrammas (191 lpp.), kā arī atsevišķu Saeimas 
komisiju (Juridiskās komisijas, Valsts pārvaldes 
un pašvaldības komisijas, Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko 
lietu komisijas) sēžu stenogrammas (343 lpp.). 

Savukārt prezidentūras ES Padomē parlamen
tārās dimensijas sagatavošanas un norises laikā tika 
izlasītas, rediģētas un atbilstoši noteiktajām prasī
bām noformētas aptuveni 600 lappuses.

Likumdošanas procesa nodrošināšanā saskaņā 
ar Saeimas kārtības ruļļa 94. un 106. pantu piedalās 
valsts valodas speciālisti, kā arī datorizētās doku
mentu apstrādes speciālisti, iesaistoties likumpro
jektu sagatavošanā izskatīšanai 2. un 3. lasījumā, kā 
arī atbilstoši noteikumiem noformējot pieņemtos 
likumus izsludināšanai.

Pārskata gadā tika veikta izskatīšanai Saeimā 
iesniegto likumprojektu rediģēšana un korektūra, 
nodrošinot to terminoloģisko un stilistisko vienvei
dību, atbilstību literārās valodas normām.

Valsts valodas speciālistu darbā nozīmīgu vie
tu ieņēma Saeimas Prezidija dokumentu (Prezidija 
lēmumi, atzinumi par saņemtajiem likumprojek
tiem, Prezidija sēžu protokoli), atsevišķu Saeimas 
struktūrvienību sagatavoto materiālu (nolikumi, 

Datorizētās dokumentu apstrādes biroja darba apjoms 16. attēls

Saeimas dokumenti (likumi, paziņojumi,
starptautiskie līgumi un konvencijas) – 4104 lpp.

Saeimas Prezidija dokumenti – 2057 lpp.

Dokumenti Latvijas prezidentūras ES Padomē
parlamentārās dimensijas pasākumiem – 808 lpp.

Citi (likumprojektu pavadvēstules,
materiāli Saeimas Administrācijai,
Baltijas Asamblejai u. c.) – 2410 lpp.

22 %

44 %
26 %

8 %
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noteikumi, rīkojumi, instrukcijas, akti, vēstules, 
pārskati, amatu apraksti, ar vizītēm saistītie mate
riāli), Saeimas augstāko amatpersonu runu, Baltijas 
Asamblejas un dažādu konferenču dokumentu re
diģēšana un korektūra.

Likumprojektu sagatavošanas un izskatīšanas 
gaitā tika nodrošināta redakcionālo un korektūras 
labojumu ievadīšana tekstos, dokumentu nofor
mēšana, to elektroniska pārsūtīšana attiecīgajām 
struktūrvienībām, kā arī pieņemto likumu nofor
mēšana un sagatavošana publicēšanai.

7.4. TULKOJUMU NODROŠINĀŠANA
Saeimas deputātu starptautiskās sadarbības 

ietvaros tika nodrošināta visu nepieciešamo doku
mentu un materiālu rakstveida un mutvārdu tulko
šana. Rakstveida tulkojumu apjoms 2015. gadā bija 
2190 lappuses (2014. gadā – 1759 lpp.); 629 lappu
ses tika pārtulkotas no angļu valodas latviešu valo
dā, 1091 lappuse – no latviešu valodas angļu valodā, 
tostarp Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklē
šanas komisijas galaziņojums. Lielu apjomu veidoja 
ar Latvijas prezidentūras ES Padomē parlamentārās 
dimensijas pasākumu organizēšanu un īstenošanu 
saistītie pieprasījumi. Kopumā prezidentūras vaja
dzībām tika pārtulkotas aptuveni 1370 lappuses, no 
tām 470 lappuses – no franču valodas latviešu valo
dā un no latviešu valodas franču valodā.

Rakstveida tulkojumus (tāpat kā iepriekšējos ga
dos) raksturo salīdzinoši neliels apjoms, bet tiem ir 
steidzamības statuss (ziņas presei un korespondence). 

Pārskata gadā tika nodrošināts sinhronais un 
secīgais tulkojums Saeimas rīkotajos pasākumos 
Latvijas prezidentūras ES Padomē parlamentārās 
dimensijas ietvaros, diskusijās, semināros, Saeimas 
sēdēs, Saeimas komisiju un deputātu tikšanās laikā 
ar ārvalstu viesiem un ekspertiem, ārvalstu vēst
niekiem, kā arī ārvalstu viesu oficiālo vizīšu laikā 

Rakstveida tulkojumu apjoms (lpp.) 17. attēls
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• likumdošanas dokumenti (likumdošanas ini
ciatīvas, ar tām saistītie dokumenti) – 675;

• iestāžu dokumenti (iestāžu un valsts amatper
sonu iesniegumi, priekšlikumi) – 3921;

• privātpersonu dokumenti (privātpersonu, to 
skaitā sabiedrisko un citu organizāciju, iesnie
gumi, sūdzības, priekšlikumi, arī tie, kuri attie
cas uz likumdošanas jautājumiem) – 6046;

• saimnieciskie dokumenti (iestāžu, valsts amat
personu un privāto tiesību juridisko personu 
iesniegumi, kas saistīti ar saimnieciskiem jau
tājumiem) – 392;

• nereģistrējamā korespondence – ielūgumi, ko
respondence ar atzīmi Personīgi, informatīvie 
materiāli u. tml. – 4271.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu 

saņemto dokumentu skaits samazinājies par 6 %.
Pārskata gadā elektroniski saņemti 2572 do

kumenti, to skaitā 1206 – ar drošu elektronisko pa
rakstu; 17 % no kopējā saņemto dokumentu skaita 
saņemti elektroniski. 

Elektroniski saņemto dokumentu skaits sa
līdzinājumā ar 2014. gadu palielinājies par 14 %, ar 
drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu 
skaits – par 42 %. Analizējot datus par elektroniski 
saņemto dokumentu sūtīšanas kanāliem, secināts, 
ka 2149 elektroniskie dokumenti sūtīti pa Saeimas 
oficiālo epastu saeima@saeima.lv. Izmantojot tieš
saistes kanālus, saņemti 387 dokumenti, savukārt 
no portāla www.latvija.lv saņemti 36 dokumenti.

Pārskata gadā tālākai virzībai nodoti 4835 iek
šējās aprites dokumenti, kas ir par 13 % mazāk nekā 
iepriekšējā gadā.

2015. gadā nosūtīti 10 753 dokumenti, izman
tojot: 
• VAS “Latvijas Pasts” un DHL Latvia, TNT Lat-

via – 7827; 
• faksimilu – 40;
• Saeimas kurjeru – 1571;

(Gruzijas prezidenta un premjerministra, Maro
kas Karalistes un Azerbaidžānas ārlietu ministru, 
Turcijas Eiropas Savienības lietu ministra, vairāku 
Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātu un citu ES 
iestāžu, kā arī citu valstu parlamentu pārstāvju un 
delegāciju vizīšu laikā). 

2015. gadā tika nodrošināts mutvārdu tulko
jums 53 pasākumos, kuros Saeimas amatpersonas 
tikās ar ārvalstu vēstniekiem, kā arī Saeimas komi
siju un deputātu grupu sadarbībai ar citu valstu par
lamentiem tikšanās laikā ar ārvalstu viesiem.

Saeimas tulki nodrošināja mutvārdu tulkoju
mu arī ārpus Latvijas robežām, piemēram, Sociālo 
un darba lietu komisijas priekšsēdētājas dalībai 
konferencē Briselē par Eiropas Savienības finanšu 
pārvaldību (konferences ietvaros mutvārdu tulko
jums tika nodrošināts arī Saeimas priekšsēdētājas 
sniegtajā preses konferencē), Baltijas Asamblejas 
un Baltijas Padomes sesijā Viļņā, Sociālo un darba 
lietu komisijas priekšsēdētājas dalībai ES dalībval
stu parlamentu sociālo lietu komisiju priekšsēdētā
ju sanāksmē Luksemburgā. 

Kopējais mutvārdu tulkojumu apjoms bija ap
tuveni 410 stundas (2014. gadā – 260 stundas).

Tika nodrošināta dokumentu un materiā
lu rakstveida un mutvārdu tulkošana arī fran
ču valodā – kopumā tika iztulkotas vairāk nekā 
400 lappuses (ziņojumi presei, tulkojumi Latvijas 
prezidentūras ES Padomē parlamentārās dimensi
jas pasākumiem – programmas, vēstules, uzrunas, 
pārskati, bukleti u. c. materiāli un dokumenti), kā 
arī nodrošināts sinhronais un secīgais tulkojums 
Saeimas rīkoto sanāksmju un oficiālo vizīšu laikā.

Saeimas mājaslapā tika ievietoti informācijas 
un dokumentu tulkojumi franču valodā arī pēc Lat
vijas prezidentūras ES Padomē parlamentārās di
mensijas pasākumiem (informācija par parlamenta 
darbu franču valodā atrodama adresē http:www.
saeima.lv/fr).

7.5. DOKUMENTU PLŪSMAS 
NODROŠINĀŠANA

SAEIMĀ SAŅEMTĀS, NOSŪTĀMĀS 
UN IEKŠĒJĀS KORESPONDENCES 
NODROŠINĀŠANA

Saeimā saņemtās, nosūtāmās un iekšējās ko
respondences aprite notiek saskaņā ar Saeimas 
korespondences aprites kārtību. Saeimas korespon
dence tiek reģistrēta un sistematizēta Elektronisko 
dokumentu informatīvajā sistēmā (ELDIS). Sistē
ma nodrošina Saeimas struktūrvienību lietvedības 
procesu automatizāciju, centralizētu dokumentu 
apriti, sasaisti starp saņemtajiem, nosūtāmajiem, 
iekšējiem un arhivētajiem dokumentiem, sistēmā 
veikto darbību vēsturi, dažāda līmeņa meklēšanas 
iespējas, dokumentu pievienošanu, skenēšanu un 
uzglabāšanu elektroniskā formātā, kā arī dokumen
tu sistematizāciju lietās un reģistru veidošanu. 

Pārskata gadā pilnveidota 12. Saeimas darbības 
sākumā ELDIS ieviestā jaunā – uz funkcijām orien
tētā – dokumentu klasifikācijas sistēma. 

ELDIS nodrošināja elektroniski parakstītu do
kumentu saņemšanu, pārbaudi un apstrādi, kā arī 
to elektronisko dokumentu saņemšanu un apstrā
di, kas saņemti tiešsaistes režīmā, izmantojot Do
kumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmu 
(DAUKS) Ministru kabineta sēdēs izskatīto, pie
ņemto un atbalstīto dokumentu saņemšanai. Sistē
mai ir tiešsaiste starp Latvijas Republikas Saeimu, 
Valsts prezidenta kanceleju un oficiālo izdevumu 
Latvijas Vēstnesis likumu un citu likumdošanas do
kumentu un ar tiem saistīto paziņojumu savstarpē
jai apmaiņai. 

Kopumā 2015. gadā saņemti 15 305 dokumen
ti, kas adresēti Saeimai, tās struktūrvienībām un 
deputātiem, to skaitā: 

http://www.latvija.lv
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• tiešsaistes kanālus – 389;
• diplomātisko pastu – 52;
• elektronisko pastu – 724;
• portālu www.latvia.lv – 12;
• nodoti adresātam personīgi – 138.

Nosūtāmo dokumentu skaits salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu palielinājies aptuveni par 21 %.

Palielinoties elektronisko dokumentu apritei, 
ir samazinājies Saeimas sēdēm nepieciešamo pa
pīra formātā pavairojamo dokumentu apjoms. No 
papīra formāta dokumentu kopijām atteikušies 
77 Saeimas deputāti.

DOKUMENTU KOPĒŠANA
2015. gadā Saeimā izgatavoti vairāk nekā divi 

miljoni kopiju, to skaitā Dokumentu kopēšanas biro
jā – aptuveni 1,6 miljoni. Vidējais kopēšanas darbu 
apjoms mēnesī bija aptuveni 218 100 kopiju. Slodzes 
samazinājums bija vērojams sesiju starplaikos, bet 
lielākā slodze bija rudens sesijas laikā, izskatot valsts 
budžetu. 2015. gadā izgatavots par 443 600 (aptuve
ni par 14,5 %) kopijām mazāk nekā 2014. gadā.

Pārskata gadā aptuveni 95 % kopiju papīra tau
pīšanas nolūkā tika izgatavotas divpusēji un/vai sa
mazinātas. Tā kā iepazīšanās ar dokumentiem un 
to apstrāde elektroniski kļūst arvien populārāka, ir 
palielinājies skenēto darbu apjoms.

Dokumentu izgatavošanai un kopēšanai 
Saeimā kopumā izlietotas aptuveni 12,68 tonnas 
papīra, tas ir, par 13 % mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Prezidentūras ES Padomē parlamentārās di
mensijas oficiālajām sanāksmēm tika izgatavoti 
184 tūkstoši kopiju (kopumā kopēšanai tika nodoti 
82 dažādi dokumenti).

Pārskata gadā nomainīti 13 galda multifunkcio
nālie aparāti, tostarp divi, kas nodrošina kvalitatīvas 
krāsu izdrukas. Visiem jaunuzstādītajiem aparātiem ir 
funkcija, kas ļauj pārveidot dokumentus elektroniskā 

Dokumentu kopēšanas darbu apjoms  19. attēls

0

50

100

150

200

400

300

250

350

Ja
nvāris

Febru
āris

M
arts

Aprīli
s

M
aijs

Jū
nijs

Jū
lijs

Augusts

Septe
m

bris

Okto
bris

Novem
bris

Dece
m

bris

220,1

174,5

231,2

196,8

337,5

254,0

41,8
75,3

Kopiju skaits (x 1000)

314,5

382,0

175,8

213,7

Dokumentu kopēšanas darbu izpildes sadalījums 20. attēls

23,3 %

4,5 %

Struktūrvienības

Komisijas

Frakcijas

Centralizētā kopēšana

61,7 %

10,6 %

http://www.latvia.lv


65

formā jeb skenēt, kas nākotnē paver iespēju taupīt pa
pīru un citus kopēšanas izejmateriālus.

Gada laikā tika ekspluatēti aptuveni 70 aparāti, 
kuru apkopi un remontu veica piecas firmas.

7.6. INFORMATĪVAIS UN 
TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

2015. gadā nodrošināta stabila prezidentūras 
parlamentārās dimensijas mājaslapas un pasākumu 
dalībnieku reģistrēšanas sistēmas darbība. Regulāri 
tika veikts datu imports no reģistrēšanas sistēmas, 
lai nodrošinātu ar nepieciešamo informāciju Eiro
pas lietu komisijas, Protokola nodaļas un Starppar
lamentu attiecību biroja darbiniekus. 

Prezidentūras ES Padomē budžeta ietvaros tika 
iegādāti un sagatavoti (Eiropas lietu komisijas kon
sultantiem, Saeimas specializētajiem atašejiem Lat
vijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas 
Savienībā, parlamentārās dimensijas koordinato
ram) 13 klēpjdatori.

Prezidentūras parlamentārās dimensijas pa
sākumu laikā tika nodrošināts tā saukto interneta 
kafejnīcas pakalpojumu kopums.

Latvijas prezidentūras ES Padomē parlamentā
rās dimensijas mājaslapa pēc prezidentūras pārvei
dota darbam tikai lasīšanas režīmā (mainītas pieejas 
tiesības un dzēsti reģistrācijas sistēmas dati).

Pārskata gadā pabeigta Ilgtspējīgas attīstības ko
misijas mājaslapas izveide, kā arī izveidota Zolitūdes 
traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas mā
jaslapa un nodrošināta tās darbība (pēc tam, kad ko
misija beidza darbu, mājaslapa tika sagatavota turpmā
kai darbībai tikai lasīšanas režīmā); uzsākta Saeimas 
komisiju (Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēr
šanas komisijas, Mandātu, ētikas un iesniegumu komi
sijas, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības 
komisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Zolitūdes 
traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas) mā

jaslapu modernizācija, pārveidojot tās darbībai ar jau
nāku un drošāku programmatūras Joomla versiju.

Pilnveidota aktuālās informācijas operatīva 
un droša publicēšana Saeimas mājaslapā [Saeimas 
informācijas sistēmas (IS) iekšējo serveru datubā
zēs ievadītās informācijas replikācija uz serveri, kas 
nodrošina Saeimas mājaslapas informācijas aktu
alizāciju, ilgst ne ilgāk kā 10 minūtes, Saeimas sēdes 
aktuālā informācija sēdes norises laikā Saeimas mā
jaslapā tiek atjaunota ik pēc 20 sekundēm].

Pārskata gadā, veicot SSZIS balsošanas apara
tūras (DCN) novērtējumu, tika secināts, ka ir nepie
ciešama tās renovācija (2016. gadā tiks veikta tirgus 
izpēte, lai apzinātu SSZIS renovācijas iespējas).

Modernizējot Saeimas Sēžu zāles un Sarkanās 
zāles apskaņošanas sistēmu, tika izveidotas divas ne
atkarīgas apskaņošanas sistēmas, tādējādi paplašinot 
katras sistēmas regulēšanas iespējas un funkcijas.

2015. gadā tika uzstādītas divas digitālās audio
mikšera pultis. Rekonstrukcijas laikā tika pārveido
ta audiosignālu komutācija, fiziski novecojušie ko
nektori nomainīti pret jauniem (kopumā aptuveni 
180); instalēti jauni audiokabeļi (audiostudijā arī 
interneta kabeļi), lai nākotnē varētu nodrošināt au
diosistēmas saslēgšanu kopējā tīklā. 

Pilnveidojot Sociālo un darba lietu komisijas 
sēžu ierakstu un arhivēšanas procesu, pārskata gadā 
komisijas sēžu telpa aprīkota ar jaunu audioierakstu 
sistēmu. Tika sniegts tehniskais atbalsts, kā arī veik
tas nepieciešamās komutācijas, lai nodrošinātu sta
cionāro projektoru uzstādīšanu Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisijas, kā arī Aizsardzības, iekš
lietu un korupcijas novēršanas komisijas sēžu telpās.

Veikts Saeimas IS tīkla ielaušanās tests, ap
zināti riski un veiktas izmaiņas to novēršanai vai 
mazināšanai, kā arī veikts tīkla arhitektūras audits, 
izveidots pārskats par tīkla iekārtām un to konfi
gurāciju; attīstīti pakalpojumi, kas nodrošina drošu 
piekļuvi Saeimas IS, atrodoties ārpus Saeimas.

Uzsākta IS lietotāju tiesību pārvaldības rīka 
Active Directory ieviešana; realizēts pilotprojekts 50 
lietotājiem.

Efektīvākai ugunsmūra pārvaldībai ieviests 
risinājums AlgoSec, kas auditē esošos slēgumus un 
seko veiktajām noteikumu izmaiņām, uzkrājot de
talizētu informāciju par izmaiņām.

2015. gadā ieviests risinājums web resursu 
aizsardzībai Radware AppWall, kas nodrošina de
talizētāku web resursu pieprasījumu analīzi, nepie
ļaujot kaitniecisku pieprasījumu veikšanu, Saeimas 
interneta pieslēguma stabilas darbības nodrošinā
šanai – DDoS aizsardzības risinājums.

Aktualizēta Saeimas vienotās informācijas sistē-
mas attīstības un pārvaldības stratēģija (2015–2018), 
kā arī atbilstoši stratēģijai izstrādāta jauna versija ko
mandējumu datubāzei ar uzlabotu darbam nepiecie
šamo funkcionalitāti un informācijas publicēšanas ie
spējām Saeimas iekštīklā. Savukārt Personāla vadības 
sistēma papildināta ar Darba laika uzskaites moduli.

ELDIS sistēmā ieviesta jauna – uz funkcijām 
orientēta – dokumentu klasifikācijas shēma. Saskaņā 
ar Arhīvu likumu ELDIS sistēmā ieviests papildinā
jums, lai lietas varētu kārtot arhīva speciālisti. 

Izstrādāts un uzsākts projekts Finanšu nodaļas 
darbinieku lokālo, darbam ar grāmatvedības sistē
mu paredzēto, virtuālo darbstaciju pārveidei par 
centralizētu Vmware Horizon View vidē realizētu 
virtualizāciju. Risinājums ir gan drošāks, gan arī 
taupīgāk izmanto resursus. 

Saeimas deputātiem sagatavoti un izsniegti 
20 jauni datori; deviņi lietoti datori pārinstalēti un 
izsniegti deputātu palīgiem; 112 novecojuši vai bo
jāti datori nomainīti pret jauniem vai jaudīgākiem 
datoriem; 68 datori sagatavoti atsavināšanai. 

2014. gadā tika uzsākta Saeimas IS lietotā
ju epasta vēstuļu arhivēšanas funkcijas ieviešana, 
un pilnā apjomā arhivēšanas projekts tika pabeigts 
2015. gadā. 
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SAEIMAS BIBLIOTĒKA
2015. gadā bibliotēkas mājaslapā Saeimas iekš

tīklā regulāri ievietotas anotācijas par bibliotēkas 
jaunieguvumiem ar ieskenētiem satura rādītājiem, 
jaunāko analītisko žurnālu raksti, Latvijas un ārval
stu pētījumu pilnie teksti. Pārskata gadā mājaslapā 
izveidotas jaunas sadaļas (Pirmās Latvijas Republi-
kas likumdevēja darbība; Aktuālā tēma), kā arī pa
plašinātas egrāmatu lasīšanas iespējas.

Lai nodrošinātu Saeimas deputātus un darbi
niekus ar darbam nepieciešamo informāciju, tiek 
uzturētas un atjaunotas 17 datubāzes, to skaitā 
resurss Pētījumi papildināts ar 58 jauniem pētīju
miem, Personālijas – ar 2103 jauniem ieskenētiem 
rakstiem, kā arī papildināts bibliotēkas fonds.

Saeimas bibliotēkā pēc deputātu un Saeimas 
darbinieku pieprasījuma tika sagatavotas 6564 uz
ziņas (2014. gadā – 6541 uzziņa). Pārskata gadā 
palielinājies arī bibliotēkas fonda izmantojums: 
2014. gadā tika izsniegtas 3909 grāmatas un perio
diskie izdevumi, 2015. gadā – 4367 grāmatas un pe
riodiskie izdevumi.

KONFERENČU UN 
PREZENTĀCIJU TEHNIKA

Saeimas ēkās notiekošās sēdes un konferences 
tika nodrošinātas ar nepieciešamo prezentācijas 
tehniku, sinhrono tulkošanu un pārraidi vietējā TV/
interneta tīklā, sēžu norises ierakstu audioformātā 
(MP3) un videoformātā (MP4). Ieraksti konvertēti 
un saglabāti dažādos datu nesējos, lai nodrošinā
tu Saeimas komisijas, struktūrvienības un Latvijas 
Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu ar nepiecie
šamajiem materiāliem. Saeimas sēžu audioieraksti 
un videoieraksti tiek publicēti Saeimas mājaslapā.

Izmantojot prezentācijas un konferenču teh
nikas pieteikumus, 2015. gadā izpildīti vairāk nekā 

Saeimas bibliotēkas fonds 14. tabula

Valoda 
Izdevuma 
veids

Latviešu Angļu Krievu Pārējās Kopā

Grāmatas 5 999 4 008 1 549 835 12 391

Seriālizdevumi 433 66 32 10 541

Analītika 593 1 726 557 2 2 878

15 810

Saeimas bibliotēkas fonda palielinājums 2015. gadā 15. tabula

Valoda
Izdevuma 
veids

Latviešu Angļu Krievu Pārējās Kopā

Grāmatas 159 139 54 – 352

Seriālizdevumi (tikai jauniegūtie) 9 – – – 9

Analītika 6 151 49 – 206

174 290 103 – 567

% 31 % 51 % 18 % – 100 %

Saeimas bibliotēkas izmantošana 16. tabula

Lietotāju 
skaits 

(reģistrētie)

Izsniegtas 
grāmatas un 

laikraksti

Sagatavotas 
uzziņas

Apmeklējumu 
kopskaits, to 

skaitā virtuālie 
apmeklējumi

2014. gads 421 3 909 6 541 11 488 (2 980)

2015. gads 454 4 367 6 564 15 271 (6 341)
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1413 pieprasījumi, to skaitā 383 komisiju sēžu, 
45 Saeimas sēžu (37 Saeimas kārtējo sēžu; trīs ārkār
tas sesiju, trīs ārkārtas sēžu un divu svinīgo sēžu), 
47 pasākumi nodrošināti ar sinhronā tulkojuma 
aprīkojumu, 342 pasākumi nodrošināti ar prezen
tācijas tehniku.

SVĒTBRĪŽI
Saeimas deputātiem un darbiniekiem katru ce

turtdienu pirms Saeimas sēdes ir iespēja apmeklēt 
svētbrīdi (svētbrīži parlamentā pēc deputātu inicia
tīvas notiek jau kopš 5. Saeimas sasaukuma) Saeimas 
kapelā Torņa ielā 3/5. Pārskata gadā Saeimas kapelā 
notika 38 svētbrīži, kurus vadīja triju konfesiju – lu
terāņu, baptistu un katoļu – mācītāji. 

SAEIMAS ARHĪVS 
Saeimas arhīvā tika uzkrāti, uzskaitīti, siste

matizēti un saglabāti vēsturei informatīvi vērtīgie 
dokumenti, kā arī nodrošināta to pieejamība un 
pilnvērtīga izmantošana. 

2015. gadā tika pabeigta 10. Saeimas arhīva 
elektroniskās datubāzes veidošana (ievadīta infor
mācija par 584 lietām); izveidoti 19 10. Saeimas 
lietu apraksti, to skaitā deviņu Saeimas komisiju, 
piecu Saeimas frakciju un piecu Saeimas struk
tūrvienību apraksti; Latvijas Nacionālajā arhīvā 
apstiprināšanai iesniegti 42 10. Saeimas apraksti, 
uzrakstīta vēsturiskā izziņa par 10. Saeimu; ie
sniegti saskaņošanai Latvijas Nacionālajā arhīvā 
akti par dokumentu atlasi iznīcināšanai, kas pa
redz iznīcināt 797 īslaicīgi glabājamās lietas; tika 
pieņemtas 268 pastāvīgi glabājamās un personāla 
lietas (2014. gadā, 11. Saeimas pilnvaru laikam 
beidzoties, – 2936 lietas), kā arī 172 11. Saeimas 
un 12. Saeimas audio/video glabājamās vienī
bas (DVD).

Arhīvā saņemto iesniegumu statistika (pēc pieprasītāja) 21. attēls

Saeimas struktūrvienības

Satversmes tiesa

Augstākā tiesa

Citas valsts iestādes

Privātpersonas

Valsts kontrole

6%

4%

6%

6%

20%

58%

Arhīvā saņemto pieprasījumu statistika 22. attēls

5. Saeima
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6. Saeima

31

7. Saeima

33

8. Saeima

41

9. Saeima

57

10. Saeima

24

11. Saeima

99
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piegādes servisa nodrošināšana, kas tika rīkots saska
ņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta septīto daļu 
(IUB ar 7. augusta lēmumu Nr. 23615/1.24 atļāva 
slēgt līgumu ar pasūtītāja izraudzīto pretendentu); 
par slēgta konkursa Telpu aprīkojuma izgatavošana, 
piegāde un uzstādīšana iepirkuma komisijas 18. de
cembrī pieņemto lēmumu tika iesniegta sūdzība (IUB 
sūdzības izskatīšanas termiņu noteica 2016. gadā)].

7.8. SAEIMAS TERITORIJAS, ĒKU UN 
TELPU APSAIMNIEKOŠANA

2015. gadā tika nodrošināta Saeimas ēku un tai 
piegulošo teritoriju tehniskā uzturēšana, Saeimas 
ēkās ierīkoto inženiertehnisko komunikāciju, sis
tēmu un iekārtu nepārtraukta darbība, veikta to 
profilaktiskā apkope, remonts un modernizācija. 
Tika veikta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas 
un ugunsgrēka trauksmes sistēmas atjaunošana un 
modernizācija. Lai samazinātu energoresursu patē
riņu, turpināta energoefektīvas apgaismojuma sis
tēmas izveide. 

Pārskata gadā tika turpināts ēkas Jēkaba ielā 
6/8 kapitālais remonts un rekonstrukcija, kā arī 
veikta celtniecības darbu būvuzraudzība.

Kapitālā remonta un rekonstrukcijas darbiem 
tika izlietoti 2 037 225 eiro, nozīmīgākie remonta 
darbi bija ēkas kapitālais remonts un rekonstrukci
ja, siltumtīklu izbūve Jēkaba ielā 6/8; būvdarbi ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšanai Skanstes ielā 2.

Ēku, būvju un telpu remonta darbiem 
2015. gadā tika izlietoti 72 653 eiro, nozīmīgākie 
remonta darbi pārskata gadā bija kosmētiskais re
monts Stenogrammu nodaļas telpās Jēkaba ielā 11; 
frakcijas VIENOTĪBA telpās, Personāla nodaļas 
telpās, Pieprasījumu komisijas telpās, Aizsardzības, 
iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas telpās 
Jēkaba ielā 16; Sociālo un darba lietu komisijas tel
pās, Ārlietu komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12.

un drošības jomas iepirkuma likuma 6. panta devīto 
daļu – divas. 

Plānoto pasākumu Latvijas prezidentūras ES 
Padomē nodrošināšanai atbilstoši Publisko iepir-
kumu likumā noteiktiem līgumcenu sliekšņiem un 
iepirkuma metodēm kopumā tika veiktas septiņas 
iepirkuma procedūras. Iepirkumi tika veikti par di
zaina izstrādi un noformējumu, kā arī konferenču 
tehnisko nodrošinājumu. Pamatojoties uz vairāku 
iepirkuma procedūru rezultātiem, izvēlējās ēdinā
šanas pakalpojuma sniedzējus dažādu augsta līme
ņa pasākumu nodrošināšanai.

Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) veik
ti iepirkumi par kopējo summu 402 199,40 eiro 
(ar PVN). Iepirkumi veikti šādās preču grupās: 
standarta programmatūra un tās atjaunošana, da
tortehnika, EKO datortehnika, drukas iekārtu iz
ejmateriāli, servertehnika, asmeņu servertehnika, 
saimniecības preces, kopētāji un drukas iekārtas, 
biroja papīrs, kancelejas preces, mēbeles, program
matūras pakalpojumi, standarta programmatūra 
un tās ražotāja atbalsts.

Saeimas administratīvi saimniecisko funkciju 
nodrošināšanai tika sagatavoti un noslēgti 156 līgumi:
• publiskie pakalpojumu līgumi – 121;
• publiskie piegādes līgumi – 31 (to skaitā Lat

vijas prezidentūras ES Padomē parlamentārās 
dimensijas vajadzībām – 27);

• publiskie būvdarbu līgumi – 3;
• zemes nomas līgums – 1.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteikta
jai kārtībai Saeimas mājaslapā (vietnē – http://www.
saeima.lv/lv/purchases/accepted) tiek publicēta 
informācija par aktuālajiem publiskajiem iepirku
miem un iepirkuma komisijas pieņemtajiem lēmu
miem, kā arī noslēgtajiem iepirkuma līgumiem.

Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – IUB) 
tika izskatītas divas sūdzības [par iepirkumu Visa 
veida transporta biļešu un viesnīcu rezervēšanas un 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 748 Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteiku-
mi izstrādāta 11. un 12. Saeimas dokumentu vai
rāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma. 

Uzsākta 11. Saeimas dokumentu arhīva elek
troniskās datubāzes veidošana (ievadīta informāci
ja par 430 lietām).

Pārskata gadā saņemti un izpildīti 288 ie
sniegumi par arhīva dokumentu izmantošanu 
(2014. gadā – 227 iesniegumi); izgatavotas doku
mentu kopijas uz 3860 lapām (2014. gadā – kopijas 
uz 5116 lapām); ieskenētas un pieprasītājam elek
troniski nosūtītas 460 dokumentu kopijas; izsnieg
tas 100 audiodokumentu kopijas (2014. gadā – 
12 audiodokumentu kopijas).

No arhīvā saņemtajiem iesniegumiem 59 % 
iesniegušas Saeimas struktūrvienības (to skaitā 
65 % – Juridiskais birojs), 6 % – Satversmes tiesa, 
4 % – Augstākā tiesa, 6 % – citas valsts institūci
jas, 20 % – privātpersonas, 5 % – Valsts kontrole 
(2014. gadā 60 % iesniegušas Saeimas struktūrvie
nības, 7 % – Satversmes tiesa, 3 % – Augstākā tiesa, 
5 % – citas valsts institūcijas, 25 % – privātpersonas).

2015. gadā visvairāk pieprasīti bija 11. Saeimas 
dokumenti – 99 pieprasījumi; 9. Saeimas – 57; 
8. Saei mas – 41; 7. Saeimas – 33; 6. Saeimas – 31; 
10. Saeimas – 24; 5. Saeimas – 14 pieprasījumi. 

7.7. PUBLISKIE IEPIRKUMI
2015. gadā saskaņā ar Saeimas budžetā piešķir

to finansējumu veikti preču, pakalpojumu un būv
darbu iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu liku-
mā noteiktiem līgumcenu sliekšņiem un iepirkuma 
metodēm. Kopumā pārskata gadā veiktas 44 iepir
kuma procedūras, to skaitā: atklāta konkursa pro
cedūras – trīs, slēgta konkursa procedūra – viena, 
sarunu procedūra – viena, iepirkuma procedūras 
8.2 panta kārtībā – 37 un saskaņā ar Aizsardzības 
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Izsniegtās caurlaides un atļaujas un saņemtie pieteikumi Saeimas ēku apmeklēšanai 17. tabula

Dokumenta nosaukums 2014. gads 2015. gads

Vienreizējās caurlaides un akreditācijas kartes 11 419 12 571

Termiņa caurlaides un akreditācijas kartes 4 004 3 436

Pastāvīgās caurlaides un akreditācijas kartes 786 899

Grupas caurlaides 392 577

Atļaujas Saeimas ēku apmeklēšanai ārpus darba laika un brīvdienās 105 117

Kopā izsniegtas 16 706 17 600

Caurlaižu pieteikumi 5 614 5 780

Izsniegtās transportlīdzekļu stāvvietu atļaujas 18. tabula

Dokumenta nosaukums 2014. gads 2015. gads

Pastāvīgās un termiņa atļaujas 794 671

Vienreizējās atļaujas 1 068 1 271

Kopā izsniegtas 1 862 1 942

7.9. IZSNIEGTO CAURLAIŽU, 
AKREDITĀCIJAS KARŠU, 
ATĻAUJU UN PIETEIKUMU 
STATISTIKA

Pārskata gadā tika nodrošināta caurlaižu iz
gatavošana un izsniegšana, kā arī caurlaižu režīma 
kontrole, kas sadarbībā ar Saeimas apsardzi tiek 
veikta Saeimas ēkās, Saeimas ēkām piegulošajās te
ritorijās, kā arī teritorijās, kur paredzēta transport
līdzekļu iebraukšana un stāvēšana.

2015. gadā tika izgatavotas un izsniegtas 
19 542 caurlaides, akreditācijas kartes un trans
portlīdzekļu atļaujas, kā arī apstrādāti 5780 pietei
kumi caurlaidēm, akreditācijas kartēm un trans
portlīdzekļu atļaujām.





8.  
SAEIMAS FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS
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jā budžeta finanšu administrēšanu trīs budžeta 
programmu izpildē, atbilstoši 2015. gada apstip
rinātajam valsts budžetam. Pārskatā sniegtā in
formācija ir divu iestāžu – Saeimas un Saeimas 
autobāzes – pārskatu kopsavilkums. Tas ietver trīs 
programmas:
• Saeimas darbības nodrošināšana;
• iemaksas starptautiskajās organizācijās;
• Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Pa

domē nodrošināšana 2015. gadā.

8.2. BUDŽETA LĪDZEKĻU 
IZLIETOJUMS

2015. gadā Saeimas kopbudžeta ieņēmu
mi un izdevumi apstiprināti 25 317 751 eiro 
apmērā, no tiem dotācija no valsts pamatbu
džeta –24 878 451 eiro, ieņēmumi no maksas pa
kalpojumiem – 439 300 eiro. 

8.1. SAEIMAS BUDŽETS
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi Saeima 

ir finansiāli patstāvīga. Tās budžeta pieprasījums pēc 
izskatīšanas un apstiprināšanas Prezidijā iesniedzams 
finanšu ministram iekļaušanai bez grozījumiem 
valsts budžeta likuma projektā. Par Saeimas saimnie
cību lemj Prezidijs. Finanšu rīkotājs ir Prezidijs vai tā 
iecelta Saeimas amatpersona. Saeimas grāmatvedību, 
izdevumu lietderību, likumību un gada pārskatus 
pārbauda Publisko izdevumu un revīzijas komisija. 

Saeimas budžeta izdevumu tāme sagatavo
ta, ņemot vērā struktūrvienību priekšlikumus un 
Saeimas Prezidija norādījumus. Sagatavots ikgadē
jais konsolidētais budžets un finanšu gada pārskats, 
nodrošināta iestādes saimnieciskās un finansiālās 
darbības grāmatvedības uzskaite.

Saeimai piešķirtā finansējuma ietvaros 
Saeimas Administrācija nodrošināja Saeimas 
darbību un pamatfunkciju izpildi, veicot kopē

Saeimas 2015. gada budžets pārskata gada de
cembrī tika samazināts par 3 972 666 eiro, tai skaitā 
uzturēšanas izdevumi par 1 260 998 eiro un kapitā
lie izdevumi par 2 711 668 eiro sakarā ar Saeimas 
ēkas Jēkaba ielā 6/8, Rīgā, rekonstrukcijas un res
taurācijas darbu apjoma palielinājumu un izpildes 
termiņa pārcelšanu. 

Lai nodrošinātu parlamenta darbību, 
2015. gadā tika izlietoti 20 299 684 eiro jeb 95 % 
no piešķirtās dotācijas, bet 862 582 eiro atmaksāti 
valsts budžetā kā slēgtie budžeta asignējumi.

Saeimas finansējums un tā izlietojums 19. tabula

Nr. 
p. k.

Finansiālie rādītāji
2014. gada 

izpilde

2015. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

 Saeimas izdevumu kopsavilkums    

1. Resursi izdevumu segšanai 18 010 124 25 317 751 20 437 797

 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 539 508 24 878 451 20 043 203

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 470 616 439 300 394 594

2. Izdevumi 17 746 146 25 317 751 20 299 684

2.1. Uzturēšanas izdevumi 16 490 709 19 420 419 17 389 692

2.1.1. Kārtējie izdevumi 16 362 781 19 281 042 17 259 228

2.1.1.1. Atlīdzība 13 539 736 14 533 800 13 493 378

 Atalgojums 10 046 719 11 025 861 10 308 764
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Nr. 
p. k.

Finansiālie rādītāji
2014. gada 

izpilde

2015. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

 Mēneša amatalga 9 550 484  9 608 878

 Deputātu darba alga 2 841 128  2 960 032

 Saeimas frakciju, komisiju, deputātu palīgu un administrācijas darbinieku mēneša amatalga 5 516 645  5 421 054

 Saeimas autobāzes darbinieku mēneša amatalga 1 192 711  1 227 792

 Piemaksas darbiniekiem 424 734  558 335

 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 71 501  141 551

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 3 493 017  3 184 614

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 464 234  2 387 495

 Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1 028 783  797 119

 
Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

571 820  324 904

 Pabalsti un kompensācijas Saeimas atašejam Eiropas Savienībā 50 634  52 553

 Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai 117 740  122 342

 Kompensācijas deputātiem par transportu un dzīvojamo telpu īri 288 589  297 320

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 2 823 045 4 747 242 3 765 850

 Komandējumi un dienesta braucieni 469 394  482 710

 Pasta, telefona  un citi sakaru pakalpojumi 156 100  148 603

 Izdevumi par komunālajiem maksājumiem 453 489  427 315

 
Administratīvie izdevumi, ārvalstu delegāciju uzņemšana, izdevumi valsts svētku un piemiņas dienu 
atzīmēšanai

207 999  989 203

 Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi 15 842  15 511

 Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 3 508  3 548

 Bankas komisija, pakalpojumi 291  308

 Saeimas atašeja Eiropas Savienībā dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācija 39 175  37 476

 
Poligrāfiskie darbi, Saeimas darbības atspoguļošana multimediju vidē, citi ar Saeimas darbības 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

70 503  83 293

 Telpu kārtējais remonts un uzturēšanas pakalpojumi 350 117  420 135

 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 324 007  225 498
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Nr. 
p. k.

Finansiālie rādītāji
2014. gada 

izpilde

2015. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

Ēku, telpu, transportlīdzekļu, zemes, iekārtu un inventāra īre un noma 60 251  73 986

 Krājumi, materiāli,  biroja preces 348 231  383 877

 Degviela 117 993  95 493

 Nodokļu maksājumi (PVN, nekustamā īpašuma, dabas resursu) 138 622  122 041

 Izdevumi periodikas iegādei 23 036  17 723

 Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 3 028  185 519

Citi ar Saeimas darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 41 459  53 611

2.1.2. Starptautiskā sadarbība 127 928 139 377 128 267

 Biedru nauda un dalības maksa starptautiskajās organizācijās 127 928  128 267

 EDSO 5 757  5 894

 Starpparlamentu Savienība 15 257  16 827

 ES starpparlamentu informācijas apmaiņas pastāvīgā korespondenta finansējums 1 942   

 EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference 1 244  1 809

 Baltijas Asambleja 91 380  91 380

 NATO Parlamentārā Asambleja 5 115  5 115

 Baltijas jūras valstu konference 5 989  5 989

 Starptautiskā Parlamentu arhīvu organizācija 200  200

 12+grupa 596  596

 IFLA (Starptautiskā Bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) 448  457

2.1.3. Sociālie pabalsti   1 000

 Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesas nolēmumiem   1 000

2.1.4. Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība   1 197

 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu   1 197

2.2. Kapitālie izdevumi 1 255 437 5 897 332 2 909 992

2.2.1. Nemateriālie ieguldījumi 48 017 199 084

 Datorprogrammas 48 017  199 084
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Nr. 
p. k.

Finansiālie rādītāji
2014. gada 

izpilde

2015. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

2.2.2. Pamatlīdzekļi 1 207 420 2 710 908

 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0  14 925

 Pārējie pamatlīdzekļi 494 078  658 758

 Saimniecības pamatlīdzekļi 50 875  168 452

 Bibliotēku krājumi 5 170  9 388

 Datortehnika un cita biroja tehnika 438 033  480 918

 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 713 342  2 037 225

Programma “Saeimas darbības nodrošināšana”

1. Resursi izdevumu segšanai 17 598 494 23 524 328 18 930 902

 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 127 878 23 085 028 18 536 308

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 470 616 439 300 394 594

2. Izdevumi 17 334 516 23 524 328 18 792 789

2.1. Uzturēšanas izdevumi 16 101 703 17 626 996 15 882 797

2.1.1. Kārtējie izdevumi 16 101 703 17 626 996 15 880 600

2.1.1.1. Atlīdzība 13 419 129 14 164 287 13 157 461

 Atalgojums 9 949 375 10 730 487 10 039 203

 Mēneša amatalga 9 498 138  9 532 847

 Deputātu darba alga 2 841 128  2 960 032

 Saeimas frakciju, komisiju, deputātu palīgu un administrācijas darbinieku mēneša amatalga 5 464 299  5 345 023

 Saeimas autobāzes darbinieku mēneša amatalga 1 192 711  1 227 792

 Piemaksas darbiniekiem 400 029  406 995

 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 51 208  99 361

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 3 469 754  3 118 258

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 440 971  2 321 139

 Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1 028 783  797 119

 
Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

571 820  324 904
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Nr. 
p. k.

Finansiālie rādītāji
2014. gada 

izpilde

2015. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

 Pabalsti un kompensācijas Saeimas atašejam Eiropas Savienībā 50 634  52 553

 Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai 117 740  122 342

 Kompensācijas deputātiem par transportu un dzīvojamo telpu īri 288 589  297 320

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 2 682 574 3 462 709 2 723 139

 Komandējumi un dienesta braucieni 442 866  464 936

 Pasta, telefona  un citi sakaru pakalpojumi 156 100  148 603

 Izdevumi par komunālajiem maksājumiem 453 489  427 315

 
Administratīvie izdevumi, ārvalstu delegāciju uzņemšana, izdevumi valsts svētku un piemiņas dienu 
atzīmēšanai

151 439  186 236

 Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi 15 842  15 511

 Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 3 508  3 548

 Bankas komisija, pakalpojumi 291  308

 Saeimas atašeja Eiropas Savienībā dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācija 39 175  37 476

 
Poligrāfiskie darbi, Saeimas darbības atspoguļošana multimediju vidē, citi ar Saeimas darbības 
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

57 025  71 431

 Telpu kārtējais remonts un uzturēšanas pakalpojumi 350 117  420 135

 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 291 925  217 879

Ēku, telpu, transportlīdzekļu, zemes, iekārtu un inventāra īre un noma 60 251  73 986

Citi ar Saeimas darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 41 459  53 611

 Krājumi, materiāli,  biroja preces 339 436  366 907

 Degviela 117 993  95 493

 Nodokļu maksājumi (PVN, nekustamā īpašuma, dabas resursu) 138 622  122 041

 Izdevumi periodikas iegādei 23 036  17 723

2.1.1.3. Sociālie pabalsti   1 000

 Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesas nolēmumiem   1 000

2.1.1.4. Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība   1 197

 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu   1 197



77

Nr. 
p. k.

Finansiālie rādītāji
2014. gada 

izpilde

2015. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

2.2. Kapitālie izdevumi 1 232 813 5 897 332 2 909 992

2.2.1. Nemateriālie ieguldījumi 47 060 199 084

 Datorprogrammas 47 060  199 084

2.2.2. Pamatlīdzekļi 1 185 753 2 710 908

 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas   14 925

 Pārējie pamatlīdzekļi 472 411  658 758

 Saimniecības pamatlīdzekļi 42 122  168 452

 Bibliotēku krājumi 5 170  9 388

 Datortehnika un cita biroja tehnika 425 119  480 918

 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 713 342  2 037 225

Programma “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

1. Resursi izdevumu segšanai 127 928 139 377 128 267

 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 127 928 139 377 128 267

2. Izdevumi 127 928 139 377 128 267

2.1.2. Uzturēšanas izdevumi. Starptautiskā sadarbība 127 928 139 377 128 267

 Biedru nauda un dalības maksa starptautiskajās organizācijās 127 928 139 377 128 267

 EDSO 5 757  5 894

 Starpparlamentu Savienība 15 257  16 827

 ES starpparlamentu informācijas apmaiņas pastāvīgā korespondenta finansējums 1 942   

 EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference 1 244  1 809

 Baltijas Asambleja 91 380  91 380

 NATO Parlamentārā Asambleja 5 115  5 115

 Baltijas jūras valstu konference 5 989  5 989

 Starptautiska parlamentu arhīvu organizācija 200  200

 12+grupa 596  596

 IFLA (Starptautiskā Bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) 448  457
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p. k.

Finansiālie rādītāji
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izpilde
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Apstiprināts 
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Programma “Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā”

1. Resursi izdevumu segšanai 283 702 1 654 046 1 378 628

 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 283 702 1 654 046 1 378 628

2. Izdevumi 283 702 1 654 046 1 378 628

2.1. Uzturēšanas izdevumi 261 078 1 654 046 1 378 628

2.1.1. Kārtējie izdevumi 261 078 1 654 046 1 378 628

2.1.1.1. Atlīdzība 120 607 369 513 335 917

 Atalgojums 97 344 295 374 269 561

 Mēneša amatalga 52 346  76 031

 Saeimas frakciju, komisiju, deputātu palīgu un administrācijas darbinieku mēneša amatalga 52 346  76 031

 Piemaksas darbiniekiem 24 705  151 340

 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 20 293  42 190

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 23 263  66 356

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23 263  66 356

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 140 471 1 284 533 1 042 711

 Komandējumi un dienesta braucieni 26 528  17 774

 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 56 560  802 967

 Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītājiem pētījumiem 3 028  185 519

 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 32 082  7 619

Citi ar Saeimas darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi – īre un noma 13 478  11 862

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 8 795  16 970

2.2. Kapitālie izdevumi 22 624 0

2.2.1. Nemateriālie ieguldījumi 957  0

 Datorprogrammas 957  0

2.2.2. Pamatlīdzekļi 21 667 0

 Pārējie pamatlīdzekļi 21 667  0

 Saimniecības pamatlīdzekļi 8 753  0

 Datortehnika un cita biroja tehnika 12 914  0
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Rīgā 

 
 
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ  
ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS      Nr.4/2016 
 
 
Latvijas Republikas Saeimas administrācijas vadībai 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 
Mēs esam veikuši Latvijas Republikas Saeimas (turpmāk tekstā „LR Saeimas”) 2015. 
gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2015. gada konsolidētais finanšu 
pārskats ietver: 

1. 2015. gada 31. decembra pārskatu par LR Saeimas finansiālo stāvokli – veidlapa 
Nr.1 "Bilance",  

2. 2015. gada pārskatu par LR Saeimas darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa 
Nr.4-3,  

3. LR Saeimas pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2015. gadu – veidlapa 
Nr.4-1, 

4. LR Saeimas naudas plūsmas pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 
5. finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 
4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu 
skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots apvienojot Latvijas Republikas Saeimas un 
Latvijas Republikas Saeimas autobāzes 2015.gada finanšu pārskatus, kā norādīts 
konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. 

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās 
informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. 
gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 
nosacījumiem, kā arī konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu 
izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

Revidentu atbildība 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo 
konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas 
standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic 
revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav 
būtisku neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par 
konsolidētajā finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju.  
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS (turpinājums) 

 
Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot 
krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu konsolidētajā finanšu 
pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, 
lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas 
patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet 
nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto 
grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības 
izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu 
atzinuma izteikšanai. 
Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu par LR Saeimas finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās 
darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā, saskaņā ar Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots 
konsolidētā gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas 
neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2015. gada konsolidētajā finanšu pārskatā 
atspoguļoto finanšu informāciju. 

 
 
 
SIA „Auditorfirma Padoms” 
Licence Nr. 68 

____________________________________ 
Vaira Šķibele 
Valdes priekšsēdētāja 
Zvērināta revidente  
Sertifikāts Nr. 24 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
Vaira Šķibele 29239651 
info@auditorfirmapadoms.lv 
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