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GODĀTIE LASĪTĀJI!
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi mūsu 

valstī likumdošanas tiesības pieder Saeimai jeb parla-
mentam un šo varu tauta ir Saeimai deleģējusi vēlē-
šanu ceļā. Tātad parlaments ir tautas pārstāvības in-
stitūts un ar tiesību normām tas politiski un juridiski 
nosaka sabiedrības attīstības stratēģiskos mērķus.

2016. gads Saeimas darbā ir zīmīgs ar dau-
dzu valstij ļoti būtisku likumu pieņemšanu, ar jau-
nas valdības apstiprināšanu, prezidentūru Baltijas 
Asamblejā, kā arī aktīvu ārpolitisko darbību un lie-
lu parlamentāro atvērtību.

Kopumā Saeima 2016. gadā pieņēma 252 li-
kumus, no tiem 45 jaunus likumus un 207 likumu 
grozījumus. 

Īpaši vēlos uzsvērt grozījumus Enerģētikas 
likumā, kas ir nozīmīgs solis uz priekšu valsts ener-
ģētiskās neatkarības nostiprināšanā; jauna Publisko 
iepirkumu likuma pieņemšanu, ar  ko tiek iedibinā-
ta daudz pārskatāmāka, loģiskāka un stingrāk kon-
trolēta iepirkumu veikšanas kārtība; krimināltie-
siskā regulējuma pilnveidošanu, lai efektīvāk tiktu 
sodīti noziegumi pret valsti, kā arī Jaunuzņēmumu 
darbības atbalsta likumu, kura mērķis ir veicināt 
jaunuzņēmumu veidošanos un inovatīvu produktu 
rašanos.

Tika ratificēts līgums par  pievienošanos 
OECD, apstiprināta jaunā Valsts aizsardzības kon-
cepcija, paredzēti bargāki sodi kredītiestādēm par 
noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu, kā arī no-
teikts lielāks pabalsts par ceturto un katru nākamo 
bērnu ģimenē un lielāki pabalsti bērniem, kuri zau-
dējuši apgādnieku.

Tie visi ir likumi, kas palīdz tiesisko regulē-
jumu sakārtot tā, lai valsts būtu labāk aizsargāta, 
labāk pārvaldīta un galu galā veiksmīgāk darbotos 
sabiedrības labā.

2016. gadā Saeimā sākās pilnīgi jaunas struk-
tūrvienības – Analītiskā dienesta – veidošanas 
darbs. Šā dienesta mērķis ir nodrošināt analītisku 
pētījumu veikšanu, lai uzlabotu Saeimā izskatā-
mo likumprojektu kvalitāti, sniegtu likumdevējam 
atbalstu lēmumu pieņemšanā un kontrolē pār iz-
pildvaru, kā arī novērtētu Saeimā pieņemto likumu 
efektivitāti un sniegto sabiedrisko labumu.

Ir gandarījums, ka uzlabojas Saeimas dialogs 
ar sabiedrību. 2016. gadā gandrīz divas reizes vairāk 
nekā iepriekšējā gadā apmeklētāji tikās ar Saeimas 
deputātiem un amatpersonām un gandrīz trīskāršo-
jās Saeimā saņemto kolektīvo iesniegumu skaits.

2016. gadā Saeimā tika rīkotas daudzas konfe-
rences un diskusijas, kurās tika aptverti aktuāli un 
daudzpusīgi temati, piemēram, drošība, maksātne-
spējas tiesiskums, personām ar invaliditāti svarīgas 
problēmas un to risinājumi, sabiedrisko mediju 
pārvaldība, kā arī daudzi citi sabiedrībai būtiski 
temati. 

Desmitajā – jubilejas – Saeimas un nevalstisko 
organizāciju (NVO) forumā tradicionāli tika no-
skaidrotas un iezīmētas Latvijas pilsoniskās sabied-
rības prioritātes. Jau astoto reizi Saeima piedalījās 
gadskārtējā Ēnu dienā, kad vairāk nekā 250 jauniešu 
ēnoja parlamenta deputātus un darbiniekus.

Sesto reizi parlamentā tika īstenots projekts 
Jauniešu Saeima, dodot gandrīz simt jauniešiem no 
visiem Latvijas reģioniem iespēju iejusties deputāta 
lomā, lai labāk izprastu likumdošanas procesu.

Būtiska Saeimas funkcija ir arī ārpolitiskā 
darbība, kas galvenokārt tiek veikta, deputātiem 
piedaloties starptautisko un starpparlamentu 
organizāciju darbā. Tādējādi mūsu parlamentā-
riešiem ir iespēja aktualizēt Latvijai svarīgus jau-
tājumus un veicināt to pozitīvu risināšanu starp-
tautiskā līmenī. 2016. gadā būtiskākie ārpolitikas 
jautājumi bija NATO spēku izvietošana Baltijas 
valstīs un Polijā, hibrīdkara draudu apzināšana, 
enerģētiskā drošība, bēgļu un patvēruma mek-
lētāju krīzes risinājumi Eiropā, kā arī atbalsts 
Austrumu partnerības valstīm, īpaši Ukrainai un 
Gruzijai. 

Aicinu iepazīties ar 2016. gada publisko 
pārskatu un aktīvi sekot līdzi Saeimas darbam arī 
ikdienā!

Ināra Mūrniece, 
Saeimas priekšsēdētāja

SAE IMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS 
INĀRAS MŪRNIECES 

IEVADVĀRDI
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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. 

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.

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 

12. Saeimas deputāti 2016. gada beigās 1. tabula

Solvita Āboltiņa Hosams Abu Meri Aldis Adamovičs Jānis Ādamsons

Valērijs Agešins Ringolds Balodis Aija Barča 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 Valdis Kalnozols

Aleksandrs Kiršteins Jānis Klaužs Nellija Kleinberga Andrejs Klementjevs

Ivans Klementjevs Askolds Kļaviņš Rihards Kols Armands Krauze

Kārlis Krēsliņš Janīna Kursīte-Pakule Gunārs Kūtris Vilnis Ķirsis

Inese Laizāne Ainars Latkovskis Ilmārs Latkovskis Atis Lejiņš

Inese Lībiņa-Egnere Ingmārs Līdaka Aleksejs Loskutovs Anrijs Matīss

Aivars Meija Rihards Melgailis 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

Laimdota Straujuma Inguna Sudraba 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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12. Saeimas deputāti 2016. gada 4. maijā
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rakstveidā, un par katram amatam izvirzītajiem 
kandidātiem Saeima balso vienlaikus atklāti ar vē-
lēšanu zīmēm. 

Saeimas Prezidija sastāvā ir pieci deputā-
ti – Saeimas priekšsēdētājs, divi priekšsēdētāja 
biedri, Saeimas sekretārs un viņa biedrs.

12. Saeimas priekšsēdētāja ir Ināra Mūrniece, 
viņas biedri – Gundars Daudze un Inese Lībi-
ņa-Egnere. Saeimas sekretāra amatā ir Andrejs Kle-
mentjevs, 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 Prezidija sēdes un sē-
des, kurās tiek sniegtas atbildes uz deputātu jautā-
jumiem, kā arī tiekas ar citu valstu amatpersonām, 
delegācijām, ārvalstu vēstniekiem, apmeklē citas 
valstis oficiālās un darba vizītēs. Latvijas Republikas 
Satversmē noteiktajos gadījumos Saeimas priekšsē-
dētājs 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 tiekas ar citu 
valstu amatpersonām. 

Saeimas sekretārs un viņa biedrs nodroši-
na Saeimas sēžu protokolēšanu; ja nepieciešams, 
Saeimas sēdē nolasa dokumentus; pārbauda steno-
grammas un pārzina Saeimas Administrācijas darbu.

Saeimas Prezidija sēdes notiek reizi vai divas 
reizes nedēļā. Prezidija sēdi sasauc Saeimas priekš-
sēdētājs vai – viņa prombūtnes laikā – viens no 
Saeimas priekšsēdētāja biedriem.

Prezidija locekļi nosaka Saeimas iekšējo kārtī-
bu un darba gaitu Saeimā, dod atzinumus un virza 
tālāk saņemtās lietas visos Saeimas kārtības rullī 
paredzētajos gadījumos. 

• 16. jūnijā Askoldam Kļaviņam apstiprināja 
deputāta pilnvaras uz laiku, jo deputāta man-
dātu nolika Guntis Belēvičs (Guntim Belēvi-
čam noliekot deputāta mandātu, pastāvīgo 
deputāta mandātu ieguva deputāts Valdis 
Kalnozols, kurš Saeimas sastāvā bija iestājies 
uz laiku, kamēr Māris Kučinskis pilda Minis-
tru prezidenta amata pienākumus);

• 8. septembrī Rihardam Melgailim apstipri-
nāja deputāta pilnvaras, jo 1. augustā Dainis 
Liepiņš tika izslēgts no Saeimas sastāva.

1.2. SAEIMAS PREZIDIJS
Saeimas darbu vada Saeimas Prezidijs, kuru 

Saeima ievēlē savu pilnvaru laika sākumā. Kandi-
datūras Prezidija locekļu amatiem deputāti iesniedz 

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. 

2016. gadā 12. Saeimas deputātu sastāvā notika 
šādas izmaiņas:

• 18. februārī Valdim Kalnozolam apstiprināja 
deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr deputāts 
Māris Kučinskis pilda Ministru prezidenta 
amata pienākumus; Laimdotai Straujumai at-
jaunoja deputāta mandātu, kuru viņa bija noli-
kusi uz laiku, kamēr iepriekšējā valdībā ieņēma 
Ministru prezidenta amatu; Edvardam Smiltē-
nam apstiprināja deputāta pilnvaras uz laiku, 
kamēr deputāts Kārlis Šadurskis pilda izglītī-
bas un zinātnes ministra amata pienākumus;

12. Saeimas Prezidijs. Attēlā no kreisās: Gunārs Kūtris, Andrejs Klementjevs, Ināra Mūrniece, 
Gundars Daudze un Inese Lībiņa-Egnere
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2016. gadā notikušas 49 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 politiskajos 
blokos, kuros var iesaistīties arī pie frakcijām nepie-
deroši deputāti. Lai saskaņotu frakciju un politisko 
bloku darbību Saeimā un izlemtu jautājumus, ku-
rus neregulē Saeimas kārtības rullis, tiek izveidota 
Frakciju padome. Tās sastāvā ir Saeimas Prezidija 
locekļi un pa vienam deputātam no katras frakcijas 
un politiskā bloka. 

Pārskata gadā Saeimā darbojās sešas frakcijas 
un viens pie frakcijām nepiederošs deputāts. 

Frakcijas VIENOTĪBA priekšsēdētāja ir 
Solvita Āboltiņa, frakcijas SASKAŅA priekš-
sēdētājs – Jānis Urbanovičs, Zaļo un Zemnie-
ku savienības frakcijas priekšsēdētājs –Augusts 
Brigmanis, Nacionālās apvienības “Visu Latvi-
jai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas 
priekšsēdētājs – Raivis Dzintars. No 3. augusta 
Latvijas Reģionu apvienības frakcijas priekšsē-
dētāja pienākumus pilda Mārtiņš Bondars (no 
04.11.2014. līdz 01.08.2016. frakcijas priekšsēdē-
tājs bija Dainis Liepiņš), frakcijas “No sirds Latvi-
jai” priekšsēdētāja ir Inguna Sudraba.

Saeimas Prezidija sagatavotie un noformētie lēmumi 2. tabula

Prezidija sēdēs pieņemtie un noformētie lēmumi Skaits

Saeimas sēžu darba kārtības 38

Saeimas ārkārtas un svinīgās sēdes 10

Jautājumu un atbilžu sēdes 32

Komandējumi 237

Frakciju un komisiju finansiālais nodrošinājums 1

Citi 48

Kopā 366

Deputātu skaits 12. Saeimas frakcijās 1. attēls

1

Frakcija SASKAŅA 

Frakcija VIENOTĪBA

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

Pie frakcijām nepiederošs deputāts

Frakcija “No sirds Latvijai”

Latvijas Reģionu apvienības frakcija

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija
24

7

721
23

17
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1.4. SAEIMAS KOMISIJAS, 
APAKŠKOMISIJAS UN 
DEPUTĀTU GRUPAS

SAEIMAS KOMISIJAS
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimā dar-

bojas 16 pastāvīgās komisijas (ar komisiju sastāvu 
un to sēžu darba kārtību var iepazīties Saeimas 
mājaslapā www.saeima.lv).

Komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā vai 
pilda citus uzdevumus, piemēram, vērtē publisko iz-
devumu pamatotību, izskata ētikas pārkāpumus, ap-
spriež un vērtē valsts ilgtspējīgas attīstības tendences, 
skata nacionālās drošības jautājumus un vērtē Latvijas 
nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos.

Komisijās deputāti tiek ievēlēti no katras frak-
cijas, ievērojot proporcionalitātes principu. Depu-
tātu darbības principus komisijās katra Saeima ap-
stiprina kādā no savām pirmajām sēdēm. 

Komisijas sagatavo izskatīšanai likumprojek-
tus attiecīgajam 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 Parlamentārās izmeklēšanas komisiju 
likumu parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbī-
ba izbeidzas astotajā dienā pēc galaziņojuma izskatī-
šanas Saeimas sēdē, ja Saeima nav lēmusi citādi.

Deputātu skaits komisijās 3. tabula

Komisija
2015. gada 

beigas
2016. gada 

beigas

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 12 12

Ārlietu komisija 9 9

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 11 12

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 10 10

Eiropas lietu komisija 16 16

Ilgtspējīgas attīstības komisija 17 18

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 14

Publisko izdevumu un revīzijas komisija 17 17

Sociālo un darba lietu komisija 12 12

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 13 13

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 12 11

Deputātu skaits parlamentārās izmeklēšanas komisijā 4. tabula

Parlamentārās izmeklēšanas komisija
2016. gada 

beigas

Parlamentārās izmeklēšanas komisija par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības 
un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu 
izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju 
amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības 
principu ievērošanā (no 07.04.2016. līdz 22.10.2016.)

6

http://www.saeima.lv
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Pārskata gadā Saeimā darbojās viena parla-
mentārās izmeklēšanas komisija.

Savu interneta vietni ir izveidojušas četras 
Saeimas pastāvīgās komisijas: Aizsardzības, iekš-
lietu un korupcijas novēršanas komisija, Mandātu, 
ētikas un iesniegumu komisija, Pilsonības, migrāci-
jas un sabiedrības saliedētības komisija un Ilgtspē-
jīgas attīstības komisija, kā arī Zolitūdes traģēdijas 
parlamentārās izmeklēšanas komisija (komisija 
darbību beidza 13.11.2015.).

SAEIMAS APAKŠKOMISIJAS
Darbu sagatavošanai vai atsevišķu uzdevumu 

veikšanai Saeimas pastāvīgā komisija var izveidot 
ne vairāk kā divas apakškomisijas. Apakškomisijas 
sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgās 
komisijas locekļi. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli 
deputāts vienlaikus var strādāt divās pastāvīgajās 
komisijās un trīs apakškomisijās. 

2016. gadā Saeimas deputāti darbojās 14 apakš-
komisijās. 

Deputātu skaits apakškomisijās 5. tabula

Apakškomisija
2015. gada 

beigas
2016. gada 

beigas

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 
Korupcijas novēršanas apakškomisija

11 8

Ārlietu komisijas 
Baltijas lietu apakškomisija

10 11

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 
Demogrāfijas lietu apakškomisija

7 7

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 
Nodokļu politikas apakškomisija

8 6

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
Sporta apakškomisija

13 13

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

10 12

Juridiskās komisijas 
Krimināltiesību politikas apakškomisija

7 7

Juridiskās komisijas 
Tiesu politikas apakškomisija

8 8

Sociālo un darba lietu komisijas 
Nodarbinātības apakškomisija

8 8

Sociālo un darba lietu komisijas 
Sabiedrības veselības apakškomisija

11 11

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

8 7

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

8 9

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 
Mājokļa jautājumu apakškomisija

5 5

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 
Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija

11 11
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Deputātu skaits deputātu grupās 6. tabula

Deputātu grupa
Deputātu 

skaits

Deputātu grupa “Eiropas parlamentārieši Āfrikai” (no 14.04.2016.) 5

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 GRUPAS
Deputāti sadarbības veicināšanai ar citu valstu 

parlamentiem un 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 sešas deputātu 
grupas. 



2.  
SAEIMAS LIKUMDOŠANAS DARBS
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Likumprojekta izskatīšanas un pieņemšanas gaita Saeimā, 
sākot no likumprojekta iesniegšanas līdz likuma izsludināšanai 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 IZSKATĪŠANAS 
UN 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 atbilstoši noteiktām prasībām. Valsts 
prezidentam ir tiesības iesniegt likuma ierosināju-
mus, 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 parla-

mentārais sekretārs;
• Saeimas juridiskais dienests, ja šie priekšli-

kumi attiecas uz likumdošanas tehniku un 
kodifikāciju;

• tiesībsargs.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 94. un 

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

Pārskata gadā iesniegti, noraidīti un pieņemti likumprojekti   3. attēls

Iesniegti 
357 likumprojekti

Noraidīti 
28 likumprojekti

Komisijām 
izskatīšanai nodoti 
329 likumprojekti

Skatot likumprojektus 2. un 
3. lasījumā, kopumā vērtēti 

5668 priekšlikumi

Pieņemti 252 likumi – 45 jauni likumi un grozījumi 207 likumos 
(steidzamības kārtībā pieņemti 104 likumi; pēc otrreizējas caurlūkošanas pieņemti trīs likumi – 

Grozījumi Imigrācijas likumā (Nr. 24/Lp12), Grozījumi Jūras kodeksā (Nr. 499/Lp12), 
Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (Nr. 700/Lp12).
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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 ieguvis klātesošo deputātu 
absolūto balsu vairākumu. 

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

valsts budžetā, vidēja termiņa budžeta ietva-
ra likuma projektu un grozījumus vidēja ter-
miņa budžeta ietvara likumā;

• likumprojektus, kas paredz starptautisko lī-
gumu apstiprināšanu.

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. Ja Saeima ar vis-
maz divu trešdaļu balsu vairākumu nobalsojusi par 
likumprojekta steidzamību, Valsts prezidents nevar 
prasīt likuma otrreizēju caurlūkošanu, to nevar no-
dot tautas nobalsošanai un tas ir izsludināms ne vē-
lāk kā trešajā dienā, kad Valsts prezidents pieņemto 
likumu saņēmis.

Saeimas pieņemtos likumus Valsts prezidents 
izsludina oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis 
(www.vestnesis.lv), teksta beigās norādot likuma 
pieņemšanas datumu šādi: “Likums Saeimā pie-
ņemts (datums)”. 

Saeimā pieņemto likumu statistika (2011–2016)  4. attēls

2015. gads (12. Saeima – 225 likumi)225

2016. gads (12. Saeima – 252 likumi)252

2013. gads
(11. Saeima – 396 likumi)

282

2012. gads (11. Saeima – 215 likumi)

396

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

215

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

255

1  2  2017. gada budžeta projekta iesniegšana Saeimā
3   Saeimas sēde

1 2 3

http://www.vestnesis.lv
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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 
izdarīšanu jau spēkā esošajos likumos. 

2016. gadā Saeima pieņēma virkni no jauna iz-
strādātu likumu, to skaitā Enerģijas dzērienu aprites 
likumu; Par 1991. gada 25. februāra Espo Konvencijas 
par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 
2003. gada 21. maija Protokolu par stratēģisko vides 
novērtējumu; Starptautisko un Latvijas Republikas 
nacionālo sankciju likumu; Tiesu ekspertu likumu; 
Energoefektivitātes likumu; Par Līgumu starp Norvēģi
ju, Amerikas Savienotajām Valstīm, Dāniju, Franciju, 
Itāliju, Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju, un 
Lielbritānijas aizjūras domīnijām, un Zviedriju saistī
bā ar Špicbergenu; Tabakas izstrādājumu, augu smē
ķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un 
to šķidrumu aprites likumu; Civilās aizsardzības un 
katastrofas pārvaldīšanas likumu; Latgales speciālās 
ekonomiskās zonas likumu; Par Latvijas Republikas 
valdības un Turkmenistānas valdības nolīgumu par 
starptautisko automobiļu satiksmi; Muitas likumu; 
Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp CA
RIFORUM valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopie
nu un tās dalībvalstīm, no otras puses; Par 1960. gada 
14. decembra Konvenciju par Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizāciju un Līgumu par Latvijas Re
publikas pievienošanās Konvencijai par Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizāciju nosacījumiem; 
Par Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas 
puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses; Ofi
ciālās elektroniskās adreses likumu; Nemateriālā kultū
ras mantojuma likumu; Kontu reģistra likumu; Jaun
uzņēmumu darbības atbalsta likumu; Uzturlīdzekļu 

Likumprojektu iesniedzēji, iesniegto un noraidīto likumprojektu skaits 7. tabula

Likumprojekta iesniedzējs
Iesniegtie 

likumprojekti 
Noraidītie 

likumprojekti 

Ministru kabinets 237 2

Saeimas deputāti 39 25

Saeimas komisijas, tai skaitā: 53 3

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 3 –

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 9 1 (1. lasījums)

Juridiskā komisija 7 –

Sociālo un darba lietu komisija 14 1 (1. lasījums)

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2 –

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 8 –

Publisko izdevumu un revīzijas komisija – –

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 6 1

Ārlietu komisija – –

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 3 –

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija – –

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija 1 –

Valsts prezidents – –

10 % vēlētāju – –

garantiju fonda likumu; Publisko iepirkumu likumu. 
Katru gadu pirms saimnieciskā gada sākuma 

Saeima lemj par valsts izdevumu un ienākumu bu-
džetu. Budžeta projektu (pirmo reizi valsts budžeta 
projekts un to pavadošie likumprojekti parakstīti elek-
troniski) Saeimai iesniedz valdība, un balsojums par 
valsts budžetu faktiski ir arī balsojums par uzticību 
valdībai, jo, noraidot valdības iesniegto budžeta pro-
jektu, tai tiek izteikta neuzticība. 59 deputātiem balso-
jot “par” un 36 balsojot “pret”, Saeima 23. novembra 
ārkārtas sēdē (sēde turpinājās 24. novembrī) galīgajā 

lasījumā pieņēma likumu Par valsts budžetu 2017. ga
dam (valsts budžetā par prioritāti izvirzīta valsts drošī-
ba, aizsardzība, reformas veselības un izglītības jomā). 

2016. gadā kopā ar likumprojektu Par valsts bu
džetu 2017. gadam (Nr. 730/Lp12) un likumprojektu 
Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 
2019. gadam (Nr. 729/Lp12) tika iesniegti 57 pavado-
šie likumprojekti (grozījumi 54 likumos un trīs jauni 
likumi), kas saistīti ar 2017. gada valsts budžetu. 

Pieņemot 2017. gada valsts budžetu, vidēja ter-
miņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam 
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un pavadošos likumprojektus otrajā lasījumā, ko-
pumā tika izskatīts 1951 priekšlikums. 2017. gada 
valsts budžetam izskatīti 666 priekšlikumi, vidēja 
termiņa budžeta ietvaram 2017., 2018. un 2019. ga-
dam – 644 priekšlikumi. Saeimas kārtības rullī pa-
redzētās tiesības iesniegt priekšlikumus izmantoja 
visas Saeimas frakcijas, komisijas, deputāti indivi-
duāli, kā arī ministrijas.

2016. gadā Saeimai kopumā iesniegti 357 li-
kumprojekti. Saeimas Juridiskais birojs par ie-
sniegtajiem likumprojektiem Saeimas komisijām 
sniedzis 224 atzinumus, kuros kopumā tika izteikti 
1357 priekšlikumi.

Pārskata gadā aktīvākie likumprojektu iesnie-
dzēji bija Ministru kabinets, Saeimas komisijas un 
Saeimas deputāti. 

Lai likumprojektu pilnveidotu, tā otrajam un 
trešajam lasījumam var iesniegt priekšlikumus. Arī 
2016. gadā pieņemtajiem likumiem to sagatavoša-
nas gaitā bija daudz priekšlikumu (8. tabula). Ska-
tot iesniegtos likumprojektus otrajā un trešajā lasī-
jumā, Saeimā kopumā vērtēti 5668 priekšlikumi.

Saeimas mājaslapā www.saeima.lv sadaļā De
putāti ir pieejama informācija par deputātu ak-
tivitāti, apspriežot likumprojektus Saeimas sēdē. 
Informācija tiek aktualizēta pēc katras Saeimas 
sēdes. 2016. gadā Saeimas sēdēs aktīvākie debatētā-
ji bija Mārtiņš Bondars (LRA) – runājis 69 reizes, 
Ivars Zariņš (SASKAŅA) – 58 reizes, Juris Viļums 
(LRA) – 54 reizes, Inguna Sudraba (NSL) – 53 rei-
zes un Artuss Kaimiņš – 40 reižu. Par likumprojek-
tiem visvairāk ziņojis Jānis Vucāns (ZZS) – 85 rei-
zes, Edvards Smiltēns (VIENOTĪBA) – 63 reizes, 
Gaidis Bērziņš (VL–TB/LNNK) – 40 reižu, Valē-
rijs Agešins (SASKAŅA) – 37 reizes, Ojārs Ēriks 
Kalniņš (VIENOTĪBA) un Edgars Putra (ZZS) – 
31 reizi. 

Likumprojekti ar lielāko priekšlikumu skaitu 8. tabula

Likumprojekta nosaukums
Priekšlikumu 

skaits

Par valsts budžetu 2017. gadam (Nr. 730/Lp12)
666 priekšlikumi

(2. lasījums)

Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam (Nr. 729/Lp12)
644 priekšlikumi

(2. lasījums)

Administratīvo pārkāpumu procesa likums (Nr. 16/Lp12)
209 priekšlikumi

(2. lasījums)

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (Nr. 503/Lp12)

137 priekšlikumi
(2. lasījums)

76 priekšlikumi
(3. lasījums)

Grozījumi Maksātnespējas likumā (Nr. 753/Lp12)
139 priekšlikumi

(2. lasījums)

Grozījumi Administratīvā procesa likumā (Nr. 573/Lp12)
124 priekšlikumi

(2. lasījums)

Kontu reģistra likums (Nr. 722/Lp12)
86 priekšlikumi

(2. lasījums)

Grozījumi Enerģētikas likumā (Nr. 396/Lp12)
84 priekšlikumi

(3. lasījums)

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums (Nr. 311/Lp12)

82 priekšlikumi
(2. lasījums)

47 priekšlikumi
(3. lasījums)

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Nr. 148/Lp12)
80 priekšlikumi

(2. lasījums)

Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem” (Nr. 593/Lp12)
74 priekšlikumi

(2. lasījums)

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (Nr. 592/Lp12)
69 priekšlikumi

(2. lasījums)

Psihologu likums (Nr. 133/Lp12)
67 priekšlikumi

(2. lasījums)

Publisko iepirkumu likums (Nr. 621/Lp12)
65 priekšlikumi

(3. lasījums)
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14. janvāra sēdē, pamatojoties uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas 2015. gada 29. jūnija rezo
lūciju par Apvienoto Nāciju Organizācijas (turp
māk – ANO) daudzpusējo integrēto stabilizācijas 
misiju Mali (MINUSMA), kā arī saskaņā ar liku-
mu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās 
starptautiskajās operācijās Saeima nolēma nosūtīt 
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīrus dalībai 
ANO daudzpusējā integrētajā stabilizācijas misijā 
Mali (MINUSMA) uz laiku līdz 2016. gada 30. jū-
nijam un 16. jūnija sēdē pagarināja karavīru misiju 
Mali atbilstoši ANO Drošības padomes rezolūcijai. 

14. janvāra sēdē Saeima nolēma nosūtīt Latvi-
jas Nacionālo bruņoto spēku karavīrus dalībai pret 
teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starp-
tautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā Irākas 
militāro spēku apmācībai Irākas Republikas terito-
rijā uz laiku līdz 2018. gada 1. februārim.

28. janvāra sēdē Saeima pieņēma Deklarāciju 
par nepilngadīgo Latvijas valstspiederīgo tiesību aiz
sardzību ārvalstīs.

11. februāra sēdē Saeima par Finanšu un ka-
pitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju iecēla Pēteru 
Putniņu.

11. februāra ārkārtas sēdē Saeima izteica 
uzticību Ministru kabinetam šādā sastāvā: Mi-
nistru prezidents – Māris Kučinskis, aizsardzī-
bas ministrs – Raimonds Bergmanis, ārlietu mi-
nistrs – Edgars Rinkēvičs, Ministru prezidenta 
biedrs, ekonomikas ministrs – Arvils Ašeradens, 
finanšu ministre – Dana Reizniece-Ozola, iekš-
lietu ministrs – Rihards Kozlovskis, izglītības un 
zinātnes ministrs – Kārlis Šadurskis, kultūras mi-
nistre – Dace Melbārde, labklājības ministrs – Jā-
nis Reirs, satiksmes ministrs – Uldis Augulis, 
tieslietu ministrs – Dzintars Rasnačs, veselības 
ministrs – Guntis Belēvičs, vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs – Kaspars Gerhards, 
zemkopības ministrs – Jānis Dūklavs.

Likumprojekta nosaukums
Priekšlikumu 

skaits

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Nr. 717/Lp12)
59 priekšlikumi

(2. lasījums)

Muitas likums (Nr. 534/Lp12)
55 priekšlikumi

(2. lasījums)

Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums (Nr. 721/Lp12)
51 priekšlikums

(2. lasījums)

Grozījumi Imigrācijas likumā (Nr. 24/Lp12)
49 priekšlikumi

(3. lasījums)

Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (Nr. 590/Lp12)
49 priekšlikumi

(2. lasījums)

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to 
šķidrumu aprites likums (Nr. 474/Lp12)

46 priekšlikumi
(2. lasījums)

38 priekšlikumi
(3. lasījums)

Grozījumi Dzelzceļa likumā (Nr. 457/Lp12)
44 priekšlikumi

(2. lasījums)

Grozījumi Izglītības likumā (Nr. 725/Lp12)
44 priekšlikumi

(2. lasījums)

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 mazāk kā 10 deputāti, kā 
arī Saeimas komisijas.

Saeima pārskata gada 19. maijā atbalstīja gro-
zījumus Latvijas Republikas Satversmē, kas paredz, 
ka Saeimas deputātam turpmāk varēs uzlikt admi-
nistratīvo sodu bez parlamenta piekrišanas, kā arī 
grozījumus Saeimas kārtības rullī, paredzot no šā 
Saeimas darbu reglamentējošā likuma izslēgt nor-

mu par piekrišanu Saeimas locekļa saukšanai pie 
administratīvās atbildības. Tādējādi Saeima kopš 
2016. gada jūlija neizskata lēmumu projektus par 
deputātu saukšanu pie administratīvās atbildības.

2016. gadā Saeimai iesniegti 190 lēmumu pro-
jekti, no tiem 132 pieņemti kā Saeimas paziņojumi 
un publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. 
Saeima pārskata gadā pieņēma virkni būtisku lē-
mumu: izteica uzticību Ministru kabinetam, iecēla 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētā-
ju, apstiprināja tiesībsargu un Augstākās izglītības 
padomes sastāvu, noteica tiesnešu skaitu Latvijas 
Republikas Augstākajā tiesā un Latvijas Republikas 
apgabaltiesās, apstiprināja Valsts aizsardzības kon-
cepciju u. c. 
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22. decembra sēdē Saeima Satversmes tiesas 
tiesneša amatā apstiprināja Jāni Neimani un Artūru 
Kuču; Nacionālo bruņoto spēku komandiera ama-
tā – ģenerālmajoru Leonīdu Kalniņu.

22. decembra sēdē Saeima nolēma pagarināt 
termiņu Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalī-
bai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā 
starptautiskajā operācijā Resolute Support Mission 
Afganistānā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
spēku sastāvā līdz 2020. gada 31. decembrim.

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

kārtējās sesijas: rudens, ziemas un pavasara sesija, bet 
kārtējo sesiju starplaikā var sasaukt ārkārtas sesiju. 
Saeimas kārtējās sesijas sasauc Prezidijs. Par Saeimas 
kārtējo sesiju sākšanu un slēgšanu lemj Saeima.

Nacionālo bruņoto spēku funkcijas un uzdevumus. 
16. jūnija sēdē, ņemot vērā Saeimas Ilgtspējī-

gas attīstības komisijas lēmumu Par uzdevumiem, 
kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu 
un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu 
apsaimniekošanu, Saeima uzdeva Ministru kabi-
netam izstrādāt zemes politiku vidējam termiņam 
saskaņā ar vidējas un ilgtermiņa attīstības plānoša-
nas dokumentos ietvertajiem mērķiem par Latvijas 
zemes resursu potenciāla izmantošanu.

Par lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas 
gaitu valdībai Saeima jāinformē ne vēlāk kā līdz 
2016. gada 15. decembrim, savukārt ne vēlāk kā 
līdz 2017. gada 15. jūnijam jāinformē par šajā lē-
mumā noteikto uzdevumu izpildi un sasniegtajiem 
rezultātiem.

8. decembra sēdē Saeima apstiprināja Augstā-
kās izglītības padomes sastāvu.

25. februāra sēdē Saeima par Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāju 
iecēla Rolandu Irkli.

3. marta sēdē Saeima par tiesībsargu atkārtoti 
apstiprināja Juri Jansonu.

31. marta sēdē Saeima atbalstīja lēmumu Par 
Ukrainas parlamenta deputāti un Gaisa spēku piloti 
Nadiju Savčenko, kurā nosoda Ukrainas parlamenta 
deputātes un Gaisa spēku pilotes Nadijas Savčenko 
notiesāšanu, kas balstīta uz safabricētām un politis-
ki motivētām apsūdzībām.

12. maija sēdē Saeima noteica, ka ar 2017. gada 
1. janvāri Latvijas Republikas Augstākajā tiesā būs 
36 tiesneši.

2. jūnija sēdē Saeima noteica, ka ar 2016. gada 
1. septembri Latvijas Republikas apgabaltiesās būs 
142 tiesneši (tai skaitā Administratīvajā apgabal-
tiesā – 25 tiesneši), ar 2017. gada 1. janvāri Latvijas 
Republikas apgabaltiesās būs 144 tiesneši (tai skai-
tā Administratīvajā apgabaltiesā – 25 tiesneši), ar 
2018. gada 1. septembri Latvijas apgabaltiesās būs 
141 tiesnesis (tai skaitā Administratīvajā apgabaltie-
sā – 22 tiesneši).

16. jūnija sēdē Saeima izteica uzticību veselības 
ministrei Andai Čakšai.

16. jūnija sēdē Saeima apstiprināja Valsts aiz
sardzības koncepciju. Valsts aizsardzības koncepcija 
ir izstrādāta saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 
29. pantu, un tās pamatā ir militāro draudu analīze. 
Pamatojoties uz Valsts aizsardzības koncepciju, tiek 
īstenota valsts aizsardzības politika un plānoti kon-
krēti valsts aizsardzības politiskie un operacionālie 
pasākumi, to īstenošanai nepieciešamie resursi, Na-
cionālo bruņoto spēku attīstība, nepieciešamā valsts 
varas un pārvaldes institūciju, pašvaldību, fizisko 
un juridisko personu gatavība un darbība miera, 
valsts apdraudējuma un kara laikā. Valsts aizsardzī-
bas pasākumu īstenošana tiek nodrošināta atbilsto-
ši pieejamiem resursiem, pildot likumos noteiktās 

Saeimai iesniegtie lēmumu projekti 9. tabula

Iesniegtie lēmumu projekti 2015. gads 2016. gads

Deputātu mandātu apstiprināšana 6 6

Deputātu ievēlēšana komisijās un atsaukšana no tām 34 32

Amatpersonu, to skaitā Saeimas amatpersonu, apstiprināšana un 
atsaukšana

24 24

Uzticības vai neuzticības izteikšana ministriem 2 5

Tiesnešu ievēlēšana, apstiprināšana vai atsaukšana 40 35

Parlamentāro delegāciju sastāva un izmaiņu apstiprināšana 3 3

Lēmumu projekti, ar kuriem tiek noteiktas parlamentārās uzraudzības 
funkcijas 

5 9

Deputātu ētikas kodeksa pārkāpumi – 1

Citi 47 75
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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 Saeima kārtējo sesiju laikā sanāca 
uz astoņām ārkārtas sēdēm (26. janvārī, 11. februārī 
(divas ārkārtas sēdes), 31. martā, 20. un 31. oktobrī, 
23. novembrī, 20. decembrī), kā arī notika divas svi-
nīgās sēdes (4. maijā un 18. novembrī).

Saeimas kārtējās sēdes notiek reizi nedēļā – ce-
turtdienās. Kārtējās sēdes darba kārtība tiek izslu-
dināta vismaz 48 stundas pirms sēdes atklāšanas. 
Prezidijs kārtējās sēdes darba kārtību izsludina 
pirmdien Saeimas Prezidija sēdē.

2016. gadā sagatavota un aktualizēta:
• 38 Saeimas kārtējo sēžu darba kārtība;
• astoņu ārkārtas sēžu un divu svinīgo sēžu 

darba kārtība;
• 32 jautājumu un atbilžu sēžu darba kārtība; 

jautājumu un atbilžu sēdēs deputāti uzdevuši 
ministriem 47 papildjautājumus.

Pārskata gadā notikušas 48 Saeimas sēdes; kopē-
jais sēžu ilgums – 128 stundas 11  minūtes. Saeimas 
sēžu stenogrammu apjoms – 3834 lappuses.

Saeimas garākā sēde – 23. novembra ārkārtas 
sēde ar turpinājumu 24. novembrī – ilga 14 stundas 
sešas minūtes (sēdē tika izskatīti 59 darba kārtības 
jautājumi; Saeima pieņēma 59 likumus, tostarp liku-
mu Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 
2019. gadam un likumu Par valsts budžetu 2017. ga
dam; stenogrammas apjoms – 576 lpp.); piecas stun-
das 17 minūtes ilga 16. jūnija sēde (sēdē tika izskatīti 
62 darba kārtības jautājumi; stenogrammas apjoms – 
175 lpp.); četras stundas 59 minūtes – 31. oktobra 
ārkārtas sēde (sēdē tika izskatīti 60 darba kārtības 
jautājumi; stenogrammas apjoms – 163 lpp.). 

Piecas minūtes ilga 11. februāra un 31. mar-
ta ārkārtas sēdes (11. februāra ārkārtas sēdes dar-
ba kārtībā bija viens jautājums – lēmuma projekts 

Saeimas sēžu skaits  10. tabula

Ziemas sesija
(08.01.–21.03.)

Pavasara sesija
(29.03.–20.06.)

Rudens sesija
(02.09.–27.12.)

Kārtējās sēdes 10 12 16

Ārkārtas sēdes 3 1 4

Svinīgās sēdes – 1 1

Saeimas sēžu skaits un ilgums 5. attēls

Saeimas sēžu skaits Saeimas sēžu ilgums (stundas)

150

100

50

0

2015. gads

2016. gads

112

128

45 48
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Par Žerāra Renno uzņemšanu Latvijas pilsonībā par 
īpašiem nopelniem Latvijas labā (Nr. 291/Lm12); 
31. marta ārkārtas sēdes darba kārtībā – lēmuma 
projekts Par Ukrainas parlamenta deputāti un Gaisa 
spēku piloti Nadiju Savčenko (Nr. 338/Lm12).

2016. gadā Saeimas sēdēs izskatīts 1301 dar-
ba kārtības jautājums (2015. gada sēdēs izskatīti 
1249 darba kārtības jautājumi).

2.5. SAEIMAS SĒŽU 
STENOGRAMMAS UN 
VIDEOTRANSLĀCIJA 

Saeimas sēdes norisi fiksē audioierakstā, no 
kura tiek sagatavota stenogramma. Pastāvīgi tiek 
aktualizēta stenogrammu datubāze un uzlabota 
datu pieejamība, nodrošinot pēc iespējas drīzā-
ku plašākas informācijas saņemšanu vienuviet: 
Saeimas mājaslapas lietotāji, atverot attiecīgo steno-
grammu, var iegūt informāciju par Saeimas sēdes 
darba kārtību, izskatāmajiem dokumentiem, steno-
grammas tekstu, tās satura rādītāju, deputātu balso-
jumiem un pārskatu par frakciju viedokļiem, kā arī 
atbildēm uz deputātu jautājumiem.

Saeimas mājaslapā ikviens interesents var no-
skatīties Saeimas sēžu tiešraides; turpat ir pieejams 
Saeimas sēžu videoarhīvs.

Saeimas sēdēs izskatīto jautājumu skaits  11. tabula

Izskatītie jautājumi

Likumdošanas iniciatīvas 329

Likumprojektu pirmais lasījums 281

Likumprojektu otrais lasījums 248

Likumprojektu trešais lasījums 142

Lēmumu projekti, patstāvīgie priekšlikumi (ziņots par tiem)
Patstāvīgie priekšlikumi (izskatīti)

190
18

Pieprasījumi 8

Pieprasījumu komisijas atzinumi 8

Atvaļinājuma piešķiršana deputātiem 58

Likumu otrreizējā caurlūkošana (nodošana komisijai)
Likumu otrreizējā izskatīšana

3
3

Ziņojumi 5

Citi 8





3.  
PARLAMENTĀRĀ UZRAUDZĪBA
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tīvi?” secinājumiem (50 deputātiem balsojot 
“pret” un 36 balsojot “par”, Saeima 5. maija 
sēdē pieprasījumu noraidīja);

• iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim 
Par topošo aizturēto ārzemnieku izmitināša
nas centru “Mucenieki” (52 deputātiem balso-
jot “pret” un 36 balsojot “par” (viens deputāts 
atturējās), Saeima 2. jūnija sēdē pieprasījumu 
noraidīja); 

• veselības ministram Guntim Belēvičam 
Par projekta “Eveselība Latvijā” īstenošanu 
(47 deputātiem balsojot “pret” un 38 balsojot 
“par” (divi deputāti atturējās), Saeima 2. jū-
nija sēdē pieprasījumu noraidīja);

• ekonomikas ministram Arvilam Ašerade-
nam Par Ekonomikas ministrijas nespēju 
risināt enerģētikas nozares izaicinājumus 
(47 deputātiem balsojot “pret” un 30 balso-
jot “par” (divi deputāti atturējās), Saeima 
16. jūnija sēdē pieprasījumu noraidīja); Par 
Ekonomikas ministrijas nespēju pamatot sa
vas rīcības atbilstību valsts interesēm saistībā 
ar iespējamo AS “Latvijas Gāze” akciju iegādi 
(51 deputātam balsojot “pret” un 31 balso-
jot “par” (viens deputāts atturējās), Saeima 
16. jūnija sēdē pieprasījumu noraidīja);

• labklājības ministram Jānim Reiram Par so
ciālās aprūpes centra “Kalkūni” likvidācijas 
atcelšanu (29. septembra sēdē pieprasījums 
tika atsaukts);

• aizsardzības ministram Raimondam Bergma-
nim Par Nacionālo bruņoto spēku mehanizā
ciju (62 deputātiem balsojot “pret” un 28 bal-
sojot “par” (divi deputāti atturējās), Saeima 
3. novembra sēdē pieprasījumu noraidīja);

ņojumā norādītās institūcijas, kuru kompetencē ir 
attiecīgo trūkumu novēršana, vērtē galaziņojumā 
ietverto informāciju un lemj par galaziņojumā kon-
statēto trūkumu novēršanu. 

2016. gada 7. aprīlī Saeima izveidoja Parlamen
tārās izmeklēšanas komisiju par korupcijas, lobēša
nas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietek
mi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu 
noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, 
Finanšu ministriju un citu valsts institūciju amatper
sonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības 
interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā. 
Komisija tika izveidota uz sešiem mēnešiem pēc 
34 deputātu pieprasījuma. Komisija darbību beidza 
22. oktobrī.

Tā kā minētās parlamentārās izmeklēšanas ko-
misijas darbs nebija rezultējies ar Parlamentārās iz
meklēšanas komisiju likuma 13. pantā noteikto un 
nebija pabeigts, Saeima 3. novembra sēdē nolēma 
aicināt šīs komisijas vadības deputātus (komisijas 
priekšsēdētāju un sekretāru) rast iespēju atmaksāt 
līdzekļus, kas bija piešķirti no valsts budžeta ko-
misijas izveidei un darbības nodrošināšanai, kā arī 
mudināt uzņemties politisko atbildību par minētās 
parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības re-
zultāta nesasniegšanu. 

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.

Pārskata gadā tika iesniegti astoņi pieprasījumi:
• tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam 

Par Latvijas Republikas Valsts kontroles revī
zijas ziņojuma “Vai tieslietu nozares nekusta
mie īpašumi tiek pārvaldīti likumīgi un efek

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 īstenošanai tiek veidotas 
parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Parlamen-
tārās izmeklēšanas komisijām, pieaicinot lietpratē-
jus, 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 atbil-
dīgās amatpersonas;

• uzdot veikt 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 līdzekļi, tās tiek finansētas no 
valsts vai pašvaldību līdzekļiem vai to garan-
tētajiem līdzekļiem, vai tās pilda valsts vai 
pašvaldību iepirkumu vai piedalās valsts vai 
pašvaldību īpašuma privatizācijā.

Saskaņā ar Parlamentārās izmeklēšanas komisi
ju likumu pēc galaziņojuma publicēšanas oficiālajā 
izdevumā Latvijas Vēstnesis tajā minētos priekšliku-
mus konstatēto trūkumu novēršanai parlamentārās 
izmeklēšanas komisija nosūta izvērtēšanai Saeimas 
komisijām, Ministru kabinetam, ministrijām vai 
publiskas personas institūcijai, kuras kompetencē 
ietilpst attiecīgo priekšlikumu ieviešana. 

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galazi-
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mu likums” (Nr. 621/Lp12) izstrādi; Par Nacionālo 
bruņoto spēku mehanizāciju; Par autoceļu lietošanas 
nodevu; Par plānoto dzelzceļa elektrifikācijas projek
tu; Par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu; Par 
strukturālajām reformām un veselības infrastruktū
ru; Par VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes 
slimnīca” A korpusa pirmo kārtu; Par AS “Grindeks” 
akciju pārdošanu; Par valsts pārvaldes pakalpojumu 
portāla www.latvija.lv darbību; Par eveselības sistē
mas atbilstošu ieviešanu; Par eveselības sistēmas 
funkcionalitātes pārbaudi; Par iespējamajiem pret
likumīgajiem lēmumiem veselības aprūpes nozarē; 
Par finansiālās motivācijas pamatotību Valsts kases 
darbiniekiem 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. 

Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 9. pan-
ta 2. punktu Ministru prezidents ik gadu sniedz 
Saeimai pārskatu par nacionālo drošību, ietverot 
to ziņojumā par Ministru kabineta paveikto un 
iecerēto darbību vai iesniedzot atsevišķu ziņoju-
mu. Saeimas 21. janvāra sēdē Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma sniedza pārskatu par Latvijas 
nacionālo drošību un informēja par atbildīgo insti-
tūciju un valdības darbu nacionālās drošības stipri-
nāšanā. Pēc Ministru prezidentes sniegtā pārskata 
debatēs piedalījās seši deputāti un iekšlietu ministrs 
Rihards Kozlovskis.

Par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpoli-
tikā un Eiropas Savienības (turpmāk arī – ES) jau-
tājumos Saeimas 26. janvāra ārkārtas sēdē ziņoja 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Pēc ārlietu ministra ziņojuma debatēs runā-
ja 20 deputāti. (Ārlietu debates tiek rīkotas Lat-

Kārlis Šadurskis, aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis. Saeimas mājaslapā pieejamas šo sēžu 
stenogrammas.

2016. gadā iesniegti 114 deputātu jautājumi, 
tostarp Par daudzdzīvokļu māju siltināšanas prog
rammu; Par atbalsta apmēra palielināšanu atseviš
ķiem elektroenerģijas ražotājiem; Par valsts budže
ta izpildi; Par valsts budžeta izdevumiem veselības 
aprūpes nodrošināšanai; Par Ministru kabineta no
teikumu neatbilstību Valsts valodas likumam; Par 
topošo aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru 
“Mucenieki”; Par Maksātnespējas administrācijas 
darbības efektivitāti; Par “Air Baltic Corporation” 
investoru; Par izglītības iestāžu slēgšanu un reor
ganizēšanu Latvijas pašvaldībās; Par krimināllietu 
izmeklēšanas kvalitāti un termiņiem; Par iespēja
mām reformām izglītības jomā; Par valsts pārvaldes 
līgumiem un medijiem; Par finansējumu Daugavpils 
reģionālajai slimnīcai; Par Stradiņa slimnīcas būv
niecības projektu; Par Latvijas armijas mehanizā
cijas projektu; Par likumprojekta “Publisko iepirku

• izglītības un zinātnes ministram Kārlim 
Šadurskim Par mērķdotāciju sadalījumu 
(49 deputātiem balsojot “pret” un 34 balsojot 
“par” (divi deputāti atturējās), Saeima 22. de-
cembra sēdē pieprasījumu noraidīja).

Parlamentārās uzraudzības funkcija tiek veikta, 
arī uzdodot deputātu jautājumus. Jautājumus kon-
krētām amatpersonām par problēmām attiecīgajā 
jomā rakstveidā var iesniegt ne mazāk kā pieci de-
putāti. Atbilžu sniegšanai uz deputātu jautājumiem 
tiek noteikts konkrēts laiks, kurā Ministru prezi-
dents, Ministru kabineta locekļi vai Latvijas Bankas 
prezidents atbild uz iesniegtajiem jautājumiem un 
deputāti var uzdot papildjautājumus. 

Pārskata gadā notikušas astoņas sēdes atbilžu 
sniegšanai uz deputātu jautājumiem. Mutvārdu 
atbildes snieguši: izglītības un zinātnes ministre 
Mārīte Seile, ekonomikas ministrs Arvils Ašera-
dens, finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, ve-
selības ministrs Guntis Belēvičs, tieslietu ministrs 
Dzintars Rasnačs, izglītības un zinātnes ministrs 

Deputātu pieprasījumu un jautājumu skaits 6. attēls
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vijas Republikas starptautiskās de iure atzīšanas 
dienai (26. janvārim) tuvākajā Saeimas sēdē, un 
2016. gadā tās notika jau sesto reizi.) Noklausīties 
ārlietu debates klātienē tika aicināti Latvijā akre-
ditēto diplomātisko misiju vadītāji, bet tiešraidē 
Saeimas mājaslapā www.saeima.lv tās varēja vērot 
ikviens interesents.

Arī tiesībsargs reizi gadā ziņo par Tiesībsar-
ga biroja darbu. Latvijas Republikas tiesībsarga 
ziņojums par 2015. gadu tika izskatīts Saeimas 
2016. gada 18. februāra sēdē. Debatēs piedalījās seši 
deputāti.

Ministru prezidenta Māra Kučinska ikgadējais 
ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto 
un iecerēto darbību tika izskatīts Saeimas 1. decem-
bra sēdē. Debatēs piedalījās 12 deputāti.

http://www.saeima.lv


4.  
ĀRPOLITISKĀ DARBĪBA
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4.1. VALSTS, OFICIĀLĀS UN 
DARBA VIZĪTES

Pārskata gadā sadarbībā ar Latvijā akreditē-
tajām ārvalstu vēstniecībām un Latvijas vēstniecī-
bām ārvalstīs, turpinot īstenot Latvijas ārpolitikas 
intereses, tika organizētas un nodrošinātas ārvalstu 
vizītes. Valsts, oficiālajās un darba vizītēs Saeimā 
viesojās ārvalstu augstākās amatpersonas, vēstnie-
ki, parlamentu delegācijas, starptautisko organizā-
ciju pārstāvji.

21. oktobrī Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece tikās ar Igaunijas Republikas prezidenti 
V. E. Kersti Kaljulaidu (Kersti Kaljulaid) viņas ofi-
ciālās vizītes Latvijas Republikā laikā. 

Parlamentu vadītāju un vadītāju vietnieku lī-
menī 2016. gadā Saeimu apmeklēja deviņas dele-
gācijas, tostarp Gruzijas parlamenta priekšsēdētāja 
V. E. Dāvida Usupašvili (David Usupashvili), Lietuvas 
Republikas Seima priekšsēdētājas V. E. Loretas Grau-
žinienes (Loreta Graužinienė) un Seima jaunievēlē-
tā priekšsēdētāja V. E. Viktora Pranckieša (Viktoras 
Pranckietis), Igaunijas Republikas Rīgikogu priekš-
sēdētāja V. E. Eiki Nestora (Eiki Nestor), Serbijas 
Republikas Nacionālās Asamblejas priekšsēdētājas 
V. E. Majas Gojkovičas (Maja Gojković), Melnkalnes 
parlamenta priekšsēdētāja V. E. Darko Pajoviča (Dar
ko Pajović), kā arī Armēnijas Republikas Nacionālās 
Asamblejas priekšsēdētāja vietnieka Eduarda Šarma-
zanova (Eduard Sharmazanov) delegācijas.

Ministru prezidentu un ārlietu ministru līmenī 
vizītēs Saeimu apmeklēja septiņas delegācijas, tika 
noorganizētas 19 dažāda līmeņa ārvalstu parla-
mentu delegāciju vizītes Latvijā, notika 250 dažāda 
ranga ārvalstu viesu tikšanās ar Saeimas Prezidija, 
frakciju un komisiju locekļiem, kā arī ar Saeimas 
Administrācijas vadību. 

Parlamentu komisiju un sadarbības grupu 
līmenī Saeimā viesojās Rumānijas parlamenta, 

3 4 5

1 2

1   2   Igaunijas Republikas prezidentes V. E. Kersti Kaljulaidu vizīte
3  Gruzijas parlamenta priekšsēdētāja V. E. Dāvida Usupašvili vizīte
4  Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētāja V. E. Viktora Pranckieša vizīte
5    Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Serbijas Republikas Nacionālās Asamblejas priekšsēdētāju 

V. E. Maju Gojkoviču

Saeimas Ārlietu komisijā tiek saskaņotas mūsu 
valsts ārpolitikas nostādnes un priekšlikumi starp-
valstu attiecību attīstīšanai, savukārt Eiropas lietu 
komisija ir viena no galvenajām 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 starptautiskajām konvenci-
jām un citām starptautiskas vienošanās formām; 

sagatavo savus un izskata Saeimas paziņojumus 
(deklarācijas) par svarīgiem starptautiskiem noti-
kumiem. Saskaņā ar Satversmes 68. pantu visiem 
starptautiskajiem līgumiem, kas regulē ar norma-
tīvajiem aktiem izšķiramus jautājumus, nepiecie-
šams 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.
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Ukrainas Augstākās Radas, Vācijas Federatīvās 
Republikas Bundestāga, Lietuvas Republikas Sei-
ma, Čehijas Republikas parlamenta Senāta, Igau-
nijas Republikas Rīgikogu, Kanādas parlamenta 
apakšpalātas, Amerikas Savienoto Valstu Kongresa, 
Ungārijas Nacionālās Asamblejas, kā arī Eiropas 
Padomes Parlamentārās Asamblejas delegācijas. 
2016. gadā Saeimu apmeklēja arī Gruzijas parla-
menta administrācijas delegācija.

2016. gadā organizētas 10 Saeimas priekšsēdē-
tājas ārvalstu vizītes uz tādām valstīm kā Ukraina, 
Amerikas Savienotās Valstis (ASV), Kanāda, Polijas 
Republika, Luksemburgas Lielhercogiste, Azerbai-
džānas Republika, Gruzija, Slovākijas Republika, 
Īrija un Apvienotie Arābu Emirāti (AAE).

No 9. līdz 13. aprīlim Saeimas priekšsēdētāja 
apmeklēja ASV, no 13. līdz 18. aprīlim – Kanādu. 
Ināru Mūrnieci vizītē pavadīja Saeimas Ārlietu ko-
misijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš.

Saeimas priekšsēdētāja 11. un 12. maijā uztu-
rējās oficiālā vizītē Polijas Republikā, kur tikās ar 
Polijas parlamenta Sejma priekšsēdētāju un Polijas 
parlamenta Senāta priekšsēdētāja vietnieci.

No 22. līdz 24. maijam Ināra Mūrniece darba 
vizītē apmeklēja Luksemburgu, kur piedalījās ES 
valstu parlamentu priekšsēdētāju konferencē.

No 24. līdz 27. maijam Saeimas priekšsēdētāja 
darba vizītē uzturējās Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi, 
kur piedalījās starptautiskajā drošības konferencē 
un Gruzijas neatkarības atjaunošanas 25. gadadie-
nai veltītajos svinīgajos pasākumos. Vizītes ietvaros 
Saeimas priekšsēdētāja tikās ar Gruzijas augstākajām 
amatpersonām – Gruzijas prezidentu, parlamenta 
priekšsēdētāju, premjerministru un ārlietu ministru.

7. oktobrī Bratislavā Saeimas priekšsēdētāja 
piedalījās ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju 
neformālajā samitā, kas notika pēc Slovākijas Na-
cionālās padomes priekšsēdētāja iniciatīvas, reaģē-
jot uz izaicinājumiem ES.

1  Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece darba vizītē Amerikas Savienotajās Valstīs
2  Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju neformālajā samitā Bratislavā
3  Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece darba vizītē Kanādā
4  Saeimas priekšsēdētājas biedrs Gundars Daudze vizītē Moldovas Republikā
5  Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece darba vizītē Apvienotajos Arābu Emirātos
6  Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece darba vizītē Polijas Republikā
7  Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece darba vizītē Īrijā
8  Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere un Saeimas sekretārs Andrejs Klementjevs darba vizītē 

Kazahstānas Republikā
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• vienots Baltijas reģions: sadarbība augstākās 
izglītības, pētniecības un kultūras jomās; 

• atvērts Baltijas reģions: vienotas uzņēmēj-
darbības vides veidošana Baltijas valstīs. 

BA 35. sesijā (27. un 28. oktobrī) Baltijas valstu 
parlamentārieši diskutēja par tādiem jautājumiem 
kā migrācija un ES ārējās robežas apsardzība, de-
mogrāfiskā situācija Baltijas valstīs, kā arī reģionā-
lās transporta infrastruktūras attīstība, īpašu uz-
manību veltot Rail Baltica projektam, apstiprināja 
Baltijas valstu parlamentu sadarbības prioritātes 
2017. gadam – drošība un aizsardzība, visaptveroša 
pieeja enerģijas tirgum, transportam un infrastruk-
tūrai, kā arī labvēlīgas vides veidošana pētniecībai 
un inovācijām.

Sesijas noslēgumā tika pieņemts BA 35. sesijas 
nobeiguma dokuments, rezolūcija (rezolūcijā par-
lamentārieši aicina Baltijas valstu parlamentus un 
valdības, kā arī Baltijas Ministru padomi uz ciešāku 
sadarbību, ietverot konkrētas rekomendācijas par 
savstarpējiem koordinācijas pasākumiem dažādās 
jomās: rekomendācijas par migrācijas un bēgļu 
krīzi, tiesībsargājošo iestāžu, kā arī robežsardzes 
dienestu ciešāku sadarbību; sadarbību enerģētikas 
nozarē, ekonomikā, transporta un infrastruktūras 
jomā; rezolūcijā uzsvērti kopīgi veselības aprūpes 
projekti; pievērsta uzmanība jautājumiem par de-
mogrāfijas situāciju un ģimenes atbalsta politiku 
Baltijas valstīs, kā arī ārvalstīs dzīvojošo Baltijas 
pilsoņu bērnu tiesību aizsardzību).

Sesijas ietvaros tika pasniegtas ikgadējās BA 
balvas. Balvu literatūrā saņēma lietuviešu dzejnieks, 
rakstnieks, literatūras kritiķis, dramaturgs un tul-
kotājs Sigits Parulskis, balva mākslā tika piešķirta 
Kristijonam Vildžunam par filmu Seneca’s Day, un 
balva zinātnē – Maijai Dambrovai par zinātnisko 
darbu enerģijas metabolisma jomā, kā arī ieguldī-
jumu preparāta Mildronāts darbības mehānismu 
izpētē. 

Saeima ir vairāku starpparlamentāru organizā-
ciju dalībniece. 2016. gadā Saeimas deputāti darbo-
jās sešu starptautisko organizāciju delegācijās.

Darbošanās starptautiskajās organizācijās ļā-
vusi Latvijas deputātiem iesaistīties tādu reģionā-
lu un globālu jautājumu risināšanā kā, piemēram, 
Baltijas valstu sadarbība droša, vienota un atvērta 
reģiona veidošanā; ilgtspējīga un inovatīva attīstī-
ba; izglītības sistēmas sasaiste ar darba tirgu; integ-
rācijas un pārrobežu sadarbības jautājumi; reģio-
nālā drošība; eiroatlantiskā drošība; pretterorisma 
spēju stiprināšana; informatīvā un enerģētiskā 
drošība; prasme atpazīt hibrīdkara elementus; Ei-
ropas un Vidusjūras valstu sadarbība migrācijas 
krīzes risināšanā; cilvēktiesību pārkāpumu un ar 
to saistīto briestošo konfliktu savlaicīga ievēroša-
na un risināšana; klimata pārmaiņu un nepiesār-
ņotas vides jautājumi; dzimumu līdztiesības jautā-
jumi; jaunatnes iesaistīšana politiskajos procesos.

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, pa-
ziņojumus jau to tapšanas procesā.

Latvija no 2016. gada 1. janvāra bija Baltijas 
Asamblejas (BA) prezidējošā valsts un šos pienā-
kumus pildīja vienu gadu. Par Latvijas, Igaunijas 
un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcijas 
prezidentu tika ievēlēts BA Latvijas delegācijas 
vadītājs Jānis Vucāns (2016. gadā Latvija prezi-
dēja Baltijas valstu trīspusējās sadarbības ietva-
ros – BA, Baltijas Ministru padomē, kā arī koor-
dinēja Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbību 
NB8 ietvaros). BA prezidentūras laikā bija noteik-
tas šādas prioritātes:

• drošs Baltijas reģions: uzlabota drošība, stratē-
ģiskā komunikācija un kiberdrošība reģionā; 

No 20. līdz 22.  novembrim Saeimas priekš-
sēdētāja darba vizītē uzturējās Īrijā un tikās ar šīs 
valsts augstākajām amatpersonām un latviešu di-
asporas pārstāvjiem.

No 11. līdz 14. decembrim Ināra Mūrnie-
ce darba vizītē apmeklēja AAE, tikās ar šīs valsts 
amatpersonām un pēc AAE Federālās Nacionālās 
Padomes priekšsēdētājas uzaicinājuma piedalījās 
11. pasaules sieviešu spīkeru konferencē.

Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībi-
ņa-Egnere no 1. līdz 3. februārim ar pārējo Baltijas 
valstu un Ziemeļvalstu (NB8) parlamentu augstāka-
jām amatpersonām kopīgā vizītē apmeklēja Ukrai-
nu. Vizīte tika organizēta pēc Latvijas kā NB8 prezi-
dējošās valsts ierosinājuma.

No 30. maija līdz 1. jūnijam Saeimas priekšsē-
dētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere un Saeimas sek-
retārs Andrejs Klementjevs darba vizītē uzturējās 
Kazahstānas Republikā un tikās ar šīs valsts augstā-
kajām amatpersonām, kā arī piedalījās starptautis-
kajā konferencē Reliģija pret terorismu.

Pēc Moldovas parlamenta uzaicinājuma 
Saeimas priekšsēdētājas biedrs Gundars Daudze 
no 8. līdz 10. septembrim darba vizītē uzturējās 
Moldovas Republikā, kur piedalījās Moldovas Re-
publikas neatkarības 25. gadadienai veltītajos svi-
nīgajos pasākumos. 15. un 16. septembrī Gundars 
Daudze piedalījās Eiropas Padomes dalībvalstu 
parlamentu priekšsēdētāju konferencē Strasbūrā 
(Francijā).

4.2. DELEGĀCIJAS 
STARPTAUTISKAJĀS 
ORGANIZĀCIJĀS

Līdztekus darbam Saeimas sēdēs, komisijās un 
frakcijās Saeimas deputāti piedalās arī starptautisko 
organizāciju darbā. 
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Organizētā noziedzība un migranti (Organised cri
me and migrants).

2016. gada janvārī par EP PA Juridisko lietu 
un cilvēktiesību komitejas Cilvēktiesību apakško-
mitejas priekšsēdētāju tika ievēlēta EP PA Latvijas 
delegācijas vadītāja Inese Lībiņa-Egnere, par Eiro-
pas Cilvēktiesību tiesas tiesnešu vēlēšanu komitejas 
priekšsēdētāju – delegācijas loceklis Boriss Cilevičs. 

2016. gadā notika divas NATO Parlamentārās 
Asamblejas (NATO PA) sesijas – Tirānā (Albānijā) 
un Stambulā (Turcijā). Delegācijas locekļi piedalījās 
arī 11 citos NATO PA pasākumos – komiteju sēdēs, 
semināros, transatlantiskajā forumā u. c.

Turcijas galvaspilsētā Stambulā rudens sesijas 
laikā (no 17. līdz 22. novembrim) Latvijas delegā-
cijas vadītājs Ojārs Ēriks Kalniņš tika atkārtoti ie-
vēlēts par NATO PA Politiskās komitejas priekšsē-
dētāju; viņš ir saglabājis arī ex officio biroja locekļa 
amatu kā bijušais viceprezidents. Ivans Klementjevs 
tika ievēlēts par Ekonomikas un drošības komite-
jas priekšsēdētāja vietnieku; Aleksandrs Kiršteins 
ievēlēts par Ukrainas–NATO Starpparlamentārās 
padomes alternatīvo locekli.

misijā Gruzijā. Janvārī Tallinā un maijā Reikjavīkā 
notika arī EDSO PA Baltijas un Ziemeļvalstu dele-
gāciju sadarbības sanāksmes, lai saskaņotu viedok-
ļus pirms ziemas un vasaras sesijām.

Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas 
(EP PA) Latvijas delegācijas locekļi 2016. 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 un piedalījās kā eksperti dažā-
dās konferencēs un semināros.

EP PA delegācijas locekļi sagatavoja un prezen-
tēja ziņojumus: Nellija Kleinberga sagatavoja ziņo-
jumu Humānā situācija saistībā ar kara gūstekņiem 
Ukrainā (The Humanitarian concerns with regard to 
people captured during the war in Ukraine); Boriss 
Cilevičs – Atjaunotā apņemšanās cīņai pret antise
mītismu Eiropā (Reneved commitment in the fight 
against antisemitism in Europe). Var minēt arī tādus 
aktuālus ziņojumus kā Vardarbības eskalācija Kalnu 
Karabahā un citās Azerbaidžānas okupētajās terito
rijās (Escalation of violence in NagornoKarabakh 
and the other occupied territories of Azerbaijan) un 

Pārskata gadā BA delegācijas locekļi piedalījās 
BA Prezidija sēdēs, komiteju organizētajos semināros 
un komiteju sēdēs; BA un Baltijas Ministru padomes 
rīkotajā starptautiskajā konferencē; BA un Ziemeļu 
Padomes (ZP) konferencē; BA un ZP samitā; ZP se-
sijā; BA, ZP, Beniluksa, Višegradas valstu un Gruzi-
jas, Ukrainas, Azerbaidžānas un Moldovas (GUAM) 
Parlamentārās Asamblejas pārstāvju apaļā galda dis-
kusijā, lai pārrunātu drošības jautājumus; Beniluksa 
parlamenta sesijās un Beniluksa parlamenta rīkotajā 
konferencē; Baltijas jūras valstu parlamentārajā kon-
ferencē (BJPK), BJPK darba grupas sēdēs, BJPK Pa-
stāvīgās komitejas sēdēs un BJPK sekretariāta sēdēs; 
GUAM PA sesijā; Dienvidaustrumeiropas Parlamen-
tārās Asamblejas sesijā; Eiropas Padomes dalībvalstu 
parlamentu spīkeru konferencē.

BA pārstāv Saeimu arī BJPK un Ziemeļu di-
mensijas (ZD) parlamentārajā konferencē (ar 
2015. gada 1. septembri Latvija uz gadu pārņēma 
prezidentūru BJPK, un par tās prezidentu tika ievē-
lēts BA Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns). 
Latvijas parlamenta prezidentūra BJPK bija vienlai-
kus ar prezidentūru BA, kas deva iespēju koncentrēt 
resursus reģionālās sadarbības stiprināšanai un iz-
virzīto mērķu īstenošanai. No 28. līdz 30. augustam 
Rīgā notika 25. BJPK. Apzinoties, ka Baltijas jūras 
reģiona nākotni noteiks izglītoti, konkurētspējīgi, 
mobili un aktīvi iedzīvotāji, Latvijas prezidentūra 
par savu galveno prioritāti BJPK izvirzīja izglītī-
bas sistēmas un darba tirgus sasaisti. Prezidentūras 
BJPK ietvaros 26. un 27. maijā Saeima organizēja 
Pastāvīgās komitejas sēdi Liepājā.

Eiropas Drošības un sadarbības organizāci-
jas Parlamentu Asamblejas (EDSO PA) delegācijas 
locekļi pārskata gadā piedalījās divu sesiju darbā 
(Gruzijā – vasaras sesijā un Austrijā – ziemas se-
sijā), kā arī Pastāvīgās komitejas sēdē un seminā-
rā Bijušajā Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā. 
Saeimas pārstāvji piedalījās vēlēšanu novērošanas 

Saeimas delegācijas starptautiskajās organizācijās 12. tabula

Delegācijas nosaukums
Deputātu 

skaits

Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija 14

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
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No 9. līdz 13. maijam vizītē Baltijas valstīs 
uzturējās NATO PA Drošības un aizsardzības ko-
mitejas Nākotnes drošības un aizsardzības spēju 
apakškomitejas delegācija. Latvijā delegācija tikās 
ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci, Aizsar-
dzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisi-
jas deputātiem, kā arī NATO PA Latvijas delegāciju. 

Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asam-
blejas (VS PA) Latvijas delegācijas locekļi pārskata 
gadā piedalījās divās VS PA komiteju sēdēs, kā arī 
VS PA sesijā Tanžerā (Marokā).

Starpparlamentu Savienība (SPS) ir lielākā 
starpparlamentārā organizācija pasaulē, tās sastāvā 
2016. gadā bija 171 dalībvalsts un 11 asociētie bied-
ri. SPS darbojas četras pastāvīgās komitejas (Miera 
un starptautiskās drošības komiteja; Ilgtspējīgas at-
tīstības, finanšu un tirdzniecības komiteja; Demo-
krātijas un cilvēktiesību komiteja; Apvienoto Nāciju 
Organizācijas lietu komiteja). Latvijas nacionālās 
grupas locekļi 2016. gadā piedalījās divās – pavasara 
(no 19. līdz 23. martam Lusakā) un rudens (no 22. 
līdz 27. oktobrim Ženēvā) – SPS asamblejās.

SPS pavasara sesijas ietvaros Latvijas delegāci-
jas vadītājs Gundars Daudze, piedaloties vispārējās 
debatēs (debašu tēma: Demokrātijas atjaunošana, 
dodot balsi jaunatnei), iepazīstināja delegātus ar 
Saeimas pieredzi jauniešu iesaistīšanā parlamenta 
darbā, tostarp ar projektu Jauniešu Saeima, skolu 
programmu Iepazīsti Saeimu, kā arī informēja par 
iespēju jauniešiem parakstīt kolektīvos iesniegumus 
Latvijā jau no 16 gadu vecuma ar sabiedrības iniciatī-
vu platformas – portāla ManaBalss.lv – starpniecību. 

SPS rudens sesijas laikā Latvijas delegācijas va-
dītājs Gundars Daudze tikās ar Baltkrievijas parla-
menta Republikas Padomes priekšsēdētāja vietnieci 
Mariannu Ščotkinu. Sarunas laikā tika pārrunāta 
turpmākā sadarbība pēc Baltkrievijas parlamenta 
vēlēšanām 2016. gadā. Tika pārrunāti arī ekono-
miskās sadarbības jautājumi – iespējas palielināt 

1
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76

1  NATO Parlamentārās Asamblejas Drošības un aizsardzības komitejas Nākotnes drošības un aizsardzības spēju 
apakškomitejas delegācijas vizīte

2   3    25. Baltijas jūras valstu parlamentārā konference
4   5    Baltijas Asamblejas 25. gadskārtas pasākumu un Saeimas jaunās ēkas Jēkaba ielā 6/8 oficiālā atklāšana
6   7    Baltijas Asamblejas 35. sesija Rīgā
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reizēs ar ārvalstu augstākajām amatpersonām: depu-
tātu grupas sadarbībai ar Azerbaidžānas parlamentu 
vadītājs Hosams Abu Meri un deputātu grupas va-
dītāja vietnieks Romāns Naudiņš piedalījās Saeimas 
priekšsēdētājas oficiālajā vizītē Azerbaidžānā no 1. 
līdz 5. oktobrim; deputātu grupas sadarbībai ar Po-
lijas parlamentu vadītājs Ivans Klementjevs piedalījās 
Saeimas priekšsēdētājas vizītē Polijā 11. un 12. maijā; 
6. decembrī, tiekoties ar Lietuvas parlamenta priekš-
sēdētāju Viktoru Pranckieti, Saeimas priekšsēdētāja 
aicināja sarunā piedalīties deputātu grupas sadarbībai 
ar Lietuvas parlamentu vadītāju Romualdu Ražuku.

Deputātu grupu sadarbības formātu izmanto 
arī likumdošanas pieredzes iegūšanai, divpusējās 
un reģionālās sadarbības veicināšanai, kā arī sa-
biedroto meklēšanai interešu aizstāvībai starptau-
tiskajās organizācijās.

Pārskata gadā deputātu grupas sadarbībai ar 
Baltkrievijas parlamentu delegācijas vizīte Baltkrie-
vijā, kā arī Vācijas un Ukrainas parlamentāro grupu 
delegāciju uzņemšana Latvijā devusi iespēju iegūt ne-
pastarpinātu informāciju par aktuāliem politiskiem, 
ekonomiskiem un starptautiskiem jautājumiem.

Deputātu grupu sadarbība veicinājusi par-
lamentāro dialogu arī komisiju līmenī: 23. un 
24. janvārī notika Kanādas parlamenta Ārlietu un 
starptautiskās komisijas vizīte Latvijā; no 16. līdz 
19. maijam – Baltkrievijas Republikas Nacionālās 
sapulces Pārstāvju palātas Nacionālās drošības ko-
misijas priekšsēdētāja un komisijas priekšsēdētāja 
vietnieka vizīte, kuras ietvaros notika tikšanās ar 
Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci, Aizsardzī-
bas, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 
priekšsēdētāju Ainaru Latkovski un deputātu grupas 
sadarbībai ar Baltkrievijas parlamentu dalībniekiem. 

Deputātu grupu vadība un dalībnieki seko ak-
tualitātēm attiecīgajā valstī, īpaši politiskajiem proce-
siem un vēlēšanu rezultātiem, sūta vēstules valsts svēt-
kos, kā arī saistībā ar citiem nozīmīgiem notikumiem.

starpparlamentārajās organizācijās (vadošu 
amatu ieņemšana, skaidrošana, lobēšana, 
uzmanības pievēršana faktiem, iespējamo ri-
sinājumu piedāvāšana).

4.3. 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 ir 
papildu rīks šīs funkcijas veikšanai). Pārskata gada 
25. janvārī Latvijas Republikas goda konsulāta Čer-
ņigovas apgabalā (Ukrainā) atklāšanas ceremonijā 
piedalījās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisijas delegācija, tostarp deputātu grupas sa-
darbībai ar Ukrainas parlamentu vadītājs Ainārs 
Mežulis; deputātu grupas sadarbībai ar Šveices par-
lamentu vadītāja Solvita Āboltiņa piedalījās svinī-
gā pasākumā Bernē par godu 25. gadadienai, kopš 
Šveices valdība atzinusi Baltijas valstu neatkarības 
atgūšanu, un parlamentārās asociācijas Pro Balti
kum 25 gadu pastāvēšanai.

Deputātu grupas sekmē sakaru attīstību ar 
citu parlamentu deputātiem. Deputātu grupas ir 
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. 
2016. gadā sadarbības grupu dalībnieki piedalījās 
Saeimas priekšsēdētājas ārvalstu vizītēs un tikšanās 

Latvijas pārtikas produkcijas (īpaši zivju izstrādā-
jumu) eksportu uz Baltkrieviju, kā arī veicināt Balt-
krievijas dzelzceļa tranzītkravu plūsmu caur Lat-
viju. Gundars Daudze apliecināja Latvijas atbalstu 
un aicināja Baltkrieviju turpināt iesākto darbu, lai 
iegūtu novērotāja statusu BJPK (Baltkrievija pietei-
kumu BJPK iesniegusi jau 2012. gadā; Latvija, kas 
bija prezidējošā valsts BJPK līdz 2016. gada augus-
ta beigām, to aktualizēja savas prezidentūras laikā; 
gala lēmums tiks pieņemts 2017. gada rudenī).

Vērtējot deputātu darbību starpparlamentārajās 
organizācijās, īpaši jāuzsver deputātu centieni aktuali-
zēt Latvijai svarīgus jautājumus un veicināt pozitīvus 
risinājumus tādās jomās kā NATO spēku izvietošana 
Baltijas valstīs un Polijā, hibrīdkara draudu atpazīša-
na, enerģētiskā drošība un Baltijas reģionālā enerģijas 
tirgus attīstīšana, ātri un efektīvi bēgļu un patvēruma 
meklētāju krīzes risinājumi Eiropā, atbalsts Austru-
mu partnerības valstīm, īpaši Ukrainai un Gruzijai.

Analizējot deputātu darbību starptautiskajās 
organizācijās, jāsecina, ka tā:

• sekmējusi Latvijas tēla veidošanu un Latvijas 
popularizēšanu Eiropā un pasaulē;

• veicinājusi Latvijas ārpolitisko mērķu – ak-
tīva līdzdalība ES un NATO, Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), 
sabiedroto izpratne par Baltijas valstu iespē-
jamiem apdraudējumiem – īstenošanu;

• palīdzējusi sekmīgi īstenot Latvijas 
prezidentūru BA un BJPK;

• ļāvusi Latvijai nodot savu pieredzi ES 
Austrumu partnerības valstīm gan divpusējā 
sadarbības formātā, gan BA sadarbojoties ar 
GUAM Parlamentāro Asambleju;

• stiprinājusi Latvijas lomu starptautiskajā 
politikā – izcila prezidentūra BA un BJPK, 
regulārs augstākā līmeņa atbalsts Ukrainai 
(NB8 valstu spīkeru vizītes Ukrainā 2015., 
2016., 2017. gadā), aktīva deputātu darbība 
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2016. gadā Saeimas deputāti darbojās 68 depu-
tātu grupās sadarbībai ar citu valstu parlamentiem. 
Skaitliski lielākās bija deputātu grupas sadarbībai ar 
Uzbekistānas parlamentu (55 deputāti), Tadžikistā-
nas parlamentu (41 deputāts), Gruzijas parlamen-
tu (40 deputāti), kā arī Baltkrievijas, Ukrainas un 
Kazahstānas parlamentiem (32 deputāti); skaitliski 
mazākā bija deputātu grupa sadarbībai ar Etiopijas 
parlamentu (četri deputāti).

2016. gadā Saeimas Prezidijs ir apstiprinājis 
204 komandējumus. Ārvalstu komandējumos de-
putāti visbiežāk apmeklējuši Franciju, Beļģiju, Igau-
niju, Nīderlandi un Slovākiju (kopumā apmeklētas 
47 valstis; komandējumos devies 61 deputāts).

Turcijas parlamenta deputātu grupas sadarbībai ar 
Latvijas parlamentu vadītājam un Turcijas vēstnie-
kam Latvijā saistībā ar 28. jūnijā notikušo teror-
aktu Stambulas lidostā; deputātu grupas sadarbī-
bai ar Uzbekistānas parlamentu vadītājs Romāns 
Mežeckis nosūtīja apsveikuma vēstuli jaunievēlē-
tajam Uzbekistānas prezidentam Šavkatam Mir-
zijojevam, savukārt deputātu grupas sadarbībai ar 
Libānas parlamentu vadītājs Hosams Abu Meri – 
apsveikuma vēstuli Libānas jaunievēlētajam prezi-
dentam Mišelam Aounam.

Starptautiskās parlamentu stipendiju (IPS) prog-
rammas ietvaros no 5. līdz 30. septembrim Saeimā 
sta žējās divi vācu studenti. Jaunieši iepazina depu tātu 
darbu, būdami praksē pie deputātu grupas sa dar bībai 
ar Vācijas parlamentu vadītājas Solvitas Āboltiņas un 
šīs deputātu grupas locekļa Igora Pimenova.

Pārskata gadā deputātu grupas dalībnieki sa-
darbībai ar Ukrainas parlamentu stingri iestājās par 
Ukrainas teritoriālo nedalāmību un pret Krievijas 
agresiju. Ņemot vērā Saeimas 31. marta sēdē pie-
ņemto lēmumu Par Ukrainas parlamenta deputāti 
un Gaisa spēku piloti Nadiju Savčenko, kurā noso-
dīta Nadijas Savčenko notiesāšana, kas balstīta uz 
safabricētām un politiski motivētām apsūdzībām, 
deputātu grupas sadarbībai ar Ukrainas parlamentu 
vadītāja Aināra Mežuļa vārdā tika nosūtītas vēstu-
les Ukrainas parlamenta priekšsēdētājam, sadarbī-
bas grupas ar Latvijas parlamentu vadītājam, kā arī 
Ukrainas vēstniekam Latvijā, kurās sniegta infor-
mācija par Saeimā pieņemto lēmumu. 

Deputātu grupas sadarbībai ar Turcijas parla-
mentu vadītājs Edvards Smiltēns nosūtīja līdzjūtī-
bas vēstules Turcijas parlamenta priekšsēdētājam, 
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saistītus jautājumus. Otrajā sesijā tika spriests par 
to, kā atvairīt hibrīdapdraudējumus un palielināt 
valstu un sabiedrības spējas tiem pretoties. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta valstu parlamentu spējai 
stāties pretim hibrīdapdraudējumiem. Trešā sesija 
tika veltīta NATO un ES stratēģiskā kursa maiņai 
Baltijas skatījumā. Konferences dalībnieki īpašu 
uzmanību pievērsa topošās ES globālās ārlietu un 
drošības politikas stratēģijas prioritātēm un NATO 
Varšavas samita priekšdarbiem. Tāpat tika apspries-
tas iespējas padziļināt NATO un ES sadarbību un 
uz sinenerģijas pamata risināt mūsdienu problēmas 
tādās jomās kā stratēģiskā komunikācija, kiberdro-
šība un energodrošība. Konferenci organizēja BA 
un Baltijas Ministru padome.

Lai meklētu atbildes uz uzņēmēju problēmjau-
tājumiem par tiesiskumu maksātnespējā un uzņē-
mumu glābšanas kultūru, 3. jūnijā Saeima sadarbī-
bā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru 
un Ārvalstu investoru padomi Latvijā rīkoja dis-
kusiju Tiesiskums maksātnespējā – veselīgai taut
saimniecībai. Pasākuma dalībnieki strādāja divās 
paneļdiskusijās. Pirmajā tika diskutēts par maksāt-
nespēju un tiesiskumu, otrajā – par maksātnespēju 
kā iespēju uzņēmumu glābšanai.

10. jūnijā Saeimas namā norisinājās jau des-
mitais Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) 
forums 10 gadi kopš Saeimas deklarācijas par pilso
niskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar 
nevalstiskajām organizācijām. Foruma pirmajā se-
sijā tika diskutēts par drošības jautājumiem; otrajā 
sesijā – par labu pārvaldību – publiskās pārvaldes 
un sabiedrības sadarbību. Foruma trešā sesija bija 
veltīta jauniešiem, NVO un izglītības nākotnei Lat-
vijā. Tajā dalībnieki runāja par kompetencēs balstīta 
vispārējās izglītības satura ieviešanas gaitu un refor-
mas ieguvumiem. Klātesošie diskutēja, kā panākt, 
lai jaunieši izglītības iestādēs mācītos kļūt par pil-
soniski aktīviem iedzīvotājiem. Tika spriests par to, 

domes politiskajiem mērķiem, darbību un tās re-
zultātiem laikā no 1943. līdz 1945. gadam, Latvijas 
Centrālās padomes memoranda parakstītājiem kā 
Latvijas neatkarības idejas nesējiem okupācijas ap-
stākļos un trimdā, kā arī Latvijas Centrālās pado-
mes mērķu un darbības virzienu garīgo dimensiju. 

5. aprīlī Eiropas lietu komisija sadarbībā ar Ei-
ropas Atjaunojamo enerģijas avotu forumu EUFO
RES rīkoja semināru Eiropas Enerģētikas savienības 
radītās iespējas un izaicinājumi – energoefektivitāte 
un atjaunīgā enerģija Latvijā. Semināra pirmajā 
daļā tika runāts par Eiropas Enerģētikas savienības 
ietekmi uz ilgtspējīga un droša enerģijas tirgus iz-
veidi Latvijā. Semināra otrā daļa bija veltīta ener-
goefektivitātei un atjaunīgajiem energoresursiem 
kā ceļam uz enerģētisko neatkarību. Tika runāts arī 
par Latvijas neizmantoto potenciālu energoefekti-
vitātes jomā un dažādu atjaunojamo energoresursu 
attīstības nākotnes perspektīvām. 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija sa-
darbībā ar Kultūras ministriju 22. aprīlī rīkoja kon-
ferenci Sabiedrisko mediju pārvaldības modeļi kai
miņvalstīs – kalpojot sabiedrībai un vārda brīvībai, 
kurā tika apspriesti efektīvākie plašsaziņas līdzekļu 
pārvaldības veidi demokrātiskā sabiedrībā. Konfe-
rences dalībnieki tika iepazīstināti ar sabiedrisko 
mediju pārvaldības pieredzi Zviedrijā, Igaunijā un 
Lietuvā, kā arī ar jaunākajām reformām Vācijas 
Federatīvās Republikas Ziemeļreinas–Vestfālenes 
federālajā zemē.

13. maijā norisinājās augsta līmeņa starptautis-
ka konference Baltijas reģiona drošība: aktualitātes 
un turpmākie soļi, un tās uzmanības lokā bija jau-
tājumi par mediju stiprināšanu, hibrīdapdraudē-
juma novēršanu un NATO un ES stratēģiskā kursa 
maiņu. Konferences pirmajā sesijā tika diskutēts 
par mediju telpas stiprināšanu Baltijas valstīs, re-
ģionā un pasaulē, uzsverot neatkarīgus, spēcīgus 
plašsaziņas līdzekļus un drošību kā savstarpēji cieši 

Lai veicinātu parlamenta atvērtību, 2016. 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

15. februārī Eiropas lietu komisija sadarbībā ar 
Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Eiropas 
Parlamenta Informācijas biroju Latvijā un Latvijas 
Ārpolitikas institūtu rīkoja konferenci Eiropas Sa
vienība: Latvijas prezidentūras nozīme. Konferences 
dalībnieki runāja par Eiropas projekta perspektī-
vām un izaicinājumiem, kā arī par risinājumiem un 
ierobežojumiem ES ekonomikas restartam. Konfe-
rencē notika arī darbs paralēlās sesijās. Pirmajā se-
sijā tika diskutēts par ES kaimiņattiecībām, otrajā 
sesijā – par digitālo vienoto tirgu, savukārt trešā 
sesija bija veltīta Eiropas Enerģētikas savienībai. 
Konferences ietvaros tika parakstīts Saeimas Eiro-
pas lietu komisijas, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Parlamenta Informācijas biroja Latvijā Saprašanās 
memorands par stratēģisko partnerību ar mēr-
ķi informēt Latvijas iedzīvotājus par būtiskiem ar 
Latvijas dalību ES saistītiem jautājumiem, kā arī 
parlamentārās dimensijas ietvaros veicināt plašāku 
sabiedrības līdzdalību debatēs par ES jautājumiem.

Lai diskutētu par sabiedrisko raidorganizāciju 
lomu demokrātiskā sabiedrībā, Cilvēktiesību un sa-
biedrisko lietu komisija sadarbībā ar Kultūras mi-
nistriju 19. februārī rīkoja prezentāciju un diskusiju 
Konstruktīvās ziņas – sabiedrisko mediju atbildība.

18. martā Ārlietu komisija sadarbībā ar Kul-
tūras ministriju, Latvijas Kara muzeju un Latvijas 
Okupācijas muzeju rīkoja konferenci Latvijas Cen
trālās padomes memorands un tā vēsturiskā nozīme. 
Konferencē tika runāts par Latvijas Centrālās pa-
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1  Diskusija Tiesiskums maksātnespējā – veselīgai tautsaimniecībai
2  Diskusijas Saeima cilvēkiem ar invaliditāti dalībnieki
3  Starptautiskā konference Baltijas reģiona drošība: aktualitātes un turpmākie soļi
4  Fotoizstāde Tu esi. Tu vari. Rio

tīta spēkā esošā normatīvā regulējuma analīzei un 
iespējamām izmaiņām Latvijā nekustamo īpašumu 
darījumu jomā. 

Lai novērtētu paveikto vardarbības novēršanā 
ģimenē un apsvērtu identificēto problēmu iespēja-
mos risinājumus, 26. septembrī norisinājās starp-
tautiska konference Kā novērst vardarbību ģimenē? 
Aktuālās problēmas un risinājumi. Konferencē pie-
dalījās eksperti no dažādām Latvijas un starptau-
tiskām institūcijām; ar labās prakses piemēriem ie-
pazīstināja profesionāļi no Amerikas Savienotajām 
Valstīm, Francijas un Zviedrijas.

tiem un komerctiesību un administratīvo kolīziju 
risinājumiem sabiedrisko mediju pārvaldības refor-
mas priekšlikumā, kā arī pašregulāciju un ombuda 
institūtu analīzi. Pasākuma otrajā daļā notika pub-
liska diskusija par sabiedrisko mediju pārvaldības 
reformas konceptuālo priekšlikumu.

16. septembrī Saeimā pulcējās ārvalstu juris-
ti un nozares lietpratēji, lai diskutētu par piedā-
vātajām reformām nekustamo īpašumu darījumu 
procesa pilnveidošanai. Konference Vai vajadzīga 
nekustamo īpašumu darījumu procesu reforma? Ie
spējamo likumprojektu exante izvērtējums bija vel-

kā neformālās izglītības pamatprincipus, piemēram, 
brīvprātīgo darbu, integrēt mācību procesā. Savu-
kārt diskusijā par valsts un NVO sadarbības nāka-
majiem 10 gadiem pasākuma dalībnieki analizēja 
līdzšinējos veiksmes stāstus un runāja par demo-
krātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu 
Latvijā. Forumā diskutēja par valsts un nevalstiskā 
sektora sadarbību Latvijas simtgades kontekstā, sa-
biedrības saliedētību, NVO un valsts sadarbības me-
hānismiem, finansējumu, integrētu pieeju politikas 
plānošanā un ieviešanā, kā arī drošumspēju kontek-
stā ar Latvijas sabiedrības redzējumu par Latvijas, 
Eiropas un pasaules nākotnes izaicinājumiem. 

Lai diskutētu par darba tirgus pieejamību cilvē-
kiem ar invaliditāti, Sociālo un darba lietu komisija 
sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru 
(SIVA) un Eiropas Rehabilitācijas platformu 17. jū-
nijā organizēja starptautisku konferenci Personu ar 
invaliditāti rehabilitācijas un nodarbinātības iespē
jas un izaicinājumi Latvijā un Eiropā. Konferences 
dalībnieki dalījās ar labās prakses piemēriem un 
citu valstu pieredzi, iesaistot darba tirgū cilvēkus ar 
invaliditāti, kā arī identificēja šķēršļus, kas traucē 
šīs sociālās grupas integrācijai darba tirgū. Pēcpus-
dienā konferences dalībnieki devās uz SIVA Jūrma-
lā, lai klātienē iepazītu aģentūras sniegtos pakalpo-
jumus profesionālās rehabilitācijas jomā.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, 
Kultūras ministrija un Konrāda Adenauera fon-
da Rīgas birojs 3. augustā organizēja semināru un 
publisko diskusiju par sabiedrisko mediju pārval-
dības reformu Vācijas sabiedrisko raidorganizāciju 
pārvaldības pieredze Latvijas reformas priekšlikumu 
gaismā. Latvijas reformas atsevišķi aspekti. Disku-
sijas pirmajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar 
priekšlikumiem Latvijas sabiedrisko mediju pārval-
dības reformai, pieredzi Vācijas sabiedrisko mediju 
pārvaldībā, sabiedrisko mediju žurnālistu redak-
cionālās neatkarības nodrošināšanas instrumen-

1 2

3 4
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5.2. INFORMATĪVI IZGLĪTOJOŠI 
PASĀKUMI JAUNIEŠIEM

10. februārī parlamentā norisinājās ikgadējais 
karjeras izglītības pasākums Ēnu diena, un tajā pie-
dalījās vairāk nekā 250 jauniešu. Šajā dienā Saeimā 
viesojās arī citu amatpersonu, ministriju ierēdņu, 
ekspertu un žurnālistu ēnas. Jauniešiem visas dienas 
garumā bija iespēja ne tikai būt klāt Saeimas komi-
siju un frakciju sēdēs, bet arī Sēžu zālē noklausīties 
Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces stāstīju-
mu par likumdevēja darbu. Jaunieši varēja iepazīties 
ar ekspozīciju Brīvības ceļš, kas veidota par godu 
Latvijas valstiskās neatkarības faktiskās atjaunoša-
nas 25. gadadienai, piedalīties erudīcijas konkursā 
un pārbaudīt savas zināšanas par Saeimu, kā arī 
pārbaudīt zināšanas par Latvijas ceļu uz neatkarības 
atjaunošanu, saliekot īpašas puzles, nofotografēties 
kopā ar deputātiem uz Lielajām marmora kāpnēm. 
Ņemot vērā jauniešu lielo interesi par Saeimas dar-
bu, jau vairākus gadus parlaments ir atzīts par vienu 
no populārākajām ēnošanas vietām Latvijā. 

29. aprīlī parlamentā jau sesto reizi norisinājās 
projekts Jauniešu Saeima. 6. Jauniešu Saeimā 91 jau-
nietis no visiem Latvijas reģioniem pulcējās Saeimas 
namā, lai izprastu likumdevēja darbu un no parla-
menta tribīnes uzrunātu vienaudžus par sabiedrībā 
aktuālām tēmām (Jauniešu Saeimas darbs ir pietu-
vināts Latvijas parlamenta darbam – likumu izstrā-
des procesam komisijās un Saeimas sēdēs). Tāpat kā 
iepriekšējos gados, arī 6. Jauniešu Saeimas deputāti 
tika ievēlēti publiskā balsojumā projekta mājasla-
pā – vēlēšanu platformā – www.jauniesusaeima.lv. 
Jaunieši strādāja divās parlamenta sēdēs un pieņēma 
trīs nozaru komisijās izstrādātās deklarācijas – par 
jauniešu veselības veicināšanu un jauniešu darba 
iespējām un dzīvi laukos; vispārējās un augstākās iz-
glītības sistēmas pilnveidošanu; Latvijas kā ES dalīb-
valsts lomas stiprināšanu. Aizsardzības, iekšlietu un 

Pasākuma dalībnieki diskutēja par cilvēku ar in-
validitāti nodrošināšanu ar darba vietām un paš-
nodarbinātības veicināšanu, par īpašām jauniešu 
motivācijas programmām, kā arī uzņēmējdarbības 
veicināšanas pasākumiem. Diskusiju rīkoja Soci-
ālo un darba lietu komisija un Latvijas Cilvēku ar 
īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUS-
TENTO. Pirms diskusijas Sarkanajā zālē notika pa-
raolimpiešiem veltītās fotogrāfa Jura Bērziņa-Soma 
fotoizstādes Tu esi. Tu vari. Rio atklāšana. Pasākumā 
piedalījās paraolimpisko spēļu Riodežaneiro medaļ-
nieki – vieglatlēti Diāna Dadzīte, Aigars Apinis un 
Edgars Bergs.

Eiropas lietu komisija 24. oktobrī rīkoja dis-
kusiju Startup jeb iesācējuzņēmumi  – panākumu 
atslēga Latvijas konkurētspējai Eiropā? Diskusijas 
pirmajā sesijā tika spriests par to, vai startup likuma 
projekts būtu efektīvs atbalsta mehānisms iesācēj-
uzņēmumiem; otrajā sesijā – kā radīt pozitīvu un 
izaugsmi veicinošu uzņēmējdarbības vidi digitāla-
jiem iesācējuzņēmējiem. 

2. decembrī, atzīmējot Starptautisko dienu cil-
vēkiem ar invaliditāti, notika jau septītā ikgadējā 
diskusija Saeima cilvēkiem ar invaliditāti, kas šajā 
gadā tika veltīta ANO Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām veiksmīgai īstenošanai Latvijā. 

1   2   3  Ēnu diena
4   5   6. Jauniešu Saeima
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http://www.jauniesusaeima.lv
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korupcijas novēršanas komisijas virzīto deklarāciju 
par Zemessardzes un Jaunsardzes lomas stiprināša-
nu 6. Jauniešu Saeima noraidīja. 6. Jauniešu Saeimas 
noslēgumā tika izvēlēti arī nākotnes politiķa titula 
ieguvēji, kuri, strādājot nozaru komisijās, izrādīja 
īpaši aktīvu līdzdalību jauniešu parlamenta deklarā-
ciju projektu apspriešanā un pilnveidošanā. Jaunie
šu Saeimas sēdēm ikviens varēja sekot līdzi tiešsaistē 
parlamenta mājaslapā www.saeima.lv. 

6. Jauniešu Saeimā pieņemtās trīs deklarācijas 
parakstīja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, 
un tās tika publicētas Jauniešu Saeimas mājaslapā 
http://2016.jauniesusaeima.lv/pienemtas–deklara-
cijas/. Visas deklarācijas tika nodotas atbildīgajām 
Saeimas komisijām un visām Saeimas frakcijām, 
lai deputāti varētu iepazīties ar deklarāciju satu-
ru un izskatīt iespēju tajā paustās idejas aktualizēt 
Saeimas komisiju darbā. Tostarp ikviens Jauniešu 
Saeimas deputāts tika aicināts aktīvi sekot līdzi savu 
ideju un deklarāciju gaitai, interesējoties komisijās.

2016. gadā vairāk nekā 1800 skolēnu no 42 Lat-
vijas skolām, kā arī divas Jaunsardzes vienības sko-
lu programmas Iepazīsti Saeimu ietvaros izzināja 
parlamenta darbu. 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 lek-
ciju viesojās Latvijas skolās, kā arī uzņēma skolēnus 
parlamentā, apvienojot lekciju ar Saeimas apskati. 
Skolu programmas mērķis ir ieinteresēt jauniešus 
par politiskiem procesiem Latvijā, izglītot par Saei-
mu, likumdošanu, deputātu darbu, kā arī plašāk in-
formēt par demokrātiju un sabiedrības līdzdalību. 

5. maijā Saeimu apmeklēja Latvijas Universitā-
tes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studi-
ju nodaļas otrā kursa studenti, lai studiju kursa Re
portiera darbnīca ietvaros klātienē iepazītu Saeimas 
deputātu un parlamentā strādājošo reportieru 
darbu, kā arī apgūtu profesionālās prasmes. Stu-

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

Lai motivētu jauniešus aktīvi līdzdarboties Lat-
vijas un Eiropas politiskajos procesos, veicinātu iz-
pratni par ES, kā arī attīstītu interesi par drošības, 
migrācijas un ekonomiskajiem jautājumiem, valstu 
sadarbību un kopīgajām vērtībām, skolēni un stu-
denti vecumā no 18 līdz 24 gadiem tika aicināti pie-
dalīties Eiropas lietu komisijas rīkotā eseju konkursā 
Mans ieguldījums drošai un vienotai Eiropai. Eiropas 
dienā 9. maijā tika apbalvoti labāko darbu autori. 

5.3. AKCIJAS, PASĀKUMI UN 
IZSTĀDES

19. martā Saeima jau astoto gadu piedalījās ak-
cijā Zemes stunda, uz vienu stundu izslēdzot par-
lamenta ēku fasāžu apgaismojumu, tādējādi sim-
boliski apliecinot videi draudzīgu domāšanu un 
aktualizējot resursu taupīšanu. Lai taupītu elektro-
enerģijas resursus, arī ikdienā parlamenta ēku fasā-
des vakarā izgaismo ekonomiskajā režīmā.

Atzīmējot Eiropas dienu, jau devīto gadu pēc 
kārtas Saeimas deputāti akcijas Atpakaļ uz skolu 2016 

1   2    Pavasara talka Jāņa Čakstes dzimtas mājās Auči
3   Atvērto durvju diena
4   Latvijas pilsētu, pagastu un novadu ģerboņu izstādes atklāšana
5   Fotogrāfiju izstāde Turpināt dzīvot… skaisti
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4. maijā pulcējās tūkstošiem ļaužu, ar gavilēm sa-
gaidot Augstākās padomes deputātus. Muzeju naktī 
teju 3000 parlamenta apmeklētājiem tika piedāvāts 
audiovizuāls stāsts Brīvības ceļš. Pasākuma apmek-
lētāji tika aicināti interaktīvā grāmatā pāršķirstīt 
mūsu valsts jaunāko laiku vēstures lappuses: ap-
lūkot ainas no Latvijas Republikas Neatkarības at-
jaunošanas deklarācijas parakstīšanas un Barikāžu 
laika, kā arī Latvijas konstitucionālā likuma pie-
ņemšanas fotoformātā un videoformātā. Saeimas 
nama viesiem bija iespēja aplūkot ārvalstu augstāko 
amatpersonu un diplomātu dāvanas, kuras vizīšu 
ietvaros parlaments saņēmis pirmajos atjauno-
tās neatkarības gados, Latvijas pilsētu, pagastu un 
novadu ģerboņu izstādi, parlamenta interjeru un 
Saeimas Sēžu zāli. Pasākuma laikā Saeimas nama 
apmeklētājiem bija iespēja nofotografēties īpaši iz-
veidotajā Brīvības ceļa fotostūrītī.

Atvērto durvju dienā 30. septembrī vairāk nekā 
1000 apmeklētāju interaktīvi piedalījās ekspozīcijas 
#EsEsmuLatvija atklāšanā. Ikviens pasākuma da-
lībnieks varēja iejusties valsts nākotnes veidotāja 
tēlā – uzņemt savu nākotnes fotogrāfiju, to izdru-
kāt un ievietot sociālajos tīklos, tādējādi interaktīvi 
kļūt par Latvijas valsts simtgades gaidīšanas svētku 
līdzdalībnieku, kā arī bez maksas uz jebkuru vietu 
Latvijas teritorijā nosūtīt īpaši šim pasākumam iz-
gatavotu pastkarti. Ekspozīcija #EsEsmuLatvija ir 
daļa no Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības 
komitejas veidotās mobilās ekspozīcijas, kas laikā 
no 2017. gada 4. maija līdz 2018. gada 18. novem-
brim apceļos Latvijas skolas, pilsētu svētkus un no-
zīmīgākos jauniešu auditorijai domātos festivālus. 
Atvērto durvju diena tika organizēta sadarbībā ar 
Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komite-
ju un Latvijas Mākslas akadēmiju, kuras studen-
ti veidojuši ilustrācijas interaktīvajai ekspozīcijai. 
Apmeklēt Saeimu šajā dienā īpaši aicināti skolēni, 
lai papildinātu savas zināšanas par mūsu valsts jau-

ietvaros martā, aprīlī un maijā apmeklēja Latvijas sko-
las, lai skolēniem stāstītu par darbu Saeimā un ES. Ak-
cijā piedalījās 10 Saeimas deputāti, apmeklējot 21 sko-
lu. Akcijas laikā skolās viesojās arī Saeimas darbinieki. 

Saeimas bibliotēkā no 29. aprīļa līdz 15. no-
vembrim bija apskatāma Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja sagatavotā priekšmetu izstāde par Kurze-
mes, Vidzemes, Zemgales, Latgales reģiona pilsētu 
un novadu pašvaldību apbalvojumiem – Mūsdienu 
Latvijas Republikas pilsētu un novadu apbalvojumi.

6. maijā Saeimas deputāti un darbinieki, kā arī 
6. Jauniešu Saeimas deputāti tradicionālās pavasara 

talkas Dāvana Latvijai ietvaros pie Satversmes sa-
pulces prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājām Auči 
iestādīja Latvijas šķirņu ābelītes, papildinot Auču 
ābeļdārzu. 

21. maijā parlaments vēra durvis Muzeju nakts 
(2016. gadā Muzeju nakts vienojošā tēma bija Dur
vis) apmeklētājiem, lai ekspozīcijā Durvis no pagāt
nes uz nākotni #BrīvībasCeļš dotu iespēju parau-
dzīties uz mūsu valsts neatkarības atgūšanas ceļa 
spilgtākajiem notikumiem un šodienas Latviju. Arī 
Saeimas nama durvis kļuvušas par simbolu Latvi-
jas neatkarības atjaunošanai – pie tām 1990. gada 
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Gaismas festivāla Staro Rīga 2016 līdzdalības 
akcijas ietvaros no 17. līdz 20. novembrim uz par-
lamenta ēkas fasādes varēja vērot projekciju Gais
mas cilvēks, kas ar vizualizācijas un skaņas palīdzī-
bu aicināja doties līdzi gaismas ceļojumā. Latvijas 
valsts dzimšanas dienā, 18. novembrī, festivāla 
Staro Rīga ietvaros ikviens tika aicināts uz īpašu 
mākslas performanci; tās apmeklētājiem bija ie-
spēja ierakstīt savu vārdu mākslas objektā – stilizē-
tā valsts karogā. Šī mākslas performance bija viens 
no Latvijas simtgades svinību ieskandināšanas pa-
sākumiem. Objekts Gaismas cilvēks tapa, Saeimai 
sadarbojoties ar Latvijas Mākslas akadēmiju un 
Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komite-
ju projekta #EsEsmuLatvija ietvaros (objekta ideja 
īstenota ar Latvijas Mākslas akadēmijas studentu 
Mareka Kolāta, Kristīnes Kutepovas, kā arī uzņē-
muma SIA PXB gādību).

22. novembrī tika atklāta izstāde Baltkrievija 
un baltkrievi, kas stāsta par Baltkrievijas vēsturi 
un kultūras mantojumu. Izstādē 10 grafiskos sten-
dos atspoguļota Baltkrievijas vēsture un kultūra no 
pirmsākumiem līdz mūsdienām, atklājot baltkrievu 
etnosa, nācijas un valstiskuma veidošanos un attīs-
tību, kā arī garīgo, materiālo un kultūras procesu 
īpatnības un to savstarpējo mijiedarbību ar pasau-
les kultūru un vēsturi. 

22. decembrī tradicionālajā Ziemassvētku 
radošajā darbnīcā Saeimas Prezidijs, parlamen-
ta deputāti un darbinieki šefpavāra Raimonda 
Zommera vadībā dekorēja piparkūku sirdis. Lab-
darības akcijas ietvaros piparkūkas kopā ar citām 
parlamenta deputātu un darbinieku sarūpētajām 
Ziemassvētku dāvanām tika nosūtītas 12 Valmie-
ras SOS bērnu ciemata ģimenēm. Pēc piparkūku 
apgleznošanas Valmieras SOS bērnu ciemata bēr-
ni piedalījās gan Ziemassvētku ieskaņas pasāku-
mā Saeimas namā, gan īpašā ekskursijā aplūkoja 
Saeimas namu.

nāko vēsturi un izmantotu iespēju uzzināt vairāk 
par projektu Jauniešu Saeima un skolu programmu 
Iepazīsti Saeimu. 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.

6. oktobrī tika atklāta fotogrāfiju izstāde Tur
pināt dzīvot… skaisti, kas stāsta par sievietēm, ku-
ras uzvarējušas krūts vēzi. Izstāde, ko organizēja 
Saeimas Sociālo un darba lietu komisija, Saeimas 
namā tika atklāta krūts veselības veicināšanas mē-
neša ietvaros, tādējādi pievēršot uzmanību sociāli 
jūtīgai tēmai – sievietes krūts veselībai.

Atzīmējot Lāčplēša dienu, 10. novembrī 
Saeimas namā tika atklāta jauniešu fotokonkursa Es 
savai Tēvzemei… uzvarētāju darbu izstāde un sveik-
ti fotodarbu autori, kā arī pedagogi, kuri mudināju-
ši jauniešus piedalīties konkursā. Jaunieši vecumā 
no 15 līdz 20 gadiem tika aicināti fotogrāfijā attēlot 
jauniešu aktivitātes, kas stiprina Latviju, piemēram, 
darbošanos izglītojošos un radošos projektos, ne-
valstiskajās organizācijās, labdarības pasākumos, 
brīvprātīgajā darbā, vides sakopšanā, kā arī Latvi-
jas valsts svētkus un to svinēšanas tradīcijas. Žūrija 
kopumā vērtēja 133 fotogrāfijas, kuras konkursam 
iesūtīja 56 autori. Izstādē tika iekļauti 13 darbi. Šo 
konkursu rīkoja Aizsardzības, iekšlietu un korup-
cijas novēršanas komisija sadarbībā ar Jaunsardzes 
un informācijas centru. 

No 16. novembra Saeimas bibliotēkā bija ap-
skatāma izstāde Mirdzi kā zvaigzne. 2016. gadā 
apritēja 85 gadi, kopš likts pamatakmens Latvijas 
valstiskuma simbolam – Brīvības piemineklim. Lat-
vijas Nacionālā vēstures muzeja sagatavotā izstāde 
iepazīstina ar Brīvības pieminekļa metu konkursu, 
tostarp apskatāmas Kārļa Zāles iesniegtā meta fo-
togrāfijas; apkopota informācija par Brīvības piemi-
nekļa komitejas darbību. 

5.4. SVINĪGIE PASĀKUMI
Atzīmējot BA 25. gadadienu, Saeimas namā 

notika vairāki pasākumi: 14. janvārī, ievadot Latvi-
jas prezidentūru BA, notika Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas parlamentu sadarbības institūcijas 25. ga-
dadienai veltītas izstādes atklāšana; 27. oktobrī, 
klātesot Baltijas valstu parlamentu priekšsēdētājiem, 
tika atklāta Saeimas jaunā ēka Jēkaba ielā 6/8; atklāta 
izstāde par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamen-
tu sadarbības institūcijas vēsturi un nozīmīgākajām 
sadarbības jomām; 28. oktobrī svinīgā ceremonijā 
BA 35. sesijas ietvaros tika pasniegtas BA medaļas 
par īpašiem nopelniem Baltijas valstu vienotības 
stiprināšanā un sadarbības veicināšanā, savukārt 
8. novembrī tika atklāta BA 25. gadadienai veltīta 
pastmarka, pastmarkas bloks un aploksne (atzīmē-
jot BA 25. gadadienu, vienota dizaina pastmarku un 
pastmarkas bloku izdeva arī Lietuvā un Igaunijā).

20. janvārī, atzīmējot 1991. gada barikāžu 25. ga-
dadienu, Saeimas pagalmā tradicionāli tika iedegts 
barikāžu piemiņas ugunskurs. Atceres pasākumā pie-
dalījās Saeimas Prezidijs un deputāti, lai kopā ar klāt-
esošajiem, baudot putru un tēju, dalītos atmiņās par 
1991. gada janvāra dienu notikumiem. Saeimas priekš-
sēdētāja Ināra Mūrniece Saeimas namā 84 barikāžu 
dalībniekiem pasniedza pateicības rakstus. Lai pateik-
tos par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā, 
Saeimas priekšsēdētāja vairākos pasākumos visa gada 
garumā aicināja uz Saeimas namu Barikāžu laika da-
lībniekus, lai pasniegtu pateicības rakstus. Atzīstot ne-
pieciešamību godināt personas, kuras 1991. gada Bari-
kāžu laikā parādīja drošsirdību un pašaizliedzību, bet 
netika izvirzītas apbalvošanai ar Barikāžu dalībnieka 
piemiņas zīmi, Barikāžu piemiņas zīmes valde nolē-
ma nodibināt Pateicības rakstu; 2016. gadā Pateicības 
rakstu saņēma 227 barikāžu dalībnieki.

Saeimas namā notika arī grāmatas Janvāra hro
nika. Latvijas Republikas Augstākās padomes bari
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kāžu laika preses relīzes atvēršanas pasākums. Grā-
matā apkopoti Augstākās padomes Preses centra 
barikāžu laikā angļu valodā izplatītie preses pazi-
ņojumi, kas informēja Rietumvalstis par notikumu 
attīstību Latvijā. Pēc grāmatas atvēršanas Saeimas 
priekšsēdētāja tikās ar Barikāžu laika žurnālistiem.

25. februārī svinīgā pasākumā tika atvērta angļu 
vēsturnieka Džona Haidena grāmata Pauls Šīmanis. 
Minoritāšu aizstāvis. Grāmatas izdevēji uzsver, ka 
nevar runāt par Latvijas Republikas tapšanu un no-
stiprināšanos divdesmitajos gados un vēl trīsdesmito 
gadu sākumā, nepieminot Paula Šīmaņa vārdu, kurš 
ir bijis gan Satversmes sapulces delegāts, gan visu 
pirmo četru Saeimas sasaukumu deputāts un savu 
ieguldījumu devis arī mūsu Satversmes izveidē.

4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjau-
nošanas 26. gadadienā – Saeimas namā notika vairāki 
pasākumi. Tika atvērta Gunāra Kusiņa grāmata Latvi
jas parlamentārisma apskats. Tas ir pirmais pētījums 
par Latvijas parlamentārismu no tā pirmsākumiem 
līdz mūsdienām. Grāmata tapusi pēc Saeimas inicia-
tīvas. Godinot Augstākās padomes deputātus, kuri 
1990. gada 4. maijā nobalsoja par Neatkarības dekla-
rācijas pieņemšanu, tika atzīmēti Baltā galdauta svētki. 
Šajā dienā svinīgā pasākumā Latvijas parlaments saņē-
ma atjaunotās Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdē-
tāju dāvinājumu – Zigfrīda Annas Meierovica, viena 
no Latvijas parlamentārisma pamatlicējiem, portretu. 

Atzīmējot Latvijas valsts neatkarības faktiskās at-
jaunošanas 25. gadadienu, 21. augustā Saeimas namā 
notika 1991. gada 21. augusta vēsturiskajiem notiku-
miem veltītas pastmarkas un aploksnes pirmās die-
nas zīmogošana. Jēkaba laukumā pie Saeimas nama 
Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu priekšsēdētāji, 
kā arī Augstākās padomes deputāti, kuri pirms 25 ga-
diem nobalsoja par valsts neatkarības atjaunošanu, 
stādīja jaunus kociņus. Saeima izdeva arī grāmatu 
Augusta hronika. Latvijas Republikas neatkarības at
jaunošana de facto, kurā apkopoti Augstākās pado-
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mes Preses centra angļu valodā sagatavotie paziņo-
jumi presei, amatpersonu diplomātiskā sarakste un 
notikumu apskati. (Izdevumā ietvertas ar rakstām-
mašīnu drukātas preses relīzes un diplomātiskās vēs-
tules, saglabājot oriģinālo rakstību, un to tulkojums 
latviešu valodā; izdevums ir turpinājums janvārī iz-
dotajai grāmatai Janvāra hronika. Latvijas Republikas 
Augstākās padomes barikāžu laika preses relīzes.) Sa-
vukārt svētku izskaņā Dzintaru koncertzālē Jūrmalā 
notika neatkarības de facto atjaunošanas gadadienai 
veltīts svinīgs koncerts. Tā programmā tika iekļauti 
latviešu komponistu klasiskās mūzikas skaņdarbi, kā 
arī Atmodas laika aktuālās kompozīcijas. Svētku kon-
certu pārraidīja Latvijas Televīzija un Latvijas Radio. 

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. 

19. februārī Saeimas namā viesojās Latvijas 
sieviešu florbola izlase, kuru par augstajiem sasnie-
gumiem, izcīnot piekto vietu pasaules čempionā-
tā Somijā, sveica Saeimas Sporta apakškomisijas 
priekšsēdētājs Jānis Upenieks. Florbolistēm tika 
pasniegti Saeimas priekšsēdētājas atzinības raksti.

19. maijā Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūr-
niece par augstajiem sasniegumiem un izcīnītajām 
medaļām aizvadītajā sezonā sveica Latvijas bobsle-
ja, skeletona un parabobsleja komandas. Sportis-
tiem, treneriem, mediķiem, komandu tehniskajiem 
darbiniekiem un federāciju pārstāvjiem pasniedza 
Saeimas priekšsēdētājas atzinības rakstus. Par aug-
stajiem sasniegumiem XXXI olimpiskajās spēlēs 
un vasaras paraolimpiskajās spēlēs Riodežaneiro 
Saeimas priekšsēdētāja 27. septembrī paraolimpie-
šiem Diānai Dadzītei, Aigaram Apinim un Edgaram 
Bergam pasniedza Saeimas Prezidija atzinības raks-
tus. Pārējiem Latvijas olimpiešiem un paraolimpie-
šiem, kā arī viņu treneriem un ārstiem tika pasniegti 
Saeimas priekšsēdētājas atzinības raksti.





6.  
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Komunikācija ar sabiedrību ir būtiska parla-
menta sastāvdaļa – notiek aktīvs dialogs ar sabied-
rību, informējot par Saeimas darbu, nodrošinot 
sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, kā arī veicinot 
iedzīvotāju līdzdalību parlamenta darbā.

6.1. SAEIMAS DARBA 
ATSPOGUĻOJUMS

Pārskata periodā sagatavotas 937 preses re-
līzes. Tajās sniegta informācija par Saeimas un 
Saeimas Prezidija darbu, komisiju un apakškomi-
siju aktualitātēm, tikšanās reizēm ar ārvalstu amat-
personām un vizītēm ārvalstīs, kā arī parlamenta 
organizētajām diskusijām, konferencēm un citiem 
pasākumiem. Preses relīzes tika gatavotas arī pirms 
Saeimas sēdēm par aktuāliem darba kārtības jautā-
jumiem.

Paziņojumi presei tiek publicēti Saeimas mā-
jaslapā www.saeima.lv, kā arī nosūtīti nacionāla-
jiem un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, paš-
valdībām un nevalstiskajām organizācijām. Daļa 
preses relīžu tiek tulkotas un publicētas Saeimas 
mājaslapas angļu un franču valodas versijā. 

2016. gadā Saeimā pastāvīgi bija akreditēti 
292 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuru ikdienas 
darbs saistīts ar Saeimas darba atspoguļošanu. Pre-
ses dienests plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem nodro-
šināja iespēju saņemt arī vienas dienas akreditāci-
ju, terminēto vai speciālo akreditāciju. 2016. gadā 
Saeimā notikušas arī vairākas preses konferences.

Parlamenta darba atspoguļošanai Saeima iz-
manto sociālās platformas Twitter, Flickr, YouTube 
un Instagram. Tā ir iespēja uzrunāt to sabiedrības 
daļu, kas mazāk izmanto tradicionālos plašsaziņas 
līdzekļus, un pavēstīt par jaunāko, svarīgāko un ak-
tuālāko, savukārt interesenti var uzdot jautājumus, 
sniegt komentārus un ieteikumus, tādējādi iesaisto-
ties politiskajos procesos. 

Mikroblogošanas vietnē Twitter Saeimas kon-
tā @Jekaba11 sekotāju skaits 2016. gadā sasniedzis 
15,2 tūkstošus. Sekotāju vidū ir gan žurnālisti, gan 
valsts un pašvaldību iestādes, gan nevalstiskās organi-
zācijas un citi interesenti. Twitter kontā ceturtdienās 
no Saeimas Sēžu zāles operatīvi tiek publicēti ziņoju-
mi par Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem.

Fotogrāfijās un videomateriālos Saeimas darbs 
atspoguļots interneta vietnēs Flickr un YouTube. 
Saeimas Flickr kontā www.flickr.com/saeima ko-
pumā publicēti vairāk nekā 32 tūkstoši fotogrāfiju. 
Tie ir fotomirkļi no Saeimas 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, kā arī Saeimas ēku 
un interjera fotoattēli un fotogrāfijas no dažādiem 
Saeimas organizētajiem pasākumiem.

YouTube Saeimas videokanālā www.youtube.
com/SaeimaSAB 2016. gadā publicēti 140 videosi-
žeti par Saeimas amatpersonu tikšanās reizēm ar 
ārvalstu viesiem, kā arī citiem ar parlamenta dar-
bu saistītiem notikumiem un pasākumiem. Kopu-
mā YouTube kanālā augšupielādēti teju 1300 vi-
deosižeti. Informācija par Latvijas parlamentu 
pieejama arī Saeimas kanālā videovietnē Vimeo – 
https://vimeo.com/saeima.

Saeimas ikdienas darba aizkulisēm fotogrā-
fijās interesenti var sekot līdzi Instagram profilā 
https://instagram.com/jekaba/11/, un tajā sekotāju 
skaits 2016. gadā sasniedzis 1500. Šo iespēju gal-
venokārt izmanto jaunieši, lai piedalītos dažādos 
tematiskos konkursos, kā arī paustu viedokli par 
parlamenta aktualitātēm. Instagram profilā kopumā 
publicēts vairāk nekā 3200 fotogrāfiju.

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, 2016. gadā tika aktualizēta 
informācija faktu lapās un infografikās.

Ceturtdienās pēc Saeimas kārtējās sēdes tiek 
organizēts radioraidījums Frakciju viedokļi, kurā 
Saeimas frakciju deputāti tiešraidē Latvijas Radio 
stāsta par parlamentā skatītajiem jautājumiem, pie-
ņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. 

6.2. SAEIMAS APMEKLĒTĀJU 
DINAMIKA

Būtiska nozīme Saeimas dialogā ar sabiedrību ir 
Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram (turp-
māk – Centrs), kas ikvienam iedzīvotājam sniedz ie-
spēju klātienē iegūt informāciju par Saeimas darbu, 
iesniegt iesniegumus Saeimai, tikties ar deputātiem 
un amatpersonām, kā arī iepazīties ar dažādiem infor-
matīviem materiāliem par Saeimu, piemēram, faktu 
lapām, prezentācijām, videosižetiem un infografikām. 

2016. gadā Centru apmeklējuši 1729 cilvēki, 
saņemti 1123 zvani uz Saeimas informatīvo tāl-
runi 67087321. Uzziņas un kontaktinformāciju 
par Saeimu 2016. gadā Centra darbinieki snieguši 
719 reizes (2015. gadā – 800 reižu), informāciju par 
Saeimas darbu – 245 interesentiem (2015. gadā – 
231 interesentam). 

Saeimas deputāti un amatpersonas 2016. gadā 
tikušies ar 923 apmeklētājiem (2015. gadā – ar 
543 apmeklētājiem). 

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs katru mē-
nesi sagatavo pārskatu par Saeimas Apmeklētāju un 
informācijas centra darbu, kas pieejams Saeimas 
mājaslapā.

SAŅEMTIE IESNIEGUMI
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi ik-

vienam ir tiesības vērsties Saeimā ar iesniegumu. 

http://www.saeima.lv
https://twitter.com/jekaba11
http://www.flickr.com/saeima
http://www.youtube.com/SaeimaSAB%202013
http://www.youtube.com/SaeimaSAB%202013
https://vimeo.com/saeima
https://instagram.com/jekaba/11/
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Apmeklētāju un informācijas centra apmeklētāju un zvanu skaits 7. attēls

Apmeklētāji – 1729

Zvani – 1123

1123
39%

1729
61%

Apmeklētāju un informācijas centra apmeklētāju un zvanu skaits pa mēnešiem  8. attēls
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Iesniegumi ir būtisks informācijas avots, ko Saeimas 
deputāti, komisijas un frakcijas izmanto savā ikdienas 
darbā, un tādējādi iesniedzēji reāli piedalās likumdo-
šanas procesā. Iesniegumi Saeimā tiek pieņemti un 
izskatīti atbilstoši Saeimas kārtības rullim, Iesniegumu 
likumam, Valsts valodas likumam un citiem norma-
tīvajiem aktiem, kā arī labas pārvaldības principiem. 

2016. gadā nevalstiskās organizācijas un iedzī-
votāji iesnieguši 4178 iesniegumus, tostarp saņemti 
arī 11 kolektīvie iesniegumi, un katru no tiem pa-
rakstījuši vairāk nekā 10 tūkstoši valsts iedzīvotāju. 
Lielāko daļu iesniegumu iedzīvotāji parlamentam 
sūtījuši pa pastu, teju 1000 iesniegumu saņemti elek-
troniski, kā arī izmantojot portālu www.latvija.lv.

Visbiežāk iesniegumos izteikti priekšlikumi 
likumdošanas jautājumos par sociālo un veselības 
aizsardzības jomu, budžeta, nodokļu, juridiskajiem, 
tautsaimniecības, valsts pārvaldes un pašvaldību 
jautājumiem. Iedzīvotāji citstarp aicinājuši pār-
skatīt plānotās izmaiņas nodokļos, kā arī izteikuši 
kritisku viedokli par likumprojektu Piespiedu dalītā 
īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzī
vokļu mājās izbeigšanas likums.

Iedzīvotāji pauduši viedokļus par aktuāliem 
notikumiem valstī, kā arī vērsušies ar sūdzībām par 
valsts, pašvaldību iestāžu un tiesībsargājošo iestā-
žu darbu. Iesniedzēji aicinājuši nesamazināt finan-
sējumu Latvijas Radio 5 darbības nodrošināšanai, 
iebilduši pret likumprojekta Grozījumi Seksuālās 
un reproduktīvās veselības likumā virzību, kas liegtu 
nedzemdējušām sievietēm būt olšūnu donorēm, un 
aicinājuši mācību plānā 10.–12. klasei ieviest vienu 
dziedāšanas stundu nedēļā.

Izmantojot likumā doto iespēju iesniegt parla-
mentam kolektīvo iesniegumu, pērn privātpersonas 
aicinājušas Saeimu atcelt nekustamā īpašuma no-
dokli vienīgajam īpašumam, izdarīt grozījumus li-
kumos, kas liktu saglabāt Latvijas lauksaimniecības 
un meža zemi Latvijas Republikas pilsoņu īpašumā, 

http://www.latvija.lv
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atjaunot Latvijas brīvvalsts laikā iecerēto Uzvaras 
laukumu, noteikt, ka Latvijā ir atļauts audzēt tikai 
ģenētiski nemodificētas kultūras, piešķirt finansē-
jumu onkoloģijai 2017. gadā, ieviest bezmaksas ēdi-
nāšanu bērnudārzos, noteikt, ka transportlīdzekļu 
tehniskā apskate būtu jāveic reizi divos gados, atcelt 
pastāvošo ceļa nodokļa iekasēšanas modeli, neap-
likt pensijas ar nodokli un ieviest progresīvu no-
dokļu sistēmu.

Sabiedrisko attiecību birojs katru mēnesi ap-
kopo un sagatavo Mandātu, ētikas un iesniegumu 
komisijas pārskatu par Saeimā saņemtajiem pri-
vātpersonu un nevalstisko organizāciju iesniegu-
miem. Komisijā ir divi pārstāvji no katras Saeimā 
pārstāvētās frakcijas. Visi pārskati ir pieejami 
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas 
mājaslapā. 

Apmeklētāju un informācijas centra sniegto uzziņu skaits, 
kontaktinformācija par Saeimu un informācija par Saeimas darbu 9. attēls
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2016. gadā sadarbībā ar citām Saeimas struk-
tūrvienībām tika turpināts darbs pie amatu funkci-
ju un to sadalījuma izvērtēšanas, kā arī veikti nepie-
ciešamie pasākumi un sagatavota dokumentācija, 
lai nodrošinātu attiecīgas izmaiņas Saeimas Admi-
nistrācijas un citu Saeimas struktūrvienību amatu 
sastāvā, funkcijās un mēnešalgu grupām noteiktajā 
diapazonā (izmaiņas veiktas Dokumentu nodaļas, 
Sabiedrisko attiecību biroja, Saeimas drošības biro-
ja, Informācijas nodaļas u. c. struktūrvienību ama-
tu sastāvā).

Kopumā pārskata gadā grozīti un pilnvei-
doti 24 amatu apraksti (Saeimas komisiju, Juri-
diskā biroja, Informācijas nodaļas, Dokumentu 
nodaļas, Finanšu nodaļas, Tehnikas nodaļas u. c. 
struktūrvienību amatu apraksti). Sakarā ar jaunu 
amatu izveidošanu un pamatojoties uz būtiskām 
izmaiņām amatu funkcijās, sagatavoti un apstip-
rināti 18 jauni amatu apraksti (Saeimas drošības 
biroja, Dokumentu nodaļas, Sabiedrisko attiecību 
biroja, Saeimas Prezidija locekļu biroju amatu ap-
raksti u. c.). 

Pēc konsultēšanās ar Saeimas arodbiedrības 
pārstāvjiem veiktas izmaiņas iekšējā normatīvajā 
regulējumā attiecībā uz papildu atlīdzības noteik-
šanu par virsstundu darbu, kā arī darbu svētku un 
atpūtas dienās. Tā kā Saeimai kā darba devējam ir 
ierobežotas iespējas kompensēt ar attiecīgu atpūtas 
laiku apkalpojošā personāla darbinieku nostrādātās 
virsstundas, kā arī darbu svētku un atpūtas dienās, 
Saeimas Prezidijs atbalstījis Saeimas Administrāci-
jas priekšlikumu un ar 2016. gada 29. augusta lē-
mumu apstiprinājis grozījumus Saeimas Adminis-
trācijas un citu Saeimas struktūrvienību darbinieku 
atlīdzības noteikumos, kā arī Saeimas Administrā-
cijas un citu Saeimas struktūrvienību darba kārtī-
bas noteikumos, nosakot viņiem tiesības saņemt 
attiecīgu piemaksu par virsstundu darbu, kā arī par 
darbu svētku un atpūtas dienās. 

amatu (štatu) saraksts”). 2016. gada 11. jūlijā Saeimas 
drošības biroja amatu sastāvs papildināts ar vienu 
Saeimas drošības biroja vecākā konsultanta amata 
vietu (Saeimas Prezidija 2016. gada 11. jūlija lēmums 
Grozījumi Saeimas Prezidija 2015. gada 14. decem
bra lēmumā “Par Saeimas Administrācijas un citu 
Saeimas struktūrvienību amatu (štatu) sarakstu”).

Pamatojoties uz Juridiskā biroja funkciju izvēr-
tējumu un pārdali, ar 2016. gada 1. februāri veiktas 
izmaiņas Juridiskā biroja amatu sastāvā, samazinot 
divas juridiskā padomnieka amata vietas un papil-
dinot štatus par vienu vecākā juridiskā padomnieka 
amata vietu (Saeimas Prezidija 2015. gada 14. de-
cembra lēmums Par Saeimas Administrācijas un citu 
Saeimas struktūrvienību amatu (štatu) sarakstu). 

Ņemot vērā citu Eiropas valstu parlamentu pie-
redzi, kā arī attiecīgās jomas ekspertu, Saeimas Prezi-
dija locekļu un Saeimas frakciju deputātu viedokļus, 
Saeimas Administrācijā sadarbībā ar citām Saeimas 
struktūrvienībām veikti nepieciešamie pasākumi un 
sagatavoti attiecīgi dokumentu projekti, lai 2017. gada 
sākumā varētu izveidot jaunu struktūrvienību – 
Analītisko dienestu. Tam noteiktais mērķis – nodro-
šināt aprakstošu un analītisku pētījumu veikšanu, lai 
uzlabotu Saeimā izskatāmo likumprojektu kvalitāti, 
novērtētu Saeimā pieņemto likumu efektivitāti, kā arī 
sniegtu atbalstu likumdevējam lēmumu pieņemša-
nas procesā un kontrolē pār izpildvaru.

SAEIMAS DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS UN 
MOTIVĒŠANAS SISTĒMA 

Ņemot vērā atlīdzības un motivēšanas sistēmas 
ietekmi uz darba devēja spēju piesaistīt profesionā-
lus un kompetentus darbiniekus, kā arī konkurēt ar 
privāto sektoru un tiešās valsts pārvaldes iestādēm, 
pārskata gadā tika veikti nepieciešamie pasākumi, 
lai Saeimas struktūrvienībās nodrošinātu sistēmas 
atbilstošu īstenošanu un pilnveidošanu.

7.1. PERSONĀLA VADĪBA
Saeimas personāla vadības jomā 2016. gads ir 

zīmīgs ar būtiskām strukturālām, organizatoriskām 
un saturiskām izmaiņām, kas iesāktas 2015. gada 
nogalē sakarā ar Saeimas Administrācijas izveido-
šanu un tika turpinātas, pamatojoties uz Saeimas 
Prezidija un Saeimas Administrācijas vadības no-
teikto mērķi stiprināt Saeimas drošības pasākumu 
plānošanu un īstenošanu, izstrādāt konceptuālus 
strukturālos risinājumus un veikt nepieciešamos 
pasākumus pētnieciskā un analītiskā atbalsta no-
drošināšanai Saeimas deputātiem likumdošanas 
procesā, kā arī vienlaikus kvalitatīvi īstenot perso-
nāla vadības procesus un risināt darba tiesiskās at-
tiecības dinamisko pārmaiņu kontekstā.

STRUKTURĀLĀS UN SATURISKĀS 
IZMAIŅAS SAEIMAS ADMINISTRĀCIJĀ

Atbilstoši Saeimas Prezidija un Saeimas Admi-
nistrācijas vadības noteiktajiem mērķiem un uzde-
vumiem, kā arī ņemot vērā Saeimas struktūrvienību 
amatu funkciju izvērtējumu, 2016. gadā veiktas vai-
rākas būtiskas strukturālās izmaiņas. Viena no tām ir 
saistīta ar nepieciešamību stiprināt Saeimas drošības 
pasākumus un, pamatojoties uz Saeimas Prezidija 
2015. gada 21. decembra konceptuālo lēmumu Par 
Saeimas drošības biroja izveidi, īstenota 2016. gada 
sākumā – ar 2016. gada 2. maiju Saeimas Adminis-
trācijas sastāvā izveidots Saeimas drošības birojs, 
pārstrukturējot Personāla nodaļu, Dokumentu no-
daļu, Informācijas nodaļu un Saeimas iekšējās dro-
šības vadītāja amatu (pamatojums: Saeimas Prezidija 
2016. gada 14. marta lēmums Par Saeimas drošības 
biroja nolikuma apstiprināšanu, kā arī Saeimas Prezi-
dija 2016. gada 14. marta lēmums Grozījumi Saeimas 
Prezidija 2015. gada 14. decembra lēmumā “Saeimas 
Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību 
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Saskaņā ar Personāla nodaļas rīcībā esošo in-
formāciju pārskata gada beigās 87 % Saeimas Ad-
ministrācijas un citu Saeimas struktūrvienību dar-
binieku (izņemot Saeimas deputātu palīgus) bija 
augstākā izglītība, 8 % – vidējā izglītība un 5 % – vi-
dējā profesionālā izglītība; 60 % Saeimas deputātu 
palīgu bija augstākā izglītība, 36 % – vidējā izglītība 
un 4 % – vidējā profesionālā izglītība. 

Ik gadu darbinieki turpina paaugstināt profe-
sionālo kvalifikāciju, papildinot zināšanas gan aug-
stākajās mācību iestādēs (2016. gadā augstākajās 
mācību iestādēs mācījās 58 Saeimas darbinieki, to 
skaitā 36 Saeimas deputātu palīgi), gan kvalifikāci-
jas paaugstināšanas pasākumos. 

Saskaņā ar Saeimas Administrācijas un citu 
Saeimas struktūrvienību darbinieku kvalifikāci
jas paaugstināšanas noteikumiem, kā arī atbilstoši 

matīvi un metodiski materiāli, kā arī nodrošināts 
konsultatīvais atbalsts elektroniskās sistēmas lieto-
šanas un darba izpildes novērtēšanas procesā. 

DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJAS 
PAAUGSTINĀŠANAS PLĀNOŠANAS 
UN ORGANIZĒŠANAS PROCESA 
NODROŠINĀŠANA

Pamatojoties uz noteikto personāla vadības 
mērķi sekmēt cilvēkresursu kapacitāti un profe-
sionalitāti, kā arī ņemot vērā darbiniekiem noteik-
tās mācību vajadzības un aktualitātes darba saturā, 
2016. gadā tika plānota un organizēta Saeimas struk-
tūrvienību darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 
šim mērķim noteiktā budžeta resursu ietvaros. 

Lai pilnveidotu Saeimas darbinieku motivāci-
jas sistēmu, 2016. gadā tika turpināta struktūrvienī-
bu vadītāju apmācības programma vadības prasmju 
attīstīšanai, budžeta resursu ietvaros nodrošināta 
normatīvajos aktos noteikto monetāro motivēšanas 
instrumentu piemērošana Saeimas struktūrvienību 
darbinieku motivēšanai, kā arī veikti pasākumi, lai 
efektīvāk koordinētu jauno darbinieku ievadīšanu 
darbā. 

DARBINIEKU DARBA IZPILDES 
NOVĒRTĒŠANAS PROCESA 
ĪSTENOŠANA UN PILNVEIDOŠANA

Viena no galvenajām pārskata gada prioritā-
tēm Saeimas darbinieku darba izpildes novērtēša-
nas jomā bija stiprināt un pilnveidot tehnoloģisko 
atbalstu (Personāla vadības sistēmas moduli Dar
binieku darba izpildes novērtēšana) šī procesa ad-
ministrēšanai un īstenošanai, padarīt sistēmu efek-
tīvāku un lietotājam ērtāku, vienlaikus nodrošinot 
darbinieku darba izpildes novērtēšanas atbilstību 
Saeimas Prezidija noteiktajai kārtībai.

Lai izvērtētu darbinieku darba izpildes no-
vērtēšanas procesa organizāciju un darba izpildes 
novērtēšanas nozīmi vadības funkciju īstenošanā, 
2016. gada aprīlī tika veikta Saeimas struktūrvienī-
bu vadītāju aptauja. Ņemot vērā aptaujas dalībnieku 
izteiktos viedokļus un priekšlikumus, kā arī Perso-
nāla nodaļā veikto darba izpildes novērtēšanas pro-
cesa izvērtējumu, tika īstenoti attiecīgi pasākumi tā 
pilnveidošanai – uzlabota Personāla vadības sistē-
mas moduļa Darbinieku darba izpildes novērtēšana 
funkcionalitāte, tostarp pilnveidots (optimizēts) 
novērtēšanas elektroniskais process, efektivizēta 
novērtēšanas datu apkopošana un sistematizēšana, 
kā arī papildinātas informatīvās sadaļas. Saistībā ar 
minētajām izmaiņām tika sagatavoti attiecīgi infor-
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• ar Saeimas Prezidija 2016. gada 19. septem-
bra lēmumu apstiprināti grozījumi Saeimas 
Administrācijas un citu Saeimas struktūrvie
nību darbinieku kvalifikācijas paaugstināša
nas noteikumos;

• ar Saeimas Prezidija 2016. gada 19. septem-
bra lēmumu apstiprināti grozījumi Saeimas 
Administrācijas un citu Saeimas struktūrvie
nību darba laika uzskaites noteikumos;

• Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāres 
Karinas Pētersones 2016. gada 29. jūnija rī-
kojums Nr. 711.12-33-12/16 Par Saeimas Ad
ministrācijas un citu Saeimas struktūrvienību 
darbiniekiem profesionālo un amata pienā
kumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas 
prasmju līmeni un pakāpi.

jaunu normatīvo aktu izstrāde atbilstoši iekšējām 
strukturālajām izmaiņām, kā arī grozījumiem ārē-
jos normatīvajos aktos:

• ar Saeimas Prezidija 2016. gada 29. augusta 
un 19. septembra lēmumu apstiprināti gro-
zījumi Saeimas Prezidija 2015. gada 2. no-
vembra lēmumā Saeimas Administrācijas un 
citu Saeimas struktūrvienību darba kārtības 
noteikumi;

• ar Saeimas Prezidija 2016. gada 29. augusta 
lēmumu apstiprināti grozījumi Saeimas Ad
ministrācijas un citu Saeimas struktūrvienību 
darbinieku atlīdzības noteikumos;

• ar Saeimas Prezidija 2016. gada 19. septem-
bra lēmumu apstiprināti grozījumi Saeimas 
Administrācijas un citu Saeimas struktūrvie
nību darbinieku darba izpildes novērtēšanas 
noteikumos; 

Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāres apstip-
rinātajam mācību plānojumam budžeta resursu 
ietvaros tika nodrošināta kvalifikācijas paaugstinā-
šana 207 Saeimas darbiniekiem 421 kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumā, ko organizēja 29 dažādi 
pakalpojumu sniedzēji. 

PERSONĀLA VADĪBAS 
OPERACIONĀLĀS UN PERSONĀLA 
DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS 
FUNKCIJAS NODROŠINĀŠANA 

Pārskata gadā tika turpināta personāla vadības 
operacionālās un personāla dokumentu pārvaldī-
bas funkcijas īstenošana un pilnveidošana, veicinot 
Personāla vadības sistēmas un tās moduļu (Dar
binieku darba izpildes novērtēšana un Darba laika 
uzskaite) integrēšanu personāla vadības procesos, 
kā arī veicot pasākumus personāla dokumentācijas 
saturiskai pilnveidošanai. 

Izpildot 2016. gadā izvirzīto mērķi, tika pārska-
tīti un aktualizēti personāla dokumenti, kas saistīti ar 
darba tiesisko attiecību nodibināšanas, darba līgumu 
grozīšanas un izbeigšanas procesu, kā arī uzsākta at-
bilstošu izmaiņu izstrāde Personāla vadības sistēmā.

Sakarā ar Saeimas piekļuves kontroles sistēmas 
izveidošanu 2016. gada sākumā izstrādāta jauna 
Saeimas darbinieku darba apliecību izgatavošanas 
un izsniegšanas kārtība (Saeimas Administrācijas 
ģenerālsekretāres Karinas Pētersones 2016. gada 
1. aprīļa rīkojums Nr. 711.12-28-12/16 Saeimas 
darbinieku apliecības tehniskais apraksts, tā izga
tavošanas un izsniegšanas kārtība), kā arī visiem 
Saeimas struktūrvienību darbiniekiem izgatavotas 
un izsniegtas jauna dizaina darba apliecības.

2016. gadā nodrošināta darba tiesisko attiecī-
bu, darba kārtību un darba laika organizāciju regla-
mentējošo iekšējo normatīvo aktu aktualizēšana un 

Darbinieku mainība 12. attēls
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STATISTIKAS DATI PAR SAEIMAS 
DARBINIEKU MAINĪBU

Pārskata gadā nodrošināta darba tiesisko jau-
tājumu risināšana Saeimas Administrācijas un citās 
Saeimas struktūrvienībās, tostarp veikti darba līgu-
ma nosacījumu grozījumi 280 gadījumos (mainot 
darbinieka amatu, amata pienākumus, darba līguma 
termiņu, darba laiku, mēnešalgu un citus darba lī-
guma noteikumus). 2016. gadā noslēgti 73 darba 
līgumi (to skaitā – 44 darba līgumi ar deputātu palī-
giem). Darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 66 dar-
biniekiem, to skaitā ar 41 deputāta palīgu. No visiem 
darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumiem dar-
ba līguma izbeigšanas pamats bija šāds: darbinieka 
uzteikums – 35 (53 %), darba devēja un darbinieka 
vienošanās – 22 (33,4 %), darba līguma termiņa iz-
beigšanās – astoņos (12,1 %) gadījumos un darba 
devēja uzteikums – vienā (1,5 %) gadījumā.

Saskaņā ar Personāla nodaļas statistikas datiem 
pārskata perioda beigās, t. i., 2016. gada 31. decembrī, 
Saeimā strādāja 482 darbinieki (434 štata vienības). 

7.2. PĀRSKATA GADA JAUNIE 
PROJEKTI

SAEIMAS MĀJASLAPA INTERNETĀ 
UN INFORMĀCIJAS SISTĒMU 
PILNVEIDOŠANA

Parlamenta interneta vietne tiek regulāri papil-
dināta – Saeimas mājaslapā aktualizēta informācija 
par deputātu aktivitāti Saeimas sēdēs; izveidots re-
ģistrs par katra deputāta aktivitāti, ziņojot un de-
batējot 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.). 

Turpinājās Saeimas sēžu alfabētiski tematiskā 
satura rādītāja pilnveidošana – likumprojekti un 
lēmumu projekti ir klasificēti atbilstoši jau esoša-
jam sadalījumam, uzreiz pievienojot saites uz iz-
skatāmajiem dokumentiem, un alfabētiskais satura 
rādītājs tiek ievietots Saeimas mājaslapā. Periodiski 
aktualizēti dati par likumprojektu tālākvirzību un 
atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem, alfabē-
tiskajā satura rādītājā pievienotas saites uz atbildes 
dokumentiem.

Pārskata gadā projekta Jauniešu Saeima 
mājaslapai www.jauniesusaeima.lv tika izstrādāts 
jauns dizains. Mājaslapā pieejama informācija 
par Jauniešu Saeimas vēlēšanām, dalībniekiem, 
informatīvie materiāli, informācija medijiem, Jau
niešu Saeimas arhīvs, foto/video materiāli u. c.

Modernizējot līdzšinējo caurlaižu sistēmu 
un ieviešot vispārpieņemtu starptautisku praksi, 
Saeimā pakāpeniski sāka veidot jaunu piekļuves 
kontroles sistēmu, kas nodrošina iekļūšanu parla-
mentā ar elektroniskajām kartēm. 

7.3. DARBS AR STENOGRAMMĀM
Saeimas sēžu rediģētās un noformētās steno-

grammas tiek ievietotas Saeimas mājaslapā un tieš-
saistē elektroniski pārsūtītas Latvijas Republikas ofi-
ciālajam izdevumam Latvijas Vēstnesis publicēšanai. 

2016. gadā tika izrediģētas un noformētas 
5427 lappuses, to skaitā:

• Saeimas sēžu stenogrammas – 3834 lpp.; 
• radioraidījuma Frakciju viedokļi stenogram-

mas – 491 lpp.; 
• jautājumu un atbilžu sēžu stenogram-

mas –74 lpp.; 
• Juridiskās komisijas darba grupas Valsts pre

zidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai 
un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai steno-
grammas – 189 lpp.; 

• Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par 
korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzī
bas un kontrabandas ietekmi uz nodokļu ie
kasēšanu un ekonomisko un finanšu nozie
gumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, 
Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju 
amatpersonu personīgās atbildības izvērtēša
nu sabiedrības interešu un labas pārvaldības 
principu ievērošanā sēžu stenogrammas – 
823 lpp.; 

• citas stenogrammas – 16 lpp.
Darbs ar Saeimas sēžu stenogrammām ir 

ļoti neritmisks – rudens sesijā, kad Saeima iz-
skata valsts budžetu, darba apjoms ir līdzvērtīgs 
ziemas un pavasara sesijās kopā paveiktajam. 
2016. gada rudens sesijā stenogrammu apjoms 
bija 2048 lpp., ziemas sesijā – 834 lpp., pavasara 
sesijā – 952 lpp.).

DARBS AR LIKUMPROJEKTIEM UN 
CITIEM DOKUMENTIEM

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 94. un 
106. pantu, sagatavojot likumprojektus izskatīša-
nai otrajā un trešajā lasījumā, darbā iesaistās arī 
Saeimas Juridiskā biroja darbinieki, kā arī valsts 
valodas un datorizētās dokumentu apstrādes spe-
ciālisti.

Saeimā iesniegtie likumprojekti tiek rediģēti 
un veikta to korektūra, nodrošinot terminoloģisko 
un stilistisko vienveidību, atbilstību literārās valo-
das normām. Būtiska redaktoru darba sastāvdaļa 
ir sadarbība ar likumprojektu autoriem, attiecīgo 
nozaru speciālistiem, Saeimas komisiju konsultan-
tiem un Juridiskā biroja darbiniekiem, saskaņojot 
rediģētos tekstus. Kā apjomīgākie un sarežģītākie 
minami šādi likumi: Publisko iepirkumu likums 
(97 lpp.), Administratīvo pārkāpumu procesa li
kums (108 lpp.), Maksātnespējas likums (42 lpp.).

http://www.jauniesusaeima.lv
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Valsts valodas speciālistu darba apjoms 
2016. gadā – 12 272 lappuses., to skaitā likumpro-
jektu rediģēšana – 4997 lappuses.

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

Līdztekus darbam ar stenogrammām un li-
kumprojektiem valsts valodas speciālistu un datori-
zētās dokumentu apstrādes speciālistu darbā nozī-
mīgu vietu ieņem arī Saeimas Prezidija dokumentu, 
Saeimas struktūrvienību sagatavoto materiālu, Bal-
tijas Asamblejas un dažādu konferenču dokumentu 
rediģēšana, korektūra un noformēšana. 2016. gadā 
tika veikts apjomīgs darbs, rediģējot un sagatavo-
jot izdošanai grāmatas Janvāra hronika. Latvijas 
Republikas Augstākās padomes barikāžu laika pre
ses relīzes (349 lpp.) un Augusta hronika. Latvi
jas Republikas neatkarības atjaunošana de facto 
(427 lpp.), kā arī Satversmes tiesas tiesneša Gunāra 
Kusiņa grāmatu Latvijas parlamentārisma apskats 
(95 lpp.). Gada nogalē sākta Latvijas Republikas 
Satversmes suvenīrizdevuma sagatavošana latviešu 
un angļu valodā.

7.4. TULKOJUMU NODROŠINĀŠANA
Saeimas deputātu starptautiskās sadarbības 

ietvaros tiek nodrošināta visu nepieciešamo doku-
mentu un materiālu rakstveida un mutvārdu tul-
košana. Rakstveida tulkojumu apjoms 2016. gadā 
bija 1557 lappuses (2015. gadā saistībā ar Latvijas 
prezidentūru Eiropas Savienības Padomē rakstvei-
da tulkojumu apjoms bija lielāks – 2190 lappušu). 
546 lappuses tika tulkotas no angļu valodas lat-
viešu valodā, lielākais apjoms – 634 lappuses – no 
latviešu valodas angļu valodā. Lielu apjomu veido-

Stenogrammu apjoms (lpp.) 13. attēls
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(šo komisiju sēžu stenogrammas – 2304 lpp.). 

ja ar Baltijas Asamblejas pasākumu organizēšanu 
un īstenošanu saistītie pieprasījumi (BA 35. sesijas 
dokumentu tulkojumi; BA 25. gadskārtai veltītās 
izstādes materiālu tulkojumi u. c.); likumprojektu 
un anotāciju tulkojumi (Sociālās uzņēmējdarbības 
likums, Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums). 

Rakstveida tulkojumu apjoms (tāpat kā ie-
priekšējos gados) bija salīdzinoši neliels, bet tiem 
bija steidzamības statuss (ziņas presei un korespon-
dence). 

Pārskata gadā tika nodrošināts sinhronais un 
secīgais tulkojums Saeimas rīkotajos pasākumos, 
diskusijās, semināros, Saeimas sēdēs, Saeimas ko-
misiju un deputātu tikšanās laikā ar ārvalstu viesiem 
un ekspertiem, ārvalstu vēstniekiem, kā arī ārvalstu 
viesu oficiālo vizīšu laikā (piemēram, NATO Par-
lamentārās Asamblejas Drošības un aizsardzības 

komitejas Nākotnes drošības un aizsardzības spēju 
apakškomitejas delegācijas vizītes laikā; 25. Baltijas 
jūras parlamentārajā konferencē; BA Izglītības, zi-
nātnes un kultūras komitejas un Tieslietu un drošī-
bas komitejas kopīgajā sanāksmē Rēzeknē; Saeimā 
rīkotajā diskusijā Tiesiskums maksātnespējā – vese
līgai tautsaimniecībai; konferencēs, to skaitā kon-
ferencē Latvijas Centrālās padomes memorands un 
tā vēsturiskā nozīme; Eiropas Savienība: Latvijas 
prezidentūras nozīme; konstitucionālā likuma Par 
Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanas 
25. gadadienai rīkotajos pasākumos u. c.).

2016. gadā tika nodrošināts mutvārdu tulko-
jums pasākumos, kuros Saeimas amatpersonas ti-
kās ar ārvalstu vēstniekiem, kā arī Saeimas komisiju 
un deputātu grupu sadarbībai ar citu valstu parla-
mentiem tikšanās laikā ar ārvalstu viesiem.
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Saeimas sēžu stenogrammu apjoms pa sesijām 14. attēls

Rudens sesija

Ziemas sesija

Pavasara sesija

51 %

23%

26%

Saeimas tulki nodrošināja mutvārdu tulkoju-
mu arī ārpus Latvijas robežām, piemēram, konfe-
rencē Bratislavā (Slovākijā), kur piedalījās Saeimas 
Eiropas lietu komisijas, Sociālo un darba lietu ko-
misijas un Tautsaimniecības, agrārās, vides un re-
ģionālās attīstības komisijas locekļi; konferencē Tu-
rīnā (Itālijā), kur piedalījās Sociālo un darba lietu 
komisijas locekļi. 

Saeimas sēžu, radioraidījuma Frakciju viedokļi, 
jautājumu un atbilžu sēžu stenogrammu apjoms (lpp.) 14. tabula

Ziemas sesija Pavasara sesija Rudens sesija

Saeimas
sēdes

Radio-
raidījums 

Frakciju 
viedokļi

Jautājumu 
un atbilžu 

sēdes

Saeimas 
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raidījums 

Frakciju 
viedokļi

Jautājumu 
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sēdes

Saeimas 
sēdes
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raidījums 

Frakciju 
viedokļi

Jautājumu 
un atbilžu 

sēdes

834 124 30 952 163 35 2048 204 9

988 1150 2261

Kopā: 4399
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7.5. DOKUMENTU PLŪSMAS 
NODROŠINĀŠANA

SAEIMĀ SAŅEMTĀS, NOSŪTĀMĀS UN 
IEKŠĒJĀS KORESPONDENCES 
APRITE

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. 

ELDIS nodrošina elektroniski parakstītu do-
kumentu saņemšanu, pārbaudi, apstrādi un nosūtī-
šanu, kā arī to elektronisko dokumentu saņemšanu 
un apstrādi, kas saņemti tiešsaistes režīmā, izman-
tojot Dokumentu aprites un uzdevumu kontroles 
sistēmu (DAUKS) Ministru kabineta sēdēs izskatī-
to, pieņemto un atbalstīto dokumentu saņemšanai. 
Sistēmai ir tiešsaiste starp Latvijas Republikas Saei-
mu, Valsts prezidenta kanceleju un oficiālo izdevu-
mu Latvijas Vēstnesis likumu un citu likumdošanas 
dokumentu un ar tiem saistīto paziņojumu savstar-
pējai apmaiņai. 

Lai juridiski pilnvērtīgi organizētu elektronis-
ko lietvedību, 2016. gadā pilnveidota ELDIS funk-
cionalitāte saistībā ar elektronisko dokumentu at-
vasinājumu apliecināšanu ar elektronisko parakstu, 
kā arī dokumentu atvasinājumu pārsūtīšanu citām 
valsts institūcijām. 

Rakstveida tulkojumu apjoms (lpp.) 16. attēls
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* Kopējā apjomā ietilpst arī tulkojumi franču valodā – 247 lpp. un krievu valodā – 130 lpp.

Datorizētās dokumentu apstrādes biroja darba apjoms 15. attēls

Saeimas dokumenti (likumi un paziņojumi) – 4129 lpp.

Saeimas sēžu, jautājumu un atbilžu sēžu,
radioraidījuma “Frakciju viedokļi”,
Saeimas komisiju sēžu, Juridiskās komisijas
darba grupu sēžu stenogrammas – 5427 lpp.

Saeimas Prezidija dokumenti (Prezidija lēmumi,
atzinumi par saņemtajiem likumprojektiem,
Prezidija sēžu protokoli) – 1689 lpp.

Citi, tostarp likumprojektu pavadvēstules, Saeimas
Administrācijas, Baltijas Asamblejas, 25. Baltijas jūras
parlamentārās konferences, OECD konferences
materiāli, Saeimas iespieddarbi – 3642 lpp.

 

Starptautiskie līgumi,
nolīgumi un konvencijas – 3925 lpp.

22 %

21 % 19 %

9 %

29 %



59

dzes samazinājums bija vērojams sesiju starplaikos, 
bet lielākā slodze bija rudens sesijas laikā, izskatot 
valsts budžetu. 2016. gadā izgatavots par 171 500  
kopijām (aptuveni par 7 %) mazāk nekā 2015. gadā.

Lai taupītu papīru, pārskata gadā aptuveni 
95 % kopiju 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 izlietotas aptuveni 11,8 tonnas papīra (par 
7 % mazāk nekā iepriekšējā gadā).

Pārskata gadā uzstādītas divas jaunas multi-
funkcionālas kopēšanas iekārtas (augstas kvalitātes 
krāsainu un melnbaltu izdruku izgatavošanai). Šīm 
iekārtām ir funkcija, kas ļauj pārveidot dokumentus 
elektroniskā formātā jeb skenēt, kas nākotnē paver 
iespēju taupīt papīru un kopēšanas izejmateriālus. 

• tiešsaistes kanālus – 414;
• diplomātisko pastu – 21;
• elektronisko pastu – 513;
• portālu www.latvia.lv – 12;
• nodoti adresātam personīgi – 159.
Nosūtāmo dokumentu skaits salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu palielinājies aptuveni par 1,5 %.
Palielinoties elektronisko dokumentu apritei, 

ir samazinājies Saeimas sēdēm nepieciešamo pa-
pīra formātā pavairojamo dokumentu apjoms. No 
papīra formāta dokumentu kopijām atteikušies 
78 Saeimas deputāti.

DOKUMENTU KOPĒŠANA
2016. gadā Saeimā izgatavoti vairāk nekā divi 

miljoni kopiju, to skaitā Dokumentu kopēšanas bi-
rojā – aptuveni 1,5 miljoni. Vidējais kopēšanas dar-
bu apjoms mēnesī bija aptuveni 203 800 kopiju. Slo-

2016. gadā saņemti 13 277 dokumenti, kas 
adresēti Saeimai, tās struktūrvienībām un deputā-
tiem, to skaitā:

• likumdošanas dokumenti (likumdošanas 
iniciatīvas, ar tām saistītie dokumenti) – 286;

• iestāžu dokumenti (iestāžu un valsts amat-
personu iesniegumi, priekšlikumi) – 3969;

• privātpersonu dokumenti (privātpersonu, to 
skaitā sabiedrisko un citu organizāciju, ie-
sniegumi, sūdzības, priekšlikumi, arī tie, kuri 
attiecas uz likumdošanas jautājumiem) – 
4147;

• saimnieciskie dokumenti (iestāžu, valsts 
amatpersonu un privāto tiesību juridisko 
personu iesniegumi, kas saistīti ar saimnie-
ciskiem jautājumiem) – 422;

• nereģistrējamā korespondence – ielūgumi, 
korespondence ar atzīmi Personīgi, informa-
tīvie materiāli u. tml. – 4453.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu 
saņemto dokumentu skaits samazinājies par 13 %.

Pārskata gadā elektroniski saņemti 2563 do-
kumenti, to skaitā 1207 – ar drošu elektronisko pa-
rakstu; 19 % no kopējā saņemto dokumentu skaita 
saņemti elektroniski. 

Analizējot datus par elektroniski saņemto 
dokumentu sūtīšanas kanāliem, secināts, ka 2162 
elektroniskie dokumenti sūtīti uz Saeimas oficiālo 
e-pastu saeima@saeima.lv; izmantojot tiešsais-
tes kanālus, saņemts 361 dokuments; no portāla 
www.latvija.lv saņemti 40 dokumenti.

Pārskata gadā tālākai virzībai nodoti 
4147 iekšē jās aprites dokumenti (par 14 % mazāk 
nekā iepriekšējā gadā).

2016. gadā nosūtīti 10 913 dokumenti, izman-
tojot: 

• VAS Latvijas Pasts un TNT Latvia – 8107; 
• faksimilu – 145;
• Saeimas kurjeru – 1542;

Dokumentu kopēšanas darbu apjoms  17. attēls
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sijas mājaslapas, pārveidojot tās darbībai ar jaunāku 
un drošāku programmatūras versiju. 

Atbilstoši Saeimas vienotās informācijas sis
tēmas attīstības un pārvaldības stratēģijai (2015–
2018) uzsākta pilnās meklēšanas izstrāde Saeimas 
informācijas sistēmas datubāzēs. 

2016. gadā pabeigta Saeimas bezvadu tīkla 
modernizācija, kas tagad atbalsta aktuālākos bezva-
da risinājuma standartus.

Pārskata gadā tika paplašināta Saeimas konfe-
renču sistēma, aprīkojot Saeimas ēkas Jēkaba ielā 
6/8 zāles ar konferenču, prezentācijas, tulkošanas 
un apskaņošanas aparatūru, videokameru apara-
tūru (demonstrācijām uz jaunajiem zāles ekrāniem 
un videotiešraidēm Saeimas TV tīklā, interneta 
tiešraidēm Saeimas mājaslapā). 

Veikta datu masīvu modernizācija, īpaši uzla-
bojot ātrdarbību un apjomu.

Uzturēta un modernizēta datortehnika, lietotā-
jiem nodrošinot drošu un aktuālu darba vidi.

2016. gadā būtiski uzlabota Caurlaižu uzskai-
tes sistēma. Testēti un ieviesti jauni moduļi, kā arī 
nodrošināta šo moduļu darbībai nepieciešamo lie-
totāju tiesību definēšana un administrēšana.

Veikta e-pastu arhivēšanas programmatūras 
un divpakāpju autorizācijas programmatūras at-
jaunināšana, pārveidojot tās darbībai uz jaunāku 
versiju. 

Lai nodrošinātu 25. Baltijas jūras parlamen-
tārās konferences norisi, tika izstrādāta un testēta 
jauna dalībnieku reģistrācijas sistēma (konferences 
sagatavošanas periodā regulāri tika veikts datu im-
ports no reģistrēšanas sistēmas, lai nodrošinātu ar 
nepieciešamo informāciju Starpparlamentu attiecī-
bu biroja darbiniekus). Tika iegādāta un sagatavota 
lietošanai konferences nodrošināšanai nepiecieša-
mā datortehnika, kā arī nodrošināts tā saukto inter-
neta kafejnīcas pakalpojumu kopums. 

Dokumentu kopēšanas darbu izpildes sadalījums  18. attēls

23,0 %

4,3 %

Struktūrvienības

Komisijas

Frakcijas

Centralizētā kopēšana

61,3 %

11,4 %

2016. gada nogalē testa vidē tika izmēģināts 
jauns printserveris, kā arī iegādāta multifunkcionā-
la iekārta, kas nodrošina drukāšanas, kopēšanas un 
skenēšanas funkcijas; poligrāfijas kvalitātes darbu 
veikšanu. 

Gada laikā tika ekspluatētas aptuveni 72 iekār-
tas, kuru apkopi un remontu veica piecas firmas.

7.6. INFORMATĪVAIS UN 
TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

2016. gadā tika izstrādāta Saeimas Sēžu zāles 
informatīvās sistēmas (SSZIS) renovācijas projekta 
koncepcija (koncepcijā precīzi definētas prasības, 
kā notiek SSZIS informācijas apmaiņa ar Saeimas 
informācijas sistēmu kopumā un kā tiek nodo-
ta informācija publicēšanai Saeimas mājaslapā). 
2016. gada otrajā pusē tika veikts ārpakalpojuma 
iepirkums par SSZIS vadības procesu aktualizāciju 
un renovācijas koncepcijas izstrādi.

Izmantojot virtualizācijas tehnoloģiju, tika 
veikta SSZIS serveru tehniskā nodrošinājuma saga-
tavošana, uzstādīšana, datu migrēšana un standarta 
programmatūras atjaunināšana. SSZIS lietotāju dar-
ba vietas tika aprīkotas ar jauniem, mūsdienīgiem 
datoriem, aizstājot novecojušo operētājsistēmu. 

Turpinās darbs pie Saeimas Sēžu zāles un Sar-
kanās zāles apskaņošanas sistēmas kvalitātes uzla-
bošanas. Ņemot vērā plašās regulēšanas un audio-
signāla komutācijas iespējas, ko nodrošina jaunās 
digitālās miksera pultis, tika veikti nepieciešamie 
izpētes darbi un mērījumi. Tika sniegts nepiecieša-
mais tehniskais atbalsts, lai nodrošinātu jauna sta-
cionāra projektora uzstādīšanu Sarkanajā zālē.

Veiktas Saeimas pārziņā esošo mājaslapu plat-
formas aktualizācija, uzlabota mājaslapu funkcio-
nalitāte un stabilitāte.

Pārskata gadā modernizētas Pilsonības, migrā-
cijas un sabiedrības saliedētības komisijas un Aiz-
sardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komi-
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SAEIMAS BIBLIOTĒKA
2016. gadā bibliotēkas mājaslapā regulāri tika 

ievietotas anotācijas par bibliotēkas jaunieguvu-
miem ar ieskenētiem satura rādītājiem, jaunāko 
analītisko žurnālu raksti, Latvijas un ārvalstu pētī-
jumu pilnie teksti. 

Saeimas bibliotēkā pēc deputātu un Saeimas 
darbinieku pieprasījuma tika sagatavotas 6606 uzzi-
ņas (adresālās – 363; bibliogrāfiskās – 6114, tematis-
kās – 129); izsniegtas 4403 grāmatas un periodiskie 
izdevumi; bibliotēkas apmeklējumu skaits – 15 506 
(to skaitā virtuālie apmeklējumi – 3988).

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 39 svētbrīži, kurus vadīja triju konfesiju – lu-
terāņu, baptistu un katoļu – mācītāji. 

KONFERENČU UN 
PREZENTĀCIJU TEHNIKA

Saeimas ēkās notiekošās sēdes un konferences 
tiek 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 ievietoti Saeimas mājaslapā. 

Izmantojot prezentācijas un konferenču teh-
nikas pieteikumus, 2016. gadā izpildīti vairāk nekā 
1524 pieprasījumi, to skaitā 476 komisiju sēžu, 

Saeimas bibliotēkas krājums 
(grāmatas un izdevumi latviešu, angļu, krievu u. c. valodās) 16. tabula

Valoda
Izdevuma 
veids

Latviešu Angļu Krievu Pārējās Kopā

Grāmatas 5965 4186 1660 495 12 306

Seriālizdevumi 226 33 19 5 283

Saeimas bibliotēkas izmantošana 17. tabula

Reģistrēto 
lietotāju 

skaits 

Izsniegtas 
grāmatas un 

laikraksti

Sagatavotas 
uzziņas

Apmeklējumu 
kopskaits, to 

skaitā virtuālie 
apmeklējumi

2015. gads 454 4367 6564 15 271 (6341)

2016. gads 401 4403 6606 15 506 (3988)

Saeimas bibliotēkas krājums 15. tabula

Krājums 
pārskata 
perioda 
sākumā

Jauniegūtie
dokumenti

Izslēgtie 
dokumenti

Krājums pārskata 
perioda beigās

Dokumentu (fizisko vienību) 
kopskaits, to skaitā

12 710 291 412 12 589

grāmatas 12 191 284 169 12 306

seriālizdevumi 519 7 243 283



62

48 Saeimas sēžu (38 Saeimas kārtējo sēžu, astoņu 
ārkārtas sēžu un divu svinīgo sēžu), astoņu jautā-
jumu un atbilžu sēžu pieprasījumi; 46 pasākumi 
nodrošināti ar sinhronā tulkojuma aprīkojumu, 
433 pasākumi – nodrošināti ar prezentācijas tehni-
ku. Kopējais videotiešraižu ilgums (Saeimas lokāla-
jā TV tīklā) – 235 stundas.

SAEIMAS ARHĪVS 
Saeimas arhīvā tiek uzkrāti, uzskaitīti, sistema-

tizēti un saglabāti vēsturei informatīvi vērtīgie do-
kumenti, kā arī nodrošināta to pieejamība un piln-
vērtīga izmantošana.

Pārskata gadā saņemti un izpildīti 215 ie-
sniegumi par arhīva dokumentu izmantošanu 
(2015. gadā – 288 iesniegumi); izgatavotas doku-
mentu kopijas uz 2848 lapām (2015. gadā – ko-
pijas uz 3860 lapām); ieskenētas un pieprasītā-
jam elektroniski nosūtītas 190 dokumentu datnes 
(2015. gadā – 460 dokumentu datnes); izsniegtas 
56 audiodokumentu kopijas (2015. gadā – 100 au-
dio dokumentu kopijas).

No arhīvā saņemtajiem iesniegumiem 65 % 
iesniegušas Saeimas struktūrvienības, 5 % – tiesas, 
7 % – citas valsts institūcijas, 23 % – privātpersonas 
(2015. gadā 59 % iesniegušas Saeimas struktūrvie-
nības, 6 % – Satversmes tiesa, 4 % – Augstākā tiesa, 
6 % – citas valsts institūcijas, 20 % – privātperso-
nas, 5 % – Valsts kontrole). 

7.7. PUBLISKIE IEPIRKUMI
2016. gadā saskaņā ar Saeimas budžetā pie-

šķirto finansējumu veikti preču, pakalpojumu 
un būvdarbu iepirkumi atbilstoši Publisko iepir
kumu likumā noteiktiem līgumcenu sliekšņiem 
un iepirkumu metodēm. Pārskata gadā veiktas 
35 iepirkuma procedūras, to skaitā: atklāta kon-

Arhīvā saņemto pieprasījumu statistika (2014–2016) 19. attēls
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kursa procedūras – piecas; iepirkuma procedū-
ras 8.2 panta kārtībā – 24; iepirkuma procedūras 
8.2 panta 16. daļas 2. apakšpunkta kārtībā – piecas; 
iepirkuma procedūra atbilstoši 8. panta 7. daļas no-
sacījumiem – viena. 

Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) veik-
ti iepirkumi par kopējo summu 530 436,91 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 funk-
ciju nodrošināšanai tika sagatavoti un noslēgti 
159 līgumi.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteikta-
jai kārtībai Saeimas mājaslapā tiek publicēta infor-
mācija par aktuālajiem publiskajiem iepirkumiem 

un iepirkuma komisijas pieņemtajiem lēmumiem, 
kā arī noslēgtajiem iepirkuma līgumiem.

7.8. SAEIMAS TERITORIJAS, ĒKU UN 
TELPU APSAIMNIEKOŠANA

2016. gadā tika nodrošināta Saeimas ēku un tai 
piegulošo teritoriju tehniskā uzturēšana, Saeimas 
ēku inženiertehnisko komunikāciju, sistēmu un ie-
kārtu nepārtraukta darbība, veikta to profilaktiskā 
apkope, remonts un modernizācija. Lai samazinātu 
energoresursu patēriņu, turpināta energoefektīvas 
apgaismojuma sistēmas izveide. 

Pārskata gadā tika pabeigts ēkas Jēkaba ielā 6/8 
kapitālais remonts un rekonstrukcija. Lai rudens 
sesijā Saeimas komisijas varētu sākt darbu jaunajā 
ēkā, tika nodrošinātas visas nepieciešamās tehniskā 
atbalsta funkcijas (iekārtotas darba telpas komisiju 
vadītājiem un darbiniekiem, kā arī telpas (zāles) 
komisiju sēžu, konferenču un citu pasākumu rīko-
šanai).
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Kapitālā remonta un rekonstrukcijas darbiem 
tika izlietoti 2 929 325 eiro, nozīmīgākie remont-
darbi bija ēkas kapitālais remonts un rekonstrukcija 
Jēkaba ielā 6/8; dīzeļģeneratora iegāde un uzstādī-
šana Jēkaba ielā 11; būvdarbi ēkas energoefektivitā-
tes paaugstināšanai Skanstes ielā 6. 

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

2016. gadā tika izgatavotas un izsniegtas 
16 224  caurlaides, akreditācijas kartes un trans-
portlīdzekļu stāvvietu atļaujas, kā arī apstrādāti 
6705 pieteikumi caurlaidēm, akreditācijas kartēm 
un transportlīdzekļu stāvvietu atļaujām. Pārskata 
gadā pilnveidota un uzlabota Caurlaižu uzskaites 
sistēma, kā arī uzsākti Saeimas apsardzes posteņu 
modernizācijas darbi, kas nākotnē nodrošinās efek-
tīvāku un ātrāku caurlaižu pārbaudi un uzskaiti.

Izsniegtās caurlaides un atļaujas Saeimas ēku apmeklēšanai 18. tabula

Dokumenta nosaukums 2015. gads 2016. gads

Vienreizējās caurlaides un akreditācijas kartes 12 571 11 346

Termiņa caurlaides un akreditācijas kartes 3436 2629

Pastāvīgās caurlaides un akreditācijas kartes 899 628

Grupas caurlaides 577 452

Atļaujas Saeimas ēku apmeklēšanai ārpus darba laika un brīvdienās 117 65

Kopā 17 600 15 120

Izsniegtās transportlīdzekļu stāvvietu atļaujas 19. tabula

Dokumenta nosaukums 2015. gads 2016. gads

Pastāvīgās un termiņa atļaujas 671 84

Vienreizējās atļaujas 1271 1020

Kopā 1942 1104





8.  
SAEIMAS FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS
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Saeimai piešķirtā finansējuma ietvaros Saeimas 
Administrācija nodrošināja Saeimas darbību un pa-
matfunkciju izpildi, veicot kopējā budžeta finanšu 
administrēšanu divu budžeta programmu izpildē, 
atbilstoši 2016. gada apstiprinātajam valsts budže-
tam. Pārskatā sniegtā informācija ir divu iestāžu – 
Saeimas un Saeimas autobāzes – pārskatu kopsavil-
kums. Tas ietver divas programmas:

• Saeimas darbības nodrošināšana;
• Iemaksas starptautiskajās organizācijās.

8.2. BUDŽETA LĪDZEKĻU 
IZLIETOJUMS

2016. gadā Saeimas kopbudžeta ieņēmu-
mi apstiprināti 23 640 712 eiro apmērā, izdevu-
mi – 24 581 712 eiro apmērā; dotācija no valsts pa-

8.1. SAEIMAS BUDŽETS
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi 

Saeima ir finansiāli patstāvīga. Tās budžeta piepra-
sījums pēc izskatīšanas un apstiprināšanas Prezidi-
jā iesniedzams finanšu ministram iekļaušanai bez 
grozījumiem valsts budžeta likuma projektā. Par 
Saeimas saimniecību lemj Prezidijs. Finanšu rīko-
tājs ir Prezidijs vai tā iecelta Saeimas amatpersona. 
Saeimas grāmatvedību, izdevumu lietderību, liku-
mību un gada pārskatus pārbauda Publisko izdevu-
mu 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.

matbudžeta – 23 201 412  eiro apmērā, ieņēmumi 
no maksas pakalpojumiem – 439 300 eiro apmē-
rā. 2016. gada jūnijā, samazinot pašu ieņēmumu 
naudas līdzekļu atlikumu iepriekšējos periodos, 
Saeimas budžeta apropriācija tika palielināta par 
941 000 eiro pamatkapitāla veidošanās izdevu-
miem, lai nodrošinātu ēkas Jēkaba ielā 6/8 remonta 
un renovācijas pabeigšanu, kā arī Saeimas autobā-
zes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai un au-
totransporta iegādei.

Saeimas finansējums un tā izlietojums 20. tabula

Nr. 
p. k.

Finansiālie rādītāji
 2015. gada 

izpilde

2016. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

 Saeimas izdevumu kopsavilkums    

1. Resursi izdevumu segšanai 20 437 797 23 640 712 22 071 867

 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 043 203 23 201 412 21 655 046

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 394 594 439 300 416 821

2. Izdevumi 20 299 684 24 581 712 22 843 296

2.1. Uzturēšanas izdevumi 17 389 692 18 694 522 17 242 584

2.1.1. Kārtējie izdevumi 17 259 228 18 543 721 17 107 325

2.1.1.1. Atlīdzība 13 493 378 15 120 903 14 239 104

 Atalgojums 10 308 764 11 383 539 10 822 032

 Mēneša amatalga 9 608 878  10 339 239

 Deputātu darba alga 2 960 032  3 271 331
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Nr. 
p. k.

Finansiālie rādītāji
 2015. gada 

izpilde

2016. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

 Saeimas frakciju, komisiju, deputātu palīgu un administrācijas darbinieku mēneša amatalga 5 421 054  5 814 097

 Saeimas autobāzes darbinieku mēneša amatalga 1 227 792  1 253 811

 Piemaksas darbiniekiem 558 335  431 482

 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 141 551  51 311

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 3 184 614  3 417 072

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 387 495  2 594 109

 Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 797 119  822 963

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

324 904  319 196

 Pabalsti un kompensācijas Saeimas atašejam Eiropas Savienībā 52 553  43 682

 Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai 122 342  127 036

 Kompensācijas deputātiem par transportu un dzīvojamo telpu īri 297 320  333 049

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 3 765 850 3 422 818 2 868 221

 Komandējumi un dienesta braucieni 482 710  437 293

 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 148 603  123 021

 Izdevumi par komunālajiem maksājumiem 427 315  412 012

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

989 203  263 157

 Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi 15 511  32 925

 Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 3 548  657

 Bankas komisija, pakalpojumi 308  247

 Saeimas atašeja Eiropas Savienībā dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācija 37 476  27 581

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

83 293  100 674

 Telpu kārtējais remonts un uzturēšanas pakalpojumi 420 135  496 555

 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 225 498  271 765

Ēku, telpu, transportlīdzekļu, zemes, iekārtu un inventāra īre un noma 73 986  21 688
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Nr. 
p. k.

Finansiālie rādītāji
 2015. gada 

izpilde

2016. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

 Krājumi, materiāli, biroja preces 383 877  385 117

 Degviela 95 493  99 455

 Nodokļu maksājumi (PVN, nekustamā īpašuma, dabas resursu) 122 041  133 433

 Izdevumi periodikas iegādei 17 723  15 632

 Tulku pakalpojumi Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšanai 185 519   

Citi ar Saeimas darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 53 611  47 009

2.1.2. Starptautiskā sadarbība 128 267 144 612 129 094

 Biedru nauda un dalības maksa starptautiskajās organizācijās 128 267  129 094

 EDSO 5 894  6 006

 Starpparlamentu Savienība 16 827  15 294

 Līdzdalība COSAC Sekretariāta pastāvīgā pārstāvja kopfinansēšanas mehānismā   1 730

 EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference 1 809  1 981

 Baltijas Asambleja 91 380  91 380

 NATO Parlamentārā Asambleja 5 115  5 511

 Baltijas jūras valstu konference 5 989  5 989

 Starptautiskā parlamentu arhīvu organizācija 200  200

 12+grupa 596  536

 IFLA (Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) 457  467

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 000 6 000 6 000

 Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām   6 000

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

2.1.4. Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 1 197 189 165

 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 1 197  165

2.2. Kapitālie izdevumi 2 909 992 5 887 190 5 600 712

2.2.1. Nemateriālie ieguldījumi 199 084  172 100

 Datorprogrammas 199 084  172 100
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Nr. 
p. k.

Finansiālie rādītāji
 2015. gada 

izpilde

2016. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

2.2.2. Pamatlīdzekļi 2 710 908  5 428 612

 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 14 925  8 554

 Pārējie pamatlīdzekļi 658 758  2 357 248

 Transportlīdzekļi   322 752

 Saimniecības pamatlīdzekļi 168 452  660 209

 Bibliotēku krājumi 9 388  4 533

 Datortehnika un cita biroja tehnika 480 918  1 369 754

 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 2 037 225  3 062 810

Programma “Saeimas darbības nodrošināšana”

1. Resursi izdevumu segšanai 18 930 902 23 496 100 21 942 773

 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 536 308 23 056 800 21 525 952

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 394 594 439 300 416 821

2. Izdevumi 18 792 789 24 437 100 22 714 202

2.1. Uzturēšanas izdevumi 15 882 797 18 549 910 17 113 490

2.1.1. Kārtējie izdevumi 15 880 600 18 543 721 17 107 325

2.1.1.1. Atlīdzība 13 157 461 15 120 903 14 239 104

 Atalgojums 10 039 203 11 383 539 10 822 032

 Mēneša amatalga 9 532 847  10 339 239

 Deputātu darba alga 2 960 032  3 271 331

 Saeimas frakciju, komisiju, deputātu palīgu un administrācijas darbinieku mēneša amatalga 5 345 023  5 814 097

 Saeimas autobāzes darbinieku mēneša amatalga 1 227 792  1 253 811

 Piemaksas darbiniekiem 406 995  431 482

 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 99 361  51 311

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 3 118 258  3 417 072

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 321 139  2 594 109

 Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 797 119  822 963
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Nr. 
p. k.

Finansiālie rādītāji
 2015. gada 

izpilde

2016. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

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

324 904  319 196

 Pabalsti un kompensācijas Saeimas atašejam Eiropas Savienībā 52 553  43 682

 Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai 122 342  127 036

 Kompensācijas deputātiem par transportu un dzīvojamo telpu īri 297 320  333 049

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 2 723 139 3 422 818 2 868 221

 Komandējumi un dienesta braucieni 464 936  437 293

 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 148 603  123 021

 Izdevumi par komunālajiem maksājumiem 427 315  412 012

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

186 236  263 157

 Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi 15 511  32 925

 Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 3 548  657

 Bankas komisija, pakalpojumi 308  247

 Saeimas atašeja Eiropas Savienībā dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācija 37 476  27 581

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

71 431  100 674

 Telpu kārtējais remonts un uzturēšanas pakalpojumi 420 135  496 555

 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 217 879  271 765

Ēku, telpu, transportlīdzekļu, zemes, iekārtu un inventāra īre un noma 73 986  21 688

Citi ar Saeimas darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 53 611  47 009

 Krājumi, materiāli, biroja preces 366 907  385 117

 Degviela 95 493  99 455

 Nodokļu maksājumi (PVN, nekustamā īpašuma, dabas resursu) 122 041  133 433

 Izdevumi periodikas iegādei 17 723  15 632

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 000 6 000 6 000

 Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām   6 000
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Apstiprināts 
likumā

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

2.1.4. Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 1 197 189 165

 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 1 197  165

2.2. Kapitālie izdevumi 2 909 992 5 887 190 5 600 712

2.2.1. Nemateriālie ieguldījumi 199 084 172 100

 Datorprogrammas 199 084 172 100

2.2.2. Pamatlīdzekļi 2 710 908  5 428 612

 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 14 925  8 554

 Pārējie pamatlīdzekļi 658 758  2 357 248

 Transportlīdzekļi   322 752

 Saimniecības pamatlīdzekļi 168 452  660 209

 Bibliotēku krājumi 9 388  4 533

 Datortehnika un cita biroja tehnika 480 918  1 369 754

 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 2 037 225  3 062 810

Programma “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

1. Resursi izdevumu segšanai 128 267 144 612 129 094

 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 128 267 144 612 129 094

2. Izdevumi 128 267 144 612 129 094

2.1.2. Uzturēšanas izdevumi. Starptautiskā sadarbība 128 267 144 612 129 094

 Biedru nauda un dalības maksa starptautiskajās organizācijās 128 267 144 612 129 094

 EDSO 5 894  6 006

 Starpparlamentu Savienība 16 827  15 294

 Līdzdalība COSAC Sekretariāta pastāvīgā pārstāvja kopfinansēšanas mehānismā   1 730

 EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference 1 809  1 981

 Baltijas Asambleja 91 380  91 380

 NATO Parlamentārā Asambleja 5 115  5 511
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p. k.
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Apstiprināts 
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izpilde

 Baltijas jūras valstu konference 5 989  5 989

 Starptautiska parlamentu arhīvu organizācija 200  200

 12+grupa 596  536

 IFLA (Starptautiskā Bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) 457  467

Programma “Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā”

1. Resursi izdevumu segšanai 1 654 046 – –

 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 654 046   

2. Izdevumi 1 378 628 – –

2.1. Uzturēšanas izdevumi 1 378 628 – –

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 378 628 – – 

2.1.1.1. Atlīdzība 335 917  –

 Atalgojums 269 561   

 Mēneša amatalga 76 031   

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

 Piemaksas darbiniekiem 151 340   

 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 42 190   

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

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 66 356   

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 1 042 711 – 

 Komandējumi un dienesta braucieni 17 774   

 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 802 967   

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

 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 7 619   

Citi ar Saeimas darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 790   

Ēku, telpu, transportlīdzekļu, zemes, iekārtu un inventāra īre un noma 11 072   

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 16 970   
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

 Rīgā  

 

Dokumenta datums ir tā  
elektroniskās parakstīšanas laiks Nr.2/2017 

 

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu 
Mēs esam veikuši Latvijas Republikas Saeimas (turpmāk tekstā „LR Saeimas”) 2016. 
gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu 
pārskats ietver: 

• 2016. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par LR Saeimas finansiālo stāvokli 
– veidlapa Nr.1 "Bilance",  

• 2016. gada konsolidēto pārskatu par LR Saeimas darbības finansiālajiem 
rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

• LR Saeimas konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. 
gadu – veidlapa Nr.4-1, 

• LR Saeimas konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.2-
NP, 

• Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) 
Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu 
aprakstu, konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu. 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots apvienojot Latvijas Republikas 
Saeimas un Latvijas Republikas Saeimas autobāzes 2016.gada finanšu pārskatus, kā 
norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. 
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu par LR Saeimas konsolidēto finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī 
un par tās konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu 
gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta 
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.  

Atzinuma pamatojums 
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs 
veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas 
standartiem (turpmāk- SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir 
turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu 
pārskata revīziju.  

Mēs esam neatkarīgi no LR Saeimas saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas 
standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP 
kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības 
prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai 
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Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas 
pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes 
prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu 
pamatojumu mūsu atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju 
Par citu informāciju atbild LR Saeimas vadība. Citu informāciju veido Vadības 
ziņojums, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.  

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto 
citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā 
norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu 
prasībām.  

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu 
informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no 
konsolidētā  finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs 
ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par 
LR Saeimu un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas 
neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā 
nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām 
Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt 
viedokli, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 
2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 
prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

• Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais 
finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

• Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 
prasībām. 

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par LR Saeimu un tās 
vidi,  mūsu pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas 
neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta  pārraudzība, atbildība par konsolidēto finanšu 
pārskatu  
Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un 
skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 
15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par 
tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir 
nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur 
ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  
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Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt  spēju turpināt 
darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar  
spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība 
neplāno  likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas 
kā  likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta  pārraudzība, ir atbildīgas par  konsolidētā finanšu pārskata 
sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju  
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats 
kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt 
revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa 
pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks 
atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai 
kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra 
atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, 
balstoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus 
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu 
būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un 
veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas 
pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 
atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir 
augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo 
krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas 
neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās 
kontroles pārkāpumus; 

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai 
izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, 
lai sniegtu atzinumu par  iekšējās kontroles efektivitāti; 

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības 
aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa 
atbilstību, un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai 
pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt 
nozīmīgas šaubas par  spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska 
nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu 
pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav 
sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar 
revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr 
nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē LR Saeima savu darbību var pārtraukt; 

• izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot 
atklāto informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais 
finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un 
notikumus; 
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• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par  konsolidācijā 
iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto 
finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par  revīzijas vadību, pārraudzību un 
veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu. 

 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta  pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam 
informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas 
novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs 
identificējam revīzijas laikā. 
 

 

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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