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GODĀTIE LASĪTĀJI!
2019. gads – pirmais gads, kas aizvadīts, Latvi

jas valstij iesoļojot jaunā gadu simtenī, un arī pir
mais pilnais 13. Saeimas darba gads. Darbīgs un 
sarežģīts gads!

Janvārī pēc ilgākām konsultācijām Saeima 
apstiprina piecu partiju veidoto valdību ar Krišjā
ni Kariņu Ministru prezidenta amatā. Aprīlī tiek 
pieņemts likums Par valsts budžetu 2019. gadam. 
Maijā Saeima ievēlē jaunu Valsts prezidentu – Egilu 
Levitu, pirmo reizi par Rīgas pils saimnieku balso
jot atklāti. Saeima izskata un pieņem apjomīgu un 
neatliekamu likumprojektu paketi, lai īstenotu tā 
saucamo finanšu sektora kapitālo remontu, kas ir 
vitāli svarīgs Latvijas ekonomikas attīstībai.

Rudenī, gatavojoties pieņemt 2020. gada bu
džetu, likumdevējam nākas atzīt, ka nav iespējams 
celt mediķu algas pilnā iecerētajā apjomā. Gada no
galē tiek atlaista Nila Ušakova vadītā Rīgas dome, 
kā arī risināti ostu jautājumi saistībā ar ASV Valsts 
kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja sankcijām 
pret vairākām valstī labi zināmām fiziskajām un ju
ridiskajām personām.

Nozīmīgs solis ir Saeimas lēmums par admi
nistratīvi teritoriālo reformu – 7. novembrī pirmajā 
lasījumā tiek atbalstīts likumprojekts Administratī-
vo teritoriju un apdzīvoto vietu likums un izveidota 
īpaša Administratīvi teritoriālās reformas komisija.

Līdztekus šiem spilgtākajiem 2019. gada no
tikumiem Saeima aktīvi strādā, pildot vienu no 
savām galvenajām funkcijām – likumdošanas 
funkciju. Saeima pieņem ne tikai virkni likumu 

grozījumu, bet arī vairākus no jauna izstrādātus 
likumus. Pārskata gadā Saeima ratificē 14 starptau
tiskus līgumus. 

Izskatīti arī daudzi lēmumu projekti, kas pēc 
pieņemšanas tiek izsludināti kā Saeimas paziņoju
mi, tai skaitā par dažādu valsts amatpersonu ap
stiprināšanu, kuras pilda valstij būtiskus pienāku
mus un kurām nepieciešams Saeimas mandāts. Par 
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlē
ta Kristīne Bērziņa; par Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas priekšsēdētāju iecelta Santa Purgaile; par 
Latvijas Bankas prezidentu ievēlēts Mārtiņš Kazāks, 
izteikta uzticība kultūras ministram Naurim Pun
tulim. Tāpat šajā gadā apstiprināta Nacionālās dro
šības koncepcija.

Otra Saeimas pamatfunkcija ir izpildvaras 
pārraudzība. Saeima to realizē dažādos veidos, no 
tiem būtiskākais ir Saeimas komisiju darbs. Kon
troles funkciju veic visas Saeimas komisijas. Ja tas 
nepieciešams, Saeima veido parlamentārās izmek
lēšanas komisijas. Maijā pēc 34 deputātu iesnie
guma Saeima uz sešiem mēnešiem izveido Parla
mentārās izmeklēšanas komisiju par OIK atbalsta 
ieviešanas jautājumiem.

Saeima tradicionāli arī uzklausa Ministru pre
zidenta ikgadējo ziņojumu par Ministru kabineta 
paveikto un iecerēto darbību, rīko ārpolitikas deba
tes un uzklausa tiesībsarga ziņojumu.

Saeimas priekšsēdētājs, pildot savus ama
ta pienākumus, daudz laika velta diplomātisko 
attiecību veidošanai, gan tiekoties ar citu valstu 
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augstākajām amatpersonām, delegācijām un ār
valstu vēstniekiem, gan arī apmeklējot citas valstis 
oficiālās vai darba vizītēs. Tikpat aktīvi ārpolitisko 
darbību veic arī citi Saeimas Prezidija locekļi un 
virkne parlamenta deputātu. Parlamentārā dimen
sija daudzviet pasaulē iegūst arvien lielāku svaru, 
tās attīstīšanā piedalās komisijas, deputātu grupas, 
kā arī deputāti, kas pārstāv Latviju dažādās starp
tautiskajās organizācijās.

Mūsu valsts parlaments ir viens no atvērtā
kajiem parlamentiem pasaulē. Dažādu institūciju, 
NVO, kā arī preses pārstāvjiem ir iespēja piedalī
ties komisiju sēdēs. Saeimā tiek rīkotas dažādas te
matiskas konferences un diskusijas par sabiedrībā 
aktuāliem jautājumiem, informatīvi izglītojoši pa
sākumi jauniešiem, kā arī virkne svinīgu un sociāli 
nozīmīgu pasākumu un akciju. Aicinu iepazīties ar 
plašo konferenču, diskusiju un informatīvi izglīto
jošo pasākumu, kā arī akciju, pasākumu un izstāžu 
sarakstu, kas ietverts šajā pārskatā.

Šoreiz īpaši gribas izcelt fotoizstādi Latvija 
NATO: parlamentārais ceļš, kas sarīkota par godu 
15 gadadienai, kopš Latvija kļuvusi par pilntiesīgu 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsti, 
virkni lielisku pasākumu par godu Tautas pado
mes prezidenta, Satversmes sapulces prezidenta 

un pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 
160. dzimšanas dienai, kā arī vienu no spilgtākajām 
šā gada jubilejām – Baltijas ceļa 30. gadadienu. Par 
godu šim notikumam, klātesot vairāku valstu par
lamentāriešiem, Saeimā svinīgā ceremonijā tika at
klāta Baltijas ceļa zāle.

Būtiska parlamenta darba sastāvdaļa ir dialogs 
ar sabiedrību – tas tiek uzturēts, sniedzot informā
ciju par Saeimas darbu, nodrošinot sadarbību ar 
plašsaziņas līdzekļiem, kā arī veicinot iedzīvotāju 
līdzdalību parlamenta darbā. 2019. gadā Saeimā 
pastāvīgi bija akreditēts 291 plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvis. 

Gada jaunums – kopš septembra ir nodrošinā
ta iespēja Saeimas Facebook kontā tiešraidē sekot 
līdzi parlamenta sēdēm, un interesenti tās var vērot 
arī sev izdevīgā laikā. Tāpat Saeimas Facebook kon
tā tiek tiešraidē translēti dažādi parlamentā rīkoti 
pasākumi.

Aicinu iepazīties ar 2019. gada publisko pārska
tu un aktīvi sekot līdzi Saeimas darbam arī ikdienā!

Ināra Mūrniece,
Saeimas priekšsēdētāja



1. LATVIJAS REPUBLIKAS 
SAEIMA
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Latvijas Republikas Saeima ir Latvijas Repub
likas parlaments, kas sastāv no 100 tautas vēlētiem 
priekšstāvjiem – deputātiem.

Saeima ir Latvijas valsts likumdevējs, un tās 
galvenais uzdevums ir pieņemt likumus. Vienlaikus 
Saeima pārrauga izpildvaras darbu, apstiprina ama
tā virkni amatpersonu, kā arī pārstāv Latvijas valsti 
starptautiski.

Saeima tiek ievēlēta uz četriem gadiem vis
pārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcio
nālās vēlēšanās. Saeimā var ievēlēt katru pilntiesī
gu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā sasniedzis 
21 gada vecumu, savukārt tiesības vēlēt Saeimu ir 
pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu die
nā sasnieguši 18 gadu vecumu. Deputātu mandātus 
(pilnvaras) apstiprina Saeima. Saeimas locekļi dod 
svinīgo solījumu Saeimas sēdē no tribīnes un solīju
mu apliecina ar parakstu. Pēc svinīgā solījuma doša
nas Saeima lemj (balsojot) par deputāta pilnvarām. 

Kārtējās parlamenta vēlēšanas tiek rīkotas ie
priekšējās Saeimas pilnvaru termiņa beigās, tādējādi 
tiek nodrošināts tas, ka Saeima ir pastāvīgi funkcio
nējoša tautas pārstāvības institūcija. Saeimas vēlē
šanu kārtību nosaka Saeimas vēlēšanu likums, bet to 
norisi sagatavo un vada Centrālā vēlēšanu komisija.

13. Saeimas vēlēšanas notika 2018. gada 6. ok
tobrī, un tajās piedalījās 844 925 jeb 54,56 procenti 
balsstiesīgo pilsoņu. Iekļūšanai parlamentā nepie
ciešamo piecu procentu barjeru pārvarēja septiņas 
partijas un partiju apvienības: “Saskaņa” sociālde
mokrātiskā partija, politiskā partija “KPV LV”, Jau
nā konservatīvā partija, Attīstībai/Par!, Nacionālā 
apvienība “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”, Zaļo un Zemnieku savienība, Jaunā VIE
NOTĪBA. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satvers
mes 12. pantu 13. Saeimas pilnvaras beigsies pēc 
četriem gadiem – 2022. gada novembra pirmajā 
otrdienā –, kad jāsanāk jaunievēlētajai 14. Saeimai.

13. Saeimas deputāti 2019. gada decembrī 1. tabula

Nr. 
p. k. Vārds, uzvārds Frakcija

1. Aldis Adamovičs JV

2. Jānis Ādamsons SASKAŅA

3. Valērijs Agešins SASKAŅA

4. Arvils Ašeradens JV

5. Uldis Augulis ZZS

6. Dagmāra 
Beitnere-Le Galla JK

7. Iveta Benhena-Bēkena KPV LV

8. Raimonds Bergmanis ZZS

9. Dace Bluķe AP!

10. Aldis Blumbergs KPV LV

11. Mārtiņš Bondars AP!

12. Uldis Budriķis JK

13. Jānis Butāns JK

14. Jānis Cielēns JK

15. Boriss Cilevičs SASKAŅA

16. Anda Čakša Pie frakcijām 
nepiederoša deputāte

17. Gundars Daudze ZZS

18. Sergejs Dolgopolovs SASKAŅA

19. Jānis Dombrava NA

20. Vjačeslavs Dombrovskis SASKAŅA

21. Jānis Dūklavs ZZS

22. Ilmārs Dūrītis AP!

23. Raivis Dzintars NA

24. Gatis Eglītis JK

25. Krišjānis Feldmans JK

Nr. 
p. k. Vārds, uzvārds Frakcija

26. Aivars Geidāns KPV LV

27. Aldis Gobzems Pie frakcijām 
nepiederošs deputāts

28. Inga Goldberga SASKAŅA

29. Marija Golubeva AP!

30. Kaspars Ģirģens KPV LV

31. Jānis Iesalnieks NA

32. Inese Ikstena AP!

33. Ilze Indriksone NA

34. Janīna Jalinska ZZS

35. Ritvars Jansons NA

36. Andrejs Judins JV

37. Juris Jurašs JK

38. Nikolajs Kabanovs SASKAŅA

39. Artuss Kaimiņš KPV LV

40. Ojārs Ēriks Kalniņš JV

41. Andris Kazinovskis JK

42. Aleksandrs Kiršteins NA

43. Andrejs Klementjevs SASKAŅA

44. Ivans Klementjevs SASKAŅA

45. Rihards Kols NA

46. Rihards Kozlovskis JV

47. Ieva Krapāne KPV LV

48. Armands Krauze ZZS

49. Jānis Krišāns SASKAŅA

50. Edgars Kucins SASKAŅA

51. Māris Kučinskis ZZS



7

Nr. 
p. k. Vārds, uzvārds Frakcija

52. Janīna Kursīte-Pakule NA

53. Janīna Kursīte KPV LV

54. Ainars Latkovskis JV

55. Atis Lejiņš JV

56. Inese Lībiņa-Egnere JV

57. Linda Liepiņa Pie frakcijām 
nepiederoša deputāte

58. Regīna 
Ločmele-Luņova SASKAŅA

59. Anita Muižniece JK

60. Ināra Mūrniece NA

61. Romāns Naudiņš NA

62. Vladimirs Nikonovs SASKAŅA

63. Vitālijs Orlovs SASKAŅA

64. Linda Ozola JK

65. Evija Papule SASKAŅA

66. Daniels Pavļuts AP!

67. Ramona Petraviča KPV LV

68. Igors Pimenovs SASKAŅA

69. Artūrs Toms Plešs AP!

70. Ēriks Pucens KPV LV

71. Ivars Puga KPV LV

72. Juris Rancāns JK

73. Dana Reizniece-Ozola ZZS

74. Ivans Ribakovs SASKAŅA

75. Inguna Rībena Pie frakcijām 
nepiederoša deputāte

76. Sandis Riekstiņš JK

Nr. 
p. k. Vārds, uzvārds Frakcija

77. Artūrs Rubiks SASKAŅA

78. Dace  
Rukšāne-Ščipčinska AP!

79. Andris Skride AP!

80. Karina Sprūde Pie frakcijām 
nepiederoša deputāte

81. Mārtiņš Staķis AP!

82. Jūlija Stepaņenko Pie frakcijām 
nepiederoša deputāte

83. Juta Strīķe JK

84. Didzis Šmits Pie frakcijām 
nepiederošs deputāts

85. Edvīns Šnore NA

86. Mārtiņš Šteins AP!

87. Ļubova Švecova SASKAŅA

88. Edmunds Teirumnieks NA

89. Vita Anda Tērauda AP!

90. Jānis Tutins SASKAŅA

91. Jānis Urbanovičs SASKAŅA

92. Viktors Valainis ZZS

93. Jānis Vitenbergs KPV LV

94. Inese Voika AP!

95. Jānis Vucāns ZZS

96. Atis Zakatistovs KPV LV

97. Evita Zālīte-Grosa JK

98. Ivars Zariņš SASKAŅA

99. Reinis Znotiņš JK

100. Normunds Žunna JK

Tabulā lietotie saīsinājumi: “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija (SASKAŅA), frakcija KPV LV (KPV LV), Jauno konservatīvo frakcija (JK), frakcija “Attīstībai/Par!” (AP!), 
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija (NA), Zaļo un Zemnieku savienības frakcija (ZZS), frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA (JV).

Svarīgākie Saeimas darbības noteikumi ietverti 
Latvijas Republikas pamatlikumā – Satversmē – un 
Saeimas kārtības rullī. 

Deputātu darbību nodrošina Saeimas Admi
nistrācijas struktūrvienības, Saeimas biroji un die
nests (Juridiskais birojs, Starpparlamentu attiecību 
birojs, Sabiedrisko attiecību birojs, Analītiskais die
nests), Saeimas komisiju un frakciju darbinieki, kā 
arī deputātu palīgi.

1.1. 13. SAEIMAS DEPUTĀTI
Saeimas sastāvs var mainīties Saeimas kārtības 

rullī paredzētajos gadījumos, tostarp deputātam ir 
tiesības nolikt deputāta mandātu uz Ministru prezi
denta vai ministra amata pildīšanas laiku, kā arī uz 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai bērna 
kopšanas atvaļinājuma laiku. Saskaņā ar Saeimas 
kārtības rulli Saeimas Prezidijs uzaicina mandātu 
nolikušā deputāta vietā iestāties Saeimas sastāvā 
nākamo kandidātu un paziņo par to Mandātu, ēti
kas un iesniegumu komisijai. Komisija pārbauda 
vēlēšanu materiālus un par pārbaudes rezultātiem 
ziņo Saeimai, kas pēc tam lemj par minētā kandidā
ta deputāta pilnvaru apstiprināšanu.

2019. gadā 13. Saeimas deputātu sastāvā notika 
šādas izmaiņas:

• Jānis Bordāns nolika deputāta mandātu uz 
ministra amata pildīšanas laiku. Viņa vietā 
31. janvārī deputāta pilnvaras uz laiku ap
stiprināja Jānim Cielēnam;

• Tālis Linkaits nolika deputāta mandātu uz 
ministra amata pildīšanas laiku. Viņa vietā 
31. janvārī deputāta pilnvaras uz laiku ap
stiprināja Jānim Butānam;

• Dace Melbārde nolika deputāta mandātu uz 
ministra amata pildīšanas laiku. Viņas vietā 
31. janvārī deputāta pilnvaras uz laiku ap
stiprināja Jānim Iesalniekam;
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• Ralfs Nemiro nolika deputāta mandātu uz 
ministra amata pildīšanas laiku. Viņa vietā 
31. janvārī deputāta pilnvaras uz laiku ap
stiprināja Aivaram Geidānam;

• Artis Pabriks nolika deputāta mandātu uz 
ministra amata pildīšanas laiku. Viņa vietā 
31. janvārī deputāta pilnvaras uz laiku ap
stiprināja Mārtiņam Šteinam;

• Juris Pūce nolika deputāta mandātu uz mi
nistra amata pildīšanas laiku. Viņa vietā 
31. janvārī deputāta pilnvaras uz laiku ap
stiprināja Dacei Bluķei;

• Jānis Reirs nolika deputāta mandātu uz mi
nistra amata pildīšanas laiku. Viņa vietā 
31. janvārī deputāta pilnvaras uz laiku ap
stiprināja Atim Lejiņam;

• Ilga Šuplinska nolika deputāta mandātu uz 
ministra amata pildīšanas laiku. Viņas vietā 
deputāta pilnvaras uz laiku apstiprināja And
rim Kazinovskim;

• Edgars Rinkēvičs nolika deputāta mandā
tu uz ministra amata pildīšanas laiku. Viņa 
vietā 7. februārī deputāta pilnvaras uz laiku 
apstiprināja Rihardam Kozlovskim;

• Dace Melbārde nolika deputāta mandātu (ie
vēlēta Eiropas Parlamentā). Viņas vietā Saei
ma 8. jūlijā Jānim Iesalniekam apstiprināja 
pastāvīgo deputāta mandātu.

1.2. SAEIMAS PREZIDIJS
Saeimas darbību vada Saeimas Prezidijs, 

kuru Saeima ievēlē savu pilnvaru termiņa sākumā. 
Kandidatūras Prezidija locekļu amatiem deputāti 
iesniedz rakstveidā, un par katru no amatam izvir
zītajiem kandidātiem Saeima balso vienlaikus at
klāti ar vēlēšanu zīmēm.

Saeimas Prezidija pieņemtie lēmumi 2. tabula

Lēmumu veids Skaits

Saeimas sēžu darba kārtības 40

Saeimas ārkārtas sesijas, svinīgās un ārkārtas sēdes 15

Jautājumu un atbilžu sēdes 33

Komandējumi 296

Dažādi lēmumi 73

13. Saeimas Prezidijs. Attēlā no kreisās: Marija Golubeva, Andrejs Klementjevs, Ināra Mūrniece, 
Dagmāra Beitnere-Le Galla un Inese Lībiņa-Egnere

Saeimas Prezidija sastāvā ir pieci deputāti – 
Saeimas priekšsēdētājs, divi viņa biedri, Saeimas 
sekretārs un viņa biedrs.

13. Saeimas priekšsēdētāja ir Ināra Mūrnie-
ce, viņas biedres – Dagmāra Beitnere-Le Gal-
la un Inese Lībiņa-Egnere. Saeimas sekretārs ir 
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Andrejs Klementjevs, Saeimas sekretāra biedre – 
Marija Golubeva.

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

Prezidijs nosaka Saeimas iekšējo kārtību un 
darba gaitu Saeimā, dod atzinumus, virza saņemtās 
lietas tālāk visos Saeimas kārtības rullī paredzētajos 
gadījumos un veic citas organizatoriskās funkcijas.

2019. gadā notikusi 61 Saeimas Prezidija sēde. 
Prezidija sēdēs pieņemti atzinumi par saņemtajiem 
likumprojektiem, apstiprinātas Saeimas sēžu darba 
kārtības, plānotie pasākumi Saeimā, 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 saglabā 
deputāta mandātu un turpmāk ir pie frakcijām ne
piederošs deputāts. 

Atsevišķas frakcijas var apvienoties politiskajos 
blokos, kuros var iesaistīties arī pie frakcijām nepie
deroši deputāti. 

Lai saskaņotu frakciju un politisko bloku dar
bību Saeimā un izlemtu jautājumus, kurus neregulē 
Saei  mas kārtības rullis, tiek izveidota Frakciju pado
me. Tās sastāvā ir Saeimas Prezidija locekļi un pa vie
nam deputātam no katras frakcijas un politiskā blo
ka. Frakciju padomes sēžu darba kārtību noteic un 
sēdes sasauc Saeimas Prezidijs. Pārskata gadā notiku
šas 12 Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēdes. 

Deputātu skaits 13. Saeimas frakcijās (2019. gada sākumā un beigās) 1. attēls

13. Saeimas frakciju priekšsēdētāji 2019. gadā 3. tabula

Frakcijas nosaukums Frakcijas priekšsēdētājs

“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija 
(līdz 01.04.2019. frakcija SASKAŅA) Jānis Urbanovičs

Frakcija KPV LV Atis Zakatistovs

Jauno konservatīvo frakcija Juta Strīķe

Frakcija “Attīstībai/Par!” Daniels Pavļuts

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

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija Uldis Augulis

Frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA Ainars Latkovskis

“Saskaņa” sociāldemokrātiskās
 partijas frakcija

Frakcija KPV LV

Frakcija “Attīstībai/Par!”

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

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

Jauno konservatīvo frakcija

Frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA

12

22

16
16

13

12

8

10

13

11

13

8

Pie frakcijām nepiederoši deputāti
7

1

16

22

2019. gada beigās

2019. gada sākumā
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Pārskata gadā Saeimā darbojās septiņas frak
cijas – “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frak
cija (līdz 01.04.2019. frakcija SASKAŅA), frakcija 
KPV LV, Jauno konservatīvo frakcija, frakcija “At
tīstībai/Par!”, Nacionālās apvienības “Visu Latvi
jai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija, Zaļo 
un Zemnieku savienības frakcija, frakcija JAUNĀ 
VIENOTĪBA. 

Kopumā 2019. gadā Saeimā darbojās septiņi 
pie frakcijām nepiederoši deputāti – Anda Čakša, 
Aldis Gobzems, Linda Liepiņa, Inguna Rībena, Ka
rina Sprūde, Jūlija Stepaņenko un Didzis Šmits.

1.4. SAEIMAS KOMISIJAS, 
APAKŠKOMISIJAS UN 
DEPUTĀTU GRUPAS

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli 2019. gadā 
Saeimā darbojas 16 pastāvīgās komisijas (ar komi
sijām un to sastāvu var iepazīties Saeimas mājaslapā 
www.saeima.lv).

Komisija strādā noteiktā likumdošanas jomā 
vai pilda citus uzdevumus, piemēram, vērtē publis
ko izdevumu pamatotību, izskata ētikas pārkāpu
mus, apspriež un vērtē valsts ilgtspējīgas attīstības 
tendences, skata nacionālās drošības jautājumus un 
vērtē Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienī
bas (turpmāk arī – ES) jautājumos.

Komisijās deputāti tiek ievēlēti no katras frak
cijas, ievērojot proporcionalitātes principu. Depu
tātu darbības principus komisijās katrs Sae imas 
sasaukums apstiprina sava darba sākumā. Saska
ņā ar Saeimas kārtības ruļļa 166. pantu komisijas 
sagatavo izskatīšanai likumprojektus attiecīga
jam lasījumam, lēmumu projektus, kas tiek ap
spriesti Saeimas sēdēs, izskata visus deputātu un 
valdības iesniegtos priekšlikumus likumprojek
tiem, iepazīstas ar privātpersonu ierosinājumiem 

Komisiju sēžu skaits 2019. gadā 4. tabula

13. Saeimas komisijas Sēžu skaits

Ārlietu komisija 43

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 113

Juridiskā komisija 75

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 63

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 76

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 67

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 77

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 74

Sociālo un darba lietu komisija 68

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija 35

Pieprasījumu komisija 24

Publisko izdevumu un revīzijas komisija 65

Nacionālās drošības komisija 29

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija 32

Eiropas lietu komisija 68

Ilgtspējīgas attīstības komisija 39

Atsevišķu likumdošanas uzdevumu veikšanas komisija

Administratīvi teritoriālās reformas komisija (no 07.11.2019.) 1

likumdošanas jomā. Aktīvākās un plašākās disku
sijas par likumprojektiem parasti notiek Saeimas 
komisijās. 

Saeimas kārtības ruļļa 150. pants paredz, 
ka atsevišķu likumdošanas uzdevumu veikšanai 
Saeima var izveidot speciālas komisijas. 2019. gada 
7. novembrī Saeima pieņēma lēmumu par speciā
lās Administratīvi teritoriālās reformas komisijas 
izveidošanu (turpmāk – komisija). Komisija iz
skatīs likumprojektu “Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums” (Nr. 462/Lp13) un citus ar 

administratīvi teritoriālo reformu un tās īstenoša
nu saistītos likumprojektus un jautājumus. Komi
sija darbosies līdz visu ar administratīvi teritoriālo 
reformu un ar to saistīto likumprojektu izskatī
šanai; komisijā ievēlēja pa vienam deputātam no 
katras frakcijas. 2019. gada 26. novembrī komisija 
sanāca uz pirmo sēdi.

Saeima noteiktiem gadījumiem izveido parla
mentārās izmeklēšanas komisijas, ja to pieprasa ne 
mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu (Satvers
mes 26. pants).
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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.

2019. gada 23. maijā tika izveidota Parlamen
tārās izmeklēšanas komisija par OIK atbalsta ie
viešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta 
saņemšanai, atbalsta intensitāti, Eiropas Komisijas 
2017. gada 24. aprīļa lēmumu lietā SA.43140 (2015/
NN) un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsar
dzības institūciju rīcību.

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 rul
li deputāts vienlaikus var strādāt divās pastāvīgajās 
komisijās un trijās apakškomisijās. 

2019. gadā Saeimas deputāti darbojās 18 apakš
komisijās (2018. gadā tika izveidotas 11 apakško
misijas, 2019. gadā – septiņas apakškomisijas).

DEPUTĀTU GRUPAS AR DEPUTĀTA 
DARBĪBU SAISTĪTU INTEREŠU 
APMIERINĀŠANAI

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli deputāti sadar
bības veicināšanai ar citu valstu parlamentiem vai citu 
ar deputāta darbību saistītu interešu apmierināšanai 
var izveidot deputātu grupu. Informācija par depu
tātu grupām sadarbībai ar citu valstu parlamentiem 
skatāma šā pārskata 4. sadaļā “Ārpolitiskā darbība”.

Pārskata gadā 13. Saeimā darbojās astoņas de
putātu grupas ar deputāta darbību saistītu interešu 
apmierināšanai.

Saeimas apakškomisiju sēžu skaits 2019. gadā  5. tabula

13. Saeimas apakškomisijas Sēžu skaits

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 
Stratēģiskās komunikācijas apakškomisija 11

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisija 13

Ārlietu komisijas
Baltijas lietu apakškomisija 20

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 
Finanšu sektora uzraudzības apakškomisija 15

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas
Nodokļu politikas apakškomisija 4

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 
Latgales apakškomisija 17

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 
Mediju politikas apakškomisija 33

Ilgtspējīgas attīstības komisijas 
E-pārvaldības apakškomisija 15

Ilgtspējīgas attīstības komisijas 
Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisija 14

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija 22

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
Sporta apakškomisija 16

Juridiskās komisijas 
Krimināltiesību politikas apakškomisija 32

Juridiskās komisijas 
Tiesu politikas apakškomisija 14

Sociālo un darba lietu komisijas 
Sabiedrības veselības apakškomisija 21

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 
Amatniecības un mazās uzņēmējdarbības apakškomisija 8

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 
Vides un klimata apakškomisija 12

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 
Mājokļa jautājumu apakškomisija 12

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 
Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija 5



2. SAEIMAS 
LIKUMDOŠANAS DARBS
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2.1. LIKUMPROJEKTA 
IZSKATĪŠANAS UN 
PIEŅEMŠANAS GAITA

Likumdošanas iniciatīvas tiesības nosaka Latvi
jas Republikas Satversmes 65. pants. Saeimai likum
projektus var iesniegt Valsts prezidents, Ministru ka
binets, Saeimas komisijas, ne mazāk kā pieci deputāti, 
kā arī – Satversmē paredzētajos gadījumos un kārtī
bā – viena desmitā daļa vēlētāju. Likumprojektiem 
jābūt noformētiem atbilstoši noteiktām prasībām. 
Valsts prezidentam ir tiesības iesniegt likuma ierosi
nājumus, kas var nebūt noformēti kā likumprojekti.

Likumprojektus iesniedz Saeimas Prezidijam.
Saeimas sēdē Prezidijs ziņo par saņemtajiem li

kumprojektiem. Saeima lemj par likumprojektu no
došanu 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 likumprojek
tā vai Saeimas lēmuma projektā saskaņā ar Saeimas 
kārtības rulli var iesniegt:

• Valsts prezidents;
• Saeimas komisija;
• frakcija, politiskais bloks;
• deputāts;
• Ministru prezidents, Ministru prezidenta 

biedrs, ministrs;
• ministra pilnvarojumā – ministrijas parla

mentārais sekretārs;
• Saeimas Juridiskais birojs, ja šie priekšlikumi 

attiecas uz likumdošanas tehniku un kodifi
kāciju;

• tiesībsargs.

Likumprojekta izskatīšanas un pieņemšanas gaita Saeimā 
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

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 94. un 
106. pantu, sagatavojot likumprojektu izskatīšanai 
otrajā un trešajā lasījumā, darbā iesaistās un depu
tātiem atbalstu sniedz arī Saeimas Juridiskā biroja 
un valsts valodas speciālisti.

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

Saeimas sēdē pēc visu priekšlikumu izskatīša
nas sēdes vadītājs aicina balsot par likumprojektu 

kopumā. Likumprojekts uzskatāms par pieņemtu 
un līdz ar to kļūst par likumu, ja tas apspriests trijos 
lasījumos un balsojumā 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;
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• likumprojektus, kas paredz starptautisko lī
gumu apstiprināšanu.

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

Saeimas Prezidijs nosūta pieņemto likumu 
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, Valsts prezidents var prasīt likuma 
otrreizēju caurlūkošanu. Ja Saeima ar vismaz divu 
trešdaļu balsu vairākumu nobalsojusi par likum
projekta steidzamību, Valsts prezidents nevar pra
sīt likuma otrreizēju caurlūkošanu, to nevar nodot 
tautas nobalsošanai un tas ir izsludināms ne vēlāk 
kā trešajā dienā pēc tam, kad Valsts prezidents pie
ņemto 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).”

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 spēkā esošajos likumos. 

2019. gadā Saeima pieņēmusi 19 no jauna 
izstrādātus likumus, veikusi grozījumus 149 liku
mos, kā arī ratificējusi 14 starptautiskus līgumus. 

Pirms saimnieciskā gada sākuma Saeima 
parasti lemj par valsts izdevumu un ienākumu 

Pārskata gadā iesniegti, noraidīti un pieņemti likumprojekti 3. attēls

Iesniegti
353

likumprojekti

Noraidīti
42

likumprojekti

Komisijām 
izskatīšanai nodoti

284
likumprojekti

Skatot likumprojektus 
2. un 3. lasījumā, kopumā vērtēts 

4391
priekšlikums

No 2019. gadā iesniegtajiem likumprojektiem pieņemti 168 likumi – 19 jauni likumi un grozījumi 149 likumos 
(steidzamības kārtībā pieņemti 97 likumi; pēc otrreizējas caurlūkošanas pieņemti divi likumi – 

Grozījumi Darba likumā (12. Saeimas likumprojekts Nr. 1254/Lp12) (Nr. 26/Lp13) un 
Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā (Nr. 17/Lp13). 

budžetu nākamajam gadam. 2019. gadā kopā ar 
likumprojektu Par valsts budžetu 2020. gadam un 
likumprojektu Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 
2020., 2021. un 2022. gadam tika iesniegti 26 pa
vadošie likumprojekti.

Pieņemot 2020. gada valsts budžetu, vidēja ter
miņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam 
un pavadošos likumprojektus otrajā lasījumā, ko
pumā tika izskatīti 479 priekšlikumi. 

Likumprojektu iesniedzēji, iesniegto un noraidīto likumprojektu skaits 2019. gadā 6. tabula

Likumprojekta iesniedzējs Iesniegtie 
likumprojekti

Noraidītie 
likumprojekti

Ministru kabinets 231 4

Saeimas deputāti 79 43

Saeimas komisijas 42 –

Valsts prezidents 1 –

10 % vēlētāju – –

2019. gadā Saeimai kopumā iesniegti 353 li
kumprojekti. Saeimas Juridiskais birojs Saeimas ko
misijām sniedzis 350 atzinumus par iesniegtajiem 
likumprojektiem.

Strādājot ar iesniegtajiem likumprojektiem – 
skatot tos otrajā un trešajā lasījumā –, Saeimā ko
pumā pārskata gadā vērtēts 4391 priekšlikums.
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Likumprojekti, kuriem iesniegts visvairāk priekšlikumu, 2019. gadā  7. tabula

Likumprojekta nosaukums Priekšlikumu 
skaits

Privāto pensiju fondu likums (Nr. 325/Lp13) 301 (2. lasījums)

Par valsts budžetu 2020. gadam (Nr. 455/Lp13) 161 (2. lasījums)

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums (Nr. 36/Lp13) 158 (2. lasījums)

Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam (Nr. 454/Lp13) 114 (2. lasījums)

Par valsts budžetu 2019. gadam (Nr. 267/Lp13) 91 (2. lasījums)

Grozījumi Iepakojuma likumā (Nr. 181/Lp13) 67 (3. lasījums)

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Nr. 80/Lp13) 65 (2. lasījums)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (Nr. 51/Lp13) 62 (2. lasījums)

Ieroču aprites likums (Nr. 55/Lp13) 61 (2. lasījums)
53 (3. lasījums)

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā  (Nr. 77/Lp13) 60 (2. lasījums)

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanas likumā (Nr. 295/Lp13) 56 (2. lasījums)

Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā 
(Nr. 187/Lp13) 51 (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.

2019. gadā Saeimai iesniegti 254 lēmumu pro
jekti, no tiem 159 noformēti kā Saeimas paziņojumi 
un publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. 

Saeimai iesniegtie lēmumu projekti 2019. gadā 8. tabula

Iesniegtie lēmumu projekti Skaits

Deputātu ievēlēšana komisijās un atsaukšana no tām 91

Tiesnešu ievēlēšana, apstiprināšana vai atsaukšana 33

Lēmumu projekti, ar kuriem tiek noteiktas parlamentārās uzraudzības funkcijas 15

Amatpersonu, to skaitā Saeimas amatpersonu, apstiprināšana un atsaukšana 14

Kolektīvie iesniegumi 13

Deputātu mandātu apstiprināšana 9

Parlamentāro delegāciju sastāva un tā izmaiņu apstiprināšana 9

Uzticības vai neuzticības izteikšana ministriem 7

Deputātu ētikas kodeksa pārkāpumi 1

Citi 62
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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.

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

Pārskata gadā 13. Saeima sanāca uz trim ārkār
tas sesijām, kārtējo sesiju laikā – uz deviņām ārkārtas 
sēdēm, kā arī notika divas svinīgās sēdes (4. maijā un 
18. novembrī).

Saeimas kārtējās sēdes notiek reizi nedēļā – ce
turtdienās. Kārtējās sēdes darba kārtība izsludināma 
vismaz 48 stundas pirms sēdes atklāšanas. 

Pārskata gadā notikušas 57 Saeimas sēdes; kopē
jais sēžu ilgums – 407 stundas un 50 minūtes. Kopē
jais balsojumu skaits Saeimas sēdēs – 1809. 

Saeimas garākā sēde – 13. novembra ārkārtas 
sēde ar turpinājumu 14. novembrī – ilga 20 stundas 
un 35 minūtes (Saeima pieņēma likumu Par valsts 
budžetu 2020. gadam un to pavadošos likumus; iz
skatīja Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa 
ikgadējo ziņojumu par Ministru kabineta paveik
to un iecerēto darbību. Kopumā sēdē tika izskatīti 
479 priekšlikumi, pieņemti 28 likumi; Saeimas de
putāti sēdē runājuši 479 reizes, balsojuši 104 reizes).

Savukārt īsākās parlamenta sēdes ilga 21 minū
ti: 18. decembra ārkārtas sēde (tās darba kārtībā bija 
viens jautājums – likumprojekts Rīgas domes atlaiša-
nas likums (Nr. 530/Lp13) un 8. jūlija trešās ārkārtas 
sesijas sēde (sēdē tika izskatīti trīs lēmumu projekti).

2019. gadā Saeimas sēdēs izskatīti 1546 darba 
kārtības jautājumi (2018. gadā – 1382 darba kārtī
bas jautājumi).

Saeimas mājaslapas www.saeima.lv sadaļā 
“Deputāti” ir pieejama informācija par deputātu ak
tivitāti, apspriežot izskatāmos jautājumus Saeimas 
sēdēs. Informācija tiek aktualizēta pēc katras sēdes. 
2019. gadā Saeimas sēdēs visaktīvākie debatētāji 
bija Aldis Gobzems – runājis 285 reizes, Viktors 

Valainis – 177 reizes un Jūlija Stepaņenko – 173 rei
zes, savukārt par likumprojektiem visbiežāk ziņo
juši deputāti Mārtiņš Bondars – 82 reizes, Viktors 
Valainis – 65 reizes un Ivars Zariņš – 40 reizes.

Saeimas sēžu skaits 2019. gadā (katrā sesijā) 9. tabula

Ziemas 
sesija

(08.01.–15.04.)

Pavasara 
sesija

(23.04.–20.06.)

Rudens 
sesija

(03.09.–27.12.)

Ārkārtas 
sesijas
(08.07.)

Kārtējās sēdes 14 9 16

3
Ārkārtas sēdes 3 1 5

Svinīgās sēdes – 1 1

Jautājumu un atbilžu sēdes 2 – 2

Saeimas sēdēs izskatīto jautājumu skaits 2019. gadā 10. tabula

Saeimas sēdēs izskatītie jautājumi Skaits

Likumdošanas iniciatīvas 345

Likumprojektu 1. lasījums 274

Likumprojektu 2. lasījums 325

Likumprojektu 3. lasījums 186

Lēmumu projekti / patstāvīgie priekšlikumi, 
no tiem pieņemti

254
229

Pieprasījumi, no kuriem
noraidīti
atsaukti

22
19
3

Atvaļinājuma piešķiršana deputātiem 81

Likumu otrreizēja caurlūkošana (nodošana komisijai) 
Likumu otrreizēja izskatīšana

1
2

Ziņojumi 3

Citi 43
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2.4.1. SAEIMAS SĒŽU NORISES 
ATSPOGUĻOJUMS

Ikvienam interesentam Saeimas mājaslapā tieš
raidē ir iespēja sekot Saeimas sēžu norisei. Turpat ir 
pieejams Saeimas sēžu videoarhīvs. 

Saeimas sēdes norisi fiksē arī audioierakstā, 
pēc kura tiek sagatavota stenogramma. Pastāvīgi 
tiek aktualizēta stenogrammu datubāze, nodrošinot 
pēc iespējas drīzāku plašākas informācijas saņem
šanu vienuviet: Saeimas mājaslapas lietotāji, atverot 
attiecīgo stenogrammu, var iegūt informāciju par 
Saeimas sēdes darba kārtību, izskatāmajiem doku
mentiem, stenogrammas tekstu, satura rādītāju, de
putātu balsojumiem un frakciju viedokļiem, kā arī 
atbildēm uz deputātu jautājumiem.

4

2

1   Saeimas svinīgā sēde par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai
2   Saeimas svinīgā sēde par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai
3   Gatavošanās valsts svētkiem Saeimas namā
4   Valsts prezidenta inaugurācija Saeimas ārkārtas sesijas sēdē

1

3



3. PARLAMENTĀRĀ 
UZRAUDZĪBA
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Viena no Saeimas pamatfunkcijām ir izpildva
ras pārraudzība. Saeima to realizē dažādos veidos, 
no tiem būtiskākais ir Saeimas komisiju darbs. Par
lamentārās kontroles funkciju veic visas Saeimas 
komisijas. Tās vērtē izpildvaras darbu, pieprasa ne
pieciešamo informāciju par aktuāliem jautājumiem 
no ministriem un ministriju pakļautībā vai pārrau
dzībā esošajām iestādēm. Lai maksimāli efektīvi 
tiktu risināti komisijas kompetencē nodotie jautā
jumi, sēdēs tiek uzklausīti atbildīgo amatpersonu 
un nozaru ekspertu ziņojumi un viedokļi.

Uzraudzības funkcijas īstenošanai tiek veidotas 
parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Parlamen
tārās izmeklēšanas komisijām ir tiesības:

• pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un 
paskaidrojumus no Ministru kabineta locek
ļiem un viņiem padotajām (viņu pakļautībā 
un pārraudzībā esošajām) iestādēm, kā arī 
pašvaldībām un citām publisku personu in
stitūcijām;

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

• uzdot izdarīt revīziju valsts un pašvaldību 
iestādēs, 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 pašvaldības līdzekļiem vai to ga
rantētajiem līdzekļiem vai tās pilda valsts vai 
pašvaldību iepirkumu vai piedalās valsts vai 
pašvaldību īpašuma privatizācijā.

Saskaņā ar Parlamentārās izmeklēšanas ko-
misiju likumu pēc galaziņojuma publicēšanas ofi
ciālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis galaziņojumā 

minētos priekšlikumus konstatēto trūkumu novēr
šanai parlamentārās izmeklēšanas komisija nosūta 
izvērtēšanai Saeimas komisijām, Ministru kabine
tam, ministrijām vai publiskas personas institūci
jai, kuras kompetencē ietilpst attiecīgo priekšliku
mu ieviešana. 

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

2019. gada 23. maijā pēc 34 deputātu iesnie
guma Saeima uz sešiem mēnešiem izveidoja Parla
mentārās izmeklēšanas komisiju par OIK atbalsta 
ieviešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta 
saņemšanai, atbalsta intensitāti, Eiropas Komisi
jas 2017. gada 24. aprīļa lēmumu lietā SA.43140 
(2015/NN) un par nodarīto kaitējumu un tiesību 
aizsardzības institūciju rīcību. Komisijā darbojās 
septiņi deputāti un notika 17 sēdes.

Pamatojoties uz Parlamentārās izmeklēša-
nas komisiju likuma 3. panta pirmo daļu, Saeima 
21. novembra sēdē nolēma pagarināt komisijas dar
bības laiku un pilnvaras uz trim mēnešiem.

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.

2019. gadā tika iesniegti 22 pieprasījumi: 
• Ministru prezidentam Arturam Krišjānim 

Kariņam – septiņi pieprasījumi;
• ekonomikas ministram Ralfam Nemiro – 

seši pieprasījumi;

• vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministram Jurim Pūcem – četri pieprasījumi;

• izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplin
skai – divi pieprasījumi;

• ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam – 
viens pieprasījums; 

• tieslietu ministram Jānim Bordānam – viens 
pieprasījums; 

• iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam – 
viens pieprasījums.

Parlamentārās uzraudzības funkcija tiek veik
ta, arī uzdodot deputātu jautājumus. Jautājumus 
amatpersonām par attiecīgo jomu var iesniegt 
rakstveidā ne mazāk kā pieci deputāti. Atbilžu 
sniegšanai uz deputātu jautājumiem tiek noteikts 
konkrēts laiks, kurā Ministru prezidents, Ministru 
kabineta locekļi vai Latvijas Bankas prezidents at
bild uz iesniegtajiem jautājumiem un deputāti var 
uzdot papildjautājumus.

2019. gadā iesniegti 98 deputātu jautājumi; no
tikušas četras sēdes atbilžu sniegšanai uz deputātu 
jautājumiem. Jautājumu un atbilžu sēdēs deputāti 
uzdevuši ministriem 15 papildjautājumus. Saeimas 
mājaslapā pieejamas šo sēžu stenogrammas.

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 Saeimas kārtības ruļļa 118.1 panta 
pirmo daļu Ministru prezidents ne vēlāk kā 1. mar
tā rakstveidā iesniedz Saeimai ikgadējo ziņojumu 
par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbī
bu. Ja ziņojuma iesniegšanas dienā Ministru pre
zidents šajā amatā ir mazāk par sešiem mēnešiem, 
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viņš minēto ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā deviņus 
mēnešus pēc stāšanās amatā.

Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa 
ikgadējais ziņojums par Ministru kabineta paveikto 
un iecerēto darbību tika izskatīts Saeimas 13. no
vembra ārkārtas sēdē. Debatēs piedalījās veselības 
ministre Ilze Viņķele, labklājības ministre Ramo
na Petraviča, izglītības un zinātnes ministre Ilga 
Šuplinska, satiksmes ministrs Tālis Linkaits, ties
lietu ministrs Jānis Bordāns, vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, iekšlietu 
ministrs Sandis Ģirģens, ekonomikas ministrs Ralfs 
Nemiro, aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kultū
ras ministrs Nauris Puntulis, zemkopības ministrs 
Kaspars Gerhards, finanšu ministrs Jānis Reirs, ār
lietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 118.3 panta 
pirmo daļu ārlietu ministrs ne vēlāk kā 16. janvārī 
iesniedz Saeimai ar Ministru prezidentu saskaņotu 
ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbī
bu valsts ārpolitikā, ietverot šajā ziņojumā arī infor
māciju par paveikto un iecerēto turpmāko darbību 
ES jautājumos. 

Ārlietu debates tiek rīkotas Latvijas Republi
kas starptautiskās de iure atzīšanas dienai (26. jan
vārim) tuvākajā Saeimas sēdē, un 2019. gadā tās 
notika jau devīto reizi. Noklausīties ārlietu debates 
klātienē tiek aicināti Latvijā akreditēto diplomātis
ko misiju vadītāji, bet tiešraidē Saeimas mājaslapā 
www.saeima.lv tās var vērot ikviens interesents.

Pirms ikgadējām Saeimas ārlietu debatēm 
Saeimas priekšsēdētāja, Valsts prezidents un ārlie
tu ministrs svinīgi fotografējas pie Zigfrīda Annas 
Meierovica portreta Saeimas namā. Tradicionālā 
fotografēšanās notiek, godinot Latvijas pirmā ār
lietu ministra Z. A. Meierovica ieguldījumu mūsu 
valsts izveidē un attīstībā.

Par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpoliti
kā un ES jautājumos Saeimas 24. janvāra sēdē ziņoja 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Pēc ārlietu minis
tra ziņojuma debatēs runāja 29 deputāti, Ministru 
prezidents, ārlietu ministrs un aizsardzības ministrs.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli arī tiesīb
sargs reizi gadā ziņo par Tiesībsarga biroja darbu. 
Tiesībsarga Jura Jansona ziņojums par 2018. gadu 
izskatīts Saeimas 2019. gada 7. marta sēdē. Debatēs 
piedalījās 22 deputāti.



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

Pārskata gadā sadarbībā ar Latvijā akreditēta
jām ārvalstu vēstniecībām un Latvijas vēstniecībām 
ārvalstīs tika organizētas un nodrošinātas ārvalstu 
vizītes. Valsts, oficiālajās un darba vizītēs Saeimā 
viesojās ārvalstu augstākās amatpersonas, vēstnie
ki, parlamentu delegācijas, starptautisko organizā
ciju pārstāvji.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 15. mai
jā tikās ar Gruzijas prezidenti Salomi Zurabišvi
li viņas oficiālās vizītes Latvijas Republikā laikā, 
23. jūlijā – ar Lietuvas Republikas prezidentu Gitanu 
Nausēdu viņa darba vizītes Latvijas Republikā laikā 
un 16. oktobrī – ar Ukrainas prezidentu Volodimi
ru Zelenski viņa oficiālās vizītes Latvijas Republikā 
laikā. Savukārt Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese 
LībiņaEgnere 20. augustā tikās ar Indijas Republi
kas viceprezidentu Mupavarapu Venkaiu Naidu.

Parlamentu priekšsēdētāju līmenī 2019. gadā 
Saeima uzņēmusi astoņas delegācijas, tostarp Lie
tuvas Republikas Seima priekšsēdētāju Viktoru 
Pranckieti, Korejas Republikas Nacionālās asamb
lejas priekšsēdētāju Munu Hisangu, Polijas Repub
likas Senāta priekšsēdētāju Staņislavu Karčevski, 
Zviedrijas Karalistes Riksdāga spīkeru Andreasu 
Norlēnu, Kirgizstānas parlamenta priekšsēdētā
ju Dastanbeku Džumabekovu, Polijas Republikas 
Senāta jaunievēlēto maršalu Tomašu Grodzki, kā 
arī Igaunijas Republikas parlamenta priekšsēdētāju 
Hennu Pelluāsu.

Parlamenta vicespīkeru līmenī Saeimā notika 
divas tikšanās – 22. februārī vizītē ieradās Lietuvas Sei
ma vicespīkers Arvīds Nekrošus, un 28. augustā Saei
mas priekšsēdētājas biedre Dagmāra BeitnereLe Galla 
tikās ar Igaunijas Republikas parlamenta priekšsēdē
tāja biedru Heliru Valdoru Sēderu.

5

1 3

1  Gruzijas prezidentes Salomes Zurabišvili vizīte
2  Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas vizīte
3  Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizīte
4  Indijas Republikas viceprezidenta Mupavarapa Venkaia Naida vizīte
5  Kirgizstānas parlamenta priekšsēdētāja Dastanbeka Džumabekova vizīte
6  Polijas Republikas Senāta priekšsēdētāja Staņislava Karčevska vizīte
7  Zviedrijas parlamenta priekšsēdētāja Andreasa Norlēna vizīte 
8  Polijas Republikas Senāta priekšsēdētāja Staņislava Karčevska vizīte Latvijā

2

4

6 7 8
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Ministru prezidentu un ārlietu ministru līme
ņa vizītēs Saeimu apmeklēja sešas delegācijas. Tika 
organizētas deviņas dažādu līmeņu ārvalstu parla
mentu delegāciju vizītes Latvijā, sarīkotas aptuveni 
200 dažāda ranga ārvalstu viesu tikšanās ar Saeimas 
Prezidija, frakciju, komisiju, deputātu grupu locek
ļiem, kā arī ar Saeimas Administrācijas vadību. 

Parlamenta komisiju un deputātu sadarbības 
grupu līmenī Latvijā uzturējās Gruzijas parlamenta 
Aizsardzības un drošības komisija, Amerikas Savie
noto Valstu kongresmeņu padomnieku delegācija, 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes 
parlamenta Pārstāvju palātas Digitizācijas, kultūras, 
mediju un sporta komisija, Slovākijas Republikas 
parlamenta Ārlietu komisija, Melnkalnes parlamen
ta Starptautisko attiecību un emigrācijas lietu ko
misija, Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 
prezidente ar delegāciju, kā arī Francijas Republikas 
Senāta, Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga 
un Visķīnas Tautas Kongresa deputātu delegācijas. 

2019. gadā organizētas deviņas Saeimas priekš
sēdētājas Ināras Mūrnieces vizītes ārvalstīs: Zviedri
jas Karalistē, Austrijas Republikā, Lietuvas Repub
likā, Japānā, Polijas Republikā, Igaunijas Republikā, 
Slovēnijas Republikā un Francijas Republikā: 

• no 11. marta līdz 13. martam Saeimas priekš
sēdētāja Ināra Mūrniece un Saeimas deputāti 
Arvils Ašeradens, Ojārs Ēriks Kalniņš un Jā
nis Vucāns uzturējās Zviedrijā oficiālās vizī
tes ietvaros;

• 8. un 9. aprīlī Saeimas priekšsēdētāja piedalī
jās ikgadējā Eiropas Savienības valstu parla
mentu priekšsēdētāju konferencē Vīnē;

• 31. maijā Saeimas priekšsēdētāja Viļņā kopā 
ar Lietuvas un Igaunijas deputātiem piedalī
jās Baltijas Asamblejas Austrumu partnerī
bas konferencē;
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1  Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla tiekas 
ar Horvātijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas 
Republikā Sinišu Grgiču

2  Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere tiekas ar 
Francijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas 
Republikā Odili Supizonu

3  Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Izraēlas Valsts 
ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Lironu Bar Sadi

4  Saeimas sekretāra biedre Marija Golubeva tiekas ar Austrālijas 
Savienības ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā 
Bernardu Džozefu Filipu

5  Saeimas sekretārs Andrejs Klementjevs tiekas ar Kubas Republikas 
ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā 
Eduardo Laso Peresu

6  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols tiekas ar 
Dānijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas 
Republikā Flemmingu Stenderu

7  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda 
tiekas ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karalistes 
ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Kītu Šenonu 

8  Dagmāra Beitnere-Le Galla tiekas ar Igaunijas Republikas 
parlamenta priekšsēdētāja biedru Heliru Valdoru Sēderu

1 2 3
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• no 21. jūnija līdz 28. jūnijam Saeimas priekš
sēdētāja, Saeimas priekšsēdētājas biedre Ine
se LībiņaEgnere un Sociālo un darba lietu 
komisijas priekšsēdētāja biedre Anda Čakša 
uzturējās vizītē Japānā, kur tikās ar Japānas 
parlamentāriešiem un valdības pārstāvjiem, 
kā arī piedalījās Pasaules sieviešu politisko 
līderu samitā;

• no 29. jūnija līdz 1. jūlijam Saeimas priekš
sēdētāja, kā arī Saeimas deputātu grupas sa
darbības veicināšanai ar Polijas parlamentu 
vadītāja Linda Ozola un Baltijas Asamblejas 
Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns vi
zītē apmeklēja Poliju, kur piedalījās Ļubļinas 
ūnijas 450. gadadienai veltītajos pasākumos 
pēc Polijas Seima priekšsēdētāja Mareka 
Kuhčinska un Polijas Senāta priekšsēdētāja 
Staņislava Karčevska ielūguma;

• 2. un 3. septembrī Saeimas priekšsēdētāja 
Igaunijas galvaspilsētā Tallinā piedalījās 
gadskārtējā Baltijas valstu un Ziemeļvalstu 
(NB8) parlamentu priekšsēdētāju konferen
cē. I. Mūrniece uzrunāja spīkerus jautājumā 
par Austrumu partnerības politiku;

• no 8. septembra līdz 10. septembrim Saei
mas priekšsēdētāja, Ārlietu komisijas locek
lis Jānis Dombrava un Aizsardzības, iekšlietu 
un korupcijas novēršanas komisijas loceklis, 
Aizsardzības ministrijas parlamentārais sek
retārs Mārtiņš Staķis oficiālā vizītē uzturējās 
Slovēnijā, kur tikās ar valsts augstākajām 
amatpersonām un pārrunāja Latvijas un Slo
vēnijas turpmākās sadarbības iespējas;

• 21. septembrī Saeimas priekšsēdētāja vizītē 
apmeklēja Lietuvu, kur kopā ar Lietuvas Sei
ma priekšsēdētāju Viktoru Pranckieti atklāja 
Baltu vienības dienas svinības Biržos;
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1  Saeimas priekšsēdētāja sarokojas ar Slovēnijas prezidentu Borutu Pahoru
2  Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (NB8) parlamentu priekšsēdētāju tikšanās Strasbūrā
3  Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece Polijā piedalās Ļubļinas ūnijas 450. gadadienai veltītajos pasākumos
4  Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un viņas vadītā delegācija Tokijā tiekas ar Japānas parlamenta Padomnieku palātas 

priekšsēdētāju Čuiči Dati
5  Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece Igaunijā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstu (NB8) parlamentu priekšsēdētāju gadskārtējā konferencē
6  Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla piedalās 29. Kriņicas Ekonomikas forumā
7  Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece piedalās ikgadējā Eiropas Savienības valstu parlamentu priekšsēdētāju konferencē Vīnē
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Baltijas izaugsmes un konkurētspējas sekmēša
na, bet arī transatlantiskās sadarbības un drošī
bas jautājumi, jaunais laikmets kodolatturēšanā, 
NATO sabiedroto spēku paplašinātās klātbūtnes 
un atturēšanas stratēģija, informatīvā drošība un 
viltus ziņu fenomens, digitālie tirgi un kiberdrošī
ba, bēgļu un migrācijas politikas, nodarbinātības 
un bezdarba jautājumi Vidusjūras reģionā, iesais
tīšanās attīstības palīdzības programmu īsteno
šanā, pretkorupcijas pasākumi, “netīrās naudas” 
darījumu jautājumi, atbalsts Ukrainai, arī saistībā 
ar balsstiesību atjaunošanu Krievijai EP PA bez 
jebkādiem nosacījumiem, dzimumu līdztiesības 
jautājumi, ilgtspējīgas attīstības veicināšana, zaļās 
domāšanas pakete, jauniešu izglītības un nodarbi
nātības programmas.

Latvijas deputāti aktīvi veido reģionālās koa
līcijas starpparlamentārajās organizācijās, īpaši 
Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (NB8) formātā. To 
mērķis ir ietekmēt starpparlamentāro un starp
tautisko organizāciju lēmumus jau to veidošanas 
procesā. Arvien intensīvāk un mērķtiecīgāk tiek 
saskaņotas Baltijas valstu pozīcijas ES darba kārtī
bas jautājumos. 

Saeima ir vairāku starpparlamentāro organizā
ciju dalībniece. 2019. gadā Saeimai bija delegācijas 
šādās starptautiskajās organizācijās: 

• Baltijas Asamblejā; 
• Baltijas jūras parlamentārajā konferencē; 
• Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 

Parlamentārajā asamblejā; 
• Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā; 
• NATO Parlamentārajā asamblejā;
• Starpparlamentu savienībā;
• Vidusjūras Savienības Parlamentārajā 

asamblejā; 

• no 23. oktobra līdz 25. oktobrim Strasbūrā, 
Francijā, Saeimas priekšsēdētāja piedalījās 
Eiropas Padomes dalībvalstu parlamentu 
priekšsēdētāju konferencē un uzrunāja klāt
esošos Eiropas Padomes dalībvalstu parla
mentu priekšsēdētājus.

Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beit
nereLe Galla 4. un 5. jūnijā uzturējās Polijas gal
vaspilsētā Varšavā, kur pēc Polijas Seima un Senāta 
priekšsēdētāju ielūguma piedalījās Centrāleiropas 
un Austrumeiropas parlamentu priekšsēdētāju sa
mitā un uzrunāja klātesošos samita otrajā sesijā, kas 
bija veltīta mūsdienu izaicinājumiem reģionā.

Deputātu grupu pārstāvji pārskata gadā devās 
ārvalstu vizītēs un piedalījās šādos pasākumos: de
putātu grupas sadarbības veicināšanai ar Francijas 
parlamentu delegācija vizītē apmeklēja Franciju (no 
13. maija līdz 18. maijam); deputātu grupas sadar
bības veicināšanai ar Lietuvas parlamentu delegā
cija darba vizītē apmeklēja Lietuvu, kur piedalījās 
Baltu vienības dienas pasākumos (21. septembrī); 
deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ukrai
nas parlamentu vadītāja Juta Strīķe, grupas locekle 
Inese Voika, deputāte Ļubova Švecova, kā arī EDSO 
PA un NATO PA Latvijas delegāciju locekļi vizītē 
apmeklēja Ukrainu, kur piedalījās Ukrainas prezi
denta vēlēšanu novērošanas misijā (31. martā).

4.2. DELEGĀCIJAS 
STARPTAUTISKAJĀS 
ORGANIZĀCIJĀS

Darbojoties starptautiskajās organizācijās, 
Saeimas deputāti var iesaistīties kā reģionālu, tā 
arī globālu jautājumu risināšanā. Aktuāli bijuši ne 
tikai tādi jautājumi kā Baltijas valstu visaptvero
ša drošība un aizsardzība, enerģētikas, transporta 
un infrastruktūras starpsavienojumu attīstīšana, 

• Ārlietu komisijas apstiprināts pārstāvis sa
darbībai ar Ekonomiskās sadarbības un at
tīstības organizācijas (OECD) globālo parla
mentāro tīklu.

Baltijas Asambleja (BA) ir starpparlamentāra 
organizācija, kas nodrošina Igaunijas Republikas, 
Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas parla
mentu sadarbību. BA struktūrā ietilpst BA Prezidijs 
un piecas pastāvīgās komitejas.

2019. gadā Baltijas Asamblejā prezidējošā 
valsts bija Latvija. Prezidentūras laikā tika noteiktas 
šādas prioritātes: vispusīga sadarbība drošības un 
aizsardzības jomā; Baltijas valstu un Eiropas starp
savienojumu stiprināšana enerģētikas, transporta 
un infrastruktūras jomā; reģiona izaugsme un kon
kurētspējas attīstīšana. 

BA ikgadējā sesija notika 28. un 29. novembrī 
Rīgā. Parlamentārieši diskutēja par projekta Rail Bal-
tica attīstību, kā arī par Baltijas valstu enerģijas tir
gus attīstību, Baltijas ūdeņraža tehnoloģiju perspek
tīvām, Baltijas valstu sadarbību augstākajā izglītībā: 
augstskolu tīkla un studiju programmu optimizāciju 
un par Baltijas valstu sadarbību medicīnas jomā. 

Noslēdzot Rīgā notikušo BA 38. sesiju, parlamen
tārieši pieņēma rezolūciju, kurā akcentēta nepiecieša
mība stiprināt un paplašināt sadarbību aizsardzības 
jomā, lai spētu stāties pretim kompleksiem drošības 
apdraudējumiem, kā arī izcelta nepieciešamība vie
noties par atteikšanos no sezonālās laika maiņas un 
ieviest Baltijas valstīs vienādas laika sistēmas.

Tāpat BA rezolūcijā kategoriski iebilst pret 
EP PA lēmumu atjaunot Krievijas delegācijas balss
tiesības organizācijā.

Rekomendācijas aptver jautājumus par ārējās 
robežas kontroli, kopīgiem militārajiem iepirku
miem, kā arī ciešāku sadarbību veselības aprūpes 
jomā, aicinot arī turpmāk rīkot ne tikai kopīgus 
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organizācijā pārstāvēja Baltijas Asamblejas Latvijas 
delegācija.

2019. gadā delegācijas locekļi piedalījās divās 
Baltijas jūras parlamentārās konferences darba gru
pas sēdēs; četrās BJPK Pastāvīgās komitejas sēdēs; 
vienā Baltijas jūras valstu parlamentārajā konferen
cē un trijās BJPK Sekretariāta sēdēs.

BJPK ikgadējā konference notika no 25. augus
ta līdz 27. augustam Oslo (Norvēģijā). Konferences 
dalībnieki diskutēja par sadarbību Baltijas jūras 
reģionā, par darba dzīves nākotni, par ANO ilgt
spējīgas attīstības mērķu 2030. gadam sasniegšanu, 

migrāciju un integrāciju, Ziemeļu dimensijas part
nerību transporta un loģistikas jomā, sadarbību vi
des aizsardzībā u. c. jautājumiem. 

2019. gadā BJPK darbu turpināja Migrācijas 
un integrācijas darba grupa, kurā delegāciju pārstā
vēja Jānis Vucāns. 

Eiropas Drošības un sadarbības organizāci-
jas Parlamentārā asambleja (EDSO PA) nodroši
na saikni starp EDSO dalībvalstu valdībām un šo 
valstu vēlētajiem pārstāvjiem. Svarīgākie EDSO PA 
mērķi norādīti tās Procedūras noteikumos.

zāļu, bet arī citu medicīnas preču iepirkumus. Tā
pat izcelts aicinājums apzināt iespējas un uzsākt 
sadarbību kopīgas iepakojuma depozīta sistēmas 
izveidošanai, kā arī akcentēta nepieciešamība pēc 
kopīgas, saskaņotas darbības, lai pēc iespējas mazi
nātu klimata pārmaiņas.

Tāpat BA mudina uz ciešāku atbalstu Austru
mu partnerības valstīm, uzsverot nepieciešamību 
koordinēt pūliņus, kuru mērķis ir izveidot, attīstīt 
un tehniski atbalstīt Austrumu partnerības valstu 
draugu tīklu.

Arī 2019. gadā tika pasniegtas BA balvas 
mākslā, zinātnē un literatūrā. Vērtējot BA balvas 
kandidātus, starptautiskā žūrija nolēma 2019. gada 
balvu mākslā piešķirt diriģentam Normundam Šnē 
par sniegumu koncertā par godu Baltijas valstu 
simtgadei kopā ar “Sinfonietta Rīga” un Tallinas ka
merorķestri, kas notika pagājušajā gadā Baltijas jūras 
festivāla ietvaros Stokholmā. BA balvu zinātnē pie
šķīra profesoram Jūram Banim no Lietuvas par izci
lu ieguldījumu zinātnē, veicot pētījumus feroelektrī
bas un fāžu pārejas nozarē. Savukārt balvu literatūrā 
piešķīra rakstniecei Lēlo Tungalai no Igaunijas par 
autobiogrāfisko triloģiju “Biedrs bērns” (“Comrade 
Kid”), īpaši izceļot pēdējo no sērijas darbiem “Sie
vietes pieskāriens” (“A Woman’s Touch”), kur bērna 
acīm atspoguļots Staļina laiks.

Tika pasniegta arī Baltijas Inovācijas balva, ko 
saņēma bezpilota lidmašīnu ražotājs un izstrādātājs 
Latvijā UAV Factory (Baltijas Inovācijas balvu iedibi
nājusi BA sadarbībā ar Baltijas Zinātnes / Tehnolo
ģiju parku un inovācijas centru asociāciju (BASTIC), 
un uz to var pretendēt uzņēmumi, kas pēdējo trīs 
gadu laikā ir realizējuši tirgū inovatīvus un efektīvus 
produktus, pakalpojumus vai biznesa modeļus).

13. Saeimā 2018. gadā tika izveidota atseviš
ķa Saeimas delegācija Baltijas jūras parlamentā-
rajā konferencē (BJPK). Iepriekš parlamentu šajā 
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1  EDSO Parlamentārās asamblejas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu delegāciju sanāksme
2  EPPA sesija Strasbūrā
3   4    Baltijas Asamblejas 38. sesija
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2019. gadā delegācijas locekļi piedalījās divu 
EDSO PA sesiju darbā (ziemas sesijā Vīnē un vasaras 
sesijā Luksemburgā). 2019. gada janvārī Varšavā un 
jūnijā Rīgā notika EDSO PA Ziemeļvalstu un Bal
tijas valstu (NB8) delegāciju sadarbības sanāksmes, 
lai saskaņotu viedokļus pirms sesijām un Pastāvīgās 
komitejas sēdēm. Saeimas pārstāvji ir piedalījušies 
arī vēlēšanu novērošanas misijās Baltkrievijā, Ka
zahstānā, Ukrainā un Ziemeļmaķedonijā. 

Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja 
(EP PA) ir viena no Eiropas Padomes lielākajām 
un redzamākajām institūcijām, kas savās sesijās 
regulāri pulcē Eiropas Padomes dalībvalstu parla
mentāriešus. Eiropas Padome apvieno 47 Eiropas 
valstis. Padomes mērķis ir aizsargāt cilvēktiesības, 
parlamentāro demokrātiju un tiesiskumu, panākt 
dalībvalstu sociālo un tiesisko standartu vienotību, 
veicināt izpratni par Eiropas identitāti, tās vērtī
bām, aptverot dažādās Eiropas tautu kultūras. 

2019. gadā EP PA Latvijas delegācijas vadītāja 
Inese LībiņaEgnere pildīja EP PA viceprezidentes 
amata pienākumus. 

Pārskata gadā delegācijas locekļi piedalījās čet
rās EP PA sesijās Strasbūrā, vairāk nekā 20 komiteju 
sēdēs (ārpus sesijām), pārstāvēja EP PA oficiālajās 
delegācijās parlamenta vēlēšanu novērošanā vai pie
dalījās kā eksperti dažādās konferencēs, semināros. 

Delegācijas locekļi 2019. gadā piedalījās komi
teju darbā, uzstājās ar runām asamblejas plenārsē
dēs un komiteju sēdēs, paužot kā Latvijas oficiālo 
pozīciju par apspriežamiem jautājumiem, tā arī sa
vus personīgos uzskatus. 

Kā īpašs reģionālās sadarbības fenomens izce
ļams pēc Latvijas delegācijas iniciatīvas organizētā 
“Baltija+ grupa”, kura apvieno delegāciju pārstāvjus 
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas, Ukrai
nas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Dānijas un Polijas. 

“Baltija+ grupa” nodibināta ar mērķi atgādināt 
EP PA un tās locekļiem par organizācijas pamat
principiem, aizstāvēt Krievijas īstenotās Krimas 
aneksijas neatzīšanas politiku, kā arī regulāri noso
dīt Krievijas militāro okupāciju Austrumukrainā, 
daļā Gruzijas un Moldovas. Pirmā grupas sanāks
me notika 6. septembrī Rīgā.

Jūnija sesijas laikā debatēs piedalījās Latvijas 
delegācijas locekļi Marija Golubeva, Boriss Cilevičs 
un Linda Ozola. Latvijas delegācija stingri iebilda 
pret EP PA lēmumu atjaunot Krievijas delegācijas 
balsstiesības šajā organizācijā. Iebilstot pret orga
nizācijas pieņemto lēmumu, minētās delegācijas 
locekļi nolēma pamest Strasbūrā notiekošo EP PA 
sesiju, lai apspriestu ar savu valstu parlamentiem 
un valdībām tālāko delegāciju locekļu kopīgo rīcību 
Eiropas Padomes ietvaros. 

Latvija kā vienīgā no dalībvalstīm, solidarizē
joties ar Ukrainu un atsaucoties uz Ukrainas de
legācijas lūgumu, nepiedalījās oktobra sesijas ple
nārsēdēs, kā arī Eiropas Padomes 70. gadadienas 
svinībās. Tomēr tika turpināts darbs politiskajās 
grupās un komitejās.

NATO Parlamentārā asambleja (NATO PA) 
ir konsultatīva starpparlamentāra organizācija, kas 
nodrošina demokrātisku kontroli pār bruņotajiem 
spēkiem un veido informatīvo un skaidrojošo tiltu 
starp NATO un sabiedrību, tādējādi sekmējot sa
biedrības atbalstu alianses politikai.

2019. gadā notika divas NATO PA sesijas – no 
31. maija līdz 3. jūnijam Bratislavā (Slovākija) no
tika NATO PA pavasara sesija, no 11. oktobra līdz 
14. oktobrim Londonā (Apvienotā Karaliste) – 
NATO PA rudens sesija.

Delegācijas locekļi piedalījās arī 10 citos NATO 
PA pasākumos – komiteju sēdēs, semināros, vēlēša
nu novērošanā u. c.

NATO PA sesijas laikā Londonā Ivans Kle
mentjevs saglabāja Ekonomikas un drošības ko
mitejas priekšsēdētāja amatu; Ojārs Ēriks Kalniņš 
ievēlēts par vienu no Politiskās komitejas Tran
satlantisko attiecību apakškomitejas priekšsēdētāja 
vietniekiem; Gatis Eglītis ievēlēts par vienu no Aiz
sardzības un drošības komitejas Transatlantiskās 
sadarbības aizsardzības un drošības jomā apakško
mitejas priekšsēdētāja vietniekiem.

Latvijas delegācijas locekļi saglabāja arī Ukrai
nas–NATO parlamentārās padomes locekļu ama
tus: Ojārs Ēriks Kalniņš ievēlēts no Politiskās ko
mitejas, Aleksandrs Kiršteins – no Drošības civilās 
dimensijas komitejas un Ivans Klementjevs – no 
Ekonomikas un drošības komitejas. 

Saeimas deputāts Aleksandrs Kiršteins, pildot 
Ukrainas–NATO parlamentārās padomes locekļa 
pienākumus, piedalījās šīs padomes sēdēs Brise
lē (no 9. janvāra līdz 11. janvārim) un Ļvovā (no 
31. maija līdz 3. jūnijam).

Starpparlamentu savienība (SPS) ir pasaules 
parlamentu organizācija – plašākais dažādu politis
ko sistēmu parlamentāriešu forums, kas dod iespēju 
vērot, vērtēt un ietekmēt pasaules politikas virzību. 
SPS uzdevums ir stiprināt pasaulē demokrātiju un 
mieru, veicināt ilgtspējīgu attīstību un sekmēt sa
darbību starp tautām un kultūrām politiskā dialoga 
ceļā. Tās sastāvā 2019. gadā bija 179 nacionālie par
lamenti un 13 asociētie biedri. SPS darbojas četras 
pastāvīgās komitejas.

Latvijas nacionālās grupas locekļi 2019. gadā 
piedalījās divās SPS asamblejās – pavasara (no 5. ap
rīļa līdz 10. aprīlim Dohā, Katarā) un rudens (no 
13. oktobra līdz 17. oktobrim Belgradā, Serbijā).

SPS pavasara un rudens sesiju ietvaros Latvi
jas delegācijas vadītājs Gundars Daudze piedalījās 
vispārējās debatēs (pavasara sesijā debašu temats: 
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Parlamenti kā platformas izglītošanas pilnveidošanai 
par mieru, drošību, tiesiskumu; rudens sesijā – Starp-
tautisko tiesību stiprināšana: parlamentu loma, me-
hānismi, kā arī ieguldījums reģionālajā sadarbībā). 

Pavasarī sieviešu parlamentāriešu foruma te
mats bija Vienlīdzība darbā, rudenī – Diskrimināci-
jas novēršana likumdošanā. Jauno parlamentāriešu 
forumos tradicionāli tika diskutēts par jauniešu ie
saisti politikā.

Vidusjūras Savienības Parlamentārā asamb-
leja (VS PA) ir konsultatīva starpparlamentārā 
organizācija, kas izveidota Barselonas procesa re
zultātā, lai stiprinātu Eiropas un Vidusjūras valstu 
partnerības parlamentāro dimensiju, kā arī veicinā
tu dialogu un savstarpējo sapratni starp dažādām 
kultūrām, tautībām un civilizācijām. VS PA mērķis 
ir izbeigt vardarbību, nodrošināt mieru, drošību un 
stabilitāti reģionā, īstenot nepieciešamās politiskās, 
sociālās un ekonomiskās reformas, apkarot teroris
mu, fundamentālismu un organizēto noziedzību.

2019. gadā delegācijas locekļi piedalījās trijās 
VS PA komiteju sēdēs – Politisko lietu, drošības un 
cilvēktiesību komitejas sēdē Strasbūrā 16. janvārī, 
Dzīves kvalitātes veicināšanas, cilvēku apmaiņas un 
kultūras lietu komitejas sēdē Rabatā 1. februārī un 
Politisko lietu, drošības un cilvēktiesību komitejas 
sēdē 16. decembrī Strasbūrā. VS PA sesijā Strasbūrā 
(13. un 14. februārī) piedalījās delegācija pilnā sa
stāvā.

OECD ir forums, kas dalībvalstu pārstāvjiem 
dod iespēju efektīvi risināt problēmjautājumus, 
balstoties uz citu valstu pieredzi, kā arī koordinēt 
nacionālo un starptautisko politiku izstrādi. OECD 
izstrādā vadlīnijas, standartus un starptautiskos tie
sību instrumentus. OECD gatavo makroekonomis
kās un strukturālās politikas analīzi, rīko konsul
tācijas un seminārus. Organizācija veic nozīmīgus 
ekonomiskos, sociālos un statistiskos pētījumus.

Kopš Latvija kļuva par OECD dalībvalsti 
(2016. gada 1. jūlijā), OECD globālā parlamen
tārā tīkla ietvaros tika intensificēti kontakti starp 
OECD un Saeimu. 2019. gada janvārī Saeimas Ār
lietu komisija atkārtoti izvirzīja deputātu Rihardu 
Kolu par Saeimas pārstāvi sadarbībai ar OECD.

2019. gadā Saeimas deputāti piedalījās šādos 
OECD pasākumos organizācijas galvenajā mītnē 
Parīzē: OECD globālā parlamentārā tīkla sanāk
smēs; forumā Pretkorupcija un godprātīgums; 
forumā ar devīzi Pasaule e-kustībā (World in 
e-motion) u. c.

Deputātu darbība starptautiskajās organizāci
jās ir nozīmīga, jo: 

• sekmējusi pozitīva Latvijas tēla veidošanu 
un Latvijas popularizēšanu Baltijas valstīs 
(prezidentūra BA), Eiropā un pasaulē (reģio
nālā sadarbība, “Baltija+ grupa” u. c.);

• veicinājusi tādu Latvijas ārpolitisko mērķu 
īstenošanu kā aktīva līdzdalība ES, NATO, 
OECD, sabiedroto izpratnes par Baltijas val
stu iespējamiem apdraudējumiem vairošana;

• ļāvusi Latvijai nodot savu demokrātisko re
formu pieredzi ES Austrumu partnerības 
valstīm kā divpusējos sadarbības formātos, 
tā arī BA sadarbojoties ar Gruzijas, Ukrainas, 
Azerbaidžānas un Moldovas (GUAM) Parla
mentāro asambleju;

• stiprinājusi Latvijas lomu starptautiskajā 
politikā – regulārs atbalsts Austrumu part
nerības valstīm, īpaši Ukrainai un Gruzijai, 
aktīva deputātu darbība starpparlamentā
ro organizāciju ietvaros (vadošu amatu ie
ņemšana, skaidrošana, lobēšana, uzmanības 
pievēršana faktiem, iespējamo risinājumu 
piedāvāšana);

• iezīmējusi arī nākotnes sadarbības projek-
tus (OECD plāno rīkot tā globālā parlamen
tārā tīkla sanāksmi Rīgā 2021. gadā, par to 
pieņemts arī Saeimas lēmums).

4.3. DEPUTĀTU GRUPAS 
SADARBĪBAI AR CITU VALSTU 
PARLAMENTIEM 

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli ne mazāk kā 
trīs deputāti var izveidot deputātu grupu sadarbī
bas veicināšanai ar citu valstu parlamentiem. Ar 
grupu sastāvu var iepazīties Saeimas mājaslapā 
www.saeima.lv.

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

Deputātu grupas attīsta sakarus ar citu valstu 
parlamentu deputātiem. Deputātu grupas ir arī 
publiskās diplomātijas medijs, ar kura palīdzību 
Saeimas deputāti tikšanās laikā prezentē Latvijas 
nostāju, kā arī pauž savu, pārstāvētās komisijas vai 
frakcijas viedokli par dažādiem jautājumiem.

Sadarbības grupu dalībniekus aicina pieda
līties arī valsts augstāko amatpersonu oficiālajās 
vizītēs, Saeimas priekšsēdētājas ārvalstu vizītēs un 
sarunās ar ārvalstu augstākajām amatpersonām: 
deputātu grupas sadarbībai ar Zviedrijas parla
mentu vadītājs Arvils Ašeradens un grupas depu
tāti Ojārs Ēriks Kalniņš un Jānis Vucāns piedalījās 
Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces oficiā
lajā vizītē Zviedrijā no 11. marta līdz 13. martam; 
deputātu grupas sadarbībai ar Polijas parlamentu 
vadītāja Linda Ozola piedalījās Saeimas priekšsē
dētājas Ināras Mūrnieces vizītē Polijā, kur notika 
Ļubļinas ūnijas 450. gadadienai veltītie svinīgie 
pasākumi.
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Deputātu grupu pārstāvji piedalījās ārvalstu 
delegāciju no Vācijas, Ķīnas, Ukrainas, Armēnijas 
un Šveices uzņemšanā: deputātu grupas sadarbī
bas veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu lo
cekļi tikās ar Kazahstānas Republikas parlamenta 
augšpalātas – Senāta – deputātu Talgatu Musaba
jevu (22. maijā); Saeimas priekšsēdētājas biedre, 
deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Švei
ces parlamentu vadītāja Inese LībiņaEgnere tikās 
ar Šveices Konfederācijas parlamentāriešu grupas 
Pro Baltikum delegāciju (4. jūnijā); deputātu gru
pas sadarbības veicināšanai ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes parlamentu 
grupas vadītājs Rihards Kols tikās ar Lielbritānijas 
un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes parlamenta 
apakšpalātas Kultūras, mediju un sporta komite
jas priekšsēdētāju Damienu Kolinsu un komitejas 
deputātiem (11. jūnijā); Saeimas sekretāra biedre, 
Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai 
ar Armēnijas parlamentu vadītāja Marija Golubeva 
tikās ar Armēnijas Republikas Nacionālās asamb
lejas sadarbības grupas ar Latvijas parlamentu va
dītāju Anušu Beglojanu (10. septembrī); Saeimas 
priekšsēdētājas biedre, deputātu grupas sadarbības 
veicināšanai ar Vācijas parlamentu vadītāja Inese 
LībiņaEgnere un grupas deputāti tikās ar Vācijas 
Federatīvās Republikas Bundestāga Vācijas–Bal
tijas parlamentu sadarbības grupas deputātiem 

(16. septembrī); Saeimas deputātu grupas sadarbī
bas veicināšanai ar Ķīnas parlamentu vadītājs Vja
česlavs Dombrovskis tikās ar Visķīnas Tautas Kon
gresa Tibetas apgabalā ievēlēto deputātu delegāciju 
(16. decembrī); Saeimas Ārlietu komisijas, Saeimas 
Eiropas lietu komisijas un deputātu grupas sadar
bības veicināšanai ar Ukrainas parlamentu depu
tāti tikās ar atbrīvoto politieslodzīto un militāro 
jūrnieku grupai (17. decembrī).

Viens no sadarbības formātiem, ko atbalsta de
putātu grupas sadarbības veicināšanai ar citu valstu 
parlamentiem, ir starptautisko stipendiju program
mas. Starptautiskās parlamentu stipendiju (IPS) 
programmas ietvaros no 29. augusta līdz 27. sep
tembrim Saeimā stažējās divas vācu studentes. Jau
nietes iepazina deputātu darbu, iziedamas praksi 
pie deputātu grupas sadarbībai ar Vācijas parlamen
tu loceklēm Marijas Golubevas un Lindas Ozolas. 

2019. gadā Saeimas deputāti darbojās 53 depu
tātu grupās sadarbībai ar citu valstu parlamentiem. 
Skaitliski lielākās bija deputātu grupas sadarbībai 
ar Ukrainas parlamentu (46 deputāti), Polijas par
lamentu (41 deputāts), Ķīnas parlamentu (40 de
putāti), Izraēlas parlamentu (35 deputāti), Somijas 
parlamentu (32 deputāti), Baltkrievijas parlamentu 
(30 deputāti) un Japānas parlamentu (30 deputāti).



5. SABIEDRISKI NOZĪMĪGI 
PASĀKUMI SAEIMĀ
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1  Ekspertu darba seminārs Iekļaujošās izglītības nodrošināšana bērniem ar īpašām vajadzībām

2  Darba seminārs Jaunie digitālās demokrātijas rīki

3  Konference Baltijas ES sarunas 2019: politisko pārmaiņu gaidās

4  Diskusija Dalītā īpašuma izbeigšanas problemātika

5  Darba seminārs Jaunatnes politika – kur esam un kurā virzienā dodamies

6  Konference Ceļā uz nacionālā plāna izveidi cilvēku tirdzniecības izskaušanai

Lai veicinātu parlamenta atvērtību, 2019. gadā 
Saeimā rīkotas dažādas tematiskas konferences un 
diskusijas par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, 
informatīvi izglītojoši pasākumi jauniešiem, kā arī 
virkne svinīgu un sociāli nozīmīgu pasākumu un 
akciju.

5.1. TEMATISKAS KONFERENCES 
UN DISKUSIJAS

Saeimā 4. februārī notika darba seminārs Jaunie 
digitālās demokrātijas rīki un tika runāts par to, kā 
ar jauniem digitāliem risinājumiem stiprināt sabied
rības līdzdalību politiskajos un rīcībpolitikas plāno
šanas procesos. Pasākumu rīkoja Saeimas Mandātu, 
ētikas un iesniegumu komisija un nodibinājuma Sa-
biedrības Līdzdalības fonds platforma ManaBalss.lv. 

8. februārī notika ekspertu darba seminārs 
Iekļaujošās izglītības nodrošināšana bērniem ar 
īpašām vajadzībām. Tā dalībnieki runāja par bū
tiskākajām jomas problēmām, kā arī apsprieda ie
spējamās izmaiņas regulējumā, kas palīdzētu uz
labot vispārējās izglītības pieejamību bērniem ar 
īpašām vajadzībām. Uzmanības centrā – ekspertu 
un cilvēkus ar īpašām vajadzībām pārstāvošo ne
valstisko organizāciju skatījums uz izaicinājumiem 
šajā jomā. Semināru rīkoja Saeimas Izglītības, kul
tūras un zinātnes komisija.

11. martā risinājās diskusija Dalītā īpašuma 
izbeigšanas problemātika par attiecīgajiem prob
lēmjautājumiem un iespējamiem to risinājumiem. 
Diskusiju organizēja Saeimas Valsts pārvaldes un 
pašvaldības komisija, un tajā piedalījās valsts ies
tāžu, dzīvokļu un zemes īpašniekus pārstāvošo 
nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citi jomas 
eksperti un speciālisti. 

Lai diskutētu par Baltijas valstu aktualitātēm 
ES nākotnes attīstības scenāriju kontekstā, Saeimā 
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fiktīvo laulību – izskaušanai. Konferenci rīkoja 
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 
sadarbībā ar centru “Marta”.

4. novembrī notika darba seminārs Balsstie-
sības no 16, kura dalībnieki diskutēja par iespēju 
vietējo pašvaldību vēlēšanās balsstiesības piešķirt 
jauniešiem no 16 gadu vecuma. Tika apspriesta 
pašreizējā situācija un nepieciešamie uzlabojumi 
pilsoniskās izglītības jomā, kā arī kritiskās domā
šanas nozīme pilsoniski atbildīgas izvēles veikša
nā. Dalībnieki arī iepazinās ar citu valstu piere
dzi, tostarp ieguvumiem un riskiem, kas saistīti ar 

uzlabojumiem, kā arī diskutēja par pētījuma Jaunie-
šu labbūtība Baltijas valstīs rezultātiem. Jautājums 
aplūkots gan no jauniešu un jaunatnes organizāci
ju, gan pašvaldību jaunatnes lietu speciālistu, Jau
natnes starptautisko programmu aģentūras un ne
valstisko organizāciju sektora pētnieku skatpunkta.

23. septembrī notika konference Ceļā uz nacio-
nālā plāna izveidi cilvēku tirdzniecības izskaušanai. 
Deputāti un eksperti diskutēja par iespējamiem 
likumdošanas uzlabojumiem un jaunām politikas 
iniciatīvām dažādu cilvēktirdzniecības formu – 
seksuālās ekspluatācijas, darba ekspluatācijas un 

5. aprīlī bija sarīkota starptautiska konference Bal-
tijas ES sarunas 2019: politisko pārmaiņu gaidās. To 
organizēja Saeima sadarbībā ar Latvijas Ārpolitikas 
institūtu un Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecību 
Latvijā. Konference bija veltīta ES politiskās atjau
nošanās procesiem, tās dalībnieki sprieda arī par ES 
daudzgadu budžetu 2021.–2027. gadam. Pēc tam ri
sinājās diskusijas par Eiropas informācijas telpu un 
mūsdienu demokrātijām, par Eiropas drošības un 
aizsardzības sistēmas nākotni, kā arī par ES takti
ku “tirdzniecības kara” laikā. Pasākuma noslēguma 
sesijā ES un ASV: vai patiesu draugu iepazīsti tikai 
nelaimē? klātesošie diskutēja par ES un ASV starp
tautiskajām attiecībām un to potenciālo attīstību, 
ņemot vērā arī nākamās ASV prezidenta vēlēšanas, 
kas notiks 2020. gadā.

10. jūnijā risinājās ikgadējais Saeimas un ne
valstisko organizāciju (NVO) forums. Galvenais 
temats – ilgtspējīgi risinājumi valsts attīstībai. Se
šās paralēlās tematiskajās diskusijās tika apspries
ti jautājumi, kas saistīti ar pilsoniskās sabiedrības 
ilgtspēju, depozītsistēmas ieviešanu Latvijā un 
vides aizsardzību, lobēšanas regulējumu un prak
si, ilgtspējīgām un demokrātiskām pašvaldībām, 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu līdz 2030. ga
dam izpildi Latvijā un sadarbību ar NVO, kā arī 
ar sabiedriskā medija uzdevumiem un neatkarību. 
Pasākuma otrajā daļā tika sniegti ziņojumi par dar
ba rezultātiem, Saeimas un izpildvaras pārstāvju 
atgriezenisko saiti. 

18. jūnijā notika darba seminārs Jaunatnes 
politika – kur esam un kurā virzienā dodamies. Tā 
mērķis – izvērtēt jaunatnes politikas jomā sasnieg
to un spriest par izmaiņām normatīvajos aktos, kas 
nepieciešamas, lai veicinātu jaunatnes politikas at
tīstību. Semināra dalībnieki uzklausīja Izglītības 
un zinātnes ministrijas ziņojumu par aktualitā
tēm jaunatnes politikas īstenošanā un plānotajiem 

3 4

21

1  Darba seminārs Balsstiesības no 16
2  Diskusija Saeima cilvēkiem ar invaliditāti
3  Seminārs Tīras enerģijas pakete un nacionālie enerģētikas un klimata plāni – atjaunojamo energoresursu perspektīva Latvijā
4  Starptautiskā konference Ukrainas reformas un ceļš uz Eiropu
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vecuma sliekšņa pazemināšanu. Darba semināru 
organizēja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisija, un tajā piedalījās Saeimas deputāti, jomas 
eksperti, nevalstiskā sektora un jauniešu organizā
ciju pārstāvji. 

Atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar in
validitāti, 2. decembrī tika sarīkota ikgadējā disku
sija Saeima cilvēkiem ar invaliditāti, un tās centrā 
bija jautājumi, kas aktuāli ģimenēm, kurās aug bēr
ni ar īpašām vajadzībām. Diskusija aptvēra jautāju
mus par iekļaujošo izglītību, tās pieejamību, mar
ginalizācijas riskiem vispārējās izglītības sistēmā, 
tehniskajiem palīglīdzekļiem un asistentiem. Tāpat 
diskusijas dalībnieki runāja par atbalstu ģimenei, 
kā arī par partnerattiecību stabilitāti, ekonomisko 
aktivitāti, resursu pieejamību, tādu ģimeņu stig
matizāciju, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, 
deinstitucionalizāciju. Pasākuma ieskaņā tika at
klāta mākslinieka Mareka Odumiņa gleznu izstāde. 
Semināru rīkoja Saeimas Sociālo un darba lietu ko
misija un organizācija SUSTENTO. 

3. decembrī notika seminārs Tīras enerģijas pa-
kete un nacionālie enerģētikas un klimata plāni – at-
jaunojamo energoresursu perspektīva Latvijā. Tajā 
tika runāts par atjaunojamo energoresursu direk
tīvu un nacionālo atjaunojamo energoresursu po
litiku, īpašu uzmanību veltot jautājumam par at
jaunojamo energoresursu potenciālu Latvijā. Viens 
no semināra jautājumiem bija Latvijas pašreizējā 
situācija atjaunojamo energoresursu jomā un na
cionālajos enerģētikas un klimata plānos paredzētie 
risinājumi. Semināra dalībnieki diskutēja par jauno 
enerģētikas sistēmu un enerģijas tirgus tendencēm 
Latvijā. Nozares pārstāvji iepazīstināja klātesošos 
ar potenciālajām inovācijām, biznesa modeļiem, 
kurus iespējams pielāgot Latvijas enerģētikas sistē
mai. Tika runāts par saules enerģijas izmantošanas 
un ieviešanas iespējām Latvijā un vēja enerģijas 

attīstību nākamajā desmitgadē, kā arī par bioener
ģijas ieguves un izmantošanas potenciālu Baltijas 
reģionā. Semināru rīkoja Saeimas Tautsaimniecī
bas, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 
sadarbībā ar Eiropas Atjaunojamo enerģijas avotu 
forumu EUFORES. 

6. decembrī notika starptautiska konferen
ce Ukrainas reformas un ceļš uz Eiropu. Pasākuma 
mērķis bija panākt, lai Ukraina pēc piecus gadus 
ilgstošās Krievijas agresijas Austrumukrainā un 
Krimas aneksijas būtu Baltijas un Eiropas politikas 
veidotāju, viedokļu līderu, kā arī plašākas sabied
rības uzmanības centrā. Konferences pirmā sesija 
bija veltīta jautājumiem par ekonomikas reformām, 
par to, kā veicināt Ukrainas ekonomisko izaugsmi, 
stimulēt ārvalstu ieguldījumus un stiprināt tirgus 
ekonomiku. Otrajā sesijā eksperti sprieda par tie
siskumu, cīņu pret korupciju, kā arī iestāžu stipri
nāšanu. Diskusijā pārrunāti Ukrainas galvenie mēr
ķi iekšējās attīstības nodrošināšanai un noturības 
stiprināšanai pret ārējiem apdraudējumiem. Kon
ferenci organizēja Saeimas Eiropas lietu komisija 
un Baltijas–Melnās jūras alianse sadarbībā ar Eiro
pas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Konrāda 
Adenauera fondu.

5.2. INFORMATĪVI IZGLĪTOJOŠI 
PASĀKUMI JAUNIEŠIEM

13. februārī, Ēnu dienā, Saeimā viesojās teju 
200 skolēnu, kuri apmeklēja komisiju sēdes un citus 
parlamentā notiekošos pasākumus. Skolēni tikās ar 
Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci, notika arī 
deputātu, darbinieku un “ēnu” tradicionālā kopīgā 
fotografēšanās uz Saeimas nama Lielajām marmora 
kāpnēm. Parlaments ir viena no valstī populārāka
jām “ēnošanas” vietām. Ēnu dienā Saeima pieda
lījās jau vienpadsmito gadu, un visos šajos gados 

deputātus un darbiniekus “ēnojuši” kopumā jau 
vairāk nekā 2400 skolēnu. Tāpat Ēnu dienā Saeimā 
skolēniem bija iespēja piedalīties erudīcijas kon
kursā un laimēt pārsteiguma balvas, kā arī uzzināt 
par parlamenta projektu Jauniešu Saeima un skolu 
programmu Iepazīsti Saeimu.

Lai pēc iespējas vairāk jauniešu informētu par 
parlamenta projektu Jauniešu Saeima, no 1. mar
ta līdz 3. martam Saeima piedalījās izstādē Skola 
2019. Jauniešu Saeimas stendā bija iespējams uzzi
nāt vairāk par projektu un satikt Jauniešu Saeimas 
vēstnešus – bijušos projekta dalībniekus, kuri dalī
jās savā pieredzē, kā arī piedalīties dažādās aktivitā
tēs un konkursos. 

15. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija 
atvērta publiskās runas darbnīca jauniešiem Saturs 
un forma. Tās dalībniekiem bija iespēja uzklausīt 
noderīgus padomus par to, kā uzstāties publikas 
priekšā, uzzināt publiskās runas sagatavošanas ni
anses, kā arī apgūt klausītāju uzrunāšanas un pārlie
cināšanas prasmi, uzzināt ko vairāk par parlamenta 
projektu Jauniešu Saeima un satikties ar projekta 
vēstnešiem. Pasākumu organizēja Saeima sadarbī
bā ar nodibinājumu Profesora Kārļa Dišlera fonds. 

26. aprīlī 9. Jauniešu Saeimā pulcējās 94 depu
tāti no ievēlētajiem 100. Šī gada Jauniešu Saeimas 
darba kārtības galvenā tēma bija Jaunietis. Latvija. 
Eiropas Savienība. Tā tika izraudzīta, ņemot vērā 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Jauniešu Saeimas 
deputātiem, kas ievēlēti publiskā balsojumā projek
ta mājaslapā www.jauniesusaeima.lv, šajā dienā bija 
iespēja iepazīt parlamenta ikdienas darbu – likumu 
izstrādes procesu komisijās un Saeimas sēdēs. Jau
nie parlamentārieši deva deputāta svinīgo solījumu 
un apstiprināja deputātu mandātus, kā arī izveido
ja nozaru komisijas un tajās izstrādāja četru dek
larāciju projektu galīgo redakciju. Komisiju sēžu 
noslēgumā tika izraudzīti nākotnes politiķa titula 
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ieguvēji, kuri bija izrādījuši īpašu aktivitāti dekla
rāciju projektu apspriešanā un pilnveidošanā. Jau
niešu Saeimas sēdē tās dalībnieki apsprieda saga
tavotos deklarāciju projektus, debatēja un lēma par 
to apstiprināšanu. Jauniešu Saeimu vadīja Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Prezidijs – četri 
jaunieši, kuru pieteiktās idejas 9. Jauniešu Saeimas 
vēlēšanās guvušas lielāko atbalstu. Jauniešu 
Saeimas sēdēm ikviens varēja sekot līdzi tiešsaistē 
parlamenta mājaslapā www.saeima.lv. 9. Jauniešu 
Saeima pieņēma četru nozaru komisijās izstrādātās 
deklarācijas. Tās parakstīja Saeimas priekšsēdētāja, 
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5   9. Jauniešu Saeimas prezidija sēde

un tās tika nodotas 13. Saeimas komisijām, frakci
jām un pie frakcijām nepiederošajiem deputātiem. 
9. Jauniešu Saeimas deklarācijas tika publicētas arī 
projekta mājaslapā. Projektu īsteno Saeima un in
formatīvi atbalsta sociālais tīkls draugiem.lv, Latvi
jas Televīzija un Latvijas Radio.

Saeimas namā jau astoto gadu – 30. maijā – vie
sojās žurnālistikas studenti no Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes studiju kursa Reportieru 
darbnīca – reportiera darbs Saeimā ietvaros, lai prak
tiski apgūtu reportiera iemaņas un klātienē iepazī
tu žurnālista darba specifiku parlamentā. Studenti 

varēja klātienē vērot parlamenta sēdi, izmēģināt spē
kus deputātu intervēšanā un tādējādi gūt priekšstatu 
par parlamentā strādājošo reportieru darbu. 

Visa gada garumā vidusskolu un pamatskolu 
vecāko klašu skolēni piedalījās parlamenta īsteno
tajā izglītojošā skolu programmā Iepazīsti Saeimu, 
kuras ietvaros lekcija ir apvienota ar Saeimas nama 
apskati. Savukārt Saeimas pārstāvji viesojās Latvijas 
skolās. Šī gada nogalē tika pilnveidots skolu prog
rammas saturs, lai jaunieši varētu interaktīvā veidā 
nostiprināt un papildināt mācību stundās gūtās zi
nāšanas par valsts pārvaldi un parlamenta darbu, 
diskutēt par dažādiem jautājumiem un piedalīties 
erudīcijas konkursā. Skolu programmas mērķis ir 
jauniešus ieinteresēt par Latvijā notiekošajiem po
litiskajiem procesiem, kā arī izglītot jautājumos par 
Saeimu un tās struktūru, likumdošanu, deputātu 
darbu, demokrātiju un sabiedrības līdzdalību.

5.3. AKCIJAS, PASĀKUMI 
UN IZSTĀDES

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 11. jan
vārī Saeimas namā tikās ar bērniem no Ukrainas, 
kuri Latvijā ieradās starptautiskā sociālā projekta 
Labestības grāmata ietvaros. Ukraiņu bērni Saeimas 
priekšsēdētājai pasniedza Labestības grāmatu, kurā 
apkopoti Ukrainas iedzīvotāju stāsti par savu val
sti, tās cilvēkiem un nākotni. Darba radīšanā pie
dalījušies vairāki tūkstoši bērnu un pieaugušo no 
visas Ukrainas. Grāmatu izdevis Igaunijas Ukraiņu 
centrs, un tā ir unikāla, jo izgatavota tehnikā, kādu 
izmantoja viduslaikos.

Atzīmējot 15 gadus kopš Latvija kļuvusi par 
pilntiesīgu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsti, Saeimā 28. martā tika atklāta fotoizstāde 
Latvija NATO: parlamentārais ceļš. Saeimas Aizsar
dzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 
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organizētajā izstādē bija apkopoti Saeimas fotokrā
juma attēli, kas vēsta par būtiskākajiem notikumiem 
Latvijas ceļā uz NATO, kā arī pēc pievienošanās 
aliansei, sākot no pirmajām NATO amatpersonu vi
zītēm Saeimā līdz pat nesenai pagātnei, kad Latvijā 
ieradās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa.

30. martā Saeima piedalījās akcijā Zemes stun-
da un uz vienu stundu izslēdza parlamenta ēku fa
sāžu apgaismojumu, šajā laikā pievienojoties miljo
niem cilvēku un organizāciju visā pasaulē. Saeima 
šajā akcijā piedalījās jau vienpadsmito gadu, tādējā
di apliecinot videi draudzīgu domāšanu un aktuali
zējot resursu taupīšanas nepieciešamību.

Atzīmējot Pasaules veselības dienu, 4. aprīlī pie 
Saeimas nama bija noorganizēta asinsdonoru diena 
un Saeimas deputāti un darbinieki, kā arī ikviens 
interesents piedalījās tradicionālajā asins ziedoša
nas akcijā specializētajā Valsts asinsdonoru centra 
autobusā. 

Atzīmējot 15 gadus kopš Latvijas iestāšanās ES, 
9. maijā Saeimā bija sarīkots Eiropas dienai veltīts 
tematisks pasākums, kura ietvaros skolēni un citi 
interesenti varēja piedalīties radošajā darbnīcā, kā 
arī klātienē vērot skolēnu debates ar Saeimas depu
tātiem. Dienas pirmajā pusē radošajā darbnīcā pie 
Saeimas nama katram bija iespēja piedalīties izglī
tojošās galda spēlēs, nofotografēties īpašā fotostūrī
tī, kā arī diskutēt par Eiropas vērtībām. Pasākums 
bija organizēts sadarbībā ar Eiropas Parlamenta bi
roju Latvijā un rīkots Eiropas Komisijas pārstāvnie
cības Latvijā koordinētās aktivitātes Atvērto durvju 
diena Latvijā ietvaros. Savukārt pēcpusdienā risinā
jās skolēnu un deputātu debates Ja Lielbritānija pēc 
Brexit vēlētos atgriezties ES, vai tas būtu jāatļauj?. 
Debatēs piedalījās skolēni no Latvijas Skolu debašu 
asociācijas. Viena no pasākuma rīkotājām bija arī 
Latvijas Debašu asociācija QUO tu domā?.
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18. maijā, Muzeju naktī, Saeimas nams apmek
lētājiem durvis vēra jau desmito gadu pēc kārtas. 
Atzīmējot Jāņa Čakstes 160. jubilejas gadu, parla
menta viesi ekspozīcijā Jānis Čakste – 160 tika ie
pazīstināti ar Tautas padomes prezidenta, Satvers
mes sapulces prezidenta un pirmā Latvijas Valsts 
prezidenta dzīvesstāstu, izcilā valstsvīra sabiedrisko 
darbību un politisko karjeru. Muzeju naktī Saeimas 
namu apmeklēja arī J. Čakstes mazmeita Kristīne 
Čakste. Par piemiņu apmeklētāji varēja paņemt sev 
līdzi īpašu pastkarti ar mākslinieka Rituma Ivano
va gleznoto J. Čakstes portretu, kas rotā Saeimas 
nama Dzelteno zāli, kā arī klātienē satikt autoru un 
saņemt viņa autogrāfu. Ekspozīcija tapa sadarbībā 
ar muzeju Jāņa Čakstes māja. Papildus ekspozīcijai 
Saeimas nama viesiem bija iespēja apskatīt arī par
lamenta telpas, tostarp grezno Sēžu zāli. Atbilstoši 
Latvijas valsts simtgades stāstam izraudzītajai tēmai 
Tālavas taurētājs šogad Muzeju naktī godā tika celti 
visu laikmetu un visu novadu varoņi. 

Saeimas deputāti, darbinieki un 9. Jauniešu 
Saeimas dalībnieki 10. maijā devās uz J. Čakstes 
dzimtas mājām Auči, lai ikgadējā pavasara talkā 
Dāvana Latvijai sakoptu māju apkārtni un labiekār
totu veco parku. Šī gada talka bija veltīta J. Čakstes 
160. jubilejai. Pavasara talka ir ikgadēja Saeimas 
tradīcija – simboliska dāvana Latvijai tās neatkarī
bas atjaunošanas gadadienā.

27. septembrī parlamentā bija tradicionālā Atvēr-
to durvju diena, kas, tāpat kā šī gada Muzeju nakts Saei
mā, bija veltīta izcilā valstsvīra J. Čakstes 160. dzimša
nas dienai. Vairāk nekā 1300 skolēnu, tūristu, kā arī 
daudzas ģimenes viesojās Saeimas namā, lai tuvāk ie
pazītu J. Čaksti un viņa sabiedrisko un politisko darbī
bu. Arī šī ekspozīcija tapusi, Saeimai sadarbojoties ar 
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6  Tradicionālā draudzības spēle hokejā
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muzeju Jāņa Čakstes māja. Apmeklētāji varēja pieda
līties J. Čakstes mājas iniciatīvā un balsot par to, kādas 
vērtības – brīvību, demokrātiju vai neatkarību – viņi 
uzskata par mūsu valstij svarīgākajām. Tāpat kā Mu
zeju naktī apmeklētāji varēja uz jebkuru vietu Latvijā 
bez maksas nosūtīt pastkarti ar mākslinieka Rituma 
Ivanova gleznoto J. Čakstes portretu. Apmeklētājiem 
bija iespēja piedalīties arī erudīcijas konkursā un ap
skatīt parlamenta telpas. Savukārt skolu jaunieši šajā 
dienā varēja iegūt informāciju par parlamenta īsteno
tajiem projektiem jauniešiem, tostarp skolu program
mu Iepazīsti Saeimu un projektu Jauniešu Saeima, kā 
arī iespēju piedalīties fotokonkursā Varoņu spēks.

7. novembrī, svinot Latvijas armijas 100. dzim
šanas dienu un atzīmējot Lāčplēša dienu, tika at
klāta jauniešu fotokonkursa Varoņu spēks izstāde, 
kā arī sveikti uzvarētāji un viņu pedagogi. Izstādē 
bija apskatāmi 10 darbi, kas atzīti par fotokonkursa 
uzvarētājiem. Fotokonkursā varēja piedalīties jau
nieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Konkursa mēr
ķis – veicināt jauniešu patriotismu, piederību savai 
valstij, kā arī radošumu. Pēc izstādes atklāšanas 
konkursa uzvarētāji kopā ar pedagogiem devās eks
kursijā pa Saeimas namu, viesojās Saeimas Aizsar
dzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, 
apmeklēja Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku 
Patruļkuģu eskadru un devās izbraucienā ar Jūras 
spēku patruļkuģi. Fotokonkursu organizēja Saeima 
un rīkoja Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korup
cijas novēršanas komisija sadarbībā ar Nacionāla
jiem bruņotajiem spēkiem un Jaunsardzes centru.

No 15. novembra līdz 18. novembrim festivāla 
Staro Rīga ietvaros Saeima aicināja apskatīt gais
mas objektu “Jānis Čakste – 160”. Pie Saeimas katru 
vakaru varēja aplūkot hologrammu, kurā J. Čak
stes tēlā iejuties viņa mazmazmazdēls Aleksandrs 
Čakste. Tāpat valsts svētku nedēļā Saeimas nams 
tradicionāli bija tērpts svētku rotā – Latvijas valsts 

karoga krāsās. Saeima festivālā Staro Rīga piedalījās 
jau devīto gadu, un gaismas objekts tapa, Saeimai 
sadarbojoties ar SIA I did it Management.

Lai darītu gaišāku Bērnu klīniskās universitā
tes slimnīcas mazo pacientu veseļošanās procesu un 
vairotu viņos pozitīvas emocijas, ikviens interesents 
19. decembrī bija aicināts līdzdarboties Ziemassvēt
ku radošajā darbnīcā pie Saeimas nama. Saeimas 
Prezidija locekļi, deputāti un darbinieki, piedaloties 
arī Bērnu slimnīcas fonda vadītājai Lienei Dambiņai, 
šefpavāra Raimonda Zommera vadībā apgleznoja pi
parkūkas. Tāpat visi veidoja apsveikumus bērniem, 
kuriem svētku laiku nācās pavadīt slimnīcā. Ar mu
zikālu priekšnesumu pasākuma dalībniekus priecēja 
bērnu vokālais ansamblis “Knīpas un Knauķi”. Zie
massvētku gaidīšanas laikā parlamenta deputāti un 
darbinieki tradicionālajā labdarības akcijā sarūpēja 
dāvanas mazajiem pacientiem, papildinot Bērnu 
slimnīcas Saulaino dienu bibliotēku ar jaunām grā
matām, bet rotaļu istabas – ar spēlēm un rotaļlietām. 
Parlamenta sarūpētās dāvanas, darbnīcā apgleznotās 
piparkūkas un apsveikumi kopā ar gaišām domām 
un drīzas atveseļošanās vēlējumiem aizceļoja uz Bēr
nu slimnīcu. Ziemassvētku labdarības akciju parla
ments rīko sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu.

Šajā gadā parlamenta sporta komandas piedalī
jās vairākos sporta pasākumos. Saeimas basketbola 
komanda 31. maijā draudzības spēlē uzvarēja Iekš
lietu ministrijas komandu, Saeimas futbola koman
da 6. jūnijā draudzības spēlē mērojās spēkiem ar Na
cionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba komandu, 
savukārt 5. jūlijā notika futbola mačs ar Apvienotās 
Karalistes valdības ierēdņu komandu Westminster 
Wanderers. 7. decembrī tradicionālajā draudzības 
spēlē hokejā, kas veltīta Policijas darbinieku die
nai, Saeimas hokeja komanda spraigā cīņā piekāpās 
Valsts policijas komandai, atzīstot likumsargu pārā
kumu Valsts policijas 101. dzimšanas dienā. 

5.4. SVINĪGIE PASĀKUMI
20. janvārī, atzīmējot 1991. gada barikāžu at

ceres dienu, vairākos pasākumos tika pieminēti 
mūsu valsts neatkarības aizstāvji. Pie Saeimas nama 
iedegtā ugunskura dalīties atmiņās par 1991. gada 
notikumiem bija aicināti barikāžu dalībnieki, tālai
ka politiskie darbinieki un žurnālisti. Uz tikšanos 
Saeimā tika aicināti vairāk nekā 170 barikāžu laika 
mediju pārstāvji, kuri vēsturiskajās janvāra dienās 
radio, televīzijā un drukātajā presē atspoguļoja tau
tas nevardarbīgo pretošanos. 

22. februārī Saeimas namā tika sveikti Latvijas 
vīriešu florbola valstsvienības sportisti, treneri un 
personāls par izcīnīto piekto vietu 2018. gada pa
saules čempionātā. Īpaša atzinība tika izteikta ilg
gadējam izlases spēlētājam un līderim Atim Blin
dam, sportistam, kurš Latviju pārstāvējis deviņos 
pasaules čempionātos un savu starptautisko karjeru 
noslēdzis kā pasaules čempionāta vēsturē desmitais 
visu laiku rezultatīvākais florbolists. 

24. aprīlī parlamentā notika svinīgs pasākums 
par godu vēsturiskajam Latgales latviešu kongre
sam un Saeimas namā tika atklāta izstāde Pāri 
slieksnim – Latgales Kultūrvēstures muzeja veidota 
ekspozīcija, kas veltīta Latgales kongresa simtgadei. 
Atceres un atzīmējamo dienu saraksts papildināts 
ar 27. aprīli – Latgales kongresa dienu par godu 
1917. gada 27. aprīļa Latgales latviešu kongresam 
un tā lēmumiem, kas bija nozīmīgs solis ceļā uz vie
notu neatkarīgu Latvijas valsti.

4. jūnijā Saeimas namā tika sveikti mācībās 
sekmīgākie Latvijas Jaunatnes basketbola līgas bas
ketbolisti, labākie treneri un tiesneši, kā arī Valde
māra Baumaņa kausa ieguvēji.

11. jūnijā parlamentā svinīgā pasākumā tika 
atvērta grāmata “Latvijas Republikas Satversmes 
komentāri. V nodaļa. Likumdošana”, kuras autoru 
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kolektīvā apvienojušies 40 zinātnieki, pētnieki un 
eksperti. Vairums no viņiem ir Latvijas Universi
tātes mācībspēki, praktiķi un juristi no Saeimas, 
Satversmes tiesas, Valsts prezidenta kancelejas un 
Tieslietu ministrijas. Grāmata ir daļa no Satversmes 
zinātnisko komentāru projekta, un tā ir jau septītā 
komentētā Satversmes nodaļa. Monogrāfija veidota 
Latvijas Universitātes zinātniskā projekta ietvaros 
un izdota Latvijas Republikas oficiālā izdevēja “Lat
vijas Vēstnesis” grāmatu apgādā.

23. augustā, Baltijas ceļa 30. gadadienā, klātesot 
vairāku valstu parlamentāriešiem, Saeimā svinīgā 
ceremonijā tika atklāta Baltijas ceļa zāle. Svinīgajā 
pasākumā piedalījās arī Baltijas Asamblejas Igauni
jas delegācijas vadītājs Ādu Musts un Lietuvas de
legācijas vadītājs Valērijs Simuliks. Saeimas priekš
sēdētāja Ināra Mūrniece BA delegāciju vadītājiem 
pasniedza simbolisku dāvinājumu, kurā iemūžināts 
Baltijas ceļš, – Aivara Liepiņa unikālo foto no “put
na lidojuma” – un vēsturisko Baltijas ceļa nozīmīti. 
Dāvinājumu vienkopus ar citām Latvijas, Igaunijas 
un Lietuvas parlamentu protokolārajām dāvanām 
ikviens parlamenta viesis var apskatīt Baltijas ceļa 
zālē izvietotajā pastāvīgajā ekspozīcijā. Pasākumā 
klātesošos sveica arī Amerikas Baltiešu brīvības 
līgas, Igaunijas parlamenta Ārlietu komisijas, Be
niluksa parlamenta, Ziemeļu Padomes, kā arī Gru
zijas un Azerbaidžānas parlamentu pārstāvji. 

Par godu Tautas padomes priekšsēdētājam, Sat
versmes sapulces prezidentam un pirmajam Latvijas 
Valsts prezidentam Jānim Čakstem Saeimā 13. sep
tembrī notika zinātniska konference Jānis Čakste – 
160, ko rīkoja parlaments sadarbībā ar J. Čakstes dzim
tu. Svinīgo pasākumu atklāja Saeimas priekšsēdētāja 
Ināra Mūrniece un J. Čakstes mazmazmeita Kristīne 
Čakste. Konferencē ar akadēmisko lasījumu “Valsts
vīrs. Parlamentārā dimensija. Valsts prezidents” 
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piedalījās Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusi
ņš, bet ar lasījumu “Starptautisko tiesību profesors. 
Parīzes Miera konference. Tautu Savienība” – Lon
donas Universitātes koledžas asociētais profesors 
starptautiskajās publiskajās tiesībās Mārtiņš Papa
rinskis. Muzeja Jāņa Čakstes māja ekskursiju vadī
tāja Ineta Freimane konferences dalībniekiem pa
stāstīja par valstsvīra personību, dzimtu un mājām, 
bet J. Čakstes stipendiāts Reinis Labzars sniedza 
lasījumu “Cauri laikiem. Nākotnes dimensija”. Pēc 
akadēmiskajiem lasījumiem notika Nacionālās en
ciklopēdijas šķirkļa par J. Čaksti svinīgā atvēršana 

un klātesošos uzrunāja Nacionālās enciklopēdijas 
galvenais redaktors Valters Ščerbinskis. Šajā dienā 
Saeimā svinīgi tika atvērts arī J. Čakstes grāmatas 
“Latvieši un viņu Latvija: kāda latvieša balss” atkārto
tais izdevums. Grāmata pirmoreiz izdota 1917. gadā 
Stokholmā. Tāpat Saeimas namā tika atklāta J. Čak
stem veltīta ekspozīcija, kas aicināja izzināt ievē
rojamā valstsvīra sabiedrisko darbību un politisko 
karjeru. Izstādē bija apskatāmas grāmatas, vēsturis
kie materiāli, dokumenti, priekšmeti un fotogrāfijas 
no Saeimas, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas 
Kara muzeja, muzeja Jāņa Čakstes māja un Latvijas 
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Universitātes bibliotēkas. Saeima arī aizsāka jaunu 
akciju Dzimtas grāmatu plaukts – ikviens ievērojamā 
valstsvīra dzimtas māju apmeklētājs aicināts papildi
nāt Auču bibliotēku ar grāmatām, kas vēsta par viņa 
dzimto valsti, novadu vai ģimeni. J. Čakste Aučos 
bija izveidojis apjomīgu bibliotēku, kas padomju lai
kā gājusi zudībā. Tagad Aučos atkal top vērtīgu grā
matu kolekcija. Konferences ietvaros J. Čakstes maz
mazmeita K. Čakste klātesošos iepazīstināja ar jaunu 
selekcionētu ābeļu šķirni, kas nosaukta J. Čakstes 
dzimtas māju vārdā – ‘Čakstes Auči’. J. Čakste savās 
dzimtas mājās bija iekopis plašu ābeļdārzu, kopā ar 
bērniem kādā pavasarī iestādot vairāk nekā tūkstoš 
ābelīšu. Diemžēl laika gaitā ābeļdārzs iznīcināts. Jau
nā ābeļu šķirne tagad lieti noderēs, Aučos atjaunojot 
augļkoku stādījumus, un ikviens aicināts tos stādīt 
arī savā dārzā Latvijā vai citur pasaulē.

22. novembrī Saeimā svinīgā pasākumā tika 
godināti Latvijas sportisti, kuri šajā gadā guvuši 
panākumus un godalgotas vietas Eiropas un pasau
les līmeņa sacensībās, liekot plaši izskanēt Latvijas 
vārdam. Godalgu laureāti saņēma Saeimas atzinī
bas rakstus un piemiņas dāvanas. Par panākumiem 
pasaules līmenī – jau ceturto pasaules čempiona ti
tulu blakusvāģu motokrosā – tika godināts Kaspars 
Stupelis. Tāpat Saeimas namā tika sveikti Latvijas 
parasportisti Diāna Dadzīte un Aigars Apinis par 
uzvarām pasaules čempionātā paravieglatlētikā, kā 
arī Rihards Snikus par sasniegumiem Eiropas čem
pionātā paraiejādē. Savukārt par sasniegumiem Ei
ropas un pasaules čempionātos tika godinātas volej
bolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka, 
kā arī svarcēlāji Rebeka Koha un Ritvars Suharevs. 
Atzinību saņēma sportistu atbalsta komandas – tre
neri, mediķi, tehniskie darbinieki un palīgi –, kā arī 
Latvijas Motosporta federācija, Latvijas Paralimpis
kā komiteja, Latvijas Volejbola federācija un Latvi
jas Svarcelšanas federācija.



6. DIALOGS AR 
SABIEDRĪBU
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Dialogs ar sabiedrību ir parlamenta darba bū
tiska sastāvdaļa – tas tiek uzturēts, informējot par 
Saeimas darbu, nodrošinot sadarbību ar plašsaziņas 
līdzekļiem, kā arī veicinot iedzīvotāju līdzdalību 
parlamenta darbā.

6.1. SAEIMAS DARBA 
ATSPOGUĻOJUMS

Pārskata periodā sagatavoti 874 paziņoju
mi presei, sniedzot informāciju par Saeimas un 
Saeimas Prezidija darbu, komisiju, apakškomisiju, 
parlamentārās izmeklēšanas komisiju un parla
menta delegāciju aktualitātēm. Tāpat sniegta infor
mācija par tikšanos ar ārvalstu amatpersonām un 
vizītēm ārvalstīs, kā arī parlamenta organizētajām 
diskusijām, konferencēm un citiem pasākumiem. 

Paziņojumi presei tiek publicēti Saeimas mā
jaslapā www.saeima.lv, kā arī nosūtīti nacionālajiem 
un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, pašvaldī
bām, nevalstiskajām organizācijām un citiem inte
resentiem. Daļa preses relīžu tiek tulkotas un pub
licētas Saeimas mājaslapas angļu un franču valodas 
versijās.

Būtiska uzmanība veltīta tieši audiovizuālajai 
komunikācijai, vēstot par parlamenta darbu, aktu
ālajiem notikumiem un Latvijas parlamentārisma 
vēsturi. Veidotas ilustrācijas, animācijas, videostāsti 
un infografikas, kas piemērotas konkrētiem komu
nikācijas kanāliem, īpaši sociālajiem medijiem, jo 
ļauj sasniegt plašāku mērķauditoriju. 

2019. gadā Saeimā pastāvīgi bija akreditēts 
291 plašsaziņas līdzekļu pārstāvis. Šo žurnālistu 
ikdienas darbs ir saistīts ar Saeimas darba atspo
guļošanu. Mediju pārstāvjiem nodrošināta iespēja 
saņemt arī vienas dienas akreditāciju, terminēto vai 
speciālo akreditāciju. 2019. gadā Saeimā notikušas 
vairākas preses konferences.

Parlamenta darba atspoguļošanai Saeima iz
manto sociālās platformas Facebook, Twitter, Flickr, 
YouTube un Instagram. Komunikācija sociālajos 
tīklos ir iespēja uzrunāt to sabiedrības daļu, kura 
mazāk izmanto tradicionālos plašsaziņas līdzekļus, 
un pavēstīt par jaunāko, svarīgāko un aktuālāko, sa
vukārt interesenti var uzdot jautājumus, sniegt ko
mentārus un ieteikumus, tādējādi iesaistoties dialo
gā ar likumdevēju. 

Parlamenta kontam sociālajā tīklā Facebook, 
kur tiek vēstīts par notikumiem un aktualitātēm 
Saeimā, kā arī parlamentārismu un tā vēsturi Lat
vijā, pārskata gada beigās sekotāju skaits pārsnie
dza piecus tūkstošus. 2019. gadā Saeima publicējusi 
326 ierakstus, akcentu liekot uz informācijas pa
sniegšanu vizuālā formā, tostarp infografikās, in
formatīvās ilustrācijās, animācijās, videosižetos un 
fotogrāfiju albumos. Parlamenta kontā izveidots fo
toalbums “Saeimas nama dārgumi”, kas tiek regulā
ri papildināts. Tas ar fotoattēlu palīdzību stāsta par 
parlamenta ēku arhitektūru, interjera un mākslas 
priekšmetiem. Visvairāk Facebook lietotāju – 
100 tūkstošus – pārskata gadā sasniegusi Baltijas 
ceļa trīsdesmitgadei veltītā animācija angļu valodā.

Kopš 2019. gada septembra nodrošināta ie
spēja Saeimas Facebook kontā tiešraidē sekot līdzi 
parlamenta sēdēm, un interesenti tās var skatīties 
arī sev izdevīgā laikā. Visvairāk lietotāju – 15,6 tūk
stošus – sasniegusi tiešraide no Saeimas 13. no
vembra ārkārtas sēdes, kurā tika galīgajā lasījumā 
pieņemts 2020. gada valsts budžets. Tāpat Saeimas 
Facebook kontā tiešraidē translēti vairāki parlamen
tā rīkoti pasākumi, tostarp zinātniskā konference 
Jānis Čakste – 160. 

Komunikācija Facebook lapā ļauj sasniegt pla
šāku auditoriju, nepastarpināti vēstot par jaunāka
jiem, svarīgākajiem un aktuālākajiem notikumiem 

Saeimā, kā arī palīdz nodrošināt atgriezenisko saik
ni ar Facebook lietotājiem. 

Mikroblogošanas vietnē Twitter Saeimas kontā 
publicētajiem paziņojumiem adresē www.twitter.
com/jekaba11 sekotāju skaits 2019. gadā sasniedza 
gandrīz 18 tūkstošus. Sekotāju vidū ir gan žurnālis
ti, gan valsts un pašvaldību iestādes, gan nevalstis
kās organizācijas un citi interesenti. Twitter kontā 
ceturtdienās operatīvi tiek publicēti ziņojumi par 
Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem. 

Saeimas darbs fotogrāfijās un videomateriālos 
atspoguļots interneta vietnēs Flickr un YouTube. 
Saeimas Flickr kontā www.flickr.com/saeima ko
pumā publicēti turpat 48 tūkstoši fotogrāfiju. Tie ir 
fotomirkļi no Saeimas un tās komisiju sēdēm, dip
lomātiskajām vizītēm un citiem pasākumiem. Šeit 
pieejamas 9., 10., 11., 12. un 13. Saeimas deputātu 
un visu atjaunotās Latvijas parlamenta sasaukumu 
priekšsēdētāju fotogrāfijas, kā arī Saeimas ēku un 
interjera fotoattēli. 

YouTube Saeimas videokanālā www.youtube.
com/SaeimaSAB 2019. gadā publicēti 122 videosi
žeti par Saeimas amatpersonu tikšanos ar ārvalstu 
viesiem, kā arī citiem ar parlamenta darbu saistītiem 
notikumiem un pasākumiem. Kopumā YouTube 
kanālā augšupielādēti vairāk nekā 1600 videosižeti. 
Visskatītākie video 2019. gadā bija animācija “Bal
tijas ceļam 30” latviešu un angļu valodā – kopumā 
vairāk nekā trīs tūkstoši skatījumu – un videoani
mācija “Jānis Čakste – Latvijas valsts simbols” – 
vairāk nekā 1700 skatījumu.

Parlamenta ikdienas darbam interesenti var 
sekot līdzi fotogrāfijās, kas tiek ievietotas Saeimas 
Instagram profilā https://instagram.com/jekaba11/, 
tajā sekotāju skaits 2019. gadā pārsniedzis divus 
tūkstošus. Šo iespēju pārsvarā izmanto jaunieši. 
Instagram profilā kopumā publicēts vairāk nekā 
četrtūkstoš fotogrāfiju un video.
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Fotogrāfijas un videosižeti par Saeimas darbu 
tiek publicēti arī Saeimas mājaslapā www.saeima.lv. 
Aktuālie fotoattēli tiek demonstrēti Saeimas nama 
vestibilā, kur tos var apskatīt ikviens parlamenta 
apmeklētājs. 

2019. gadā tika aktualizēti iepriekš parlamentā 
sagatavotie informatīvie materiāli, faktu lapas un 
infografikas.

Ik ceturtdienu pēc kārtējās Saeimas sēdes tiek 
organizēts radioraidījums “Frakciju viedokļi”. Tajā 
frakciju deputāti tiešraidē Latvijas Radio sniedz 
pārskatu par parlamentā skatītajiem jautājumiem, 
pieņemtajiem lēmumiem un arī citām aktualitātēm.

6.2. SAEIMAS APMEKLĒTĀJU 
SKAITA DINAMIKA

Būtiska nozīme Saeimas dialogā ar sabiedrību 
ir Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 
(turpmāk – Centrs), kas ikvienam iedzīvotājam 
sniedz iespēju klātienē un bez caurlaides iegūt in
formāciju par Saeimas darbu, iesniegt iesniegumus 
Saeimai, tikties ar deputātiem un amatpersonām, 
kā arī iepazīties ar dažādiem informatīvajiem ma
teriāliem par Saeimu.

2019. gadā Centru apmeklējuši 1817 cilvēki un 
saņemti 667 zvani pa Saeimas informatīvo tālruni 
67087321. 

Saeimas deputāti un amatpersonas 2019. gadā 
tikās ar 895 apmeklētājiem, bet 2018. gadā – ar 
707 apmeklētājiem.

6.3. SAŅEMTIE IESNIEGUMI
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi ikvie

nam ir tiesības vērsties Saeimā ar iesniegumu. Ie
sniegumi ir būtisks informācijas avots, ko Saeimas 
deputāti izmanto savā ikdienas darbā. Tie Saeimā 

Apmeklētāju un informācijas centra apmeklētāju un saņemto zvanu skaits pa mēnešiem 4. attēls

tiek pieņemti un izskatīti atbilstoši Saeimas kārtības 
rullim, Iesniegumu likumam, Valsts valodas liku-
mam un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī labas 
pārvaldības principiem. 

2019. gadā Saeimai nevalstiskās organizācijas 
un iedzīvotāji iesniedza 5467 iesniegumus, tostarp 
saņemti arī 16 kolektīvie iesniegumi, un katru no 
tiem parakstījuši vairāk nekā 10 tūkstoši valsts ie
dzīvotāju. Lielāko daļu iesniegumu iedzīvotāji par
lamentam sūtījuši pa pastu, savukārt vairāk nekā 
tūkstoš iesniegumu saņemti elektroniski, kā arī iz
mantojot portālu www.latvija.lv.

Privātpersonas un nevalstiskās organizācijas ie
sniegumos parlamentam visbiežāk izteikušas likum
došanas priekšlikumus valsts pārvaldes un pašval
dību, izglītības, kultūras un zinātnes, cilvēktiesību, 

tautsaimniecības, kā arī veselības aizsardzības un ju
ridiskajos jautājumos. Iedzīvotāji citstarp aicinājuši 
Saeimu pārskatīt plānotās nodokļu izmaiņas. Tāpat 
privātpersonas paudušas viedokļus par aktuāliem 
notikumiem valstī, kā arī vērsušās parlamentā ar sū
dzībām par valsts, pašvaldību un tiesībaizsardzības 
iestāžu darbu.

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs katru 
mēnesi apkopo un sagatavo izskatīšanai Mandātu, 
ētikas un iesniegumu komisijā pārskatu par parla
mentā saņemtajiem privātpersonu un nevalstisko 
organizāciju iesniegumiem. Visi pārskati ir pieeja
mi minētās komisijas mājaslapā. Tāpat birojs kat
ru mēnesi sagatavo pārskatu par Saeimas Apmek
lētāju un informācijas centra darbu – tas pieejams 
Saeimas mājaslapā.
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7. SAEIMAS DARBA 
NODROŠINĀŠANA
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7.1. PERSONĀLA VADĪBA
2019. gadā, nodrošinot personāla vadības 

funkciju – darbinieku atlīdzības un motivēšanas, 
personāla plānošanas un atlases, darbinieku dar
ba izpildes novērtēšanas, personāla apmācības un 
attīs tības, personāla dokumentu pārvaldības, kā arī 
darba tiesisko jautājumu risināšanas u. c. – īsteno
šanu, vienlaikus tika turpināts strukturālo un satu
risko pārmaiņu process ar mērķi pilnveidot Saeimas 
struktūrvienību darba organizatorisko struktūru, 
procesus un darba saturu. 

7.1.1. STRUKTURĀLĀS UN 
SATURISKĀS IZMAIŅAS 
SAEIMAS ADMINISTRĀCIJĀ 

Pamatojoties uz Saeimas Administrācijas va
dības veikto Saeimas autobāzes un Saeimas Admi
nistrācijas struktūrvienību funkciju izvērtējumu 
un sniegtajiem priekšlikumiem, Saeimas Prezidijs 
2019. gadā pieņēma vairākus būtiskus lēmumus, 
kuru mērķis bija budžeta resursu ietvaros pada
rīt efektīvāku, caurskatāmāku un mūsdienīgāku 
Saeimas autobāzes darbību un novērst Saeimas 
autobāzes kā publisko tiesību subjekta pazīmes, 
centralizēt un nodot attiecīgajām Saeimas Admi
nistrācijas struktūrvienībām noteiktu Saeimas au
tobāzes funkciju (personāla vadības funkcija, grā
matvedības funkcija u. c.) izpildi, stiprināt Saeimas 
drošības un Saeimas darbam nepieciešamā tehniskā 
atbalsta funkciju īstenošanu, kā arī nodrošināt citu 
saturisku un organizatorisku uzlabojumu ieviešanu 
Saeimas struktūrvienību darbā kopumā.

Īstenojot 2019. gada 8. martā pieņemtajā kon
ceptuālajā Saeimas Prezidija lēmumā Par Saeimas 
autobāzes darbības pilnveidošanu noteikto uzdevu
mu novērst Saeimas autobāzes kā publisko tiesību 

subjekta pazīmes1, Saeimas Prezidija 2019. gada 
20. jūnija sēdē tika pieņemti un turpmāk īstenoti 
lēmumi2, kas noteica Saeimas autobāzes, reģistrā
cijas Nr. 90000039056, kā publisko tiesību subjek
ta statusa novēršanu ar 2020. gada 1. janvāri, un tā 
rezultātā:

• Saeimas autobāzes mantas, finanšu līdzekļu, 
kā arī citu tiesību un saistību pārņēmēja ar 
2020. gada 1. janvāri ir Saeima; 

• Saeimas autobāze ar 2020. gada 1. janvāri ir 
iekļauta Saeimas Administrācijā kā viena no 
tās struktūrvienībām ar divām apakšstruktūr
vienībām – Autoparks un Remontdarbnīca;

• tika precizētas Saeimas autobāzes funkcijas, 
atstājot tās atbildībā esošās pamatfunkcijas – 
transporta pakalpojumu nodrošinājums, 
transporta tehniskā apkope un remonts;

• valsts budžeta resursu ekonomijas nolūkā 
Saeimas autobāzes Finanšu nodaļas, kā arī 
Personāla un saimniecības nodaļas funk
cijas tika nodotas attiecīgi Saeimas Admi
nistrācijas Finanšu nodaļai (grāmatvedības 
funkcija), Saeimas Administrācijas Perso
nāla nodaļai (personāla vadības funkcija), 
Saeimas Administrācijas Saeimas drošības 
birojam (caurlaižu režīma nodrošināšana) 
un Saeimas Administrācijas Saimnieciskā 

1 Saeimas Prezidija 2019. gada 8. marta lēmuma “Par Saeimas au
tobāzes darbības pilnveidošanu” 1  punkts: “1. Veikt nepiecieša
mās darbības, lai novērstu Saeimas autobāzes kā publisko tiesību 
subjekta pazīmes.”

2 Saeimas Prezidija lēmums “Par Saeimas autobāzes tiesiskā statu
sa maiņas un darbības pilnveidošanas nodrošināšanu”, lēmums 
“Grozījumi Saeimas Prezidija 2018. gada 22. oktobra lēmumā 
“Par Saeimas Administrācijas nolikuma apstiprināšanu””, lē
mums “Grozījumi Saeimas Prezidija 2019. gada 11. aprīļa lēmu
mā “Par Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienī
bu amatu (štatu) sarakstu””, kā arī lēmums “Grozījumi Saeimas 
Prezidija lēmumā “Par Saeimas Administrācijas un citu Saeimas 
struktūrvienību amatu sarakstu, mēnešalgu grupām un mēne
šalgu diapazonu””.

nodrošinājuma nodaļai (Saeimas ēku un tām 
piegulošās teritorijas apsaimniekošanas un 
darba drošības funkcijas).

Vienlaikus ar minētajiem Saeimas Prezidija 
lēmumiem tika mainīts Saeimas Administrācijas 
Tehnikas nodaļas amatu sastāvs ar nolūku stiprināt 
Saeimas darba tehnisko nodrošinājumu (Saeimas 
Sēžu zāles informatīvās sistēmas administrēšana, 
Saeimas sēžu, kā arī Saeimā notiekošo pasākumu 
apskaņošana, audio un video ieraksti, tiešraides un 
cits tehniskais atbalsts).

Papildus 2019. gadā veikto strukturālo un 
personāla sastāva izmaiņu rezultātā stiprināts kon
sultatīvais atbalsts Saeimas drošības funkcijas īste
nošanai, veicot attiecīgas izmaiņas Saeimas Admi
nistrācijas amatu sastāvā.

7.1.2. DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS UN 
MOTIVĒŠANAS SISTĒMAS PILNVEIDE

Viens no Saeimas kā darba devējas izaicinā
jumiem 2019. gadā bija nodrošināt tādu atlīdzības 
sistēmu un darbinieku motivēšanas pasākumus, lai 
Saeima spētu konkurēt darba tirgū, tostarp noturēt 
un piesaistīt profesionālus un kompetentus, uz attīs
tību vērstus darbiniekus noteiktās, darba tirgū pie
prasītās, Saeimas darba nodrošināšanai nozīmīgās 
profesijās (informācijas tehnoloģiju, tiesību zinātņu 
u. c. jomās), motivēt esošos darbiniekus pilnveidot 
darba sniegumu, kā arī ierobežoto resursu ietvaros 
meklēt risinājumus atlīdzības un motivēšanas sistē
mas pilnveidošanai. 

Šajā nolūkā, piesaistot personāla vadības kom
pāniju SIA “Fontes Vadības konsultācijas”, tika 
veikts Saeimas atlīdzības sistēmas izvērtējums, to
starp Saeimas darbinieku mēnešalgu un papildu at
līdzības apmēra izvērtējums, salīdzinot to ar privātā 
darba tirgus atalgojumu. Izvērtēšanas rezultātā tika 
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saņemti un budžeta resursu ietvaros daļēji īsteno
ti izvērtējuma veicēja priekšlikumi par izmaiņām 
Saeimas kā darba devējas konkurētspējas nodroši
nāšanā darba tirgū, tostarp pārskatīta un mainīta 
noteiktu amatu vērtība un precizētas amatu funk
cijas, kā arī piemēroti citi monetārie motivēšanas 
instrumenti – papildu atlīdzība (piemaksas) un 
sociālās garantijas, tajā skaitā pabalsti un Saeimas 
darbinieku veselības apdrošināšana, vienlaikus no
drošinot budžeta līdzekļu lietderīgu, caurskatāmu 
un pamatotu izlietošanu.

Pilnveidojot Saeimas struktūrvienību darba sa
turu, pārdalot amatu funkcijas un veicot strukturā
lās un saturiskās izmaiņas, pārskata gadā izstrādāti 
jauni, kā arī pilnveidoti un attiecīgi grozīti kopumā 
56 Saeimas struktūrvienību amatu apraksti, tajā 
skaitā 34 amatu apraksti saistībā ar Saeimas autobā
zes strukturālajām izmaiņām. Tādējādi ir precīzi un 
skaidri formulēti amata pienākumi, amata prasības, 
kompetences, tiesības un atbildība.

7.1.3. DARBINIEKU DARBA IZPILDES 
NOVĒRTĒŠANAS PROCESA 
ĪSTENOŠANA 

Ņemot vērā darbinieku darba izpildes novēr
tēšanas procesa nozīmi un sasaisti ar citām perso
nāla vadības jomām, tostarp ar darbinieku mācību 
un attīstības vajadzību noteikšanu, viņu izaugsmes 
iespēju plānošanu, atlīdzības noteikšanu atbilstoši 
spēkā esošajai atlīdzības sistēmai, pārskata gadā gal
venais uzdevums bija efektīvi un atbilstoši Saeimas 
Prezidija 2015. gada 2. novembra lēmumā Saeimas 
Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību 
darbinieku darba izpildes novērtēšanas noteikumi 
(turpmāk – Darba izpildes novērtēšanas noteikumi) 
noteiktajai kārtībai nodrošināt darbinieku darba 
plānošanas un darba izpildes novērtēšanas procesu.

Saskaņā ar Darba izpildes novērtēšanas notei
kumiem tika veikta ikgadējā visu Saeimas darbinie
ku darba izpildes novērtēšana. Pārskata gada laikā 
nodrošināta arī to darbinieku darba izpildes novēr
tēšana, ar kuriem 2018. gada beigās un 2019. gada 
laikā nodibinātas darba tiesiskās attiecības un kuri 
atsākuši pildīt amata pienākumus pēc ilgstošas 
prombūtnes (kopā 66 darbinieki). 

Darba izpildes novērtējuma rezultāti attiecīgi 
ņemti vērā, īstenojot citus personāla vadības pro
cesus – nosakot darbinieku mācību un attīstības 
vajadzības, identificējot pilnveidojamās jomas, plā
nojot darbinieku izaugsmes iespējas, kā arī nosakot 
darbiniekiem atlīdzību u. c.

7.1.4. DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJAS 
PAAUGSTINĀŠANAS PLĀNOŠANAS 
UN ORGANIZĒŠANAS PROCESA 
NODROŠINĀŠANA

Saeimas struktūrvienību darbinieku profesio
nālās kvalifikācijas – amata izpildei nepieciešamo 
prasmju un kompetenču – sistemātiska paaugstinā
šana, kā arī spēja pielāgoties mainīgās vides izaici
nājumiem un aktualitātēm darba saturā ir viena no 
pastāvīgām Saeimas personāla vadības prioritātēm, 
kas īstenota, Saeimas Prezidija noteiktajā kārtībā3 
plānojot un organizējot darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšanu šim mērķim noteiktā budžeta re
sursu ietvaros.

Saskaņā ar Saeimas Administrācijas Perso
nāla nodaļas rīcībā esošo informāciju par Saeimas 
darbinieku izglītības līmeni pārskata perioda bei
gās augstākā izglītība bija 87 %, vidējā izglītība – 
7 % un vidējā profesionālā izglītība – 6 % Saeimas 

3 Saeimas Prezidija 2015. gada 9. novembra lēmums “Saeimas Ad
ministrācijas un citu Saeimas struktūrvienību darbinieku kvali
fikācijas paaugstināšanas noteikumi”.

Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību 
darbinieku, savukārt Saeimas deputātu palīgu iegū
tās kvalifikācijas līmenis bija šāds: augstākā izglītī
ba – 77 %, vidējā izglītība – 18 % un vidējā profesio
nālā izglītība – 5 % Saeimas deputātu palīgu. 

2019. gadā darbinieki turpināja paaugstināt 
profesionālo kvalifikāciju, gan studējot augstākajās 
mācību iestādēs, gan piedaloties kvalifikācijas pa
augstināšanas pasākumos. Saskaņā ar Saeimas Pre
zidija apstiprinātajiem Saeimas Administrācijas un 
citu Saeimas struktūrvienību darbinieku kvalifikā
cijas paaugstināšanas noteikumiem, kā arī Saeimas 
Administrācijas ģenerālsekretāra apstiprināto Saei
mas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvie
nību kvalifikācijas paaugstināšanas plānu 2019. ga
dam pārskata gadā kvalifikāciju paaugstināja 
216 Saeimas darbinieki, apmeklējot 541 kvalifikāci
jas paaugstināšanas pasākumu (tostarp darbinieku 
grupu apmācību Saeimā). Šai apmācībai tika pie
saistīti 39 dažādi apmācības pakalpojumu sniedzēji.

7.1.5. PERSONĀLA VADĪBAS 
OPERACIONĀLĀS UN PERSONĀLA 
DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS 
FUNKCIJAS NODROŠINĀŠANA UN 
STATISTIKAS DATI PAR SAEIMAS 
DARBINIEKU MAINĪBU

Personāla vadības operacionālās un dokumen
tu pārvaldības funkcijas nodrošināšanai pārskata 
gadā veikti pasākumi, kas vērsti uz šīs jomas piln
veidi, par prioritārajiem uzdevumiem izvirzot:

• darba tiesisko jautājumu efektīvu risināšanu pēc 
būtiskajām strukturālajām izmaiņām, kas sais
tītas ar Saeimas autobāzes kā publisko tiesību 
subjekta pazīmju novēršanu un tās iekļaušanu 
Saeimas Administrācijā ar 2020. gada 1. janvāri; 
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• personāla dokumentu pārvaldības (aprites 
un noformēšanas) pilnveidošanu, tajā skaitā 
veicot pasākumus ieviesto epārvaldes risi
nājumu nodrošināšanai;

• metodiskā un konsultatīvā atbalsta efektīvu 
nodrošināšanu Saeimas darbiniekiem darba 
tiesisko attiecību jomās, tostarp izmantojot 
Saeimas intraneta vietnē izveidoto sadaļu 
“Personāla vadība”.

Sadarbībā ar citām Saeimas struktūrvienībām 
aktualizēti, pilnveidoti un izstrādāti iekšējie norma
tīvie akti strukturālo un saturisko izmaiņu nodroši
nāšanas, kā arī personāla vadības procesu pilnvei
došanas nolūkā, tostarp:

Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas jomas 5. attēls

• apjomīgs normatīvais regulējums Saeimas 
autobāzes strukturālo izmaiņu nodrošināša
nai, kā arī visu personāla vadības jomu reg
lamentējoši normatīvie akti, kas precizēti at
bilstoši veiktajām strukturālajām izmaiņām;

• Saeimas Administrācijas un citu Saeimas 
struktūrvienību darbinieku darba kārtības 
noteikumi, kas būtiski pilnveidoti, nosakot 
papildu erisinājumus saziņai ar darbinie
kiem un personāla dokumentu apritei, pre
cizējot un detalizējot vairākus personāla va
dības procesus, darbinieku datu aizsardzības 
noteikumus, kā arī darbinieku ētikas un iek
šējās kontroles procesus. Pēc saskaņošanas 

Normatīvo aktu izpratne,
piemērošana un izstrāde
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ar Latvijas Republikas darbinieku arodorga
nizāciju tie apstiprināti ar Saeimas Prezidija 
2019. gada 14. jūnija lēmumu;

• 2019. gada sākumā pilnveidoti Saeimas Ad
ministrācijas un citu Saeimas struktūrvienī
bu darba laika uzskaites noteikumi ar mērķi 
nodrošināt precīzu un skaidru Saeimas dar
binieku darba laika uzskaites procesu;

• turpināts visu Saeimas personāla vadības 
procesus reglamentējošu normatīvo aktu 
pilnveidošanas un jaunu iekšējo normatīvo 
aktu izstrādes darbs.

Pārskata gadā risināti darba tiesisko attiecību 
jautājumi Saeimas Administrācijā un citās Saeimas 
struktūrvienībās – grozīti 668 darba līgumi, tostarp 
121 darba līguma grozījumi saistīti ar amata maiņu 
(tostarp Saeimas autobāzes darbiniekiem), 20 – ar 
darba līguma termiņu, 7 – ar darbiniekam noteik
to darba laiku, savukārt 520 darba līgumos grozīti 
citi noteikumi (piemēram, noteikta cita mēnešalga, 
precizēts profesijas (amata) kods atbilstoši grozīju
miem Profesiju klasifikatorā u. c.).

2019. gadā noslēgti 116 darba līgumi (to skai
tā – 71 darba līgums ar Saeimas deputātu palīgiem). 
Darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 95 darbinie
kiem, tostarp ar 47 Saeimas deputātu palīgiem. 
Darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamati: darbi
nieka uzteikums – 19 (40 %), darba devēja un dar
binieka vienošanās – 23 (48 %), darba līguma ter
miņa izbeigšanās – 2 (4 %), darba devēja uzteikums 
un citi darba tiesisko attiecību izbeigšanās iemesli – 
4 (8 %) gadījumos.

Saskaņā ar Personāla nodaļas statistikas da
tiem pārskata perioda beigās – 2019. gada 31. de
cembrī – Saeimā strādāja 483 darbinieki (435 štata 
vienības).
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Darbinieku mainība 6. attēls
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7.2. JURIDISKĀ ATBALSTA 
NODROŠINĀŠANA

Nodrošināts juridiskais atbalsts Saeimas Ad
ministrācijas vadībai un struktūrvienībām, Saeimas 
Prezidijam un tā tiešā pakļautībā esošajām struk
tūrvienībām jautājumos, kas nav saistīti ar Saeimas 
likumdošanas funkciju.

Izstrādāti un precizēti Saeimas Prezidija lēmu
mu, Saeimas Administrācijas rīkojumu un citu iek
šējo normatīvo aktu projekti, tostarp:

• Par Saeimas autobāzes tiesiskā statusa maiņu 
un darbības pilnveidošanu;

• Par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Saeimā;
• Noteikumi par Saeimas ēku apmeklēšanas 

kārtību un uzturēšanos tajās;
• Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 14, Jūr-

malā, nodošanu lietošanā Valsts prezidenta 

kancelejai un Nacionālo bruņoto spēku Mili-
tārajai policijai;

• Par Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 ekspluatācijas 
ierobežojumiem;

• Par Saeimas ierobežotas pieejamības informā-
cijas un ierobežotas pieejamības informāciju 
saturošu dokumentu saraksta apstiprināšanu;

• Par kārtību, kādā Saeimas Administrācijas 
darba grupu, iepirkuma vai ekspertu komisiju 
sanāksmēs veic audioierakstus;

• rīkojumi par Saeimā organizēto pasākumu at-
bildīgajām personām saskaņā ar Publisku iz-
klaides un svētku pasākumu drošības likumu;

• izvērtēti Saeimas drošības biroja izstrādātie 
iekšējo normatīvo aktu projekti;

• izvērtēti Saeimas datu aizsardzības speciālista 
izstrādātie Saeimas personas datu aizsardzī-
bas sistēmas dokumenti;

• līdzdalība Saeimas Administrācijas un citu 
Saeimas struktūrvienību darba kārtības no-
teikumu izstrādes procesā.

Nodrošināta Saeimas aktuālo tiesvedību pro
cesuālo dokumentu izstrāde (pārstāvības nodroši
nāšana 2018. gadā ierosinātā civilprocesā); Latvijas 
valstij Saeimas personā piederošā nekustamā īpašu
ma Jūras ielā 9/11, Jūrmalā, zemes nomas attiecību 
risināšana, zemes nomas līgumu projektu sagatavo
šana; administratīvo aktu sagatavošana par saska
ņojamām darbībām Saeimas aizsargjoslā; Saeimas 
saimniecisko līgumu (piegādes un pakalpojumu 
līgumi ar līgumcenu līdz 10 000 eiro bez PVN), 
sadarbības u. c. līgumu projektu un grozījumu (ko
pumā aptuveni 120), pakalpojumu pieņemšanas 
un nodošanas aktu sagatavošana, kā arī Saeimas 
Administrācijas Publisko iepirkumu nodaļas saga
tavoto iepirkumu līgumu projektu izskatīšana; ar 
Saeimas reprezentācijas ēkas nodošanu lietošanā 
Valsts prezidenta kancelejai un Nacionālo bruņo
to spēku Militārajai policijai nepieciešamo līgumu 
projektu un citu dokumentu izstrādāšana; pilnvaru 
sagatavošana pēc pieprasījuma; Saeimas Adminis
trācijas vēstuļu sagatavošana atbilstoši struktūrvie
nības kompetencei, kā arī dažādu juridisku prob
lēmjautājumu izpēte un konsultācijas.

Nodrošināts juridiskais atbalsts Saeimas 
auto bāzes tiesiskā statusa maiņas procesā: izvēr
tētas Saeimas autobāzes līgumsaistības; sagata
voti nepieciešamie dokumenti Saeimas autobāzes 
saimnie cisko u. c. līgumu pārslēgšanas, grozīšanas, 
izbeigšanas u. c. procesu nodrošināšanai; izvērtē
ti Saeimas (Saeimas Prezidija lēmumi un Saeimas 
Administrācijas rīkojumi) un Saeimas autobāzes 
iekšējie normatīvie akti, identificējot nepiecieša
mos pilnveidojumus Saeimas autobāzes tiesiskā 
statusa maiņas kontekstā.
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7.3. VEIKTIE UN PLĀNOTIE PĒTĪJUMI
Analītiskā un pētnieciskā darbība Saeimā no

drošina atbalstu likumdevējam lēmumu pieņem
šanas procesā un kontrolē pār izpildvaru, kā arī 
veicina uz zināšanām balstītu likumdošanas praksi 
un politiku. 2019. gadā pēc deputātu pieprasījuma 
sagatavoti vairāki pētnieciskie materiāli. 

Gada sākumā tika pabeigts apjomīgs pētījums, 
kura mērķis bija apzināt un raksturot Eiropas val
stu praksi tiesību uz speciālo pensiju noteikšanā. 
Pētījuma ietvaros raksturota speciālo pensiju vieta 
sociālās apdrošināšanas sistēmā, kā arī identificēti 
kritēriji un nosacījumi speciālo pensiju piešķirša
nai. 2019. gadā izpēte veikta arī par ES un NATO 
valstīs pastāvošo tiesisko regulējumu un tā piemē
rošanas praksi attiecībā uz darbībām ar nekustamo 
īpašumu valstij stratēģiski nozīmīgu infrastruk
tūras objektu tuvumā. Pētījumā Lobēšanas nor-
matīvais regulējums Latvijā un Eiropā raksturotas 
dažādas pieejas lobēšanas normatīvā regulējuma 
izstrādei, apzināta starptautiskā pieredze šajā jomā, 
kā arī ieskicēti iespējamie lobēšanu regulējošās po
litikas virzieni Latvijā. Ar pētījuma izstrādes gaitā 
gūtajiem secinājumiem un padziļinātu konkrētu 
aspektu analīzi regulāri tiek iepazīstināti deputāti, 
kuri darbojas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 
novēršanas komisijas darba grupā lobēšanas liku
ma projekta izstrādei. Tas ir praktiskais veids, kādā 
pētniecība Saeimā kalpo likumprojektu kvalitātes 
uzlabošanai. 

2019. gadā veikts arī pētījuma Iekļaujošā izglītī-
ba bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijā izstrā
des darbs.

Izstrādātos pētījumus izmanto arī citas in
stitūcijas. Līdz ar to pētnieciski analītiskajā darbā 
Saeimai veidojas sinerģija ar citiem valsts varas at
zariem un konstitucionālajiem orgāniem.

Analītisko pētījumu plānā 2020. gadam ie
kļauti šādi pētījumi:

• Valsts budžeta pieņemšanas procedūra par-
lamentā: prakse un parlamentārā procedūra 
Eiropas Savienības valstu parlamentos;

• Ex-post novērtējums par valsts atbalstu me-
dijiem laikposmā no 2014. līdz 2019. gadam;

• Pieaugušo izglītība un iekļaujoša izglītības vide.
2019. gadā sākts darbs pie lakoniskas formas 

tematisko apskatu izstrādes, kas kalpo par darba 
materiālu parlamenta locekļiem. Apskati ir sagata
voti par šādiem tematiem:

• Administratīvi teritoriālās reformas iespēja-
mā ietekme uz publiskās infrastruktūras tīklu;

• Iepakojuma depozīta sistēmas iespējamā ie-
tekme uz vidi, tautsaimniecību un sociāleko-
nomisko attīstību;

• Demogrāfiskās politikas un to ieguldījums 
dzimstības veicināšanā;

• Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicinā-
šana Latvijas reģionos.

Šī prakse tiks turpināta arī 2020. gadā, tādējādi 
sniedzot deputātiem dažāda rakstura un detalizāci
jas pakāpes pētniecības pakalpojumus.

2019. gadā viens no Saeimas bibliotēkas gal
venajiem darbības virzieniem bija atbilžu saga
tavošana uz Eiropas Parlamentārās pētniecības 
un dokumentācijas centra (ECPRD) informācijas 
pieprasījumiem, tādējādi nodrošinot arī ECPRD 
Saeimas pārstāvniecības funkciju. Sagatavotas at
bildes uz 198 Eiropas Parlamenta, Eiropas Pado
mes Parlamentārās asamblejas vai cita parlamenta 
informācijas pieprasījumiem Saeimai un sagatavoti 
12 Saeimai nepieciešamās informācijas pieprasīju
mi. Pateicoties ECPRD tīklam, parlamentiem, cit
starp Saeimai, tiek nodrošināta iespēja operatīvi ie
gūt informāciju par citu parlamentu darbību, valstu 

normatīvo regulējumu, rīcībpolitiku pieredzi un 
praksi konkrētās jomās. 

Bibliotēkā pēc Saeimas deputātu un darbinieku 
pieprasījuma tika izpildītas vairāk nekā 3300 uzzi
ņas, izsniegtas 3506 grāmatas un periodiskie iz
devumi. Bibliotēkas krājums – 13 213 dokumenti, 
t. sk. 12 198 grāmatas; bibliotēkas apmeklējumu 
kopskaits – 11 658 (t. sk. virtuālie apmeklējumi – 
2561); aktīvo lietotāju kopskaits – 402.

Bibliotēkas lietotāji aktīvi izmantoja starpbiblio
tēku abonementu, un tādējādi ir palielinājies sniegtā 
pakalpojuma ietvaros pieprasīto materiālu skaits – no 
citām Latvijas bibliotēkām saņemti 667 dokumenti.

Tika nodrošināta piekļuve dažādiem informā
cijas resursiem, izmantojot ne tikai abonētās un 
brīvpieejas datubāzes, bet arī turpinot uzturēt un 
papildināt pašu veidotās datubāzes. Tāpat aktīvi 
tika veikta digitalizācija, padarot bibliotēkas krā
jumu pieejamu arī elektroniskā formā. Digitalizēti 
1462 teksta dokumenti.

7.4. PĀRSKATA GADA 
JAUNIE PROJEKTI

Pārskata gadā tika turpināts 2018. gadā uzsāk
tais projekts, kura mērķis ir mūsdienu prasībām at
bilstošas Saeimas Sēžu zāles balsošanas aparatūras 
un ar to saistīto iekārtu un infrastruktūras nomaiņa. 

Pārskata periodā, apzinoties IBM Notes lielo 
nozīmi Saeimas informācijas sistēmu (IS) veiksmī
gas un stabilas darbības nodrošināšanā, tika uztu
rēti infrastruktūrai būtisko serveru resursi un bez 
darbības pārtraukuma nodrošināta sekmīga IBM 
Notes 9. versijas migrācija uz 10. versiju. Veiktas 
nepieciešamās tehniskās darbības, lai uzlabotu, tes
tētu un ieviestu produkcijas vidē Elektronisko do
kumentu informatīvās sistēmas saslēgumu ar ead
reses sistēmu un eparakstītāja integrāciju tajā.
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2019. gadā izveidota video, skaņas un foto doku
mentu metadatu izgūšanas programma. Ar tās palī
dzību aprakstīti 198 videodokumenti un 885 skaņas 
dokumenti.

Pārskata gadā iesākta 12. Saeimas Arhīvā no
doto papīra dokumentu uzskaites sarakstu veidoša
na elektroniskajā Arhīva datubāzē, kurā ir iekļauta 
informācija par 1300 Arhīvā aprakstītām lietām.

Saeimas mājaslapā tiek aktualizēta informāci
ja par deputātu aktivitāti Saeimas sēdēs; izveidots 
reģistrs 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 (periodiski aktualizēti dati par likum
projektu tālākvirzību un atbilžu sniegšanu uz de
putātu jautājumiem, alfabētiskajā satura rādītājā 
pievienotas saites uz atbildes dokumentiem). 

7.5. DOKUMENTU PLŪSMAS 
NODROŠINĀŠANA

Saņemtās, nosūtāmās un iekšējās korespon
dences apstrāde, reģistrācija un aprite Saeimā no
tiek saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumiem par 
dokumentu apriti. 

Saeima izmanto Elektronisko dokumentu in
formatīvo sistēmu (ELDIS), kas nodrošina arī elek
troniski parakstītu dokumentu saņemšanu, pār
baudi, apstrādi un nosūtīšanu. ELDIS nodrošina 
arī tiešsaisti starp Saeimu, Ministru kabineta Do
kumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmu 
(DAUKS), Valsts prezidenta kanceleju un oficiālo 
izdevumu Latvijas Vēstnesis likumu un citu likum
došanas dokumentu, kā arī ar tiem saistīto paziņo
jumu savstarpējai apmaiņai. 

2019. gadā saņemti 17 312 Saeimai, tās struk
tūrvienībām un deputātiem adresēti dokumenti, to 
skaitā:

• likumdošanas dokumenti (likumdošanas 
iniciatīvas, ar tām saistītie dokumenti) – 282;

• iestāžu dokumenti (iestāžu un valsts amat
personu iesniegumi, priekšlikumi) – 4422; 

• privātpersonu dokumenti (privātpersonu ie
sniegumi, sūdzības, priekšlikumi, arī tie, kuri 
attiecas uz likumdošanas jautājumiem) – 5467; 

• saimnieciskie dokumenti (iestāžu, valsts 
amatpersonu un privāto tiesību juridisko per
sonu saimnieciska rakstura iesniegumi) – 518;

• nereģistrējamā korespondence (ielūgumi, 
korespondence ar atzīmi “Personīgi”, infor
matīvie materiāli u. tml.) – 6623.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu 
saņemto dokumentu skaits palielinājies par 18,08 %.

Pārskata gadā elektroniski saņemts 37,31 % no 
kopējā saņemto dokumentu skaita, t. i., 6459 doku
menti, to skaitā 4354 dokumenti ar drošu elektro
nisko parakstu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pār
skata periodu par 54,08 % palielinājies elektroniski 
saņemto dokumentu skaits, savukārt to dokumentu 
skaits, kuri parakstīti ar drošu elektronisko paraks
tu, ir palielinājies par 91,64 %.

Analizējot datus par elektronisko dokumentu 
saņemšanas kanāliem, secināts, ka 3564 elektro
niskie dokumenti sūtīti uz Saeimas oficiālo e pasta 
adresi saeima@saeima.lv; eadrešu informatīvajā 
sistēmā saņemti 2796 dokumenti; izmantojot tieš
saistes kanālus, saņemts 21 dokuments; no portāla 
www.latvija.lv saņemti 78 dokumenti.

2019. gadā 8450 dokumenti nosūtīti adresā
tiem ārpus Saeimas elektroniski (eadrešu informa
tīvā sistēma, elektroniskais pasts), papīra veidā (pa
sta pakalpojumi) vai nodoti adresātiem personīgi. 

No visu nosūtīto dokumentu kopskaita elektroniski 
nosūtīti 23,66 %.

Nosūtāmo dokumentu skaits salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu būtiski nav mainījies – tas palieli
nājies aptuveni par 1,16 %.

Pārskata gadā saņemti un izpildīti 272 piepra
sījumi par Arhīva dokumentu izmantošanu (par 
13 % vairāk nekā iepriekšējā gadā), no tiem Saeimas 
struktūrvienības iesniegušas 185 pieprasījumus, bet 
privātpersonas un institūcijas – 87 pieprasījumus. 

Saeimas autobāzes pārstrukturizācijas gaitā 
Saeimas Arhīvā pieņemtas glabāšanā 906 Saeimas 
autobāzes pastāvīgi un uz laiku glabājamās lietas.

Informācijas pieprasītājiem izsniegtas doku
mentu kopijas: 42 digitālās kopijas (par 50 % vairāk 
nekā iepriekšējā gadā), dokumentu kopijas papīra 
formā uz 5574 lapām (par 8 % vairāk nekā iepriek
šējā gadā), 322 skaņas dokumentu kopijas (par 
44 % vairāk nekā iepriekšējā gadā).

7.6. INFORMĀCIJAS UN 
KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU 
JOMAS NODROŠINĀJUMS

Ņemot vērā nepārtraukti pieaugošo informā
cijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozīmi, 
Saeimā ne tikai tiek ieviesti un uzturēti aktuāli ik
dienas darbību nodrošinoši risinājumi, bet arī ak
tīvi sekots līdzi ieviestajiem drošības risinājumiem 
pasaulē arvien biežāko informācijas tehnoloģiju 
(IT) incidentu dēļ.

Lai nodrošinātu stabilu un nepārtrauktu su
rogātfiltra (SPAM) darbību, 2018. gadā tika izvei
dots klastera risinājums, kas balstīts uz esošajām 
fiziskajām iekārtām un produkcijas vidē nodots 
2019. gada janvāra sākumā. Tika ieviesta tīkla 
monitoringa un vadības programmatūra, kas ļauj 
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uzlabot tīkla infrastruktūras drošību, izmantojot 
tam paredzēto drošības programmatūru. Regulāri 
veikta Saeimas datoru un tīkla uzraudzība.

Turpināts attīstīt iegādātā Microsoft Win-
dows operētājsistēmas centralizētās konfigurēšanas 
(MSCCM) rīka iespēju īstenošanu, un tagad tehniskie 
darbinieki var operatīvāk reaģēt uz izmaiņu nepiecie
šamību (šis risinājums nodrošina gan Micro soft lietot
ņu / programmatūras izplatīšanu, attālināti instalējot 
tās darbstacijās, gan arī trešās puses programmatūras 
jauninājumu instalēšanu centralizētā veidā). Pārskata 
periodā nodrošināta vairāk nekā 2500 problēmpie
teikumu apstrāde; uzturēta un modernizēta Saeimas 
IS lietotājiem ikdienas funkciju nodrošināšanai ne
pieciešamā datortehnika, veidojot drošu un atbilsto
ši jaunākajām programmatūras versijām aktualizētu 
stabilu darba vidi. Lai efektivizētu, optimizētu un 
padarītu mūsdienīgāku Stenogrammu un tulkošanas 
nodrošinājuma dienesta darbu, tika veikta datorizētā 
tulkošanas rīka SDL Trados iegāde un instalēšana.

2019. gadā modernizēta SSZ IS serveru apa
ratūras programmatūra, papildinot to ar virtuālo 
serveru dublēšanas programmatūru – tā nodrošina 
virtuālo serveru kopiju veidošanu un dublējumu at
jaunināšanu, serveru darbības nepārtrauktību.

Saeimas mājaslapas pilnveidojumu rezultātā 
ir palielinājies skatījumu skaits. 2019. gadā Saeimas 
mājaslapai bijuši 394 340 skatījumi, to apmeklēju
ši 205 772 lietotāji (salīdzinājumam: 2018. gadā – 
192 501; 2017. gadā – 179 297). 

7.7. PUBLISKIE IEPIRKUMI UN 
SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

2019. gadā saskaņā ar Saeimas budžetā piešķir
to finansējumu veikti preču, pakalpojumu un būv
darbu iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu liku-
mā un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu 

likumā noteiktajiem līgumcenu sliekšņiem un ie
pirkuma metodēm.

Pārskata gadā veikti 18 publiskie iepirkumi, to 
skaitā četri atklāti konkursi, 12 iepirkumi Publisko 
iepirkumu likuma 9. panta kārtībā; viena sarunu 
procedūra atbilstoši Aizsardzības un drošības jo-
mas iepirkumu likuma 6. panta trešās daļas 2. pun
kta regulējumam; viens iepirkums Aizsardzības un 
drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītās 
daļas kārtībā. Turpināts viens iepirkuma process 
2018. gadā izsludināta atklāta konkursa ietvaros.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 
19. panta trešo daļu (piemērojot nevis Publisko ie-
pirkumu likuma 9. panta noteikumus, bet Ministru 
kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumus Nr. 353 
Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to pie-
mērošanas kārtība), divas reizes organizēta tirgus iz
pēte. Kopumā tika iesniegti un izvērtēti 35 pretenden
tu piedāvājumi. Veikto iepirkumu un tirgus izpētes 
rezultātā sagatavoti un noslēgti 13 līgumi, tostarp vie
na vispārīgā vienošanās ar pieciem dalībniekiem, un 
10 vienošanās par grozījumiem iepirkumu līgumos.

Elektronisko iepirkumu sistēmas epasūtījumu 
apakšsistēmā Saeimai veikti iepirkumi par kopējo 
summu 576 336,99 eiro (ar PVN).

Atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteikta
jam publisko iepirkumu paziņojumi tiek publicē
ti Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), paredzot 
elektronisku piedāvājumu iesniegšanu un atvēršanu. 
Elektronisko iepirkumu sistēmā tiek publicēta un, ja 
nepieciešams, aktualizēta informācija arī par Saei
mas plānotajiem Publisko iepirkumu likuma 8. panta 
pirmajā daļā, 9. un 10. pantā noteiktajā kārtībā vei
camajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām.

2019. gadā nedz Iepirkumu uzraudzības biro
jā, nedz Administratīvajā rajona tiesā nav apstrīdēti 
Saeimas rīkotie iepirkumi.

Lai nodrošinātu Saeimas publisko iepirkumu 
veikšanas iekšējā regulējuma aktualitāti, 2019. gadā 
tika pārskatīts iepirkumu iekšējais tiesiskais regulē
jums, kā arī veikti priekšdarbi saistībā ar Saeimas Prezi
dija 2019. gada 20. jūnija lēmumu Par Saeimas autobā-
zes tiesiskā statusa maiņas un darbības pilnveidošanas 
nodrošināšanu – izskatīts Saeimas autobāzes aktuālo 
līgumu saraksts; Saeimas autobāzei sniegtas konsultā
cijas par 2019. gadā veicamajiem iepirkumiem (t. sk. 
par publicēšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā). 

Pārskata gadā tika nodrošināta Saeimas valdī
jumā esošo īpašumu racionāla un efektīva izmanto
šana, ievērojot nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu regulējošu normatīvo aktu prasī
bas. Nodrošināta Saeimas ēkās ierīkoto inženierko
munikāciju, sistēmu un iekārtu nepārtraukta darbī
ba, tehniskā apkope, tehniskā stāvokļa kontrole un 
profilaktiskās pārbaudes; organizēta ugunsdrošības, 
darba drošības un vides pieejamības prasību ievēro
šana; veikta Saeimas autobāzes saimniecisko funkci
ju pārņemšana.

Koordinēti un uzraudzīti telpu un teritorijas 
uzkopšanas darbi, visās Saeimas ēkās (Rīgā un Jūr
malā) uzsākta atkritumu šķirošana un nodrošināta 
tālāka šķiroto atkritumu utilizācija.

Lai pārliecinātos par ēkas tehniskā stāvokļa at
bilstību izvirzītajām būves būtiskajām prasībām par 
mehānisko stiprību un stabilitāti, 2019. gadā veikta 
Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 tehniskā stāvokļa – ne
sošo konstrukciju, logu, durvju un inženierkomu
nikāciju – apsekošana, veikta padziļināta starpstāvu 
pārseguma izpēte.

Ēkā Mazajā Trokšņu ielā 2 veikti telpu un pa
galma pārseguma atjaunošanas darbi: nodrošināta 
mūsdienīgu un higiēnas prasībām atbilstošu sanitā
ro mezglu izbūve, kā arī avārijas stāvoklī esošā pa
galma pārseguma atjaunošana un jaunas pagalma 
telpas izveide.



8. SAEIMAS FINANSĒJUMS 
UN TĀ IZLIETOJUMS
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8.1. SAEIMAS BUDŽETS
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi 

Saeima ir finansiāli patstāvīga. Tās budžeta pie
prasījums pēc izskatīšanas un apstiprināšanas 
Saeimas Prezidijā iesniedzams finanšu minis
tram iekļaušanai bez grozījumiem valsts budžeta 
likuma projektā. Par Saeimas saimniecību lemj 
Prezidijs. Finanšu rīkotājs ir Prezidijs vai tā ie
celta Saeimas amatpersona. Saeimas grāmatve
dību, izdevumu lietderību, likumību un gada 
pārskatus pārbauda Publisko izdevumu un revī
zijas komisija. 

Saeimas budžeta izdevumu tāme tiek sagatavota, 
ņemot vērā struktūrvienību priekšlikumus un Saei
mas Prezidija norādījumus. 2019. gadā tika sagatavots 
ikgadējais konsolidētais budžeta projekts un finanšu 
gada pārskats, nodrošināta iestādes saimnieciskās un 
finansiālās darbības grāmatvedības uzskaite.

Saeimai piešķirtā finansējuma ietvaros Saei
mas Administrācija nodrošināja Saeimas darbību 
un pamatfunkciju izpildi, veicot kopējā budžeta 
finanšu administrēšanu divu budžeta programmu 
izpildē, atbilstoši apstiprinātajam 2019. gada valsts 
budžetam. Pārskatā sniegtā informācija ir divu 

iestāžu – Saeimas un Saeimas autobāzes – pārskatu 
kopsavilkums. Tas ietver divas programmas:

• Saeimas darbības nodrošināšana;
• Iemaksas starptautiskajās organizācijās.

8.2. BUDŽETA LĪDZEKĻU 
IZLIETOJUMS

2019. gadā Latvijas Republikas Saeimas kopē
jie budžeta izdevumi apstiprināti 23 156 670 eiro 
apmērā, no tiem 22 704 270 eiro ir valsts budžeta 
dotācija, bet pārējie līdzekļi ir ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem. 

Saeimas finansējums un tā izlietojums 11. tabula

Finansiālie rādītāji 2018. gada 
izpilde

2019. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

Saeimas izdevumu kopsavilkums

Resursi izdevumu segšanai 20 210 787 23 156 670 20 683 357

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 545 892 452 400 517 575

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 664 895 22 704 270 20 165 782

Izdevumi – kopā 19 999 503 23 156 670 20 231 259

Uzturēšanas izdevumi 19 217 868 21 832 451 19 180 903

Kārtējie izdevumi 19 064 605 21 673 728 19 036 439

Atlīdzība 16 246 169 17 866 320 16 147 618

Atalgojums 11 790 033 12 285 717

Mēnešalga 11 313 876 11 800 460

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 444 362 440 078

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 31 795 45 179

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 4 456 136 3 861 901

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 955 511 3 082 840

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1 500 625 779 061
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Finansiālie rādītāji 2018. gada 
izpilde

2019. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

Preces un pakalpojumi 2 818 436 3 807 408 2 888 821

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 392 609 509 508

Pakalpojumi 1 765 880 1 828 735

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi 126 144 132 002

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 467 359 451 616

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 285 586 314 114

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 545 458 567 020

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 278 462 327 470

Īre un noma 62 871 36 513

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 478 156 377 069

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 220 385 211 243

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 101 353 54 278

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 156 418 111 548

Izdevumi periodikas iegādei 15 351 14 136

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 166 440 159 373

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 13 000 12 000 12 000

Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība 140 092 146 536 132 278

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 171 187 186

Kapitālie izdevumi 781 635 1 324 219 1 050 356

Pamatkapitāla veidošana 781 635 1 324 219 1 050 356

Nemateriālie ieguldījumi 204 183  210 890

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 204 183  210 890

Pamatlīdzekļi 577 452  839 466

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 7 132  536

Pārējie pamatlīdzekļi 469 775  666 276

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 100 545 172 654
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Finansiālie rādītāji 2018. gada 
izpilde

2019. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

Programma “Saeimas darbības nodrošināšana”

Resursi izdevumu segšanai 20 070 695 23 010 134 20 551 079

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 545 892 452 400 517 575

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 524 803 22 557 734 20 033 504

Izdevumi – kopā 19 859 411 23 010 134 20 098 981

Uzturēšanas izdevumi 19 077 776 21 685 915 19 048 625

Kārtējie izdevumi 19 064 605 21 673 728 19 036 439

Atlīdzība 16 246 169 17 866 320 16 147 618

Atalgojums 11 790 033 12 285 717

Mēnešalga 11 313 876 11 800 460

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 444 362 440 078

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 31 795 45 179

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 4 456 136 3 861 901

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 955 511 3 082 840

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1 500 625 779 061

Preces un pakalpojumi 2 818 436 3 807 408 2 888 821

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 392 609 509 508

Pakalpojumi 1 765 880 1 828 735

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi 126 144 132 002

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 467 359 451 616

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 285 586 314 114

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 545 458 567 020

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 278 462 327 470

Īre un noma 62 871 36 513

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 478 156 377 069

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 220 385 211 243
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Finansiālie rādītāji 2018. gada 
izpilde

2019. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 101 353 54 278

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 156 418 111 548

Izdevumi periodikas iegādei 15 351 14 136

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 166 440 159 373

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 13 000 12 000 12 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 171 187 186

Kapitālie izdevumi 781 635 1 324 219 1 050 356

Pamatkapitāla veidošana 781 635 1 324 219 1 050 356

Nemateriālie ieguldījumi 204 183 210 890

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 204 183 210 890

Pamatlīdzekļi 577 452 839 466

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 7 132 536

Pārējie pamatlīdzekļi 469 775 666 276

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 100 545 172 654

Programma “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

Resursi izdevumu segšanai 140 092 146 536 132 278

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 140 092 146 536 132 278

Izdevumi – kopā 140 092 146 536 132 278

Uzturēšanas izdevumi 140 092 146 536 132 278

Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība 140 092 146 536 132 278
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

 Rīgā  
Dokumenta datums ir tā  
elektroniskās parakstīšanas laiks Nr.2/2020 
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši Latvijas Republikas Saeimas (turpmāk tekstā „LR Saeimas”) pievienotajā 
gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu 
pārskats ietver: 

• pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance); 
• pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 

31. decembrī; 
• pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 
• naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 
• finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, 

grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu 
aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.  

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 
LR Saeimas konsolidēto finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem 
darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 
31. decembrī, saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma pamatojums 
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos 
starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas 
noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par 
konsolidētā finanšu pārskata revīziju”. 
Mēs esam neatkarīgi no LR Saeimas saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 
padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko 
Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības 
prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam 
ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas 
kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) 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. Cita informācija ietver: 

• vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 
• budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 

Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo 
finanšu pārskatu. Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu 
informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts 
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mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas 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 nekādi apstākļi, par 
kuriem šajā sakarā būtu jāziņo. 
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums 
ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „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 konsolidētajam finanšu pārskatam, un 

• vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija 
noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Vadības un personu, kurām uzticēta LR Saeima pārvalde, atbildība par konsolidēto finanšu 
pārskatu 

Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 
sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par 
nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne 
krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt iestādes spēju turpināt 
darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar iestādes spēju 
turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota 
pievienošana citai iestādei vai sadalīšana. 
Personas, kurām uzticēta pārvalde, ir atbildīgas par konsolidēto finanšu pārskata sagatavošanas 
pārraudzību. 
Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā 
nesatur kļūdu vai krāpšanas 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 ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. 
Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var 
pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, 
ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu. 
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un 
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:  
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• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt 
krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās 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 krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, 
jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu 
informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

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

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību 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 
iestādes spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, 
revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz konsolidētajā finanšu pārskatā sniegto 
informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas konsolidētajā finanšu pārskatā nav 
sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas 
pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumi 
vai apstākļi var ietekmēt iestādes darbību; 

• izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā 
skaitā pielikumā atklāto informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi 
atspoguļo  tā pamatā esošos darījumus un notikumus; 

• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par LR Saeima konsolidācijā 
iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu 
pārskatu. Mēs esam atbildīgi par LR Saeima revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. 
Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.  

Personām, kurām uzticēta LR Saeima pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par 
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par 
būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus 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 
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