PĀRSKATS PAR SAEIMAS KOMISIJU DARBU 2014.GADA ZIEMAS SESIJĀ
Ārlietu komisija
Situācija Ukrainā un darbs pie grozījumiem vairākos likumos bija Saeimas Ārlietu komisijas
uzmanības centrā aizvadītajā ziemas sesijā, uzsver komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš.
„Latvijas parlaments situācijai Ukrainā ļoti rūpīgi seko līdzi jau kopš Austrumu partnerības samita
Viļņā. Parlamentā par to karstas diskusijas bija arī ikgadējās Saeimas ārpolitikas debatēs, kas
Latvijas parlamentā notika janvāra beigās. Esam strādājuši kopā ar kolēģiem no Eiropas lietu
komisijas, un gan abas komisijas, gan Latvijas parlaments ir nācis klajā ar paziņojumiem par
situāciju Ukrainā, nosodot Krievijas Federācijas militāro agresiju Ukrainā un uzsverot Latvijas
nemainīgo atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai vienotībai,” uzsver komisijas
priekšsēdētājs.
Kā būtisku veikumu ziemas sesijā komisijas priekšsēdētājs min arī vairākus Ārlietu komisijas
atbalstītos un Saeimā pieņemtos grozījumus likumos, tostarp Diplomātiskā un konsulārā dienesta
likumā, kas noteic, ka par diplomātu var būt Latvijas pilsonis, kuram nav citas valsts pilsonības.
Tomēr izņēmuma gadījumos, ja tas nepieciešams Latvijas valsts interesēs, pēc ārlietu ministra
priekšlikuma Ministru kabinets varēs ļaut piešķirt diplomātisko rangu Latvijas pilsonim, kuram ir
citas valsts pilsonība.
Aizvadītajā sesijā Ārlietu komisijas darba kārtībā bija arī vairāki augsta līmeņa pasākumi, tostarp
Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu Ārlietu un Eiropas lietu komisiju vadītāju tikšanās organizēšana,
kas pēc O.Ē.Kalniņa ierosinājuma notika Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi. „Tā bija iespēja iepazīties ar
situāciju šajā Austrumu partnerības valstī un ar to iepazīstināt arī ziemeļu kaimiņus,” atzīmē
komisijas priekšsēdētājs.
Tāpat ziemas sesijā Ārlietu komisijas priekšsēdētājs kā NATO Parlamentārās Asamblejas (PA)
Latvijas delegācijas vadītājs NATO PA pastāvīgās komitejas sēdē Rīgā uzņēma 28 NATO valstu
parlamentu delegātus. „Arī šajā sēdē centrālais jautājums bija notikumi Ukrainā. Kopā ar pārējiem
NATO valstu parlamentāriešiem vienojāmies no savām rindām izslēgt Krieviju,” norāda O.Ē.Kalniņš,
atzīmējot, ka turpmāk lēmumu par sarunām ar Krievijas parlamenta deputātiem pieņems NATO PA
birojs.
Ārlietu komisijas vadītājs kopā ar citiem Saeimas deputātiem aizvadītajā sesijā piedalījās
Starpparlamentu konferencē par Kopējo ārējo un drošības politiku un Kopējo drošības un
aizsardzības politiku, kas Grieķijas prezidentūras ES Padomē ietvaros notika Grieķijas galvaspilsētā
Atēnās. Tajā O.Ē.Kalniņš kopā ar Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju Zandu Kalniņu-Lukaševicu
uzsvēra, ka ES ir jāsniedz vienota un spēcīga atbilde Krievijas agresijai Ukrainā, kā arī jāstiprina
Austrumu partnerības politika.
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ziemas sesijā strādāja 23 sēdēs, savukārt Demogrāfijas lietu
apakškomisijai un Nodokļu politikas apakškomisijai – katrai notika pa piecām sēdēm.
Šī gada janvārī Saeima pieņēma Budžeta komisijas virzīto likuma projektu, ar kuru Latvija līdz ar
iestāšanos eirozonā pievienojas līgumam par Eiropas Stabilitātes mehānismu. Šīs institūcijas mērķis
ir finansiāla atbalsta un stabilitātes sniegšana dalībvalstīm, kuras piedzīvo vai kurām draud smagas
finanšu problēmas, lai nepieciešamības gadījumā aizsargātu visas eirozonas un tās dalībvalstu
finansiālo stabilitāti. Tāpat pieņemts likums, kas nosaka procedūru pilnvarojumu iegūšanai, lai
Latvijas pārstāvis varētu balsot Eiropas Stabilitātes mehānisma padomēs. Atkarībā no pieņemamā
lēmuma veida Latvijas pārstāvim valdē būs jāsaņem Saeimas, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisijas vai arī MK piekrišana.
Ziemas sesijā pieņemti grozījumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā, nosakot, ka turpmāk ar
nodokli neapliks pabalstus, ko izmaksā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselībai
nodarītā kaitējuma gadījumā. Ar nodokli neapliks arī pabalstu, ja amatpersona cietusi nelaimes

gadījumā, bet nav pildījusi ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus dienesta
pienākumus, un pabalstu, kas izmaksāts, ja amatpersona, pildot dienesta pienākumus, gājusi bojā.
Budžeta komisija steidzamības kārtā virzīja arī citas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā.
Lai mazinātu nelegālo nodarbinātību dārzkopības un augļkopības nozarēs, no šī gada 1.jūnija
augļkopībā un dārzeņkopībā nodarbināto sezonas laukstrādnieku ienākumam piemēros iedzīvotāju
ienākuma nodokļa 15 procentu likmi. Jaunais nodoklis attieksies uz personām, kas no 1.aprīļa līdz
30.novembrim pie viena vai vairākiem darba devējiem strādā ne vairāk kā 65 kalendāra dienas un
kuru ienākums nepārsniedz trīs tūkstošus eiro. Maksājot šo samazināto nodokli, persona kļūs sociāli
apdrošināta pensijai, ja no visiem darba devējiem saņemtais ienākums mēnesī pārsniegs 70 eiro.
Ziemas sesijā grozīts arī nodokļu un nodevu likums. Lai atvieglotu administratīvās procedūras un
iedzīvotājiem būtu ērtāka dokumentu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā (EDS), kā arī, lai uzlabotu VID darbu sistēmas administrēšanā, noteikts, ka no
šī gada 1.jūnija EDS iesniedzamās nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs nebūs jāparaksta
elektroniski. Tāpat vairs nebūs jāslēdz līgums ar VID par EDS izmantošanu.
Savukārt, lai veicinātu otrā pensiju līmeņa līdzekļu ieguldījumu mūsu valsts tautsaimniecībā,
Saeima grozīja Valsts fondēto pensiju likumu, palielinot ieguldījumu limitu. Tādējādi būs lielāka
iespēja Latvijā izveidot uz vietējo ieguldījumu plānu līdzekļiem balstītu alternatīvo ieguldījumu
fondus, piemēram, meža un lauksaimniecības zemju, energoefektivitātes vai citās Latvijas
tautsaimniecībai svarīgās jomās, vienlaikus radot labu potenciālu sasniegt adekvātu ienesīgumu. Ar
grozījumiem arī plānots samērot fondēto pensiju shēmas dalībnieku un līdzekļu pārvaldītāju
intereses, paredzēti vairāki riska mazināšanas pasākumi otrā pensiju līmeņa dalībnieku interešu
aizsardzībai, kā noteikta prasība palielināt pārvaldītāja kapitālu.
Pavasara sesijā Budžeta komisija turpinās darbu pie Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves
likumprojekta, kas paredz ekonomikas „labajos gados” valstij veidot uzkrājumus, ko varētu
izmantot ekonomikas lejupslīdes posmā. Tāpat darba kārtībā būs Veselības aprūpes finansēšanas
likumprojekts, kas paredz ieviest valsts veselības apdrošināšanu, to sasaistot ar iedzīvotāju
ienākuma nodokļa nomaksu.
Juridiskā komisija
Atskatoties uz Juridiskās komisijas paveikto aizvadītajā ziemas sesijā, tās priekšsēdētāja Ilma
Čepāne kā vienu no būtiskākajiem darbiem min konceptuāli atbalstīto Satversmes preambulu:
„Konstitūcijas papildināšana ar skaidrojošu ievadu, kas skaidri definē Latvijas valsts pastāvēšanas
mērķus un uzsver valsts nepārtrauktību, ir īpaši aktuāla laikā, kad notiek ģeopolitiski mēģinājumi
pārzīmēt Eiropas valstu robežas. Tautas priekšstāvjiem ir skaidri jādefinē, kādas vērtības viņi
pārstāv un kuram pasaules uzskatam viņu vēlētāji jūtas piederīgi.” Komisijas vadītāja uzsver, ka
otrajā un trešajā lasījumā vēl turpināsies diskusijas par konstitūcijas ievaddaļas pilnveidošanu, taču
darbs pie tās būtu jānoslēdz vēl šī Saeimas sasaukuma laikā.
„Jautājums, kas vienmēr ir piesaistījis lielu sabiedrības uzmanību, ir bijušās Valsts drošības
komitejas dokumentu jeb tā dēvēto „čekas maisu” publiskošana. Esam nonākuši pie secinājuma, ka
šī jautājuma iesaldēšana vēl uz 30 gadiem nebūtu samērīga, taču arī nekritiska kartiņās ierakstīto
vārdu publiskošana varētu nodarīt daudz posta. Ir skaidrs, ka šī kartotēka nav pilnīga un informatoru
kartiņas nevar kalpot par pierādījumu sadarbības faktam ar padomju laika represīvo iestādi. Tādēļ
esam nolēmuši, ka sākotnēji jāveic šo materiālu zinātniskā izpēte, līdz šī informācijā pēc 2017.gada
valdības noteiktā kārtībā būs pieejama publiski,” norāda komisijas vadītāja.
Komisija šajā sesijā strādājusi, lai veiktu vairākas izmaiņas Krimināllikumā. Steidzamības kārtā
Saeima mainīja likumu, nosakot kriminālatbildību personām, kuras turpina pārdot tādas psihoaktīvās
vielas, kuru apritei piemērots pagaidu aizliegums. Reakcija uz to bija jau pirmajā dienā pēc likuma
spēkā stāšanās, kad vairums šo tirgotavu bija ciet. Ir arī vairākas citas iniciatīvas, lai noteiktu
atbildību par šo vielu lietošanu, kā arī piemērotu sodu tiem, kuri pieļauj šīs indes tirdzniecību savos
īpašumos, uzsver I.Čepāne.
Viens no jauninājumiem krimināllikumā būs arī soda noteikšana nepilngadīgu prostitūtu klientiem,
tāpat tiek pārskatīti likuma panti, kas paredz atbildību par noziedzīgiem nodarījumiem pret

dzimumneaizskaramību, tostarp paplašinot izvarošanas definīciju. Vēl viens krimināllikuma
grozījumu aspekts skar atbildību par pārkāpumiem būvniecībā un ugunsdrošībā – ņemot vērā
Zolitūdes traģēdijas mācības, plānots diferencēt atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem un
gadījumos, kad pārkāpumi izraisījuši smagas sekas un vairāku cilvēku nāvi, paredzēt iespēju
piemērot bargākus sodus, nekā likums to ļauj patlaban.
Šajā sesijā veikti arī grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz personu pret vardarbību aizsargāt arī
civilprocesa ietvaros. Ar likuma grozījumiem būtiski mainīta attieksme gan pret vardarbības
upuriem, gan vardarbības veicējiem, un mājoklis vardarbības gadījumā jāatstāj varmākam, nevis
viņa upuriem. Tiesai šādās situācijās jārīkojas nekavējoties, ne vēlāk kā nākamajā dienā lemjot par
noteiktiem ierobežojumiem vardarbības veicējam, piemēram, nosakot aizliegumu tuvoties
cietušajam un kopīgajam mājoklim. Līdzīgs regulējums pastāv arī vairākās citās Eiropas un pasaules
valstīs, kur cietušajām personām ir iespēja vērsties tiesā un lūgt noteikt ierobežojumus
vardarbīgajai personai.
Tāpat komisijas darba kārtībā šajā sesijā bija vairākas citas reformas, tostarp jauns tiesiskais
regulējums šķīrējtiesu izveidei, mantojuma tiesību modernizācija, kā arī jauna pieeja administratīvo
sodu nomaksai. Piedāvātās izmaiņas paredz - ja persona atzīst savu vainu un apņemas naudas sodu
brīvprātīgi samaksāt 10 darba dienu laikā, tas tiks samazināts par 50 procentiem.
Saeimas Juridiskajā komisijā strādā deviņi deputāti. Juridiskā komisija izveidojusi Tiesu politikas
apakškomisiju un Krimināltiesību politikas apakškomisiju.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
„Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iniciatīva par Mediju politikas nodaļas izveidi
būtiski pavirzījusies uz priekšu, un drīzumā Kultūras ministrijas informatīvo ziņojumu skatīs valdība.
Tas nozīmē, ka visi praktiskie soļi mediju politikas nodaļas izveidošana tagad ir valdības rokās:
premjerministrei Straujumas kundzei jāatrod nepieciešamais finansējums un kultūras ministrei Dacei
Melbārdei jāveic visi nepieciešamie priekšdarbi, lai izsludinātu konkursu potenciālajiem darbiniekiem.
Es ceru, ka Latvija drīzumā pievienosies pārejām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurās ir mediju
politiku veidojošas institūcijas,” akcentējot komisijas darbu 2014.gada ziemas sesijā pie Latvijas
informatīvās telpas stiprināšanas, skaidro komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.
„Komisijas darba grupa turpina strādāt pie Administratīvo pārkāpumu likuma grozījumiem, lai
precizētu apraides pārkāpumu sodu gradāciju,” akcentē komisijas priekšsēdētāja un uzsver –
pašreizējais regulējums attiecībā uz naida kurināšanu medijos nav pietiekami stingrs, un sodu apmērs
nepilda preventīvo funkciju, neierobežojot pārkāpumu atkārtošanos.
Lai atvieglotu mediju pārkāpumu fiksēšanu un pierādīšanu, Saeima trešajā lasījumā strādā pie
komisijas sagatavotajiem grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Ar tiem paredzēts
paplašināt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) pilnvaras veikt padziļinātu
mediju monitoringu un ļaut NEPLP veiktos ierakstus izmantot procedūrā pārkāpumu pierādīšanai,
informē I.Mūrniece.
Attiecībā uz žurnālistu sociālās apdrošināšanas sistēmu, kas bija viena no komisijas aktualitātēm
aizvadītajā sesijā, I.Mūrniece uzsver, ka tā jāievieš vienlaikus ar atbalsta pasākumiem mediju
nozarei.
Aizvadītās sesijas laikā komisijas deputāti ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski diskutēja arī par
televīzijas pakalpojumu sniedzēju aizsardzību pret nelegālo pakalpojumu sniedzējiem. Pēc komisijas
iniciatīvas Iekšlietu ministrijā izveidota darba grupa, kura meklēs risinājumus nelegālo televīzijas
operatoru darbības apkarošanai.
Deputātu redzeslokā bija arī Latvijas sabiedrisko mediju pieejamība latviešu diasporai, tāpat
pārrunāta arī MTG piederošā kanāla TV3 izslēgšana no Lattelecom interaktīvās televīzijas
piedāvājuma. Komisija nosūtīja vēstuli valdībai, paužot bažas par sekām, kādas ilgtermiņā var radīt
Latvijā populārākā televīzijas kanāla izslēgšana no televīzijas piedāvājuma, un aicināja valdību
nozīmēt mediatoru abpusēji pieņemama kompromisa rašanai.

Lai ieviestu Eiropas Savienības direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas
izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi komisijas
izstrādātos grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Ar šiem likuma grozījumiem paplašināts to
personu loks, kurām nepieciešamas speciālas zināšanas darbā ar bērniem, kā arī par kurām
pieprasāma izziņa no Sodu reģistra - piemēram, personām, kuras vēlas strādāt par bērnu aprūpes,
izglītības, veselības aprūpes vadītājiem un darbiniekiem.
Savukārt, diskutējot par adopcijas aktualitātēm, komisijas deputāti aicināja Labklājības ministriju
pārskatīt un palielināt atbalsta apmērus ģimenēm, kas pieņemtu bez vecāku apgādības palikušu
bērnu.
Komisijas uzmanības lokā bija arī cilvēktiesību situācija ieslodzījuma vietās. Deputāti bija
vienisprātis, lai uzlabotu virkni ar ieslodzīto tiesību nodrošināšanu saistītu jautājumu, tostarp
medicīnas aprūpi un sadzīves apstākļus, liela nozīme ir katra cietuma vadībai, uzsver I.Mūrniece.
Nākamajā sesijā komisijā plānots turpināt darbu pie Baltijas reģiona informatīvās telpas stiprināšanas,
tostarp padziļināti iepazīties ar priekšlikumu visām trim Baltijas valstīm izveidot kopīgu televīzijas
kanālu.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Strādājot pie Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas deputāti un nozaru eksperti bija vienisprātis - visos izglītības līmeņos jānodrošina
izglītības pieejamība un kvalitāte. Atskatoties uz komisijas darbu aizvadītajā ziemas sesijā, akcentē
komisijas priekšsēdētāja Dana Reizniece-Ozola.
Valstī samazinās skolēnu skaits, tādējādi viens no aktuālākajiem jautājumiem, kas komisijā tika
pārrunāts izglītības attīstības pamatnostādņu kontekstā, bija optimālākais skolu tīkls. Deputātu un
izglītības nozares pārstāvju vidū ir vienprātība, ka, plānojot skolu konsolidāciju, vispirms jāvērtē
vidusskolas, taču attiecībā uz pamatskolas klasēm Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) kopā ar
pašvaldībām jāvērtē katra novada situācija. Savukārt jaunāko klašu skolēniem jānodrošina iespēja
mācīties pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, informē komisijas priekšsēdētāja.
Arī nākamajā sesijā deputāti turpinās diskutēt par obligātā centralizētā eksāmena ieviešanu fizikā
un ķīmijā. „Gan darba devēji, gan augstākās izglītības iestādes šobrīd pauž ļoti nopietnas bažas, ka
skolēni, pabeidzot vidusskolu, dabaszinības nav apguvuši pietiekamā līmenī. Lai šo situāciju mainītu,
ir jādomā par motivējošiem pasākumiem, kā skolēniem radīt interesi par tehnisko izglītību. Vai
centralizētais eksāmens ir labākais veids, kā to darīt – diskutējams jautājums, bet deputāti bija
vienisprātis, ka viens no motivējošajiem pasākumiem tas varētu būt,” skaidro D.Reizniece-Ozola.
Vienlaikus komisijas priekšsēdētāja uzsver, ka pirms šo eksāmenu ieviešanas jānodrošina pietiekams
skaits kvalificētu fizikas un ķīmijas skolotāju: „Mēs varam, protams, no vienas puses prasīt bērniem
kārtot eksāmenu, bet no otras puses - ir jābūt pārliecībai, ka būs skolotāji, kas varēs bērnus šiem
eksāmeniem savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot.”
Savukārt par priekšlikumu aizstāt daļu no centralizētajiem eksāmeniem ar iespēju kārtot
starptautiski atzītu testēšanas institūciju pārbaudījumus, lai, piemēram, svešvalodu eksāmenos
varētu izmantot TOEFL, deputāti turpinās diskusijas, strādājot pie grozījumiem vispārējās izglītības
likumā, informē D.Reizniece-Ozola.
Komisijas priekšsēdētāja norāda, ka deputātu uzmanības lokā ir arī sporta treneru atalgojums un
pedagogu atalgojums. „Šis ir viens no mājasdarbiem izglītības ministrijai – jāizstrādā jauns pedagogu
finansēšanas modelis, kas ļautu motivētam skolotājam par labu darbu saņemt vairāk, un kas
novērstu iekšējo nevienlīdzību atalgojumā, jo tiešām „šķēres” atalgojumā ir ļoti, ļoti lielas.”
Plašas diskusijas pamatnostādņu kontekstā komisijā raisījās arī par skolas nozīmi ģimenes vērtību un
latvietības audzināšanā. „Mēs šobrīd runājam par Satversmes preambulu kā instrumentu, kuram
būtu jāstiprina valsts apziņa. Vēl svarīgāk un efektīvāk ir to darīt jau skolā,” uzsver komisijas
priekšsēdētāja.

„Runājot par kultūru, viens no svarīgākajiem jautājumiem ir finansējuma stabilitāte,” komisijas
sēdē gūtos secinājumus akcentē D.Reizniece-Ozola un uzsver: „Priekšlikums, ko deputāti atbalsta un
lūdz valdību virzīt nākamā gada budžeta kontekstā, ir atgriezties pie principa, ka Valsts
Kultūrkapitāla fondu daļēji finansētu no akcīzes nodokļa un daļēji no azartspēļu nodokļa un
nodevām.”
Tāpat komisijā tiks turpinātas diskusijas par lielo kultūras objektu attīstību, jo īpaši saistībā ar
gaidāmo valsts simtgadi 2018.gadā. „Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka ir gandrīz pabeigta, mēs visi
gaidām tās atvēršanu šī gada otrajā pusē. Diskutējot par to, kam būtu jānāk pēc tam - šobrīd
prioritāte ir Daugavas stadions, kurš vienlaikus varētu tikt izmantot gan kā sporta infrastruktūra, gan
arī Dziesmu un deju svētku nodrošināšanai,” uzsver komisijas priekšsēdētāja.
Nākamajā sesijā komisijas deputātu redzeslokā būs jautājumi, kas saistīti ar augstāko izglītību un
profesionālo izglītību. „Ir jādomā, kas ir tie mazie soļi, lai augstākās izglītības iestāžu darbu
padarītu dinamiskāku,” skaidro D.Reizniece-Ozola un informē, ka attiecībā uz profesionālo izglītību
komisija plāno pastiprināti pievērsties diskusijai par duālās izglītības principa ieviešanu, kas paredz
ciešāku darba devēju iesaisti profesionālajā apmācībā.
„Viens no svarīgākajiem kvalitatīvas izglītības faktoriem ir motivēts, labi sagatavots pedagogs.
Šobrīd katru gadu tiek sagatavoti ap 450 skolotāju, bet trešdaļa no visiem šiem jaunajiem cilvēkiem
nemaz nav motivēti kļūt par skolotājiem. Ar sistēmu kaut kas nav kārtībā, un ne vecāki, ne bērni
nav apmierināti ar izglītības kvalitāti,” skaidro komisijas priekšsēdētāja un uzsver, ka pavasara
sesijā deputāti kopā ar augstākās izglītības iestādēm, kas sagatavo jaunos pedagogus, spriedīs par
pedagogu sagatavošanas modeļa pilnveidošanu.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2014.gada ziemas sesijā noslēdza darbu pie
grozījumiem likumā „Par policiju”. Saeima šos grozījumus pieņēma galīgajā lasījumā, un tie
turpmāk policijai dos plašākas tiesības aizsargāt ģimenes vardarbībā cietušos, nekavējoties
pieņemot lēmumu par varmākas nošķiršanu. Komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis norāda, ka
šie grozījumi ievieš būtiski jaunas normas, kas palīdzēs cīņā ar vardarbību ģimenē. Līdz tiesas
lēmumam par pagaidu aizsardzību personai policija pēc mājsaimniecības izsaukuma varēs pieņemt
lēmumu nekavējoties nošķirt varmāku no sava upura. Tāpat policija varēs liegt personai, kas rada
draudus, kontaktēties ar aizsargājamo personu.
Komisija aizvadītajā sesijā arī noslēdza darbu pie jauna Apsardzes darbības likuma. Jauno
regulējumu Saeima pieņēma galīgajā lasījumā, un šis likums nosaka būtiskus jauninājumus apsardzes
iestāžu un komersantu darbībā. Izmaiņas precizē un nosaka prasības apsardzei attiecībā uz
pārrobežu skaidras naudas pārvadājumiem, sadarbības līgumiem, darba līgumiem, sertifikātiem,
speciālās atļaujas saņemšanu, pakalpojumu veidiem, kā arī apsardzes darbinieku formas tērpiem.
Līdztekus darbam ar izmaiņām likumos, komisijas deputāti arī sprieda par mūsu valsts aktuālajiem
drošības jautājumiem saistībā ar situāciju Ukrainā. Deputāti iztaujāja aizsardzības ministru
Raimondu Vējoni par valsts aizsardzības aktualitātēm, kā arī ārkārtas sēdē apmeklēja Nacionālos
bruņotos spēkus. Tāpat komisijas deputāti iepazinās ar mūsu valstij nevēlamo ārzemnieku sarakstu
veidošanu un kontroli.
Ziemas sesijā izbraukuma sēdē Aizsardzības komisijas deputāti iepazinās ar Iekšlietu ministrijas
poliklīnikas galvenajiem darbības virzieniem. Tāpat deputāti iepazinās ar poliklīnikas
struktūrvienības - Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas - veikumu. Tai ir jānodrošina
iekšlietu sistēmas amatpersonu veselības kontrole un dienesta pienākumu izpildei atbilstoša
personāla komplektēšana.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā strādā 13 deputāti. Tās pārraudzībā ir
nacionālās drošības, valsts aizsardzības, iekšlietu, tieslietu un korupcijas novēršanas jomas.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
„Aizvadītajā sesijā, strādājot ar likumprojektiem, tika rasti risinājumi vairākām problēmām mājokļu
jomā,” atskatoties uz paveikto ziemas sesijā, akcentē Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs.
Kā vienu no risinājumiem komisijas priekšsēdētājs min otrajā lasījumā Saeimā pieņemtos grozījumus
dzīvojamo māju privatizācijas likumā. „Ar likuma izmaiņām būs iespēja noteikt no jauna vai
pārskatīt līdzšinējos dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus, kas privatizācijas
procesā nereti tika noteikti pārāk lieli, nekā mājai nepieciešams. Vēl ar grozījumiem paredzēts, ka
iedzīvotājiem vairs nevajadzēs kompensēt nekustamā īpašuma nodokli par zemi mājai, kas atrodas
uz citam īpašniekam piederošas zemes,” informē S.Dolgopolovs.
Komisijas priekšsēdētājs atzīmē, ka otrajam lasījumam sagatavoti grozījumi likumā par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā, kas paredz plašāku palīdzības klāstu bērniem bāreņiem, uzsākot
patstāvīgu dzīvi, kā arī denacionalizēto māju īrniekiem. Bāreņi no pašvaldības turpmāk varēs saņemt
dzīvokļa pabalstu, lai kompensētu īrētā dzīvokļa īres maksu un izdevumus par komunālajiem
pakalpojumiem. „Šāda iespēja bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ļaus pašiem izvēlēties sev
mājokli jebkurā pašvaldībā un saņemt pabalstu, nevis, gaidot, kamēr pašvaldība piešķirs dzīvokli,
dzīvot pagaidu mītnēs, kur apstākļi bieži vien neveicina viņa jaunā vidē.”
Kā citas komisijas aktualitātes mājokļa jomā, ko plānots tālāk virzīt izskatīšanai Saeimā, komisijas
priekšsēdētājs min ieceri izbeigt dalītā īpašuma pastāvēšanu un likuma grozījumus, ar kuriem
paredzēts risināt komunālo maksājumu parādu problēmu gadījumos, kad dzīvokļa īpašums tiek
pārdots vai iegādāts izsolē.
„Nākamajā darba posmā – pavasara sesijā - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas uzmanības lokā
būs arī pašvaldību darba regulējuma pilnveidošana, tostarp paredzot pašvaldībām tiesības
brīvprātīgi apvienoties. Komisija turpinās strādāt arī pie pašvaldību referendumu regulējuma, jo vēl
jādiskutē par to, kādu jautājumu izlemšanai referendumi būtu pieļaujami,” pauž S.Dolgopolovs.
Tāpat komisija turpinās darbu pie interešu konflikta novēršanas likuma grozījumiem, kas saistīti ar
valsts kapitāla daļu pārvaldības reformas īstenošanu, kā arī izmaiņām Arhīvu likumā, ar kurām
plānots dot iespēju iestādēm un institūcijām iznīcināt papīra dokumentus, ja tie noteiktā kārtībā
pārvērsti elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē.
Komisijas priekšsēdētājs S.Dolgopolovs informē, ka šī gada ziemas sesijā komisija strādājusi 27
sēdēs, kā arī bijušas divas izbraukuma sēdes. Mājokļa jautājumu apakškomisija šajā laikā sanāca uz
piecām, bet Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija – uz divām
sēdēm. „Kopumā šajā laikā Saeimā galīgajā lasījumā pieņemti deviņi Valsts pārvaldes komisijas
virzīti likumprojekti, tostarp pilnveidoti likumi, kas regulē teritorijas attīstības plānošanu un
reģionālo attīstību,” akcentē komisijas priekšsēdētājs.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija aizvadītajā ziemas sesijā
uzsāka apjomīgu darbu pie izmaiņām zemes tirdzniecībā lauku apvidos, lai mūsu valstī sekmētu
lauksaimniecisko ražošanu, norāda komisijas priekšsēdētājs Jānis Ozoliņš.
„Zeme ir mūsu valsts pamatvērtība un nacionālā bagātība, tāpēc nedrīkstam ļaut to tik viegli
izsaimniekot. Ar izmaiņām likumos plānojam noteikt, ka priekšroka zemes iegādei laukos būs tiem
cilvēkiem, kas nodarbojas tieši ar lauksaimniecību, nevis tiem, kas gūst peļņu, tikai pērkot un
pārdodot zemi. Vēlamies, lai iedzīvotāji zemi izmantotu maksimāli lauksaimniecības produkcijas
ražošanai. Komisijas deputātiem, protams, turpmākajos mēnešos šajā likumprojektā vēl būs
jāiegulda pamatīgs darbs,” skaidro J.Ozoliņš.
Komisijas priekšsēdētājs akcentē, ka aizvadītajā sesijā īpaši aktuāli sabiedrībā bija enerģētikas
jautājumi - gаn par elektrības cenām, gan riskiem attiecībā uz gāzes tirgus atvēršanu.

„Līdz nākamā gada janvārim, kamēr notiek elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām,
esam nodrošinājuši fiksētu elektrības cenu, lai paliktu līdzšinējie tarifi. Runājot par gāzes tirgu,
esam pieņēmuši regulējumu, lai pēc trim gadiem, kad beidzas Latvijas Gāzes privatizācijas līgums,
būtu iespēja izvēlēties arī citu piegādātāju, ja tas iedzīvotājiem un valstij ir izdevīgāk. Šis darbs ir
izdarīts, un es ļoti optimistiski skatos uz priekšu – mums būs alternatīvas gāzes piegādei, jo tas ir
tikai laika jautājums,” uzskata J.Ozoliņš.
Komisija veikusi arī virkni pasākumu, lai mazinātu birokrātisko slogu uzņēmējiem, tostarp ieviesta
ārkārtas dividenžu izmaksas iespēja. Komisijas priekšsēdētājs norāda, ka jau no šī gada 1.jūlija
uzņēmēji sava biznesa attīstībai varēs izmaksāt ārkārtas dividendēs ne vairāk kā 85 procentus no
uzņēmuma peļņas. Tāpat stiprināta patērētāju tiesību aizsardzības joma, Saeimai galīgajā lasījumā
atbalstot vairākus Tautsaimniecības komisijas sagatavotos likumu grozījumus, kas pastiprina reklāmu
uzraudzību un aizsargā patērētājus no negodīgas komercprakses.
J.Ozoliņš uzsver, ka nozīmīgs darbs padarīts arī būvniecības procesa uzraudzības pastiprināšanas
jomā: „Izstrādājām regulējumu, lai pastiprinātu valsts kontroli būvniecības procesos. Plānots, ka šo
uzraudzību veiks Būvniecības valsts kontroles birojs, kurš pārbaudīs un kontrolēs sabiedriskās ēkas ar
ietilpību vairāk nekā 100 cilvēkiem.”
Kā vienu no galvenajiem darbiem nākamajā sesijā komisijas priekšsēdētājs nosauc izmaiņas
maksātnespējas regulējumā. „Ņemot vērā, ka šī likumprojekta galīgajam lasījumam iesniegti daudz
priekšlikumu, plānojam tos jautājumus, kas skar privātpersonas, noteikti izskatīt pirmos. Ir arī
sarežģītāki priekšlikumi, piemēram, par administratoru vai tiesu izpildītāju statusu un pilnvarām,
tāpēc tie var aizņemt daudz ilgāku laiku,” informē J.Ozoliņš.
Runājot par ekonomikas situāciju Latvijā un citviet Eiropā, komisijas priekšsēdētājs akcentē, ka
pašlaik starptautiskajā mērogā prognozes par ekonomikas izaugsmi mūsu valstij tiek vērtētas kā
visaugstākās eirozonā. „Respektīvi, mēs augsim visstraujāk gan šogad, gan prognozes nākamajam
gadam ir pietiekoši labas, lai varētu teikt, ka attīstāmies visātrāk starp Eiropas Savienības
dalībvalstīm,” uzsver J.Ozoliņš.
Sociālo un darba lietu komisija
Pensiju indeksācijas atjaunošana, kā arī likumdošanas iniciatīva pilnīgam psihoaktīvo vielu
tirdzniecības aizliegumam - šīs divas likumdošanas iniciatīvas, atskatoties uz komisijas darbu ziemas
sesijā, kā būtiskākās uzsver Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.
„Pēc pensiju indeksācijas iesaldēšanas krīzes periodā esam atgriezušies pie stabilas indeksācijas
kārtības. Pārskatot pensijas, turpmāk tiks ņemta vērā gan inflācija, gan algu pieaugums valstī.
Labklājības ministrijas aprēķini liecina, ka oktobrī vecuma pensijas varētu pieaugt par vidēji
septiņiem eiro,” atzīst A.Barča.
Kā uzsver komisijas priekšsēdētāja, būtisks jauninājums ir tas, ka turpmāk plānots indeksēt tikai
zināmu pensijas daļu. „Oktobrī tiks indeksēta pensijas daļa, kas nepārsniedz 285 eiro. Tādējādi
liekam uzsvaru tieši uz nelielo pensiju pieaugumu, lai ierobežota budžeta apstākļos varam sniegt
lielāku atbalstu mazāk nodrošinātajiem pensionāriem,” skaidro A.Barča, piebilstot, ka „indeksācijas
griesti” neattieksies un politiski represētajām personām, cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
Komisijas priekšsēdētāja skaidro – lai arī indeksācija būs tikai oktobrī, bija būtiski jauno kārtību
noteikt jau šobrīd, lai pensionāri būtu droši par gaidāmo pieaugumu, bet Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra pagūtu pielāgot programmatūru.
Pensiju likuma grozījumi paredz, ka turpmāk indeksēs tās pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 50
procentus no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī, ņemot vērā
faktisko patēriņa cenu indeksu un 25 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas indeksa.
Viena no svarīgākajām likumdošanas iniciatīvām komisijas darba kārtībā ir un arī nākamajā sesijā
būs visaptverošs psihoaktīvo augu maisījumu aizliegums. A.Barča uzsver, ka attiecībā uz
sintezētajām narkotiskajām vielām plānots atteikties no principa, ka atļauts ir tas, kas nav aizliegts:

„Gribam panākt, ka pierādīšanas nasta no valsts pāriet uz tirgotāju pleciem, ka tirgotājam
jāgarantē, ka viņa prece nav kaitīga.”
Kombinācijā ar bargiem kriminālsodiem varēs panākt, ka šīs vielas pazūd no legālā tirgus, taču ar
likumu nevar izmainīt to, ka „spaisa” smēķēšana ir sociāla problēma un, pirmkārt, jācīnās ar tās
iemesliem, norāda A.Barča, atzīstot: pedagogiem, policijai un atbildīgajiem dienestiem daudz
vairāk jāstrādā ar pašiem jauniešiem un viņu ģimenēm, tāpat būtu svarīgi skolās atsākt pasniegt
veselības mācību.
Vienlaikus komisijas vadītāja uzsver – arī līdz šim atbildīgo dienestu rokās ir bijis pietiekami plašs
instrumentu klāsts, lai cīnītos ar šo rūpalu, un, piemēram, Liepājā ir izdevies panākt, ka „spaisa”
bodīšu vairs nav. „Regulāros reidos vienā komandā strādājot nodokļu administrācijai, darba
inspekcijai, ugunsdzēsējiem, valsts un pašvaldības policijai, Liepāju ir izdevies atbrīvot no atklātas
šo vielu tirdzniecības,” norāda komisijas priekšsēdētāja uzsverot – daudz atkarīgs no katras
pašvaldības dienestu iniciatīvas un spējām sadarboties.
Runājot par nākamās sesijas aktualitātēm, A.Barča norāda, ka komisijas darba kārtībā būs Darba
likuma grozījumi, kas paredz jaunus pienākumus, atbildību un tiesības darba ņēmējiem un darba
devējiem, brīvprātīgā darba regulējums, kā arī plašāki smēķēšanas ierobežojumi.
Publisko izdevumu un revīzijas komisija
Aizvadītajā ziemas sesijā Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija koncentrējās uz
revīzijas funkcijas veikšanu Saeimā. Šo trīs mēnešu laikā komisija vērtēja vairāku Saeimas
struktūrvienību darbības likumību un lietderību, tostarp Caurlaižu biroja, Autobāzes un
Informācijas nodaļas darbību, norāda komisijas priekšsēdētāja Elīna Siliņa.
Pērn Saeimā tika veikts informācijas sistēmu audits, kurā tika sniegti vairāki ieteikumi, tajā skaitā
izstrādāt informācijas sistēmu pārvaldības vidēja termiņa attīstības dokumentu, noteikt
sasniedzamos mērķus, uzdevumus un rezultatīvos rādītājus. Līgums ar auditoriem paredzēja, ka
2013.gada beigās ir jāveic pēcaudits, lai varētu pārliecināties – cik lielā mērā Saeimas Kanceleja ir
ieviesusi ieteikumus.
„Jāsecina, ka konstatēto nepilnību novēršana ir uzsākta un vērojamas pozitīvas tendences.
Piemēram, Informācijas nodaļa ir apkopojusi datus par struktūrvienību attīstības plāniem IT jomā,
veikusi lietotāju vajadzību un apmierinātības aptauju, uzsākusi darbu pie informācijas sistēmu
attīstības stratēģijas projekta. Tomēr joprojām jājautā – vai visas šīs aktivitātes spēs novērst
problēmu, ka IT atbalsts tiek organizēts nošķirti no kopējām Saeimas darbības vajadzībām. Bez
kvalitatīvas Saeimas administrācijas vidēja termiņa stratēģijas, kurā būtu noteikti iestādes mērķi,
uzdevumi un rezultatīvie rādītāji, visi pakārtotie dokumenti, tajā skaitā IT attīstības stratēģija un
procesi, darbosies atrauti no kopējiem iestādes mērķiem,” kritiska ir komisijas priekšsēdētāja
E.Siliņa.
Ziemas sesijas sākumā komisija aicināja Saeimas Autobāzi informēt par sniegto pakalpojumu
apjomu pagājušajā gadā, kā arī informēt par 2012.gada pārskata revīzijas ietvaros zvērināta
revidenta sniegto ieteikumu ieviešanas gaitu, veiktajiem optimizācijas pasākumiem un
uzlabojumiem darba laika uzskaitē. Komisija atzinīgi novērtēja atsevišķus Saeimas Autobāzes
veiktos pasākumus darbības sakārtošanā, piemēram, ieviesto remontdarbnīcas strādnieku darba
uzskaites sistēmu, izstrādāto struktūrvienības vidēja termiņa darbības stratēģiju, kā arī
automašīnu un cilvēkresursu optimizāciju.
„Autobāzes paveiktais 2013.gadā ir uzteicams, tomēr, kopumā vērtējot autotransporta
izmantošanas kārtību Saeimā, uzskatu, ka komisijas izveidotajai darba grupai, kas sagatavos
ikgadējā ziņojuma projektu, būs jāpārbauda ne tikai transporta izmantošanas intensitāte un
likumība, bet jāveic arī pastāvošās transporta izmantošanas sistēmas nopietns izvērtējums, lai
gūtu pārliecību, ka 2013.gadā Saeimas autobāzē iztērētie 2,5 miljoni eiro ir racionālākais veids, kā
nodrošināt transporta pakalpojumus Saeimā,” par uzsāktajiem darbiem informē E.Siliņa.
„Ziemas sesijā komisijas darba grupa Prezidija uzdevumā ir sagatavojusi ikgadējo ziņojumu par
deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas piešķiršanas un izmaksas

likumīgumu 2013.gadā. Ieskicējot darba grupas rezultātu, vēlos norādīt, ka tiks sniegti ieteikumi
gan Saeimas Prezidijam, gan Saeimas Kancelejas Finanšu nodaļai,” skaidro komisijas
priekšsēdētāja.
Lai pārliecinātos, ka caurlaižu izsniegšanā Saeimā tiek ievērotas gan fizisko personu datu
aizsardzības, gan drošības prasības, komisija vērtēja Caurlaižu biroja darbību. „Lai gan datu
apstrādes sistēmas reģistrācijas un iekšējās kārtības definēšanas prasības ir ievērotas, tomēr pēc
komisijas sēdes saglabājas neskaidri jautājumi par fizisko personu datu glabāšanu un aizsardzību
Saeimā, kurus esam lūguši skaidrot Datu valsts inspekcijai,” vērtē E.Siliņa.
2014.gada ziemas sesijā komisija reaģēja uz publiskajā telpā izskanējušām bažām par pārlieku
lieliem izdevumiem gaidāmās Latvijas prezidentūras pasākumu nodrošināšanai 2015.gadā, kā arī
aicināja prezidentūras sekretariātu informēt par būtiskākajām izdevumu pozīcijām, plānotajiem
pasākumiem un līdzekļu ekonomiju.
„Uzklausot sekretariāta pārstāvju informāciju, diemžēl jāsecina, ka krīzes periodā esam tik ļoti
novājinājuši valsts pārvaldi, ka šobrīd nepieciešami lieli ieguldījumi cilvēkresursos, lai kaut cik
pienācīgā līmenī spētu noorganizēt prezidentūras pasākumus,” norāda komisijas priekšsēdētāja.
„Kārtība, kad katrai dalībvalstij prezidentūras organizācijas risinājumi ir jārod no jauna, ir
smagnēja un neefektīva. Lai iegūtu informāciju par organizēšanas pamatprincipiem, atbildīgajām
iestādēm ir jāveic liels papildu darba apjoms, no kura varētu izvairīties, izstrādājot visaptverošas
prezidentūras organizācijas vadlīnijas un apkopojot citu valstu pieredzi. Virzība uz ekonomisku,
modernu un caurskatāmu prezidentūras organizēšanu varētu būt viens no būtiskākajiem Latvijas
pienesumiem Eiropas Savienībā,” akcentē E.Siliņa.
Ziemas sesijā komisija izvērtēja Latvijas Nacionālā operas (LNO) veiktā audita rezultātus. Komisija
bija pārsteigta par to, ka tik būtiskas finanšu uzskaites nepilnības zvērināti revidenti nebija
atklājuši jau iepriekšējos gados. Ņemot vērā konstatēto nepilnību nozīmīgumu un to, ka tās nav
novērstas ilgstoši, komisija aicināja Valsts kontroli pastiprināti pievērst uzmanību
kapitālsabiedrības grāmatvedības uzskaitei un iespēju ieplānot tajā likumības revīziju. Tāpat
komisija aicināja Kultūras ministriju vērsties Finanšu ministrijā un Latvijas zvērinātu revidentu
asociācijā ar aicinājumu pārbaudīt to zvērinātu revidentu darba kvalitāti, kuri ilgstoši
nekonstatēja būtiskas LNO finanšu uzskaites nepilnības.
Ņemot vērā kļūdu un nepilnību skaitu, ko regulāri konstatē Valsts kontrole publiskā sektora
kapitālsabiedrību pārskatos, par kuriem atzinumus snieguši zvērināti revidenti, komisijā arvien
biežāk izskan šaubas par šobrīd esošās zvērinātu revidentu sistēmas efektivitāti un profesionalitāti
publiskajā sektorā.
„Piemēram, 2014.gada ziemas sesijā komisija vērtēja Valsts kontroles revīzijas rezultātus Jelgavas
pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībā, un jāsecina, ka arī šajos uzņēmumos zvērināti revidenti
varēja savlaikus identificēt vismaz daļu no tām problēmām, kuras konstatēja Valsts kontrole. Šeit
ir jāvērtē sistēma kopumā – šobrīd izskatās, ka zvērināti revidenti, revidējot gada pārskatus,
pārbauda tikai grāmatvedības uzskaites pareizību un nepievērš uzmanību citiem blakus
jautājumiem, lai gan papildu jautājumu pārbaudes prakse būtu tikai apsveicama. Kā piemēru varu
minēt Publisko izdevumu komisijas organizēto iepirkumu par Saeimas 2013.gada pārskata
pārbaudi. Organizējot iepirkumu, komisija darba uzdevumā jau paredzēja noteiktu papildu
jautājumu pārbaudi. Jau iepriekš esmu norādījusi, ka sistēma, kad par zvērināta revidenta
pakalpojumiem maksā pašvaldība, kurai ir nepieciešams pozitīvs atzinums, nav pareiza un būtiski
mazina objektivitāti,” kritiska ir komisijas priekšsēdētāja.
Ziemas sesijā komisija arī regulāri vērtēja Valsts kontroles likumības revīziju rezultātus, tostarp
par plānošanas reģionu darbības efektivitāti, pedagogu atlīdzības sistēmas likumību, Valsts meža
dienesta strukturālo reformu pamatotību, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta rīcību ar izņemtajām
un konfiscētajām mantām.
„2014.gada pavasara sesijā noteikti aktualizēsim jautājumu par zvērinātu revidentu darbu
pašvaldībās un publiskā sektora kapitālsabiedrībās, un aicināsim Finanšu ministriju un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju diskutēt par šiem jautājumiem,” norāda E.Siliņa.

Sabiedrības saliedētības komisija
Ar Saeimas sabiedrības saliedētības atbalstu aizvadītajā ziemas sesijā Latvijas parlamentā notika
pirmā svinīgā ceremonija, kurā Pilsonības likumā noteikto solījumu par uzticību Latvijas Republikai
deva 30 Latvijas pilsonības pretendenti. Gatavojoties šim nozīmīgajam notikumam, komisijas
deputāti tikās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvjiem, lai pārrunātu naturalizācijas
procesa aktualitātes.
Aizvadītajā sesijā komisija vairākas sēdes veltīja jautājumam par latviešu diasporu un nākamā gada
valsts budžeta finansējumu Latvijas valsts un sabiedrības saiknes ar diasporu stiprināšanai. Deputāti
sēdēs tikās ar latviešu diasporas organizāciju vadību un atbildīgo institūciju pārstāvjiem, lai
pārrunātu arī sadarbības uzlabošanas iespēju. Ar komisijas atbalstu šī gada budžetā tika panākta
finansējuma piešķiršana Sabiedrības integrācijas fondam diasporas un Latvijas bērnu kopīgo vasaras
nometņu organizēšanai.
Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti ziemas sesijā tikās arī ar ukraiņu diasporas pārstāvjiem,
lai pārrunātu situāciju Ukrainā un Krievijas agresiju šajā valstī. Tāpat komisija tikās ar Valsts
valodas centra pārstāvjiem un pārrunāja jautājumus par latviešu valodu kā sabiedrības saliedētības
pamatu un uzraudzības un kontroles nodrošināšanu valodas lietošanas jomā.
Komisija pirms pirmā lasījuma izskatīja likumprojektu „Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”.
Tāpat komisijas deputāti izbraukuma sēdēs iepazinās ar Nacionālā integrācijas centra darbību un
Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību asociācijas darba apstākļiem.
Aizvadītajā sesijā Sabiedrības saliedētības komisija sanāca uz 13 sēdēm.
Eiropas lietu komisija
„Notikumi Ukrainā un Eiropas Komisijas jauniešu garantijas iniciatīvas īstenošana Latvijā līdzās
pastāvīgajam darbam pie Latvijas nacionālo pozīciju apstiprināšanas par mūsu valstij nozīmīgiem
jautājumiem bija Saeimas Eiropas lietu komisijas uzmanības lokā aizvadītajā ziemas sesijā,”
uzsver komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica.
„Ņemot vērā Krievijas veikto bezprecedenta agresiju Ukrainā, ir loģiski, ka aizvadītajā sesijā
komisijas dienas kārtībā dominēja jautājums par situāciju šajā valstī. Komisija vairākkārt asi
nosodīja Krievijas agresiju Ukrainā, pretlikumīgo Krimas aneksiju, kā arī pauda atbalstu Ukrainas
teritoriālajai nedalāmībai un uzsāktajam ceļam uz integrāciju Eiropas Savienībā. Notikumi attīstās
dramatiski un strauji, tāpēc reaģējām operatīvi un sanācām arī uz vairākām ārkārtas sēdēm, kurās
kopā ar Ārlietu ministrijas pārstāvjiem analizējām situāciju Ukrainā un lēmām, kādu nostāju
Latvijai paust Eiropas Savienības līmenī,” uzsver komisijas priekšsēdētāja.
Eiropas lietu komisija jautājumā par situāciju Ukrainā iesaistās trīs līmeņos, skaidro Z.KalniņaLukaševica, proti, līdzdarbojoties Latvijas nostājas izstrādē un dodot mandātu Latvijas pārstāvjiem
Briselē Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomē un Eiropadomē lemt par ES reakciju uz Krievijas
agresiju, veidojot Latvijas parlamenta nostāju, kā arī paužot mūsu valsts pozīciju dažādos ES
līmeņa parlamentāriešu forumus. Kā piemēru komisijas priekšsēdētāja min mēneša sākumā
Grieķijā notikušo Starpparlamentu konferenci par Kopējo ārējo un drošības politiku un Kopējo
drošības un aizsardzības politiku, kur debašu sesijā ar ES Augsto pārstāvi ārlietās un drošības
politikas jautājumos Ketrīnu Eštoni (Catherine Ashton) akcentējusi nepieciešamību sniegt vienotu
atbildi Krievijai, lai atturētu to turpināt agresīvo ekspansiju Austrumeiropā.
Atskatoties uz parlamenta ziemas sesiju, Z.Kalniņa-Lukaševica ar gandarījumu uzsver darbu pie
jauniešu garantijas iniciatīvas īstenošanas mūsu valstī. „Latvija ir līdere jauniešu garantijas
īstenošanā, jo ir viena no pirmajām, kas iniciatīvu veiksmīgi sākusi jau šī gada sākumā. Tas
apliecina, ka Latvija var - mēs spējam būt līderi Eiropas Savienībā,” akcentē komisijas
priekšsēdētāja un uzsver, ka jauniešu garantijas iniciatīvas īstenošana ir vitāla Latvijas jauniešiem
un ekonomikai kopumā, tostarp jauniešu emigrācijas mazināšanai.

Jauniešu garantija ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas paredz visiem jauniešiem vecumā no 15 līdz
24 gadiem, kas reģistrējas nodarbinātības dienestā, četru mēnešu laikā iespēju saņemt darba,
apmācību vai praktisku apmācību piedāvājumu. Tāpat Jauniešu garantijas ietvaros atbalsts tiek
sniegts jauniešiem arī citās vecumu grupās.
Tāpat aizvadītajā sesijā komisija veica pastāvīgo darbu pie Latvijas nacionālo pozīciju
apstiprināšanas visdažādākajās jomās. Kā piemēru Z.Kalniņa-Lukaševica min pozīciju, kas noteic –
Latvija iestājas par to, lai ES ieviestu obligātu izcelsmes marķēšanas sistēmu gaļai, ko izmanto kā
sastāvdaļu fasētos pārtikas produktos. Tāpat komisija apstiprināja Latvijas nostāju, kas vēlreiz
apliecina mūsu valsts ikgadējo negatīvo nostāju pret ģenētiski modificētu augu audzēšanas
izplatību ES. „Šie piemēri labi ataino Briselē pieņemto lēmumu tiešo ietekmi uz ikviena Latvijas
iedzīvotāja ikdienu,” saka komisijas priekšsēdētāja.

