
2014. GADA 
PUBLISKAIS PĀRSKATS

2015 



Latvijas Republikas Saeimas 2014. gada pārskats

2

Saturs
1. LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

1 .1 . 11 . Saeimas deputāti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
1 .2 . 12 . Saeimas deputāti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
1 .3 . Saeimas Prezidijs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
1 .4 . Saeimas frakcijas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
1 .5 . Saeimas komisijas un apakškomisijas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

2. SAEIMAS LIKUMDOŠANAS DARBS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
2 .1 . Likumprojekta pieņemšanas gaita  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
2 .2 . Saeimai iesniegtie likumprojekti un pieņemtie likumi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
2 .3 . Saeimai iesniegtie lēmumu projekti un Saeimas pieņemtie paziņojumi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
2 .4 . Saeimas sesijas un sēdes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
2 .5 . Saeimas sēžu stenogrammas un videotranslācija   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

3. PARLAMENTĀRĀ UZRAUDZĪBA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
3 .1 . Deputātu pieprasījumi un jautājumi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
3 .2 . Ministru kabineta locekļu un tiesībsarga ziņojumi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

4. ĀRPOLITISKĀ DARBĪBA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
4 .1 . Valsts, oficiālās un darba vizītes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
4 .2 . Deputātu grupas sadarbībai ar citu valstu parlamentiem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
4 .3 . Delegācijas starptautiskajās organizācijās  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
4 .4 . Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē (2015 . gada pirmā puse)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

5. SABIEDRISKI NOZĪMĪGI PASĀKUMI SAEIMĀ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
5 .1 . Tematiskas konferences un diskusijas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
5 .2 . Informatīvi izglītojoši pasākumi jauniešiem .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
5 .3 . Akcijas, pasākumi un izstādes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
5 .4 . Svinīgie pasākumi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

6. DIALOGS AR SABIEDRĪBU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
6 .1 . Saeimas darba atspoguļojums  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
6 .2 . Saeimas apmeklētāju dinamika  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

7. SAEIMAS DARBA NODROŠINĀŠANA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
7 .1 . Personāla vadība  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
7 .2 . Jaunie projekti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
7 .4 . Tulkojumu nodrošinājums  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
7 .5 . Dokumentu plūsmas nodrošinājums  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
7 .6 . Informatīvais un tehniskais nodrošinājums  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
7 .7 . Publiskie iepirkumi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
7 .8 . Saeimas teritorijas, ēku un telpu apsaimniekošana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
7 .9 . Izsniegto caurlaižu, akreditācijas karšu, atļauju un pieteikumu statistika  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

8. SAEIMAS FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
8 .1 . Saeimas budžets .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
8 .2 . Budžeta līdzekļu izlietojums  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Neatkarīga revidenta ziņojums .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81



LATVIJAS REPUBLIKAS 
SAEIMA



Latvijas Republikas Saeimas 2014. gada pārskats

4

1. LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

Latvijas Republikas Saeima tiek ievēlēta uz četriem gadiem vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklā-
tās un proporcionālās vēlēšanās . Saeimā var ievēlēt katru pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā 
ir vecāks par divdesmit vienu gadu, savukārt tiesības vēlēt Saeimu ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, 
kuri vēlēšanu dienā sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu .

Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem – deputātiem, kuru mandātus (pilnvaras) apstiprina 
Saeima . Saeimas locekļa pilnvaras iegūst Saeimā ievēlēta persona, ja tā Saeimas sēdē dod svinīgu solījumu . 

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

Deputātu darbību nodrošina Saeimas Kancelejas struktūrvienības, Juridiskais birojs, Sabiedrisko attie-
cību birojs, Starpparlamentu attiecību birojs, Saeimas frakciju un komisiju darbinieki, kā arī deputātu palīgi .

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

11 . Saeima tika ievēlēta 2011 . gada 17 . septembrī ārkārtas vēlēšanās, jo, pamatojoties uz Latvijas 
Republikas Satversmes 48 . pantu, Valsts prezidents 2011 . gada 28 . maijā ierosināja 10 . Saeimas atlaišanu 
[referendumā par 10 . Saeimas atlaišanu piedalījās 689 988 (44,73 %) balsstiesīgie pilsoņi, un par Saeimas 
atlaišanu nobalsoja 94,3 % referenduma dalībnieku] .

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 13 . pantu 11 . Saeimas pilnvaras beidzās 2014 . gada 4 . no-
vembrī, kad uz pirmo sēdi sanāca jaunievēlētā Saeima . 

12 . Saeimas vēlēšanas notika 2014 . gada 4 . oktobrī, un tajās piedalījās 913 491 jeb 58,85 % balss-
tiesīgo pilsoņu . CVK Saeimas vēlēšanām bija saņēmusi 13 deputātu kandidātu sarakstus (11 kandidātu 
sarakstus iesniedza politiskās partijas, divus – politisko partiju apvienības*), bet iekļūšanai parlamentā 
nepieciešamo piecu procentu barjeru pārvarēja sešas partijas un partiju apvienības – “Saskaņa” sociāl-
demokrātiskā partija, partija “VIENOTĪBA”, Zaļo un Zemnieku savienība, Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Latvijas Reģionu apvienība un partija “No sirds Latvijai” .

1.1. 11. Saeimas deputāti
Saeimas deputātu sastāvs var mainīties Saeimas kārtības rullī paredzētajos gadījumos, tostarp depu-

tātam ir tiesības nolikt deputāta mandātu uz Ministru prezidenta, 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 ie-
stāties Saeimas sastāvā nākamo kandidātu un paziņo par to Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai . 
Komisija pārbauda vēlēšanu materiālus un par pārbaudes rezultātiem ziņo Saeimai, kas pēc tam lemj par 
minētā kandidāta deputāta pilnvaru apstiprināšanu . 

* 12 . Saeimas vēlēšanām iesniegtie kandidātu saraksti, ziņas par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmas un statistika 
pieejama CVK tīmekļa vietnē www .cvk .lv sadaļā “12 . Saeimas vēlēšanas/Kandidātu saraksti, programmas, ziņas par kan-
didātiem, statistika” .

http://www.cvk.lv
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2014 . gadā 11 . Saeimas deputātu sastāvā notika šādas izmaiņas:
• 23 . janvārī Inesei Aizstrautai, Jurim Vectirānam un Arvilam Ašeradenam apstiprināja deputā-

ta pilnvaras uz laiku, kamēr Jānis Dūklavs, Uldis Augulis un Ina Druviete pilda ministra amata 
pienākumus, savukārt atjaunoja deputāta mandātu Valdim Dombrovskim, Ilzei Viņķelei un 
Artim Pabrikam, kuri bija nolikuši deputāta mandātu uz laiku, kamēr strādāja valdībā; depu-
tāta pienākumus beidza pildīt Rasma Kārkliņa un Liene Liepiņa;

• 30 .  janvārī Leldei Stumbrei apstiprināja deputāta mandātu uz laiku, kamēr deputāts Einārs 
Cilinskis pilda vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata pienākumus; Dainai 
Kazākai piešķīra pastāvīgo deputāta mandātu, jo Edmunds Sprūdžs neatjaunoja 11 . Saeimas 
deputāta mandātu;

• 6 .  februārī Jānim Strazdiņam apstiprināja deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr deputāts Rai-
monds Vējonis pilda aizsardzības ministra amata pienākumus;

• 20 . martā Lelde Stumbre beidza pildīt Saeimas deputātes pienākumus, jo deputāta mandātu at-
jaunoja Einārs Cilinskis, kurš bija nolicis deputāta mandātu uz ministra amata pildīšanas laiku;

• 10 . aprīlī apstiprināja deputāta mandātu Gatim Sprūdam, jo deputāta mandātu nolika Kārlis 
Krēsliņš, un deputāta mandātu uz laiku – Guntai Liepiņai, kamēr deputāts Romāns Naudiņš 
pilda vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata pienākumus;

• Artis Pabriks, Iveta Grigule un Valdis Dombrovskis nolika deputāta mandātu, jo tika ievēlēti 
Eiropas Parlamentā . Viņu vietā 5 . jūnijā Saeimas deputāta pilnvaras apstiprināja Lienei Liepi-
ņai, Mārim Kučinskim un pastāvīgo deputāta mandātu piešķīra Arvilam Ašeradenam; Ilzei 
Verginai apstiprināja deputāta mandātu uz laiku, kamēr izglītības un zinātnes ministra amata 
pienākumus pilda Ina Druviete .

11. Saeimas depuāti 2014. gada 30. oktobrī
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Saeimas deputāti 2014. gadā (11. Saeimas darbības beigās) 1. tabula

Dzintars Ābiķis Solvita Āboltiņa Jānis Ādamsons Valērijs Agešins

Inese Aizstrauta Arvils Ašeradens Aija Barča Andris Bērziņš

Gaidis Bērziņš Guntars Bilsēns Inita Bišofa Inga Bite

Augusts Brigmanis Andris Buiķis Boriss Cilevičs Einārs Cilinskis

Irina Cvetkova Ilma Čepāne Lolita Čigāne Edmunds Demiters

Sergejs Dolgopolovs Jānis Dombrava Raivis Dzintars Rihards Eigims

Andrejs Elksniņš Kārlis Eņģelis Oļegs Hļebņikovs Gunārs Igaunis

Marjana Ivanova-
Jevsejeva

Aleksandrs Jakimovs Viktors Jakovļevs Andrejs Judins

Jānis Junkurs Nikolajs Kabanovs Zanda Kalniņa-Lukaševica Ojārs Ēriks Kalniņš

Daina Kazāka Jānis Klaužs Andrejs Klementjevs Ivans Klementjevs

Māris Kučinskis Dzintars Kudums Janīna Kursīte-Pakule Vilnis Ķirsis

Inese Laizāne Ainars Latkovskis Ilmārs Latkovskis Jeļena Lazareva

Atis Lejiņš Inese Lībiņa-Egnere Ingmārs Līdaka Gunta Liepiņa

Liene Liepiņa Valdis Liepiņš Aleksejs Loskutovs Igors Meļņikovs

Sergejs Mirskis Ināra Mūrniece Vladimirs Nikonovs Ņikita Ņikiforovs

Klāvs Olšteins Vitālijs Orlovs Jānis Ozoliņš Imants Parādnieks

Igors Pimenovs Līvija Plavinska Vineta Poriņa Sergejs Potapkins

Dzintars Rasnačs Romualds Ražuks Jānis Reirs Dana Reizniece-Ozola

Vladimirs Reskājs Ivans Ribakovs Inguna Rībena Artūrs Rubiks

Raimonds Rubiks Gunārs Rusiņš Aleksandrs Sakovskis Kārlis Seržants

Elīna Siliņa Edvards Smiltēns Gatis Sprūds Dāvis Stalts

Jānis Strazdiņš Jānis Tutins Jānis Upenieks Jānis Urbanovičs

Viktors Valainis Inga Vanaga Juris Vectirāns Ilze Vergina

Juris Viļums Ilze Viņķele Jānis Vucāns Dzintars Zaķis

Ivars Zariņš Valdis Zatlers Mihails Zemļinskis Igors Zujevs

1.2. 12. Saeimas deputāti

DEPUTĀTU PILNVARU APSTIPRINĀŠANA UN 
UZTICĪBAS IZTEIKŠANA MINISTRU KABINETAM

12 . Saeima otrdien, 4 . novembrī, pirmajā sēdē apstiprināja pilnvaras 100 parlamenta deputātiem 
(2 . tabula) .

Jaunievēlētā Saeima (Saeimas pirmo sēdi līdz 12 . Saeimas priekšsēdētāja ievēlēšanai vadīja 11 . Saeimas 
priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa) no sava vidus ievēlēja balsu skaitītājus, kā arī pagaidu Mandātu, ētikas un 
iesniegumu komisiju (turpmāk – pagaidu komisija) . Pagaidu komisija pārbaudīja vēlēšanu materiālus un 
sūdzības par vēlēšanām un sagatavoja ziņojumu Saeimai par deputātu pilnvaru apstiprināšanu . Pirms bal-
sojuma par 12 . Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu deputāti deva svinīgo solījumu, ko apliecināja 
ar savu parakstu . 
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12. Saeimā ievēlētie deputāti 2. tabula

Aldis Adamovičs Jānis Ādamsons Valērijs Agešins Uldis Augulis

Ringolds Balodis Aija Barča Guntis Belēvičs Raimonds Bergmanis

Andris Bērziņš Gaidis Bērziņš Inga Bite Inesis Boķis

Mārtiņš Bondars Augusts Brigmanis Andris Buiķis Boriss Cilevičs

Einārs Cilinskis Lolita Čigāne Ints Dālderis Gundars Daudze

Sergejs Dolgopolovs Jānis Dombrava Jānis Dūklavs Raivis Dzintars

Rihards Eigims Andrejs Elksniņš
Marjana 
Ivanova-Jevsejeva

Andrejs Judins

Jānis Junkurs Arturs Kaimiņš Ojārs Ēriks Kalniņš Jānis Klaužs

Nellija Kleinberga Andrejs Klementjevs Ivans Klementjevs Rihards Kols

Rihards Kozlovskis Armands Krauze Kārlis Krēsliņš Māris Kučinskis

Janīna Kursīte-Pakule Gunārs Kūtris Vilnis Ķirsis Inese Laizāne

Ainars Latkovskis Ilmārs Latkovskis Atis Lejiņš Dainis Liepiņš

Inese Lībiņa-Egnere Ingmārs Līdaka Regīna Ločmele-Luņova Aleksejs Loskutovs

Anrijs Matīss Aivars Meija Dace Melbārde Romāns Mežeckis

Ainārs Mežulis Sergejs Mirskis Ināra Mūrniece Romāns Naudiņš

Vladimirs Nikonovs Ņikita Ņikiforovs Vitālijs Orlovs Imants Parādnieks

Igors Pimenovs Arvīds Platpers Sergejs Potapkins Artis Rasmanis

Dzintars Rasnačs Romualds Ražuks Jānis Reirs Dana Reizniece-Ozola

Ivans Ribakovs Edgars Rinkēvičs Inguna Rībena Artūrs Rubiks

Raimonds Rubiks Jānis Ruks Kārlis Seržants Andris Siliņš

Valdis Skujiņš Jūlija Stepaņenko Laimdota Straujuma Inguna Sudraba

Kārlis Šadurskis Mārtiņš Šics Silvija Šimfa Edvīns Šnore

Juris Šulcs Zenta Tretjaka Jānis Tutins Jānis Upenieks

Jānis Urbanovičs Raimonds Vējonis Juris Viļums Ilze Viņķele

Jānis Vucāns Dzintars Zaķis Ivars Zariņš Mihails Zemļinskis
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12 . Saeimā tika ievēlēti 36 deputāti, kuri nebija strādājuši 11 . Saeimā, – 31 jauns deputāts un pieci 
deputāti ar parlamentārā darba pieredzi .

12. Saeimā ievēlētie deputāti, kuri nebija strādājuši 11. Saeimā 3. tabula

Aldis Adamovičs Ringolds Balodis Guntis Belēvičs Raimonds Bergmanis

Inesis Boķis Mārtiņš Bondars
Ints Dālderis 
(strādājis 10. Saeimā)

Gundars Daudze 
(strādājis 9. un 10. Saeimā)

Arturs Kaimiņš Nellija Kleinberga Rihards Kols Rihards Kozlovskis

Armands Krauze 
(strādājis 10. Saeimā)

Gunārs Kūtris Dainis Liepiņš Regīna Ločmele-Luņova

Anrijs Matīss Aivars Meija Dace Melbārde
Romāns Mežeckis 
(strādājis 7. Saeimā)

Ainārs Mežulis Arvīds Platpers Artis Rasmanis Edgars Rinkēvičs

Jānis Ruks Andris Siliņš Valdis Skujiņš Jūlija Stepaņenko

Laimdota Straujuma Inguna Sudraba
Kārlis Šadurskis 
(strādājis 8., 9. un 
10. Saeimā)

Mārtiņš Šics

Silvija Šimfa Edvīns Šnore Juris Šulcs Zenta Tretjaka

Saeima 4 . novembrī atsevišķā balsojumā apstiprināja deputāta pilnvaras Solvitai Āboltiņai (partija 
“VIENOTĪBA”), jo 12 . Saeimas deputāta mandātu nolika Jānis Junkurs .

5 . novembrī ārkārtas sēdē Saeima atkārtoti Ministru prezidenta amatā apstiprināja Laimdotu Strau-
jumu un izteica uzticību viņas sastādītajam Ministru kabinetam . Par jauno valdību balsoja 61 deputāts, 
pret – 39 deputāti . 

Pēc valdības apstiprināšanas visi ministri, izņemot veselības ministru Gunti Belēviču (Zaļo un 
Zemnieku savienība), nolika Saeimas deputāta mandātu .

Darbu valdībā turpināja aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, 
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, kultūras ministre Dace Melbārde, labklājības ministrs Uldis Augulis, 
satiksmes ministrs Anrijs Matīss un zemkopības ministrs Jānis Dūklavs . Savukārt seši ministri iepriekšējā 
valdībā nestrādāja – ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola, finanšu ministrs Jānis Reirs, izglītības 
un zinātnes ministre Mārīte Seile, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, veselības ministrs Guntis Belēvičs, 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards .

Tā kā 11 parlamenta deputāti nolika savu mandātu uz laiku, kamēr pildīs ministru pienākumus 
jaunajā valdībā, Saeima 5 . novembrī apstiprināja deputāta pilnvaras Hosamam Abu Meri, Vjačeslavam 
Dombrovskim, Janīnai Kursītei, Edvardam Smiltēnam un Veiko Spolītim (partija “VIENOTĪBA”); Jurim 
Vectirānam, Valteram Dambem, Edgaram Putram un Jānim Trupovniekam (Zaļo un Zemnieku savienī-
ba); Andrim Vilkam un Aleksandram Kiršteinam (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”) . 

4 . decembrī Saeima apstiprināja deputāta pilnvaras uz laiku Gunāram Rusiņam (Nacionālā apvie-
nība “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), jo deputāta mandātu uz bērna kopšanas atvaļinā-
juma laiku nolika Raivis Dzintars .

1.3. Saeimas Prezidijs
Saeimas darbību vada Saeimas Prezidijs, kuru Saeima ievēlē savu pilnvaru laika sākumā . Kandida-

tūras Prezidija locekļu amatiem deputāti iesniedz rakstveidā, un par amata kandidātiem Saeima balso 
atklāti ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem .

Saeimas Prezidijs sastāv no pieciem deputātiem – Saeimas priekšsēdētāja, diviem priekšsēdētāja 
biedriem, Saeimas sekretāra un viņa biedra .
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11 .  Saeimas priekšsēdētājas amata pienākumus pildīja Solvita Āboltiņa (kopš Latvijas neatkarī-
bas atgūšanas Saeimas priekšsēdētāja amata pienākumus pildījusi divos Saeimas sasaukumos – 10 . un 
11 .  Saeimā . Šajā amatā bija kopš 2010 .  gada 2 .  novembra), viņas biedri bija Inese Lībiņa-Egnere un 
Andrejs Klementjevs . Saeimas sekretārs bija Dzintars Rasnačs, viņa biedrs – Jānis Vucāns . 

4 . novembrī jaunais parlamenta sasaukums ievēlēja 12 . Saeimas Prezidiju .

12 . Saeimas priekšsēdētājas amatā ievēlēja Ināru Mūrnieci, par Saeimas priekšsēdētājas biedriem – 
Gundaru Daudzi un Inesi Lībiņu-Egneri . Saeimas sekretāra amatā ievēlēja Andreju Klementjevu, par 
Saeimas sekretāra biedru – Gunāru Kūtri . 

Saeimas priekšsēdētājs reprezentē Saeimu, vada Saeimas sēdes, gādā par kārtību Saeimas sēžu laikā 
un raugās, lai sēde notiktu atbilstoši Saeimas kārtības rullim . Latvijas Republikas Satversmē noteiktajos 
gadījumos Saeimas priekšsēdētājs uz laiku pilda Valsts prezidenta pienākumus .

Saeimas priekšsēdētāja biedrs Saeimas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda viņa pienākumus pēc 
savstarpējas vienošanās . Saeimas priekšsēdētājs un viņa biedri sadala savā starpā kārtējos darbus, tostarp 
Saeimas sēžu, Prezidija sēžu un jautājumu un atbilžu sēžu vadīšanu, kā arī tikšanos ar citu valstu amat-
personām .

Saeimas sekretārs un viņa biedrs nodrošina Saeimas sēžu protokolēšanu; ja nepieciešams, Saeimas 
sēdē nolasa dokumentus, pārbauda stenogrammas un pārzina Saeimas Kancelejas darbu .

Saeimas Prezidijs sanāk uz Prezidija sēdēm, kuras notiek reizi vai divas reizes nedēļā . Prezidija sēdi 
sasauc Saeimas priekšsēdētājs vai – viņa prombūtnes laikā – viens no Saeimas priekšsēdētāja biedriem .

11. Saeimas 
Prezidijs. 
Attēlā no kreisās: 
Jānis Vucāns, 
Dzintars Rasnačs, 
Solvita Āboltiņa, 
Inese 
Lībiņa-Egnere un 
Andrejs 
Klementjevs

12. Saeimas 
Prezidijs. 
Attēlā no kreisās: 
Gunārs Kūtris, 
Andrejs 
Klementjevs, 
Ināra Mūrniece, 
Gundars Daudze 
un Inese 
Lībiņa-Egnere
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Prezidija locekļi nosaka iekšējo kārtību un darba gaitu Saeimā, dod atzinumus un virza tālāk 
saņemtās lietas visos Saeimas kārtības rullī paredzētajos gadījumos . 

2014 .  gadā notikušas 53 11 .  Saeimas Prezidija sēdes un 15 12 .  Saeimas Prezidija sēdes, kurās 
pieņemti gan atzinumi par saņemtajiem likumprojektiem, kas nodoti izskatīšanai Saeimas komisijās, 
gan apstiprinātas Saeimas sēžu darba kārtības, gan arī dažāda rakstura dokumenti, kas nosaka Saeimas 
iekšējo kārtību un darba gaitu Saeimā . 

Sagatavotie un noformētie Saeimas Prezidija lēmumi 1. attēls

6

Saeimas sēžu darba kārtības

Saeimas ārkārtas sesijas un svinīgās sēdes

Jautājumu un atbilžu sēdes

Lēmumi par neattaisnotiem
Saeimas sēžu kavējumiem

Komandējumi

Frakciju, komisiju finansiālais nodrošinājums

Dažāda rakstura lēmumi

38

16

4

258

64

32

11. un 12. Saeimas Prezidija sagatavotie un noformētie lēmumi 4. tabula

11. Saeima 12. Saeima

Saeimas sēžu darba kārtības 31 7

Saeimas ārkārtas sesijas un svinīgās sēdes 9 7

Jautājumu un atbilžu sēdes 27 5

Lēmumi par neattaisnotiem Saeimas sēžu kavējumiem 4 –

Komandējumi 222 36

Frakciju, komisiju finansiālais nodrošinājums 3 3

Dažāda rakstura lēmumi 43 21

Kopā: 339 79

1.4. Saeimas frakcijas
Ne mazāk kā pieci vienas politiskās partijas vai viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta 

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

Atsevišķas frakcijas var apvienoties politiskos blokos, kuros var iesaistīties arī pie frakcijām ne-
piederoši deputāti . Lai saskaņotu frakciju un politisko bloku darbību Saeimā un izlemtu lietas, kuras 
neregulē Saeimas kārtības rullis, tiek izveidota Frakciju padome (tās atzinumiem ir ieteikuma raksturs), 
kuras sastāvā ir Saeimas Prezidija locekļi un pa vienam deputātam no katras frakcijas un politiskā bloka . 

11. SAEIMAS FRAKCIJAS

11 . Saeimā darbojās piecas frakcijas un pie frakcijām nepiederoši deputāti . Seši pie frakcijām nepie-
derošie deputāti bija apvienojušies neatkarīgo deputātu grupā .
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Pārskata gadā 11 .  Saeimā palielinājās pie frakcijām nepiederošu deputātu skaits  – 11 .  Saeimas 
noslēgumā darbojās 15 pie frakcijām nepiederoši deputāti .

18 . jūnijā no frakcijas VIENOTĪBA izstājās Janīna Kursīte-Pakule un Inguna Rībena, 19 . jūnijā par 
izstāšanos no frakcijas paziņoja Andris Buiķis, 9 . jūlijā no Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” 
frakcijas izstājās Irina Cvetkova un Igors Meļņikovs .

2014 .  gadā notika izmaiņas arī Saeimas frakciju amatpersonu sastāvā: no 12 .  februāra Reformu 
partijas frakcijas priekšsēdētājas pienākumus pildīja Zanda Kalniņa-Lukaševica, jo Edmunds Demi-
ters atkāpās no frakcijas priekšsēdētāja amata; no 3 . septembra Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas priekšsēdētājas amata pienākumus pildīja Ināra Mūrniece, jo 
Gaidis Bērziņš atkāpās no frakcijas priekšsēdētāja amata; 7 . oktobrī no frakcijas VIENOTĪBA priekš-
sēdētāja amata atkāpās Dzintars Zaķis (līdz 11 . Saeimas pilnvaru beigām frakcijas priekšsēdētājs netika 
ievēlēts) .

Deputātu skaits frakcijās (11. Saeimas pilnvaru beigās) 2. attēls

28 Politisko partiju apvienības
“Saskaņas Centrs” frakcija

Reformu partijas frakcija

Frakcija VIENOTĪBA

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

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Pie frakcijām nepiederoši deputāti

17

15

14

13

13

12. SAEIMAS FRAKCIJAS

12 . Saeimā izveidotas sešas frakcijas: frakcija SASKAŅA (24 deputāti), frakcija VIENOTĪBA (23 de-
putāti), Zaļo un Zemnieku savienības frakcija (21 deputāts), Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija (17 deputāti), Latvijas Reģionu apvienības frakcija (8 deputāti), 
frakcija “No sirds Latvijai” (7 deputāti) .

Frakciju SASKAŅA turpināja vadīt Jānis Urbanovičs, frakcijas VIENOTĪBA priekšsēdētājas amatā 
ievēlēja Solvitu Āboltiņu, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāja amatā atkārtoti ievēlē-
ja Augustu Brigmani, Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas 
priekšsēdētāja amatā ievēlēja Gaidi Bērziņu, Latvijas Reģionu apvienības frakcijas priekšsēdētāja ama-
tā – Daini Liepiņu, savukārt frakcijas “No sirds Latvijai” priekšsēdētājas amatā ievēlēja Ingūnu Sudrabu .
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Deputātu skaits 12. Saeimas frakcijās 3. attēls

24 Frakcija SASKAŅA 

Frakcija VIENOTĪBA

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

Frakcija “No sirds Latvijai”

Latvijas Reģionu apvienības frakcija

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

23

21

17

8

7

1.5. Saeimas komisijas un apakškomisijas
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā vai pilda citus uzdevumus, piemēram, vērtē 

publisko izdevumu pamatotību, izskata ētikas pārkāpumus vai vērtē Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas 
Savienības jautājumos .

Komisijās deputāti tiek ievēlēti, ievērojot frakciju proporcionalitātes principu . Deputātu darboša-
nās principus komisijās katra Saeima apstiprina kādā no savām pirmajām sēdēm . Saskaņā ar Saeimas 
kārtības rulli Saeimā darbojas 16 komisijas (ar komisiju sastāvu un darba kārtību var iepazīties Saeimas 
mājaslapā www .saeima .lv) .

Pārskata gada 16 . oktobrī 11 . Saeima pieņēma grozījumus Saeimas kārtības rullī, kuri paredzēja 
izmaiņas arī komisiju sastāvā – Sabiedrības saliedētības komisija tika pārdēvēta par Pilsonības, migrā-
cijas un sabiedrības saliedētības komisiju, nosaukumā precīzāk atspoguļojot komisijas darbā aptverto 
jautājumu loku; tika izveidota Ilgtspējīgas attīstības komisija (tā pārraudzīs Nacionālā attīstības plāna 
un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030 . gadam ieviešanu, kā arī uzraudzīs šo plānošanas 
dokumentu pārskatīšanu . Jaunā komisija, sniedzot savus atzinumus un priekšlikumus, līdzdarbosies citu 
stratēģisku un starpnozaru plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī konceptuālu jautājumu risināšanā) . 

Saskaņā ar grozījumiem Saeimas kārtības rullī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā strādāja 
divi deputāti no katras frakcijas . Iepriekš darbam šajā komisijā ievēlēja vienu deputātu no katras frakcijas .

Deputātu darbība komisijās 5. tabula

Komisija

11. Saeimas 
deputātu 

skaits (pilnvaru 
beigās)

12. Saeimas 
deputātu skaits

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 10 12

Ārlietu komisija 12 9

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 11 11

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 9 10

Eiropas lietu komisija 19 17

Ilgtspējīgas attīstības komisija (no 06.11.2014.) – 17

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 13 10

Juridiskā komisija 9 11

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija 5 12

http://www.saeima.lv
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Komisija

11. Saeimas 
deputātu 

skaits (pilnvaru 
beigās)

12. Saeimas 
deputātu skaits

Nacionālās drošības komisija 5 6

Pieprasījumu komisija 24 15

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija (no 06.11.2014.) – 15

Publisko izdevumu un revīzijas komisija 20 16

Sabiedrības saliedētības komisija (līdz 04.11.2014.) 17 –

Sociālo un darba lietu komisija 11 12

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 13 13

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 12 12

Saeimas mājaslapā www .saeima .lv sava interneta vietne ir Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 
novēršanas komisijai, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai un Pilsonības, migrācijas un sabiedrī-
bas saliedētības komisijai .

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

Pārskata gadā Saeimā darbojās trīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas (darbību beidza viena 
11 . Saeimā izveidotā parlamentārās izmeklēšanas komisija, savukārt 12 . Saeimā izveidotas divas parla-
mentārās izmeklēšanas komisijas) .

Deputātu darbība parlamentārās izmeklēšanas komisijās 6. tabula

Parlamentārās izmeklēšanas komisija Deputātu skaits

Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko 
un faktisko situāciju, izvērtēt Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas 
līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar SIA “Ominasis Latvia” reģ. Nr. 40003417017 
maksātnespēju (darbojās 11. Saeimā no 18.04.2013. līdz 18.01.2014.)

13

Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013. gada 
21. novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas 
normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu 
līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā 
(izveidota 12. Saeimā 11.11.2014.)

12

Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valstij piederošo 75 % bankas “Citadele” akciju 
pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa 
noteikšanas kritērijiem, pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem 
pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā 
(izveidota 12. Saeimā 13.11.2014.)

12

SAEIMAS APAKŠKOMISIJAS

Darbu sagatavošanai vai atsevišķu uzdevumu veikšanai Saeimas komisija var ievēlēt no saviem 
locekļiem ne vairāk kā divas apakškomisijas . Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav 
attiecīgās komisijas locekļi . Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli deputāts vienā un tai pašā laikā var strādāt 
divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās . 

11 . Saeimas deputāti (pilnvaru beigās) un 12 . Saeimas deputāti pārskata gadā darbojās 14 apakško-
misijās . 

http://www.saeima.lv
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Deputātu darbība apakškomisijās 7. tabula

Apakškomisija
11. Saeimas 

deputātu 
skaits

12. Saeimas 
deputātu 

skaits

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 
Korupcijas novēršanas apakškomisija

9 10

Ārlietu komisijas 
Baltijas lietu apakškomisija

11 11

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas  
Demogrāfijas lietu apakškomisija

10 7

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 
Nodokļu politikas apakškomisija

9 8

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
Sporta apakškomisija

9 14

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas  
Valstiskās audzināšanas apakškomisija

11 –

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

– 10

Juridiskās komisijas  
Krimināltiesību politikas apakškomisija

5 8

Juridiskās komisijas 
Tiesu politikas apakškomisija

10 8

Sociālo un darba lietu komisijas  
Nodarbinātības apakškomisija

– 9

Sociālo un darba lietu komisijas  
Sabiedrības veselības apakškomisija

8 13

Sociālo un darba lietu komisijas 
Sociālās drošības apakškomisija

7 –

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

– 5

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 
Inovāciju un zinātnes apakškomisija

10 –

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 
Vides apakškomisija

7 –

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

– 6

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas  
Mājokļa jautājumu apakškomisija

12 6

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas  
Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija

11 –

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas  
Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija

– 9

18 . martā savu darbību beidza 11 . Saeimā izveidotā Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novērša-
nas komisijas Operatīvās darbības likuma pilnveidošanas apakškomisija . Apakškomisijā darbojās 14 de-
putāti .

3 . decembrī 12 . Saeimā pirmo reizi izveidota Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija ar 
mērķi veicināt valsts sadarbību ar pašvaldībām, kopīgiem spēkiem strādājot pie pašvaldību darbu regu-
lējošo normatīvo aktu pilnveides .



SAEIMAS 
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2. SAEIMAS LIKUMDOŠANAS DARBS

2.1. Likumprojekta pieņemšanas gaita
Likumdošanas iniciatīvas tiesības nosaka Latvijas Republikas Satversmes 65 . pants . Saeimai likum-

projektus var iesniegt Valsts prezidents, Ministru kabinets, Saeimas komisijas, ne mazāk kā pieci de-
putāti, kā arī Satversmē paredzētajos gadījumos un kārtībā – viena desmitā daļa vēlētāju . Tiem jābūt 
noformētiem likumprojektu veidā . Valsts prezidentam ir tiesības iesniegt likuma ierosinājumus, kas var 
nebūt noformēti kā likumprojekti .

Likumprojektus iesniedz Saeimas Prezidijam, un tos reģistrē likumprojektu reģistrā .

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

Atbildīgā komisija savā sēdē izskata likumprojektu, dod atzinumu par likumprojektu un par 
iesniegtajiem priekšlikumiem; ja nepieciešams, pievieno savus priekšlikumus .

Priekšlikumus par grozījumiem likumprojektā vai Saeimas lēmuma projektā var iesniegt:
• Valsts prezidents;
• Saeimas komisija;
• frakcija, politiskais bloks;
• deputāts;
• Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs;
• ministra pilnvarojumā ministrijas parlamentārais sekretārs;
• Saeimas juridiskais dienests, ja šie priekšlikumi attiecas uz likumdošanas tehniku un kodifi-

kāciju;
• tiesībsargs .

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

Sagatavoto likumprojektu atbildīgā komisija iesniedz Prezidijam, kurš to iekļauj Saeimas sēdes dar-
ba kārtībā .

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

Divos lasījumos pieņem:
• likumprojektus, kas atzīti par steidzamiem;
• valsts budžeta likuma projektu, grozījumus valsts budžetā, vidēja termiņa budžeta ietvara liku-

ma projektu un grozījumus vidēja termiņa budžeta ietvara likumā;
• likumprojektus, kas paredz starptautisko līgumu apstiprināšanu .

Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā atbildīgā komisija apkopo Saeimas balsojumu rezultātus un 
sagatavo pieņemtā likuma tekstu .
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Saeimas Prezidijs nosūta pieņemtos likumus Valsts prezidentam izsludināšanai . Desmit dienu laikā, 
skaitot no likuma pieņemšanas dienas Saeimā, Valsts prezidents var prasīt likuma otrreizēju caurlūkošanu .

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

Šajā shēmā redzama likumprojekta pieņemšanas gaita Saeimā, sākot no likumprojekta iesniegšanas 
līdz likuma izsludināšanai .

 4. attēls

SAEIMAS 
PREZIDIJS

SAEIMAS 
PREZIDIJS

SAEIMAS 
PREZIDIJS

SAEIMAS 
PREZIDIJS

SAEIMA ATBILDĪGĀ 
KOMISIJA

Sagatavo ziņojumu Saeimai Lemj par nodošanu komisijām un 
nosaka atbildīgo komisiju

Sagatavo atzinumu un anotāciju

SAEIMA
1 . lasījums

ATBILDĪGĀ 
KOMISIJA

Iekļauj Saeimas sēdes 
darba kārtībā

• Apkopo priekšlikumus un sagatavo 
atzinumus par tiem

• Sagatavo likumprojektu 2. lasījumam

SAEIMA
2 . lasījums

ATBILDĪGĀ 
KOMISIJA

Iekļauj Saeimas sēdes 
darba kārtībā

• Apkopo priekšlikumus un sagatavo 
atzinumus par tiem

• Sagatavo likumprojektu 3. lasījumam

SAEIMA
3 . lasījums

ATBILDĪGĀ 
KOMISIJA

Iekļauj Saeimas sēdes 
darba kārtībā

SAEIMAS 
PREZIDIJS

VALSTS 
PREZIDENTS

Nosūta pieņemto likumu  
Valsts prezidentam

Izsludina pieņemto 
likumu oficiālajā 
izdevumā 
Latvijas Vēstnesis

• Izskata tikai tos pantus, par kuriem iesniegti 
priekšlikumi

• Pieņem 3. lasījumā

Apkopo Saeimas balsojumu rezultātus un 
sagatavo pieņemtā likuma tekstu 

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

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

LIKUMPROJEKTS

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

(Par steidzamiem atzītos likum pro jektus 
uzskata par pieņemtiem)

• Nosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņu

2.2. Saeimai iesniegtie likumprojekti un pieņemtie likumi
Svarīgākā no Saeimas funkcijām ir likumu pieņemšana . Ar likumdošanas procesu saprot gan jaunu 

likumprojektu izstrādi un pieņemšanu, gan arī grozījumus jau spēkā esošajos likumos . 

11 . Saeima kopš sanākšanas 2011 . gada 17 . oktobrī kopumā pieņēmusi 910 likumus – 129 jaunus 
likumus un grozījumus 781 likumā . Pārskata gadā pieņemti 282 likumi, no tiem 11 . Saeima pieņēmusi 
247 likumus, savukārt 12 . Saeima kopš sanākšanas 4 . novembrī – 35 likumus, tostarp piecus jaunus liku-
mus un grozījumus 30 likumos .

2014 . gadā 11 . Saeima pieņēma virkni no jauna izstrādātu likumu, tai skaitā Apsardzes darbības 
likumu, Arodbiedrību likumu, Valsts aizsardzības finansēšanas likumu, Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves 
likumu, Mediācijas likumu, Komercdarbības atbalsta kontroles likumu, Šķīrējtiesu likumu, Eiropas atbal-
sta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likumu, Kredītinfor-
mācijas biroju likumu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Attīstī-
bas finanšu institūcijas likumu, Zemes pārvaldības likumu, kā arī atbalstīja būtiskus grozījumus Latvijas 
Republikas Satversmē, Saeimas kārtības rullī, Civilprocesa likumā, Maksātnespējas likumā, Imigrācijas 
likumā, Kriminālprocesa likumā, Būvniecības likumā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksā, Ceļu satiksmes likumā, likumā Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu 
saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu, Zemesgrāmatu likumā, 
Dzīvnieku aizsardzības likumā, Jūras kodeksā, Zvejniecības likumā . 



Latvijas Republikas Saeimas 2014. gada pārskats

18

Saeimas kārtības rullis paredz – ja iepriekšējā Saeima savu pilnvaru laikā nav pabeigusi likumpro-
jekta izskatīšanu, bet tas izskatīts vienā vai divos lasījumos, nākamā Saeima savā pirmajā sesijā var lemt, 
vai likumprojekta izskatīšana ir turpināma . 12 . Saeima nolēma turpināt darbu ar 66 likumprojektiem, 
kuru izskatīšanu nebija pabeigusi 11 . Saeima . 

Saeima katru gadu pirms saimnieciskā gada sākšanās lemj par valsts izdevumu un ienākumu bu-
džetu . Budžeta projektu Saeimai iesniedz valdība, un balsojums par valsts budžetu ir faktiski arī balso-
jums par uzticību valdībai .

Kā būtiskākais, kas paveikts 12 . Saeimas rudens sesijā, jāmin valsts budžeta pieņemšana . 60 depu-
tātiem balsojot “par” un 13 balsojot “pret” (21 deputāts atturējās), Saeima 17 . decembrī galīgajā lasījumā 
pieņēma likumu Par valsts budžetu 2015. gadam . Nākamā gada valsts budžetā kā prioritāte izvirzīta valsts 
aizsardzības spēju stiprināšana, kā arī sociālā un nacionālā drošība, tostarp pasākumi ienākumu nevien-
līdzības mazināšanai un uzņēmējdarbības konkurētspējas veicināšanai . 

2014 . gadā kopā ar 2015 . gada valsts budžetu un vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015 ., 2016 . un 
2017 .  gadam tika iesniegts 21 likumprojekts . No iesniegtajiem likumprojektiem 19 tika pieņemti kā 
likumi .

Pieņemot 2015 . gada valsts budžetu un pavadošos likumprojektus 2 . lasījumā, izskatīts 201 priekš-
likums . Lemjot par deputātu iesniegtajiem priekšlikumiem finansiāli atbalstīt dažādus pasākumus un 
projektus, Saeima nolēma piešķirt finanšu līdzekļus virknei nevalstisko organizāciju un biedrību, kā arī 
sociālās rehabilitācijas pasākumiem, skolām, kultūras iestādēm, mūzikas skolām, sporta būvēm, teāt-
riem, pašvaldību projektiem, baznīcu uzturēšanai u . c . Vidēja termiņa budžeta ietvaram 2015 ., 2016 . un 
2017 . gadam tika izskatīti 195 priekšlikumi .

Pārskata gadā kopumā iesniegti 385 likumprojekti, no kuriem noraidīti 29 likumprojekti; pieņemti 
282 likumi, tai skaitā 49 jauni likumi; steidzamības kārtībā pieņemti 127 likumi; otrreizējā caurlūkošanā 
pieņemti divi likumi – Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (Nr . 143/Lp11) un Grozījumi Imigrācijas liku-
mā (Nr . 958/Lp11) .

Aktīvākie likumprojektu iesniedzēji pārskata gadā bija Ministru kabinets, Saeimas komisijas un 
Saeimas deputāti . 
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Likumprojektu iesniedzēji un iesniegto likumprojektu skaits 8. tabula

Likumprojektu iesniedzēji
11. Saeima 12. Saeima

iesniegti noraidīti iesniegti noraidīti

Ministru kabinets 135 2 67 6

Saeimas komisijas 58 2 62 –

Saeimas deputāti 43 11 20 8

Valsts prezidents – – – –

10 % vēlētāju – – – –

Lai likumprojektu pilnveidotu, tā otrajam un trešajam lasījumam var iesniegt priekšlikumus . Arī 
2014 . gadā pieņemtos likumprojektus raksturo liels priekšlikumu skaits (9 . tabula) . Strādājot ar iesniegta-
jiem likumprojektiem – skatot tos otrajā un trešajā lasījumā – Saeimā vērtēti kopumā 5488 priekšlikumi 
(11 . Saeimā izskatīti 4878 priekšlikumi, 12 . Saeimā 610 – priekšlikumi) .

Likumprojekti ar lielāko priekšlikumu skaitu 9. tabula

11. Saeima

Likumprojekta nosaukums Priekšlikumu skaits

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 
(Nr. 731/Lp11)

232 priekšlikumi (2. lasījums) 
277 priekšlikumi (3. lasījums)

Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (Nr. 1066/Lp11)
67 priekšlikumi (2. lasījums) 

142 priekšlikumi (3. lasījums)

Grozījumi Maksātnespējas likumā (Nr. 367/Lp11) 133 priekšlikumi (3. lasījums)

Grozījumi Kredītiestāžu likumā (Nr. 1041/Lp11) 137 priekšlikumi (3. lasījums)

Grozījumi Būvniecības likumā (Nr. 1020/Lp11)
91 priekšlikums (2. lasījums) 
119 priekšlikumi (3. lasījums)

Zemes pārvaldības likums (Nr. 978/Lp11)
56 priekšlikumi (2. lasījums) 
78 priekšlikumi (3. lasījums)

Šķīrējtiesu likums (Nr. 1039/Lp11) 76 priekšlikumi (2. lasījums)

Grozījumi Enerģētikas likumā (Nr. 1017/Lp11) 74 priekšlikumi (2. lasījums)

Grozījumi Kredītiestāžu likumā (Nr. 1041/Lp11) 66 priekšlikumi (2. lasījums)

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (Nr. 1043/Lp11) 61 priekšlikums (2. lasījums)

Attīstības finanšu institūcijas likums (Nr. 1266/Lp11) 59 priekšlikumi (2. lasījums)

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums (Nr. 1042/Lp11) 58 priekšlikumi (2. lasījums)

Grozījumi Krimināllikumā (Nr. 1108/Lp11) 55 priekšlikumi (2. lasījums)

Kredītbiroju likums (Nr. 667/Lp11) 51 priekšlikums (2. lasījums)

12. Saeima

Likumprojekta nosaukums Priekšlikumu skaits

Par valsts budžetu 2015. gadam (Nr. 105/Lp12) 201 priekšlikums (2. lasījums)

Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 
2017. gadam (Nr. 104/Lp12)

195 priekšlikumi (2. lasījums)

Saeimas mājaslapā www .saeima .lv sadaļā Deputāti ir pieejama informācija par deputātu aktivitāti, 
apspriežot likumprojektus Saeimas sēdē . Informācija tiek aktualizēta pēc katras Saeimas sēdes .

11 .  Saeimas sēdēs (no 9 .  janvāra līdz 30 .  oktobrim) debatēs visvairāk runājuši deputāti: Ivars 
Zariņš  (SC) – 70 reizes, Andrejs Elksniņš (SC) – 54 reizes, Ilma Čepāne (VIENOTĪBA) – 53 reizes, 
Andrejs Judins (VIENOTĪBA) – 39 reizes, Inga Vanaga (RP; no 02 .12 .2013 . pie frakcijām nepiederoša 
deputāte) – 34 reizes, Jānis Dombrava (VL–TB/LNNK) – 28 reizes, Kārlis Seržants (ZZS) – 25 reizes .
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12 .  Saeimas sēdēs (no 4 .  novembra līdz 18 .  decembrim) visvairāk debatējuši deputāti Juris 
Viļums (LRA) un Ivars Zariņš (SASKAŅA) – katrs 15 reizes, Imants Parādnieks (VL–TB/LNNK) un 
Sergejs Dolgopolovs (SASKAŅA) – katrs 12 reizes . 10 reizes debatēs runājusi deputāte Inguna Sudraba 
(NSL), bet deviņas reizes – Igors Pimenovs (SASKAŅA) un Kārlis Šadurskis (VIENOTĪBA) . Kopumā 
2014 . gadā deputāti no Saeimas tribīnes runājuši 1085 reizes .

2.3. Saeimai iesniegtie lēmumu projekti un 
Saeimas pieņemtie paziņojumi

Likumi nav vienīgie normatīvie akti, ko pieņem Saeima . Saeima pieņem arī lēmumus, kuri tiek 
izsludināti kā paziņojumi .

Saeimai lēmumu projektus var iesniegt ne mazāk kā desmit deputāti, kā arī Saeimas komisijas .

2014 . gadā Saeimai iesniegti 265 lēmumu projekti (11 . Saeimai – 183, 12 . Saeimai – 82 lēmumu pro-
jekti), no tiem 247 pieņemti un publicēti kā Saeimas paziņojumi oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis .

Saeimai iesniegtie lēmumu projekti 10. tabula

Iesniegto lēmumu projektu sadalījums 2013. gads
2014. gads

11. Saeima 12. Saeima

Deputātu mandātu apstiprināšana 6 16 12

Deputātu ievēlēšana un atsaukšana no komisijām 48 79 13

Amatpersonu, tai skaitā Saeimas amatpersonu, apstiprināšana un 
atsaukšana

21 8 9

Uzticības vai neuzticības izteikšana ministriem 3 2 1

Tiesnešu ievēlēšana, apstiprināšana un atsaukšana 55 39 13

Parlamentāro delegāciju sastāva un izmaiņu apstiprināšana – 4 16

Parlamentārās uzraudzības funkciju pildošie lēmumu projekti 4 1 5
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Iesniegto lēmumu projektu sadalījums 2013. gads
2014. gads

11. Saeima 12. Saeima

Deputātu saukšana pie administratīvās atbildības, tai skaitā:

• interešu konflikts

• satiksmes noteikumu pārkāpumi

• kriminālprocesuālā imunitāte

2

2

–

–

4

2

2

–

2

–

1

1

Deputātu ētikas kodeksa pārkāpumi 2 – –

Citi lēmumu projekti 46 30 11

NOZĪMĪGĀKIE 11. UN 12. SAEIMAS PIEŅEMTIE PAZIŅOJUMI

11 . Saeima 6 . februāra sēdē Satversmes tiesneša amatā apstiprināja Gunāru Kusiņu; 3 . februāra sēdē 
Satversmes tiesas tiesneša amatā apstiprināja Aldi Laviņu, savukārt 11 . septembrī par Satversmes tiesas 
tiesnesi apstiprināja Inetu Ziemeli .

6 .  marta sēdē Saeimas deputātu vairākums atbalstīja lēmumu, kurā nosodīta Krievijas militārā 
darbība un agresija Ukrainā (Saeima pilnībā pievienojas Latvijas Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdē-
tājas, Ministru prezidentes un ārlietu ministra 2014 . gada 1 . marta paziņojumam par Krievijas iejauk-
šanos Ukrainā un aicina Krieviju izbeigt visu veidu agresiju un provokācijas pret Ukrainu, nekavējoties 
izvest savu karaspēku uz tā bāzēm un ievērot starptautiskajos līgumos uzņemtās saistības) .

8 . maija sēdē Saeima atbalstīja lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiro-
pas Savienības militārajā operācijā Centrālāfrikas Republikā .

22 . maija sēdē Saeima apstiprināja Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014 .–2020 . gadam (šajā 
vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentā noteikti izglītības attīstības politikas pamatprincipi, 
mērķi un rīcības virzieni nākamajiem septiņiem gadiem . Pamatnostādnēs kā virsmērķis izglītības attīstī-
bas politikai noteikta kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspē-
jīgai valsts izaugsmei) .

5 .  jūnija ārkārtas sesijas sēdē Saeima apstiprināja ģenerālleitnantu Raimondu Graubi Latvijas 
Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā .

Balstoties uz 13 400 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu Noteikt pazemināto pievienotās vērtī-
bas nodokļa likmi pārtikai, 19 . jūnija sēdē Saeima nolēma uzdot Ministru kabinetam līdz 2014 . gada 
31 . decembrim izvērtēt iespēju samazināt PVN likmi pārtikai vai atsevišķām pārtikas preču grupām .

3 . jūlija ārkārtas sesijas sēdē Saeima nolēma atbalstīt Ministru kabineta lēmumu izsludināt ārkār-
tējo situāciju no 2014 . gada 2 . jūlija līdz 1 . oktobrim atbilstoši Ministru kabineta rīkojumā Par ārkārtas 
situācijas izsludināšanu noteiktajam . 24 .  jūlija un 13 .  augusta ārkārtas sesijas sēdē Saeima atbalstīja 
Ministru kabineta lēmumu paplašināt teritoriju, kurā līdz šim izsludināta ārkārtējā situācija saistībā 
ar Āfrikas cūku mēra izplatīšanos . Savukārt 25 .  septembra sēdē Saeima atbalstīja Ministru kabineta 
lēmumu pagarināt izsludinātās ārkārtējās situācijas termiņu un noteikt papildu teritorijas, uz kurām 
attiecas ārkārtējā situācija .

13 . novembra sēdē 12 . Saeima atbalstīja lēmumu, kurā aicina Eiropas Komisiju steidzami rast pozi-
tīvu risinājumu attiecībā uz tiešas kompensējošas palīdzības piešķiršanu Latvijas ražotājiem, lai izvairītos 
no neatgriezeniskām sekām šajā ražošanas sektorā .

Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā 
arī uz Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas ekspertu viedokļiem, 4 . decembra sēdē Saeima nolēma 
noraidīt 10  845 Latvijas pilsoņu iesniegto kolektīvo iniciatīvu Vēlēšanas internetā, kurā Saeima tika 
aicināta izdarīt likumos grozījumus, kas ļautu Latvijas pilsoņiem piedalīties referendumos, pašvaldību 
un parlamenta vēlēšanās, balsojot internetā .

4 . decembra sēdē, pamatojoties uz likuma Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptau-
tiskajās operācijās 1 . panta pirmās daļas 1 . punktu, 1 . panta otro daļu un 5 . panta pirmo daļu, Saeima 
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nolēma nosūtīt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīrus dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
vadītajā starptautiskajā operācijā Resolute Support Mission Afganistānā Ziemeļatlantijas līguma organi-
zācijas spēku sastāvā līdz 2015 . gada 31 . decembrim .

18 . decembra sēdē Saeima atbalstīja lēmumu par 2014 . gada finanšu pārskata revīziju Valsts kontrolē .

2.4. Saeimas sesijas un sēdes
Saeimas darbs tiek organizēts sesijās . Gadā ir trīs kārtējās sesijas: rudens, ziemas un pavasara se-

sija, bet kārtējo sesiju starplaikā var sasaukt 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 
prezidenta, Ministru prezidenta vai ne mazāk kā vienas trešdaļas Saeimas deputātu prasības .

Pārskata gadā 11 . Saeima sanākusi uz sešām ārkārtas sesijas sēdēm, kārtējo sesiju laikā – uz divām 
ārkārtas sēdēm, notikusi arī viena svinīgā sēde (4 . maijā) . Savukārt 12 . Saeima sanākusi uz sešām ārkārtas 
sēdēm un vienu svinīgo sēdi (18 . novembrī) .

Saeimas kārtējās sēdes notiek reizi nedēļā – ceturtdienās . Kārtējās sēdes darba kārtība izsludinā-
ma vismaz 48 stundas pirms sēdes atklāšanas . Prezidijs kārtējās sēdes darba kārtību pieņem pirmdien 
Saeimas Prezidija sēdē .

2014 . gadā sastādīta un aktualizēta:
• 38 Saeimas kārtējo sēžu darba kārtība (11 . Saeimā – 31 kārtējās sēdes darba kārtība, 12 . Saeimā – 

septiņu kārtējo sēžu darba kārtība);
• sešu ārkārtas sesiju, astoņu ārkārtas sēžu un divu svinīgo sēžu darba kārtība;
• 32 jautājumu un atbilžu sēžu darba kārtība (11 . Saeimā – 27, 12 . Saeimā – piecu jautājumu 

un atbilžu sēžu darba kārtība); jautājumu un atbilžu sēdēs deputāti uzdevuši ministriem 
11 papildjautājumus .

Pārskata gadā notikušas 54 sēdes (11 .  Saeimā – 40 sēdes; 12 .  Saeimā – 14  sēdes); kopējais sēžu 
ilgums – 163 stundas un 16 minūtes (sēžu ilgums 11 . Saeimā – 129 stundas un 14 minūtes; 12 . Saeimā – 
34 stundas un divas minūtes); Saeimas sēžu stenogrammu apjoms – 4453 lpp .

Saeimas sēdes 2014. gadā 5. attēls

Kārtējās sēdes

Ārkārtas sēdes

Svinīgās sēdes
14

38

2
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Saeimas sēžu skaits un Saeimas sēžu ilgums 2013. un 2014. gadā 6. attēls

Saeimas sēžu skaits Saeimas sēžu ilgums (stundās)

200
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31 54

140 163

2013. gads

2014. gads

11 . Saeimas garākā sēde ilga 15 stundas un 57 minūtes – 27 . marta sēde ar turpinājumu 3 . aprī-
lī (sēdē tika izskatīti 28 darba kārtības jautājumi); 10 stundas un 50 minūtes ilga 23 .  janvāra sēde ar 
turpinājumu 30 .  janvārī (sēdē tika izskatīti 58 darba kārtības jautājumi, tostarp ārlietu ministra ikga-
dējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos) . 
4 . novembra sēde ilga septiņas stundas un vienu minūti (sēdē tika izskatīti 11 darba kārtības jautājumi, 
tostarp apstiprinātas 12 . Saeimas deputātu pilnvaras un ievēlēts 12 . Saeimas Prezidijs) . 

11 . Saeimas īsākā sēde bija otrās ārkārtas sesijas sēde 3 . jūlijā – tā ilga 10 minūtes (sēdē tika izskatīti 
seši darba kārtības jautājumi), 12 . Saeimas 6 . novembra ārkārtas sēde ilga sešas minūtes (sēdē tika pie-
ņemts lēmuma projekts par 12 . Saeimas komisiju sastāvu) . 

2014 . gadā Saeimas sēdēs izskatīti 1565 darba kārtības jautājumi (11 . Saeimā –1115, 12 . Saeimā – 
450 darba kārtības jautājumi) . 

Saeimas sēdēs izskatītie jautājumi 7. attēls

Likumdošanas iniciatīvas

Likumprojektu 1. lasījums

Likumprojektu 2. lasījums

Likumprojektu 3. lasījums

Lēmumu projekti, patstāvīgie priekšlikumi

Pieprasījumi

Atvaļinājuma piešķiršana deputātiem

Likumu otrreizēja caurlūkošana135

351

278248

1

2

304

62
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11. Saeimas un 12. Saeimas sēdēs izskatītie jautājumi 11. tabula

Saeimas sēdēs izskatītie jautājumi 11. Saeima 12. Saeima Kopā

Likumdošanas iniciatīvas 240 64 304

Likumprojektu 1. lasījums 237 114 351

Likumprojektu 2. lasījums 235 43 278

Likumprojektu 3. lasījums 134 1 135

Lēmumu projekti, patstāvīgie priekšlikumi 169 79 248

Pieprasījumi 1 – 1

Atvaļinājuma piešķiršana deputātiem 52 10 62

Likumu otrreizēja caurlūkošana 2 – 2

2.5. Saeimas sēžu stenogrammas un videotranslācija 
Saeimas sēžu norise tiek fiksēta fonogrammā, pēc kuras sagatavo stenogrammu . Saeimas mājaslapā 

sēdes norisei var sekot līdzi, klausoties skaņu ierakstu, un ar 20–30 minūšu nobīdi – lasīt Saeimas sēdes 
stenogrammas tekstu (Saeimas iekštīkla sadaļā Saeimas sēde ir pieejami sēdes stenogrammas skaņu faili 
un attiecīgie nerediģētie teksta faili) .

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

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

Institūcijas un organizācijas, kuras vēlas savā oficiālajā interneta mājaslapā ievietot Saeimas 
sēdes video tiešraides, iesniedz Saeimas Kancelejai rakstisku iesniegumu, kurā tiek norādīts vēlamais 
tiešraides veids, izmantošanas vietne, mērķis un termiņš [Saeimas Kanceleja saņemto iesniegumu 
izvērtē un nosūta iesniedzējam informāciju (rakstisku/elektronisku) par Saeimas sēdes tiešraides pub-
licēšanas nosacījumiem] .



PARLAMENTĀRĀ 
UZRAUDZĪBA
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3. PARLAMENTĀRĀ UZRAUDZĪBA

Viena no Saeimas darba pamatfunkcijām ir izpildvaras pārraudzība . Kontroles funkciju veic visas 
Saeimas pastāvīgās komisijas . Tās izskata vēlētāju un organizāciju iesniegumus un sūdzības, uzklausa to 
viedokļus, kā arī atbildīgo izpildinstitūciju ziņojumus un viedokļus . 

Uzraudzības funkciju veikšanai tiek izveidotas arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas . Parla-
mentārās izmeklēšanas komisijām, pieaicinot lietpratējus, ir tiesības izdarīt revīzijas valdības, pašvaldību 
un privātajās iestādēs un uzņēmumos, ja privātās iestādes un uzņēmumi tieši vai netieši saņem valsts 
pabalstus, kredītus vai pasūtījumus vai piedalās valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijā . 

Lai izvērtētu Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, privatizācijas tiesis-
kumu un privatizācijas līguma izpildi, kā arī situāciju saistībā ar SIA Ominasis Latvia maksātnespēju, 
11 . Saeimā tika izveidota parlamentārās izmeklēšanas komisija . Komisija savu darbību beidza 18 . janvā-
rī, bet 30 . janvārī Saeima izskatīja parlamentārās izmeklēšanas komisijas Ķemeru sanatorijas jautājumā 
galaziņojumu (komisija secināja, ka ir nepieciešams tūlītējs risinājums, lai apturētu kultūrvēsturiskās sa-
natorijas ēku bojāeju, kā arī nepieciešams nodrošināt aktīvu valsts un pašvaldību iesaisti tās turpmākajā 
attīstībā . Ziņojumā sniegti arī priekšlikumi, tostarp ierosinājums kurortoloģijas funkciju saglabāšanu un 
uzturēšanu Ķemeru nacionālā parka teritorijā nostiprināt jaunā likumā, kā arī palielināt Valsts kultūras 
pieminekļu inspekcijas kompetenci kultūras pieminekļu uzraudzībā) .

12 . Saeima pārskata gadā izveidoja divas parlamentārās izmeklēšanas komisijas . 11 . novembrī tika 
izveidota Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013 . gada 21 . no-
vembrī notikušās traģēdijas Zolitūdē cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu 
un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā 
arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā. Komisija izveidota uz divpadsmit mēnešiem pēc 
36 deputātu pieprasījuma .

Saskaņā ar 15 .  decembrī komisijas sēdē vienbalsīgi nolemto Zolitūdes traģēdijas parlamentārās 
izmeklēšanas komisijas sēdēm var sekot līdzi tiešraidē Saeimas mājaslapā www .saeima .lv .

13 .   novembrī izveidota Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valstij piederošo 75 % bankas 
Citadele akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa 
noteikšanas kritērijiem, pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsul-
tantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā . Komisija izveidota uz divpadsmit 
mēnešiem pēc 34 deputātu pieprasījuma .

3.1. Deputātu pieprasījumi un jautājumi
Parlamentārā uzraudzība tiek veikta, arī iesniedzot deputātu pieprasījumus . Ja Saeimas deputāti nav 

apmierināti ar kādas nozares darbu, valdībai var iesniegt pieprasījumu . Saeimai atbalstot šo pieprasīju-
mu, var tikt pieņemts arī lēmums par neuzticības izteikšanu attiecīgajam Ministru kabineta loceklim vai 
valdībai kopumā .

Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcijas deputāti pārskata gadā iesniedza piepra-
sījumu Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai Par valdības deklarācijā minēto prioritāšu izpildi . 
59 deputātiem balsojot “pret” un 27 balsojot “par” (trīs deputāti atturējās), 11 . Saeima 27 . februāra sēdē 
pieprasījumu noraidīja .
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Parlamentārās uzraudzības funkcija tiek veikta, arī uzdodot deputātu jautājumus . Jautājumus rakst-
veidā var iesniegt ne mazāk kā pieci deputāti par konkrētu amatpersonu kompetencē esošām lietām . 
Atbilžu sniegšanai uz deputātu jautājumiem tiek izsludināts īpašs laiks, kurā ministri vai Latvijas Bankas 
prezidents atbild uz iesniegtajiem jautājumiem un deputātiem ir tiesības uzdot papildjautājumus .

Jautājumus valdībai lielākoties iesnieguši opozīcijas deputāti . 2014 . gadā iesniegti 88 deputātu jau-
tājumi (11 . Saeimas deputāti iesnieguši 75 jautājumus, 12 . Saeimas deputāti – 13 jautājumus), tostarp 
Par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu mūsu valsts attīstībā; Par finansējumu zinātnei, tehno-
loģiju attīstībai un inovācijām; Par elektrības cenu kāpuma kompensēšanu mazturīgajiem Latvijas iedzī-
votājiem; Par akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” maksātnespējas procesu; Par valsts atbalstu Latvijas 
uzņēmējiem; Par valsts pārvaldes līgumiem un ārzonu uzņēmumiem; Par bērnu tiesībām apgūt kultūras 
mantojumu; Par Energoefektivitātes plāna pamatotību un tā īstenošanas sekām; Par Erasmus stipendiju 
problēmām; Par AS “Rail Baltica” projekta īstenošanu; Par kažokzvēru labturības prasībām; Par Latvijas 
karavīru veselības stāvokli; Par finansējumu Latvijas Neredzīgo bibliotēkai; Par Iekšlietu ministrijas sistē-
mas iestāžu amatpersonu darba samaksu un sociālajām garantijām; Par AS “Air Baltic Corporation” un 
VAS Starptautisko lidostu “Rīga” . 

Deputātu pieprasījumu un jautājumu skaits 2013. un 2014. gadā 8. attēls
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3.2. Ministru kabineta locekļu un tiesībsarga ziņojumi
Valdība kopumā un katrs ministrs atsevišķi ir politiski atbildīgi Saeimas priekšā, un ik gadu izpild-

vara atskaitās Saeimai, sniedzot ziņojumus par savu darbību . 

Par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības (turpmāk arī – ES) jautāju-
mos Saeimas 23 . janvāra sēdē ziņoja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs .

Pēc ārlietu ministra ziņojuma debatēs runāja 32 deputāti [ārlietu debates tiek rīkotas Latvijas 
Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienai (26 . janvārim) tuvākajā Saeimas sēdē, un 2014 . gadā 
tās notika jau ceturto reizi] . Sekot debatēm klātienē tika aicināti Latvijā akreditēto diplomātisko misiju 
vadītāji, bet tiešraidē Saeimas mājaslapā www .saeima .lv tās varēja vērot ikviens interesents .

Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 9 .  panta 2 .  punktu Ministru prezidents ik gadu sniedz 
Saeimai pārskatu par nacionālo drošību, ietverot to gadskārtējā ziņojumā par Ministru kabineta paveik-
to un iecerēto darbību vai iesniedzot atsevišķu ziņojumu . Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas 
ziņojumu Saeimai par Latvijas nacionālo drošību (ziņojumā apkopots ministriju un drošības institūciju 
sniegtais izvērtējums par to atbildībā esošo nozares politiku apdraudējuma iespējamības un ietekmes 
pakāpi uz nacionālo drošību, norādot paveikto 2013 . gadā un plānotās darbības 2014 . gadā) izskatīja 
Saeimas 3 .  jūlija ārkārtas sesijas sēdē . Debatēs izteicās 16 deputāti, ārlietu ministrs un Aizsardzības 
ministrijas parlamentārais sekretārs .

http://www.saeima.lv
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Arī tiesībsargs reizi gadā ziņo par Tiesībsarga biroja darbu . Latvijas Republikas tiesībsarga ziņojums 
par 2013 . gadu tika izskatīts Saeimas 2014 . gada 5 . jūnija sēdē . Debatēs piedalījās septiņi deputāti .

Pārskata gada 16 . oktobrī pieņemtie grozījumi Saeimas kārtības rullī paredz pienākumu arī Valsts 
kontrolei reizi gadā nākt klajā ar rakstveida ziņojumu Saeimai par Valsts kontroles darbu un ziņot par 
paveikto Saeimas sēdē .

23. janvāra 
Saeimas sēde



ĀRPOLITISKĀ DARBĪBA
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4. ĀRPOLITISKĀ DARBĪBA

Saeimas Ārlietu komisijā tiek saskaņotas mūsu valsts ārpolitikas nostādnes un priekšlikumi starp-
valstu attiecību attīstīšanai, savukārt Eiropas lietu komisija ir viena no būtiskākajām ES jautājumu koor-
dinācijas instancēm Latvijā .

Saskaņā ar Satversmes 68 . pantu visiem starptautiskajiem līgumiem, kuri regulē likumdošanas ceļā 
izšķiramus jautājumus, nepieciešams Saeimas apstiprinājums .

Par ekonomisko saišu stiprināšanu un paplašināšanu ES un starptautiskā līmenī liecina vairā-
ki 2014 .  gadā ratificētie nolīgumi – tika pieņemti un apstiprināti asociācijas nolīgumi starp Eiropas 
Savienību, Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, Moldovu un 
Ukrainu, no otras puses . Nolīgumu noslēgšana sekmēs Gruzijas, Moldovas un Ukrainas tuvināšanos ES 
un pakāpenisku ekonomisko integrāciju ES iekšējā tirgū .

Pārskata gadā tika apstiprināti arī sadarbības līgumi, tostarp Latvijas Republikas valdības un 
Gruzijas valdības līgums par sadarbību civilo ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas 
jomā; Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līgums par sadarbību cīņā 
pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru 
apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem; Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģen-
tūras Eiropas sadarbības valsts līgums . 

2014 . gadā uzmanības centrā bija arī ES jautājumi, tostarp gatavošanās Latvijas pirmajai preziden-
tūrai ES Padomē, kā arī Austrumu partnerība .

4.1. Valsts, oficiālās un darba vizītes
Pārskata gadā sadarbībā ar Latvijā akreditētajām ārvalstu vēstniecībām un Latvijas vēstniecībām 

ārvalstīs, turpinot īstenot Latvijas ārpolitikas intereses, tika organizētas un nodrošinātas ārvalstu vizītes .

2014 . gadā valsts un oficiālo vizīšu ietvaros Saeimu apmeklēja: Zviedrijas karalis Kārlis XVI Gustavs 
(26 . martā), Austrijas Republikas Federālais prezidents Heincs Fišers (1 . jūlijā), Šveices Konfederācijas 
prezidents Didjē Burkhalters (11 . septembrī) un Turcijas Republikas prezidents Redžeps Tajips Erdogans 
(23 . oktobrī) .

Ministru prezidentu un ārlietu ministru līmenī vizītēs Saeimu apmeklēja 9  delegācijas, noti-
ka 165 dažāda ranga ārvalstu viesu un diplomātu tikšanās ar Saeimas Prezidija, frakciju un komisiju 
locekļiem, kā arī Saeimas Kancelejas vadību . Pārskata gadā tika organizētas 20 dažādu līmeņu ārvalstu 
parlamentu delegāciju vizītes Latvijā . 

Lai piedalītos projekta Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsēta atklāšanas pasākumos, 17 . janvārī 
darba vizītē ieradās Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētāja Loreta Graužiniene un Zviedrijas Karalis-
tes Riksdāga priekšsēdētājs Pērs Vesterbergs .

21 .  augustā 11 .  Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa tikās ar Vācijas Federatīvās Republikas 
Bundestāga prezidentu Norbertu Lammertu . Tikšanās laikā pārrunāta arī Latvijas un Vācijas divpusējā 
sadarbība – gan parlamentārie kontakti, gan sadarbība ekonomikā un izglītībā . Saeimas priekšsēdētāja 
pauda gandarījumu par abu valstu universitāšu sadarbību . Ārvalstu studentu skaita ziņā Latvijā tieši 
vācieši ieņem pirmo vietu – mūsu valstī studē vairāk nekā 700 jaunieši no Vācijas .



Latvijas Republikas Saeimas 2014. gada pārskats

31

13 . septembrī darba vizītē ieradās Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētāja Loreta Graužiniene, lai 
piedalītos Baltu vienības dienā Rucavā . 4 . decembrī darba vizītē Latvijā bija ieradies Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājs Martins Šulcs .

Tiekoties ar Japānas parlamenta Augšpalātas prezidentu Masāki Jamadzaki, kurš uzturējās Latvijā 
oficiālā vizītē no 16 . līdz 19 . jūlijam, 11 . Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa uzsvēra, ka ceļu uz veik-
smīgu sadarbību bruģē ne vien aktīvs politiskais dialogs, bet arī virkne Latvijas konkurētspējīgo priekš-
rocību .

Saeimas priekšsēdētāja, informējot Masāki Jamadzaki par gaidāmo Latvijas prezidentūru Eiropas 
Savienības Padomē 2015 . gada pirmajā pusē, akcentēja, ka viena no galvenajām mūsu valsts prioritātēm 
būs Austrumu partnerība un sadarbība ar Centrālāzijas valstīm . Savukārt Japānas parlamenta Augšpalā-
tas prezidents izteica vēlmi pārņemt Latvijas pieredzi dzimumu līdztiesības jautājumu īstenošanā, ņemot 
vērā augsto sieviešu pārstāvības līmeni politikā un uzņēmējdarbībā Latvijā .

23 .  oktobrī 11 .  Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa tikās ar Turcijas Republikas prezidentu 
Redžepu Tajipu Erdoganu . Latvija bija pirmā Eiropas Savienības dalībvalsts, kuru oficiālā vizītē apmek-
lēja jaunievēlētais Turcijas prezidents . Sadarbības ekonomikā kontekstā Saeimas priekšsēdētāja atzina, ka 
Turcija ir nozīmīgs Latvijas tirdzniecības partneris, un pauda gandarījumu par savstarpējās tirdzniecības 
apjoma kāpumu aizvadītajos piecos gados . Sarunā puses bija vienisprātis, ka Latvijai un Turcijai ir poten-
ciāls sadarboties vēl ciešāk un labs pamats tam ir šogad izveidotā abu valstu apvienotā Ekonomikas un 
tirdzniecības komisija . Saeimas priekšsēdētāja apliecināja Latvijas interesi sadarboties ar Turciju tranzīta 
un loģistikas jomā, akcentējot, ka jau patlaban Latvijā darbību izvērsusi aviokompānija Turkish Airlines .

Baltu vienības 
diena Rucavā

Japānas 
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Augšpalātas 
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Masāki Jamadzaki 
oficiālā vizīte
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12 . Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 8 . decembrī tikās ar Norvēģijas Karalistes Ministru pre-
zidenti Ernu Sūlbergu . Pēdējā Norvēģijas premjera vizīte Latvijā notikusi pirms desmit gadiem . Nor-
vēģijas premjerministre sarunā uzsvēra abu valstu veiksmīgo sadarbību ekonomikā, investīciju, kā arī 
militārajā jomā . Erna Sūlberga norādīja, ka Norvēģija saskata lielu potenciālu arī sadarbībai starp abu 
valstu universitātēm un pētniecības centriem .

No 13 .  līdz 15 .  martam 11 .  Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboliņa, būdama darba vizītē Romā, 
piedalījās starptautiskā konferencē par Eiropas pamatvērtībām un Eiropas Savienības spēju pielāgoties 
pārmaiņām tādās jomās kā izaugsme, nodarbinātība un tiesības . 

11 . Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa no 30 . marta līdz 2 . aprīlim uzturējās oficiālā vizītē Gru-
zijā, kur tikās ar Gruzijas Valsts prezidentu Giorgiju Margvelašvili, parlamenta priekšsēdētāju Dāvidu 
Usupašvili, parlamenta Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Tedo Džeparadzi, Ministru prezidentu Irakliju 
Garibašvili, ārlietu ministri Maiju Pandžikidzi un citām amatpersonām . Vizītes ietvaros Saeimas priekš-
sēdētāja piedalījās Latvijas Republikas goda konsulāta Tbilisi atklāšanas ceremonijā, tikās ar latviešu dia-
sporas pārstāvjiem, kā arī piedalījās Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu Ārlietu un Eiropas lietu komi-
siju apaļā galda diskusijas atklāšanā .

Sarunā ar parlamenta priekšsēdētāju Dāvidu Usupašvili Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka mūsu 
valsts ir gatava sniegt Gruzijai savu demokrātijas un reformu pieredzi, kas uzkrāta ceļā uz dalību trans-
atlantiskajās struktūrās . Amatpersonas bija vienisprātis, ka vīzu režīma liberalizācija patlaban ir spē-
cīgākais instruments, kas eirointegrācijas procesā dod būtisku ieguvumu Austrumu partnerības valstu 
iedzīvotājiem, ļaujot viņiem justies tuvāk Eiropai .
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No 12 . līdz 14 . maijam 11 . Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa darba vizītē apmeklēja Moldovu . 
Vizītes ietvaros kopā ar citiem Baltijas un Ziemeļvalstu (NB8) nacionālo parlamentu spīkeriem Saeimas 
priekšsēdētāja piedalījās apaļā galda diskusijā ar Moldovas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī 
tikās ar Moldovas prezidentu Nikolaji Timofti, parlamenta priekšsēdētāja vietnieci Lilianu Palihoviči un 
Ministru prezidentu Jurji Ljanku .

11 . Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa no 24 . līdz 31 . maijam uzturējās oficiālā vizītē Ķīnā, kur 
tikās ar Visķīnas Tautas kongresa priekšsēdētāju Džanu Dedzjanu, Ministru prezidentu Li Kecjanu, Šansī 
provinces Tautas kongresa vadītāju Džao Ledzji, kā arī latviešu diasporas pārstāvjiem . Vizītes ietvaros 
Latvijas delegācija viesojās Pekinas Svešvalodu universitātē un Ķīnas vadošajā informācijas tehnoloģiju 
uzņēmumā Huawei . Uzrunājot klātesošos Ķīnas Starptautisko pakalpojumu tirgus izstādes atklāšanā, 
Solvita Āboltiņa uzsvēra, ka Latvija ir ieinteresēta Ķīnas investīciju piesaistē, īpaši jomās, kurās pasaules 
līmenī Ķīnai ir izcilas iemaņas un tehnoloģijas . 

No 16 .  līdz 18 .  jūnijam pēc Somijas Republikas parlamenta priekšsēdētāja Ēro Heineluoma ielū-
guma 11 . Saeimas priekšsēdētāja uzturējās oficiālā vizītē Somijā . Vizītes ietvaros Saeimas priekšsēdētāja 
apmeklēja Ziemeļu Investīciju banku, Somijas energouzņēmumu Fortum un Latvijas vēstniecību .

Pārrunājot sadarbību ekonomikā, Saeimas priekšsēdētāja atzina, ka Somija ir viens no nozīmīgā-
kajiem investīciju avotiem . Solvita Āboltiņa uzsvēra, ka pērn atklātā Somijas energouzņēmuma Fortum 
biomasas koģenerācijas stacija ir pierādījums abu valstu sadarbības potenciālam un Latvija ir ieinteresē-
ta, lai Somijas uzņēmums turpinātu attīstīt savu darbību mūsu valstī . Par veiksmīgu biznesa sadarbību 
liecina arī tas, ka izveidoti vairāk nekā 350 Latvijas–Somijas kopuzņēmumu .
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11 .  Saeimas priekšsēdētāja pēc Polijas parlamenta priekšsēdētājas ielūguma no 7 .  līdz 9 .  jūlijam 
uzturējās oficiālā vizītē Polijā . Vizītes laikā Solvita Āboltiņa tikās ar Polijas parlamenta priekšsēdētāju 
Evu Kopaču un Senāta priekšsēdētāja vietnieku Janu Viroviņski, kā arī Polijas un Latvijas parlamentārās 
sadarbības grupas priekšsēdētāju Kazimežu Kleinu . Vizītes ietvaros Saeimas priekšsēdētāja piedalījās arī 
izstādes Polijas un Latvijas attiecības jauno aktu arhīva krājumos atklāšanā .

18 . un 19 . augustā 11 . Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa uzturējās darba vizītē Lietuvā, kur 
ikgadējā Ziemeļu un Baltijas valstu (NB8) parlamentu spīkeru sanāksmē ar kolēģiem pārrunāja reģio-
nam aktuālos jautājumus . 

12 . Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece no 27 . līdz 28 . novembrim iepazīšanās vizītē apmeklēja 
Lietuvu . Savas pirmās ārvalstu vizītes ietvaros Saeimas priekšsēdētāja tikās ar Lietuvas Republikas pre-
zidenti Daļu Grībauskaiti, parlamenta priekšsēdētāju Loretu Graužinieni un kaimiņvalsts parlamenta 
deputātiem .

Tikšanās laikā Saeimas priekšsēdētāja pauda stingru atbalstu vēl ciešākas Latvijas un Lietuvas par-
lamentārās sadarbības veidošanai gan divpusējā līmenī, gan arī reģionāli – Baltijas Asamblejas ietvaros 
un Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības ietvaros .

Gaidāmās Latvijas prezidentūras kontekstā Ināra Mūrniece pateicās Lietuvai par aktīvo atbalstu, 
daloties uzkrātajā prezidentūras īstenošanas pieredzē . Saeimas priekšsēdētāja arī apliecināja, ka Latvija 
turpinās jau Lietuvas prezidentūrā aizsāktos darbus, tostarp Austrumu partnerības jautājumu risināšanu . 
Tika apspriesti arī prezidentūras norises praktiskie aspekti un parlamenta loma prezidentūras laikā .
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Oficiālās vizītes ietvaros no 18 . līdz 19 . decembrim 12 . Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tikās 
ar Igaunijas prezidentu Tomasu Hendriku Ilvesu un parlamenta prezidentu Eiki Nestoru, kā arī kaimiņ-
valsts parlamenta deputātiem .

Saeimas priekšsēdētāja ar Igaunijas prezidentu pārrunāja iespējas attīstīt vienotu digitālo tirgu un 
veicināt pārrobežu e-pakalpojumu pieejamību visu Baltijas valstu iedzīvotājiem . Puses bija vienisprātis, 
ka Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē ir labs formāts, kura ietvaros būs iespējams aktua-
lizēt šo jautājumu Eiropas līmenī .

Tika nodrošinātas arī Saeimas Prezidija locekļu vizītes, piemēram, 11 .  Saeimas priekšsēdētājas 
biedre Inese Lībiņa-Egnere 4 . un 5 . septembrī darba vizītē Ženēvā piedalījās ikgadējā spīkeru–sieviešu 
sanāksmē . Uzstājoties konferences diskusiju blokā Labvēlīgas vides veidošana sieviešu iespēju palielināša-
nai ekonomikā, Saeimas priekšsēdētājas biedre īpašu uzmanību pievērsa darba un ģimenes dzīves apvie-
nošanai un stereotipu par tradicionālajām dzimumu lomām maiņai, veicinot sieviešu aktīvāku līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā, kā arī uzsvēra, ka tieši izglītības pieejamība ir būtisks priekšnoteikums sieviešu 
ekonomiskajai neatkarībai un sabalansētai abu dzimumu pārstāvībai politikā . No 15 . līdz 18 . oktobrim 
11 . Saeimas priekšsēdētājas biedri Inese Lībiņa-Egnere un Andrejs Klementjevs pēc Moldovas parlamen-
ta priekšsēdētāja vietnieces Lilianas Palihoviči uzaicinājuma uzturējās darba vizītē Moldovas Republikā . 
Delegācija tikās ar Moldovas Republikas prezidentu Nikolaji Timofti, parlamenta priekšsēdētāja vietnie-
ci Lilianu Palihoviči, ekonomikas ministru Andrianu Kandu, Ārlietu un Eiropas integrācijas komisijas 
priekšsēdētāju Anu Gucu un komisijas deputātiem, kā arī Ārlietu un Eiropas integrācijas ministra viet-
nieku Julianu Grozu .

Saeimas pārstāvji, tiekoties ar Moldovas Republikas prezidentu, akcentēja, ka simbolisks Latvijas 
atbalsta apliecinājums ir fakts, ka Saeima kā viens no pirmajiem parlamentiem ratificēja ES Asociācijas 
nolīgumu ar Moldovu, raksturojot to kā vēsturisku pagrieziena punktu, kas paver plašu ceļu ES un Mol-
dovas sadarbībai . Savukārt Moldovas prezidents kā būtisku minēja pavasarī notikušo Baltijas un Ziemeļ-
valstu (NB8) parlamentu spīkeru vizīti Moldovā . 

4.2. Deputātu grupas sadarbībai ar citu valstu parlamentiem
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli ne mazāk kā trīs deputāti var izveidot deputātu grupu sadarbības 

veicināšanai ar citu valstu parlamentiem vai citu ar deputāta darbību saistītu interešu apmierināšanai .

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

Deputātu grupas sekmē kontaktu uzturēšanu ar citu parlamentu deputātiem . Deputātu grupas ir arī 
publiskās diplomātijas medijs, ar kura palīdzību tikšanās laikā deputāti prezentē Latvijas nostāju, kā arī 
pauž savu, komisijas vai pārstāvētās frakcijas viedokli par dažādiem jautājumiem .
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Deputātu grupu dalībniekus aicina piedalīties arī valsts augstāko amatpersonu oficiālajās vizī-
tēs . Piemēram, deputātu grupas sadarbībai ar Igaunijas parlamentu vadītājs Veiko Spolītis piedalījās 
12 .  Saeimas priekšsēdētājas oficiālajā vizītē Igaunijas Republikā no 18 .  līdz 19 .  decembrim; deputātu 
grupas sadarbībai ar Gruzijas parlamentu vadītājs Dzintars Zaķis piedalījās 11 . Saeimas priekšsēdētājas 
oficiālajā vizītē Gruzijā no 31 . marta līdz 1 . aprīlim; deputātu grupas sadarbībai ar Azerbaidžānas parla-
mentu vadītājs Jānis Reirs piedalījās 11 . Saeimas priekšsēdētājas oficiālajā vizītē Azerbaidžānas Republi-
kā no 9 . līdz 11 . jūnijam .

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

Pārskata gada 13 .  septembrī Rucavā notika Baltu vienības dienas pasākumi, kuros piedalījās arī 
Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar Lietuvas parlamentu deputāti, kā arī Lietuvas Seimā dibinātās 
Lietuvas–Latvijas sadarbības grupas deputāti .

Deputātu grupu vadība un dalībnieki seko aktualitātēm attiecīgajā valstī, īpaši politiskajiem proce-
siem un vēlēšanu rezultātiem, sūta vēstules nozīmīgos valsts svētkos, kā arī saistībā ar citiem nozīmīgiem 
notikumiem .

Pārskata gadā deputātu grupas sadarbībai ar Dienvidkorejas parlamentu vadītājs Edvards Smil-
tēns grupas vārdā nosūtīja līdzjūtības vēstuli Dienvidkorejas tautai saistībā ar prāmja Sewol traģēdiju 
2014 . gada 16 . aprīlī, kurā dzīvību zaudēja 304 cilvēki .

Labs sadarbības piemērs ir deputātu grupas sadarbībai ar Vācijas parlamentu vadītāja Edvarda 
Smiltēna piedalīšanās Vācijas Bundestāga rīkotajā konferencē par godu Baltijas ceļa 25 . gadadienai, kas 
guva plašu rezonansi plašsaziņas līdzekļos; deputātu grupas sadarbībai ar Vācijas parlamentu dalībnieku 
iesaistīšanās Saeimā organizētās mācību prakses norisē, kas dod iespēju ik gadu diviem vācu studen-
tiem praktizēties Saeimā un trim jauniešiem no Latvijas gūt parlamentārā darba pieredzi Bundestāgā 
[Vācijas Bundestāga starptautiskās parlamentārās prakses (IPS) ietvaros]; saraksti, gatavojot deputātu 
grupu delegāciju ārvalstu vizīšu programmas (Azerbaidžāna, Ukraina) un ienākošo vizīšu organizēša-
nu (Francija, Ukraina, Baltkrievija) . No 15 .  līdz 18 .  jūnijam Latvijā viesojās Baltkrievijas Republikas 
Nacionālās Sapulces darba grupas sadarbībai ar Latvijas parlamentu delegācija . Vizītes ietvaros deputāti 
tikās ar 11 . Saeimas priekšsēdētājas biedru Andreju Klementjevu, Saeimas deputātu grupas sadarbībai 
ar Baltkrievijas parlamentu un Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātiem, kā arī ar 
pašvaldību vadītājiem; no 18 . līdz 21 . jūnijam vizītē Latvijas Republikā uzturējās Francijas Republikas 
Senāta Francijas–Latvijas sadarbības grupas delegācija, kas tikās ar 11 . Saeimas priekšsēdētājas biedri 
Inesi Lībiņu-Egneri, Saeimas Eiropas lietu komisijas, Saeimas Ārlietu komisijas, kā arī deputātu grupas 
sadarbībai ar Francijas parlamentu deputātiem; no 21 . līdz 24 . jūlijam Saeimu apmeklēja Vācijas Federa-
tīvās Republikas Bundestāga Kristīgi Sociālās Savienības (CSU) federālās zemes deputātu grupa (70 cil-
vēku), kas tikās ar 11 . Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu, vairākām Saeimas komisijām un deputātu 
grupu sadarbībai ar Vācijas parlamentu . 

Starpparlamentu kontakti tiek uzturēti visu Saeimas struktūrvienību līmenī .

2014 . gadā 11 . Saeimas deputāti darbojās 74 deputātu grupās sadarbībai ar citu valstu parlamen-
tiem . 12 . Saeimā (no 11 . novembra līdz 31 . decembrim) tika nodibināta 31 grupa . Jaunievēlētās Saeimas 
deputāti kā pirmās dibināja grupas sadarbībai ar Gruzijas, Itālijas, Izraēlas un Polijas parlamentiem .

Pārskata gadā 11 . Saeimā lielākais deputātu skaits bija deputātu grupā sadarbībai ar Ukrainas par-
lamentu (51 deputāts), ar Azerbaidžānas parlamentu (43  deputāti), ar Francijas parlamentu (43 de-
putāti) . Savukārt 12 . Saeimā skaitliski lielākās bija deputātu grupas sadarbībai ar Gruzijas parlamentu 
(41 deputāts), Baltkrievijas parlamentu (29 deputāti), Ķīnas parlamentu (29 deputāti) un Itālijas parla-
mentu (28 deputāti) .
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11. Saeimas skaitliski lielākās un mazākās deputātu grupas 12. tabula

Lielākās grupas Mazākās grupas

Sadarbības valsts nosaukums
Dalībnieku 

skaits
Sadarbības valsts nosaukums

Dalībnieku 
skaits

Ukraina 51 Apvienotie Arābu Emirāti 8

Azerbaidžāna 43 Čīle 8

Francija 43 Islande 8

Krievija 39 Kolumbija 8

Ķīna 36 Maķedonija 8

Gruzija 35 Meksika 8

Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste 

34 Šrilanka 8

ASV 33 Albānija 7

Polija 33 Melnkalne 7

Armēnija 32 Mjanma 7

Vācija 32 Tadžikistāna 6

Izraēla 32 Jordānija 5

Baltkrievija 30 Kuveita 4

12. Saeimas skaitliski lielākās un mazākās deputātu grupas 13. tabula

Lielākās grupas Mazākās grupas

Sadarbības valsts nosaukums
Dalībnieku 

skaits
Sadarbības valsts nosaukums

Dalībnieku 
skaits

Gruzija 41 Igaunija 9

Baltkrievija 29 Kolumbija 6

Ķīna 29

Itālija 28

ASV 27

Ukraina 27

Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste 

26

Izraēla 25

4.3. Delegācijas starptautiskajās organizācijās
Līdztekus darbam Saeimas sēdēs, komisijās un frakcijās Saeimas deputāti piedalās arī starptautisko 

organizāciju darbā . 

Saeima ir vairāku starpparlamentāru organizāciju dalībniece . 2014 . gadā 11 . un 12 . Saeimas depu-
tāti darbojās sešu starptautisko organizāciju delegācijās .
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Saeimas delegācijas starptautiskajās organizācijās 14. tabula

Delegācijas nosaukums
Deputātu skaits

11. Saeima 12. Saeima

Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija 14 14

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 
Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācija

3 3

Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija 6 6

NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija 6 6

Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālā grupa 5 6

Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija 3 3

Darbošanās starptautiskajās organizācijās ļāvusi Latvijas deputātiem iesaistīties gan reģionālu, gan 
globālu jautājumu risināšanā, piemēram, Eiropas, īpaši Baltijas valstu, ekonomikas stabilizācija, bezdar-
ba mazināšana un inovatīvas attīstības veicināšana, drošības jautājumu, īpaši esošās ģeopolitiskās situāci-
jas ietvaros, aktualizēšana, sabiedroto izpratnes stiprināšana, demokrātijas attīstība un labas pārvaldības 
principu īstenošana dzīvē (apmācību/pieredzes apmaiņas projekti Gruzijas, Bosnijas un Hercegovinas, 
Moldovas parlamentu deputātiem un darbiniekiem) .

Arvien aktīvāk deputāti iesaistās viedokļu apspriešanā, lai veidotu reģionālās koalīcijas starppar-
lamentārajās organizācijās, tostarp Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (NB8) formātā . Šī procesa mērķis ir 
censties ietekmēt starptautisko organizāciju, arī ES, lēmumus un citas tiesību aktu normas jau to veido-
šanas procesā .

Baltijas Asamblejas (BA) Latvijas delegācijas pārstāvji no 23 . līdz 24 . oktobrim Igaunijas galvaspil-
sētā Tallinā piedalījās BA 33 . sesijā . Baltijas valstu parlamentārieši un izpildvaras pārstāvji vienojās par 
nākamā gada galvenajām prioritātēm: stiprināt sadarbību ar NATO sabiedrotajiem un ieviest NATO 
dalībvalstu vadītāju apstiprināto Gatavības plānu, kā arī sadarboties ES Austrumu partnerības politikas 
īstenošanā . Aktuāli darba kārtības jautājumi būs arī Baltijas valstu integrācijas paātrināšana ES enerģijas 
tīklos un tirgos, Baltijas valstu energodrošības stiprināšana un reģionālo enerģijas tirgu attīstība, kā arī 
Baltijas valstu informatīvās drošības stiprināšana .
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Parlamentārieši pieņēma sesijas rezolūciju, kurā aicina Baltijas valstu parlamentus un valdības, kā 
arī Baltijas Ministru padomi strādāt pie Rail Baltica projekta attīstības, sinhronizēt enerģētikas politikas 
attīstību un saskaņot e-veselības sistēmas ieviešanu, kā arī izstrādāt rīcības plānus sadarbības stiprināša-
nai izglītībā, pētniecībā un inovācijās un saskaņot pārtikas drošuma uzraudzību .

Sesijas ietvaros tika pasniegtas arī ikgadējās BA balvas (balvu mākslā saņēma Jaunā Rīgas teātra 
režisors Alvis Hermanis, balva literatūrā tika piešķirta igauņu rakstniekam Pēteram Sauteram, savukārt 
balva zinātnē – habilitētajam profesoram Vidam Gražulevičam no Lietuvas) . 

BA delegācijas locekļi piedalījās BA Prezidija sēdēs, komiteju organizētajos semināros un komiteju 
sēdēs, ad hoc grupas sanāksmēs, BA un Ziemeļu Padomes samitos, Ziemeļu Padomes sesijā, Baltijas jūras 
valstu parlamentārās konferences (BJPK) darba grupas sēdēs un BJPK pastāvīgās komitejas sēdēs, Gruzi-
jas, Ukrainas, Azerbaidžānas un Moldovas (GUAM) Parlamentārās Asamblejas sesijā u . c .

Pārskata gadā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas (EDSO PA) 
delegācijas locekļi piedalījās divu sesiju darbā (Austrijā un Azerbaidžānā), kā arī pastāvīgās komitejas 
sēdē un seminārā Šveicē . Saeimas pārstāvji piedalījās vēlēšanu novērošanas misijās Bijušās Dienvidslāvi-
jas Republikā Maķedonijā, Moldovā, Serbijā un Ukrainā (Ukrainas prezidenta un parlamenta vēlēšanās) . 
Savukārt 6 . jūnijā Rīgā notika EDSO PA Baltijas un Ziemeļvalstu (NB8) delegāciju vadītāju sanāksme, 
kur šo valstu parlamentārieši sprieda par aktuālo situāciju Ukrainā, drošības izaicinājumiem Ziemeļ-
valstu un Baltijas valstu reģionā, kā arī kultūras īpašuma, sociālo un ekonomikas tiesību un bēgļu situā-
ciju EDSO reģionā, cietušo bērnu aizsardzību cilvēku tirdzniecības gadījumos, kā arī reģionālo sadarbību 
Dienvidaustrumeiropā . Sanāksmes ietvaros notika arī preses konference .

Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas (EP PA) Latvijas delegācijas locekļi piedalījās četrās 
EP PA sesijās Eiropas Padomes mītnē Strasbūrā, vairāk nekā 20 komiteju sēdēs, pārstāvēja EP PA ofi-
ciālajās delegācijās parlamenta vēlēšanu novērošanā vai piedalījās kā eksperti dažādās konferencēs un 
semināros .

EP PA Latvijas delegācijas locekļi 2014 . gadā aktīvi piedalījās komiteju darbā, kā arī apsprieda šādus 
tematus: Militārā situācija Ukrainā, Krievijas delegācijas balsstiesību apturēšana uz laiku, Pilsonības iegū-
šana un Eiropas Konvencijas par pilsonību efektīva īstenošana .

2014 . gadā notika divas NATO Parlamentārās Asamblejas (NATO PA) – Viļņā un Hāgā . Delegācijas 
locekļi piedalījās arī deviņos NATO PA pasākumos – komiteju sēdēs, semināros, transatlantiskajā foru-
mā u . c . Savukārt 5 . aprīlī Rīgā notika NATO PA Pastāvīgās komitejas (Standing Committee) sēde, kurā 
NATO PA biroja locekļi un nacionālo parlamentu delegāciju vadītāji lēma par organizācijas iekšējiem 
jautājumiem .

NATO PA rudens sesijā (Hāgā) Latvijas delegācijas vadītājs Ojārs Ēriks Kalniņš tika ievēlēts par 
NATO PA viceprezidentu uz laiku esošās vakances vietā un līdz ar amata pilnvaru termiņa beigām ir 
kļuvis par bijušo NATO PA viceprezidentu, tādējādi iegūstot tiesības piedalīties visās šīs organizācijas 
vadības sēdēs kā ex officio biroja loceklis . Šī ir pirmā reize NATO PA vēsturē, kad Latvijas delegācijas 
pārstāvis ieņem tik augstu amatu .

Latvijas delegācijas locekļi saglabāja arī savus jau iepriekš ieņemtos amatus – Ojārs Ēriks Kal-
niņš turpinās pildīt Politiskās komitejas galvenā ziņotāja (General Rapporteur) un Ivans Klementjevs – 
Ekonomikas un drošības komitejas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus .

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

Starpparlamentu Savienība (SPS) ir lielākā starpparlamentārā organizācija pasaulē, tās sastāvā 
šobrīd ir 166 dalībvalstis un 10 asociētie biedri . Latvijas nacionālās grupas locekļi 2014 . gadā piedalījās 
divās – pavasara (no 15 . līdz 20 . martam) un rudens (no 12 . līdz 17 . oktobrim) – SPS asamblejas sēdēs 
Ženēvā (Šveicē) .

Īpaši jāuzsver deputātu centieni aktualizēt Latvijai svarīgus jautājumus un veicināt pozitīvus risināju-
mus tādās jomās kā NATO spēku patrulēšanas termiņa pagarināšana Baltijas gaisa telpā līdz 2018 . gadam, 
NATO kolektīvās aizsardzības sistēmas stiprināšana Baltijas valstīs, ES fondu un tiešo maksājumu līdzekļu 
taisnīgāka sadale, tiesiskās bāzes veidošana Baltijas valstu kopīgiem projektiem, finansējuma piesaistīšana 
NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centram Rīgā u . c . 
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Analizējot deputātu darbību starptautiskajās organizācijās, jāsecina, ka tā:
• sekmējusi Latvijas tēla veidošanu un Latvijas popularizēšanu Eiropā un pasaulē;
• veicinājusi Latvijas ārpolitisko mērķu – aktīva līdzdalība ES un NATO, iestāšanās process 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), gatavošanās prezidentūrai ES Pa-
domē 2015 . gada pirmajā pusē – īstenošanu,

• ļāvusi Latvijai nodot savu pieredzi ES Austrumu partnerības valstīm (Gruzija, Moldova, 
Ukraina, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija) demokrātiskas valsts veidošanas procesā un 
reformu ceļā uz ES un NATO;

• stiprinājusi Latvijas lomu starptautiskajā politikā – īpaši veicinot sabiedroto izpratni par situā-
ciju Austrumukrainā, iespējamiem krīzes risināšanas veidiem .

4.4. Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 
(2015. gada pirmā puse)

Latvija Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts pienākumus pildīs 2015 . gada pirmajā pusē, 
un šī būs pirmā mūsu valsts prezidentūra kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 2004 . gadā . Latvija būs vienā 
prezidentūras trio kopā ar Itāliju un Luksemburgu .

Latvijas trio prezidentūru 2014 . gada otrajā pusgadā ievadīja Itālija, tai 2015 . gada pirmajā pusgadā 
sekos Latvija, bet 2015 . gada otro pusgadu noslēgs Luksemburga .

Lai efektīvi sagatavotu un īstenotu Eiropas Savienības Padomes prezidentūru parlamentāro dimen-
siju, Latvijas, Itālijas un Luksemburgas parlamentu priekšsēdētāji 2014 . gada 7 . aprīlī ES nacionālo par-
lamentu spīkeru tikšanās laikā Lietuvas galvaspilsētā Viļņā parakstīja vienošanos par ciešu sadarbību 
prezidentūras ES Padomē trio ietvaros . Trio vienošanās apliecina Latvijas, Itālijas un Luksemburgas 
parlamentu vēlmi sadarboties un sniegt savstarpēju atbalstu, kā arī iesaistīties katras valsts prezidentū-
ras parlamentārās dimensijas programmā noteikto mērķu īstenošanā . Sadarbības deklarāciju parakstīja 
11 . Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, Itālijas prezidents Pjetro Grasso, Itālijas parlamenta Deputā-
tu palātas prezidente Laura Boldrini un Luksemburgas Deputātu palātas prezidents Marss di Bartolomeo .

Latvijas, Itālijas un Luksemburgas parlamenti deklarācijā apņemas gan trio valstu parlamentu 
priekšsēdētāju, gan Eiropas lietu komisiju un citu parlamentu struktūrvienību līmenī sniegt savstarpēju 
atbalstu ES Padomes prezidentūru parlamentārās dimensijas sagatavošanā un īstenošanā, kā arī nodroši-
nāt efektīvu saziņu gan politiskajā, gan administratīvajā līmenī . Parlamenti arī apņemas koordinēt sadar-
bību ar Eiropas Parlamentu, jo īpaši jautājumos, kas saistīti ar ES mēroga parlamentārajām sanāksmēm . 

24 . jūnijā Vispārējo lietu padomē apstiprināja nākamo ES Padomē prezidējošo valstu trio – Itālijas, 
Latvijas un Luksemburgas – sagatavoto ES Padomes darba programmu 18 mēnešiem (no 2014 . gada 
1 . jūlija līdz 2015 . gada 31 . decembrim) . Kā kopīgus prioritāros virzienus valstis izvirzījušas ES izaugsmes 
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un nodarbinātības veicināšanu, tai skaitā digitālā tirgus sniegtā potenciāla apgūšanu; finanšu stabilitāti 
eirozonā, kā arī ES globālās lomas stiprināšanu . Trio prezidentūras darba kārtībā plānots arī kopīgi strā-
dāt pie ES klimata un enerģētikas politikas un migrācijas jautājumiem .

17 . septembrī Saeimā notika kārtējā Latvijas prezidentūras ES Padomē parlamentārās dimensijas plā-
nošanas komitejas sēde, kurā izskatīja prezidentūras sešu mēnešu programmu, parlamentāro sanāksmju 
tēmas, kā arī prezidentūras parlamentāro dāvanu, kultūras programmas un komunikācijas stratēģijas 
piedāvājumu .

Balstoties uz 11 . Saeimā pārstāvēto politisko spēku 2013 . gada 19 . decembrī parakstīto vienošanos 
par Latvijas prezidentūras sagatavošanu un īstenošanu un Latvijas prezidentūras parlamentārās dimen-
sijas plānošanas komitejas 2014 .  gada 19 .  maija lēmumu, Eiropas lietu komisija 17 .  oktobrī atbalstīja 
parlamentāro sanāksmju tematus .

Prezidentūras parlamentārās dimensijas ietvaros Saeima organizēs piecas starpparlamentārās sanāk-
smes Rīgā un vienu – ciešā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu – Briselē . Rīgā notiks ES dalībvalstu parla-
mentu COSAC priekšsēdētāju sanāksme, COSAC plenārsēde, Parlamentārā konference par kopējo ārpo-
litiku un drošības politiku, kā arī kopējo drošības un aizsardzības politiku, Nodarbinātības un sociālo lietu 
komisiju priekšsēdētāju sanāksme un Ekonomikas un digitālo lietu komiteju priekšsēdētāju sanāksme . 
Briselē kopā ar EP tiks organizēta Parlamentārā konference par Līgumu par stabilitāti, koordināciju un 
pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā .

No 8 . līdz 9 . decembrim Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne, Tautsaimnie-
cības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Romāns Naudiņš, Sociālo un darba 
lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, kā arī Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja 
biedrs Imants Parādnieks uzturējās darba vizītē Beļģijas galvaspilsētā Briselē, lai Eiropas Parlamenta un 
Eiropas Komisijas pārstāvjiem prezentētu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē starpparla-
mentāro sanāksmju tematus .

Gatavojoties prezidentūrai, 2014 . gada nogalē organizēta virkne administratīva līmeņa tikšanos ar 
sadarbības partneriem Eiropas Parlamentā: no 1 .  līdz 2 . oktobrim Rīgā uzturējās Eiropas Parlamenta 
Direktorāta attiecībām ar nacionālajiem parlamentiem vadītāja Kristīne Veržē, no 13 . līdz 14 . oktobrim – 
Eiropas Parlamenta Mutiskās tulkošanas direktorāta vadītāja Olga Kosmidu; 14 . oktobrī Saeimā uzturē-
jās Eiropas Parlamenta Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāvji; 5 . decembrī Latvijā uzturējās 
Eiropas Parlamenta ģenerālsekretārs Klauss Velle .

Iepriekš minētās administratīvā līmeņa tikšanās noritēja, gatavojoties Eiropas Parlamenta politis-
ko grupu vadītāju (priekšsēdētāju konferences) vizītei Latvijā 2014 . gada 4 .–5 . decembrī, kuras ietvaros 
Saeimu apmeklēja arī Eiropas Parlamenta prezidents Martins Šulcs .

Veiksmīgi turpinājās sadarbība ar Latvijā prezidentūras ES Padomē sekretariātu – notikušas vairāk 
nekā 15 tikšanās ar sekretariāta darbiniekiem saistībā ar prezidentūras kalendāra veidošanu, preziden-
tūras programmas, loģistikas, kultūras pasākumu, sabiedrisko attiecību, mediju akreditācijas, suvenīru 
izvēles, stila grāmatas un citiem jautājumiem .

2014 . gada decembrī tika aktivizēta parlamentārās dimensijas mājaslapa www .parleu2015 . lv, kurā 
pieejama informācija par Latvijas parlamenta rīkotajiem pasākumiem prezidentūras laikā . Mājaslapa iepa-
zīstina arī ar ES jautājumu risināšanu Saeimā, ar parlamenta lomu prezidentūras laikā un gatavošanos 
prezidentūrai . Mājaslapā informācija pieejama latviešu, angļu un franču valodā . 

Latvijas parlaments par prezidentūras norisi komunicē sociālajos tīklos – izveidots twitter konts 
@parleu2015lv un flickr konts fotogrāfijām – flickr .com/photos/parleu2015 . 

Sadarbībā ar Personāla nodaļu tika koordinētas centralizētās angļu valodas un saturiskās mācības 
Saeimas Kancelejas, biroju un komisiju darbinieku mērķa grupai, kas nominēti prezidentūras ekspertu 
statusā . Kopumā tika koordinētas 27 Saeimas darbinieku mācības . 2013 . gada nogalē piedāvāto iespēju 
Saeimas deputātiem un darbiniekiem apmeklēt nodarbības protokola un etiķetes jautājumos pārskata 
gadā izmantoja aptuveni 100 dalībnieku .

Turpinot 2012 . gadā uzsākto stažēšanās prakses programmu Eiropas Parlamentā, 2014 . gadā tika 
organizēta četru Saeimas tulku stažēšanās Briselē, kā arī ievadītas sarunas par šīs programmas turpinā-
šanu 2015 . gadā .
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2014 . gadā izstrādāta apmācības programma un noslēgts līgums ar Lielbritānijas kompānijas DODS 
ekspertiem par individualizētām apmācībām jaunievēlētajiem 12 .  Saeimas komisiju vadītājiem par 
sadarbību ar ES institūcijām un medijiem . Mācības pārskata gada 24 . un 25 . novembrī apmeklēja 12 depu-
tāti, kuri iesaistīsies prezidentūras parlamentāro sanāksmju vadīšanā .

Aktīva sadarbība 2014 .  gadā notika ar Saeimas nozaru komisijām, koordinējot prezidentūras 
programmas izstrādes gaitu un Saeimas komisiju piedāvāto parlamentāro pasākumu tematu izvēli 
atbilstoši prezidentūras prioritātēm . Izveidota faktu lapa par prezidentūras sanāksmju vadīšanā 
iesaistīto Saeimas komisiju darbu ES jautājumos, kā arī infografika par Saeimas Eiropas lietu komi-
sijas lomu ES jautājumu risināšanā . Sagatavoti scenāriji informatīvajiem videosižetiem par nozaru 
komisiju parlamentārajām sanāksmēm .



SABIEDRISKI NOZĪMĪGI 
PASĀKUMI SAEIMĀ
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5. SABIEDRISKI NOZĪMĪGI PASĀKUMI SAEIMĀ

Lai veicinātu parlamenta atvērtību, 2014 . gadā Saeimā tika rīkotas vispusīgas konferences un dis-
kusijas par aktuāliem tematiem, informatīvi izglītojoši pasākumi jauniešiem, kā arī virkne svinīgu un 
sociāli nozīmīgu pasākumu un akciju . 

5.1. Tematiskas konferences un diskusijas 
Lai diskutētu par iespējamiem atbalsta pasākumiem dzimstības veicināšanai Latvijā, Saeimas Budžeta 

un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija 31 . janvārī organizēja diskusiju Demo-
grāfiskās atveseļošanās ceļa kartes veidošana . Konferencē piedalījās eksperti un nevalstisko organizāciju 
pārstāvji, kuri darbojas dzimstības veicināšanas un ģimenes atbalsta politikas jomā, lai kopīgi sāktu darbu 
pie demogrāfiskās atveseļošanās ceļa kartes veidošanas .

Atzīmējot Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā desmitgadi, Saeimas Eiropas lietu komisija 1 . maijā 
organizēja konferenci Vai dodot gūtais neatņemams? Latvijas 10 gadi Eiropas Savienībā, lai diskutētu par 
to, kāda Latvijai bijusi šī desmitgade un ar kādu skatu jāraugās uz nākamajiem desmit gadiem . 

16 . maijā Saeimas namā notika ievērojamā latgaliešu kultūras un garīgā darbinieka, valstsvīra un 
literāta Franča Trasuna darbībai veltīts kultūrizglītojošs seminārs Franča Trasuna personība un mūža 
devums .

Saeimas namā 19 .  maijā norisinājās jau astotais ikgadējais Saeimas un nevalstisko organizāci-
ju (NVO) forums . Saeimas un NVO foruma Iesaistīšanās. Ilgtspēja. Inovācijas darbs tika organizēts trīs 
paralēlās darba sesijās . Pirmā sesija bija veltīta NVO darbībai un pilsoniskajam dialogam vietējā un Eiropas 
līmenī, un tajā foruma dalībnieki apsprieda Latvijas spēcīgās un vājās puses sabiedrības līdzdalībā, pār-
runāja Eiropas Savienības un tās dalībvalstu labo praksi, veidojot un atbalstot pilsonisko dialogu, tostarp 
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā kontekstā . Tika apspriestas iespējamās izmaiņas tiesiskajā regulē-
jumā, lai veicinātu pilsonisko dialogu Latvijā . Otrā sesijā pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar pašorganizēša-
nos kā kopienas attīstības virzītājspēku, bet trešajā darba sesijā tika runāts par NVO līdzdarbību sociālo 
pārmaiņu virzībā, tostarp sociālo uzņēmējdarbību, deinstitucionalizācijas politiku un NVO līdzdalības 
iespējām . Apkopojot foruma pirmajā daļā gūtās atziņas, pasākuma dalībnieki uzklausīja darba sesiju 
ziņojumus . 

Lai izvērtētu esošo sabiedrības novecošanas politiku un diskutētu, kādas izmaiņas nepieciešamas 
sabiedrības veiksmīgas novecošanās sekmēšanai, 9 . jūnijā notika Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) 
komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas organizēta konference Sabiedrības veiksmīgas novecošanās 
izaicinājumi Latvijā .

13 . jūnijā konferencē Latvijai – 100 tika diskutēts par to, kādi ir Latvijas simtgades svinību organizē-
šanas principi, mērķi un uzdevumi, organizācijas struktūra, nepieciešamā infrastruktūra un finansējums . 
Konferences darbs tika organizēts paralēlās paneļdiskusijās, un tajās dalībnieki runāja par ilgtspējas pro-
jektiem, kas būtu jāattīsta kultūras, izglītības, zinātnes un inovācijas nozarēs, kā arī par iespējamo Latvi-
jas simtgades kultūras programmu . Tāpat tika diskutēts par kopienu, starpnozaru un starptautiskajiem 
projektiem un programmām, ko Latvija vēlas īstenot, atzīmējot simtgadi . Pasākumu organizēja Saeima 
sadarbībā ar Kultūras ministriju .

Lai diskutētu par jauniešu devumu kopējai sabiedrības attīstībai, kā arī jauniešu izaicināju-
miem – nodarbinātību, izglītības kvalitāti un veselību, 12 . augustā notika konference Jaunietis Latvijā 
2015–2020 . Konference tika rīkota Starptautiskās Jaunatnes dienas ietvaros, kas katru gadu visā pasaulē 
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tiek atzīmēta 12 . augustā . Konferencē piedalījās Saeimas deputāti, valdības, pašvaldību, Latvijas Jaunat-
nes padomes, Latvijas Pašvaldību savienības un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī nozares eksper-
ti, un tā tika organizēta sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju .

19 . septembrī notika Saeimas un Latvijas Darba devēju konfederācijas rīkota konference Kādai būt 
Latvijas nodokļu politikai?, kurā tika diskutēts par aktuālajiem valsts budžeta un nodokļu politikas jautā-
jumiem un prezentēti priekšlikumi jaunajai nodokļu politikas stratēģijai 2015 .–2018 . gadam .

Lai diskutētu par vērtībām un uzskatiem, kas ir būtiski ģimenēm ar bērniem un Latvijas demogrā-
fijai kopumā, 29 .  oktobrī notika konference Par pastāvīgām vērtībām mainīgā sabiedrībā . Konferenci 
organizēja Saeimas Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar Saeimas Sociālo un darba lietu Sociālās 
drošības apakškomisiju un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakš-
komisiju .

3 .  decembrī, atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti, notika ikgadējā diskusija 
Saeima cilvēkiem ar invaliditāti, kas šajā gadā tika veltīta cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai . Disku-
sijā tika pārrunātas nodarbinātības politikas aktualitātes cilvēku ar invaliditāti atbalstam, kā arī vērtēta 
situācija, gaidas un izmaiņas cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībā . Diskusiju rīkoja 12 . Saeimas priekš-
sēdētāja Ināra Mūrniece, Saeimas Sociālo un darba lietu komisija un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzī-
bām sadarbības organizācija SUSTENTO .

5.2. Informatīvi izglītojoši pasākumi jauniešiem
12 . februārī parlamentā norisinājās ikgadējais karjeras izglītības pasākums Ēnu diena, un tajā pie-

dalījās vairāk nekā 250  jauniešu . Saeimā šajā dienā viesojās arī citu amatpersonu, ministriju ierēdņu, 
ekspertu un žurnālistu “ēnas” . Jauniešiem visas dienas garumā bija iespēja ne tikai būt klāt komisiju un 
frakciju sēdēs, bet arī Sēžu zālē noklausīties 11 . Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas stāstījumu par 
likumdošanu, kuras neatņemama sastāvdaļa ir sabiedrības līdzdalība, kā arī par iespēju ikvienam jaunie-
tim piedalīties 4 . Jauniešu Saeimā un citos parlamenta rīkotajos pasākumos . Bija iespēja klātienē vērot 
Saeimas priekšsēdētājas tikšanos ar Gruzijas vēstnieku, nofotografēties kopā ar deputātiem un kopā ar 
Juridisko biroju apmeklēt Satversmes tiesas sēdi . Parlamenta “ēnas” piedalījās arī erudīcijas konkursā un 
pārbaudīja savas zināšanas par Saeimu, kā arī aplūkoja parlamenta reprezentācijas telpas un individuāli 
fotografējās Ēnu dienas kolāžai . Ņemot vērā jauniešu lielo interesi par Saeimas darbu, jau vairākus gadus 
parlaments ir atzīts par vienu no populārākajām ēnošanas vietām Latvijā .

25 . aprīlī parlamentā jau ceturto reizi norisinājās projekts Jauniešu Saeima, dodot iespēju jauniešiem 
gūt pieredzi demokrātijas īstenošanā . 4 . Jauniešu Saeimā 86 jaunieši no visiem Latvijas reģioniem disku-
tēja par sev svarīgiem jautājumiem, kā arī ieguva pieredzi, ko nozīmē būt deputātam – tautas – vai šajā 
gadījumā jauniešu – pārstāvim . Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 4 . Jauniešu Saeimas deputāti tika ievēlēti 
publiskā balsojumā projekta mājaslapā – vēlēšanu platformā – www .jauniesusaeima .lv . Jaunieši sacentās 
ar savām idejām, un tās tika apkopotas četrās tematiskās deklarācijās . Pasākuma dienā jaunieši pilnvei-
doja tās, izskatot savus iepriekš iesūtītos priekšlikumus nozaru komisijās un Jauniešu Saeimas sēdēs, lai 
vienotos par noslēguma dokumentiem . Jauniešu Saeimas darba kārtībā bija priekšlikumi neatliekamiem 
pasākumiem cīņai pret apreibinošu vielu lietošanu, jauniešu nodarbinātības un uzņēmējdarbības veici-
nāšanai un pašiniciatīvas attīstīšanai, kā arī individuālai pieejai skolēnu vajadzībām izglītības sistēmā . 
Pasākuma dienā jaunieši mācījās pierādīt savas idejas pamatotību, tās ieviešanas nepieciešamību, kā arī 
meklēja kompromisus . 4 . Jauniešu Saeimas noslēgumā tika izvēlēti arī nākotnes politiķa titula ieguvēji, 
kuri, strādājot nozaru komisijās, izrādīja īpaši aktīvu līdzdalību Jauniešu Saeimas deklarāciju projektu 
apspriešanā un pilnveidošanā . Jauniešu Saeimas sēdēm un noslēguma pasākumam ikviens varēja sekot 
līdzi tiešsaistē parlamenta mājaslapā www .saeima .lv . 

4 .  Jauniešu Saeimā pieņemtās četras deklarācijas parakstīja 11 .  Saeimas priekšsēdētāja Solvita 
Āboltiņa, un tās ir publicētas Jauniešu Saeimas mājaslapā http://2014 . jauniesusaeima .lv/lapa/deklaracijas/ . 
Visas deklarācijas tika nodotas Saeimas atbildīgajām komisijām, visām Saeimas frakcijām un pie frak-
cijām nepiederošiem deputātiem, lai deputāti varētu iepazīties ar deklarāciju saturu un apsvērt iespēju 
tajās paustās idejas aktualizēt Saeimas komisiju darbā . Tostarp ikviens Jauniešu Saeimas deputāts pasā-
kuma laikā tika aicināts un iedrošināts aktīvi sekot līdzi savu ideju un deklarāciju gaitai, interesējoties 
komisijās .

http://www.jauniesusaeima.lv
http://www.saeima.lv
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Lai jauniešiem ļautu izprast parlamenta darbu un interaktīvā veidā pastāstītu, kā likumdošana ietekmē 
viņu dzīvi un kā viņi paši var ietekmēt Saeimas darbu, Saeimas pārstāvji ar skolu programmas Iepazīsti Saeimu 
lekciju viesojās Latvijas skolās, kā arī uzņēma skolēnus parlamentā, apvienojot lekciju ar Saeimas nama apska-
ti . 2014 . gadā skolu programmā piedalījās vairāk nekā 1000 skolēnu no 29 Latvijas skolām . Skolu programmas 
mērķis ir ieinteresēt jauniešus par politiskajiem procesiem Latvijā, rosināt sekot tiem līdzi un iesaistīties, kā 
arī izglītot par Saeimu un tās struktūru, likumdošanu, deputātu darbu, demokrātiju un sabiedrības līdzdalību .

5.3. Akcijas, pasākumi un izstādes
29 . martā Saeima jau sesto gadu piedalījās akcijā Zemes stunda, uz vienu stundu izslēdzot parlamen-

ta ēku fasāžu apgaismojumus, tādējādi simboliski apliecinot videi draudzīgu domāšanu un aktualizējot 
resursu taupīšanu . 

Atzīmējot Pasaules veselības dienu un atbalstot asinsdonoru kustību, 10 . aprīlī jau septīto gadu pēc 
kārtas pie Saeimas nama notika tradicionālā Donoru diena . Četru stundu laikā Valsts asinsdonoru centra 
specializētajā autobusā ar apņemšanos un vēlmi palīdzēt citiem asinis ziedoja 41 cilvēks – gan Saeimas 
deputāti un darbinieki, gan arī citi interesenti .

30 . aprīlī Saeimas deputāti un darbinieki piedalījās tradicionālajā parlamenta pavasara talkā Dāvana 
Latvijai un, godinot Satversmes sapulces prezidenta un pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes pie-
miņu, sakopa viņa dzimtas māju Auči apkārtni . Talkā piedalījās gan Saeimas deputāti un darbinieki, gan 
arī 4 . Jauniešu Saeimas deputāti .

9 . maijā, atzīmējot Eiropas dienu, jau septīto gadu pēc kārtas Saeimas deputāti akcijas Atpakaļ uz 
skolu 2014 ietvaros aprīlī un maijā apmeklēja Latvijas skolas, lai skolēniem stāstītu par darbu Saeimā un 
Eiropas Savienību . Akcijā piedalījās 12 . Saeimas deputāti, apmeklējot 22 skolas, kā arī Saeimas Sabied-
risko attiecību birojs, ar skolu programmas Iepazīsti Saeimu lekciju viesojoties Zaubes pamatskolā un 
Līgatnes novada vidusskolā .
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17 . maijā parlaments vēra durvis Muzeju nakts apmeklētājiem, lai iepazīstinātu ar stāstu par mūsu 
olimpiešu ceļu uz sasniegumiem XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos . Parlamenta Dzeltenajā zālē varēja 
apskatīt grāmatu izstādi, kas bija veltīta vēsturiskajām liecībām – mūsu labāko sportistu startiem olimpis-
kajās spēlēs, bet paši medaļnieki iepazīstināja ar nesen iznākušo grāmatu Latvija Sočos . Apmeklētāji varēja 
iegūt īpašas Muzeju nakts kartītes ar olimpiešu autogrāfiem . Pasākumā 11 . Saeimas priekšsēdētāja Solvita 
Āboltiņa svinīgi pasniedza atzinības rakstus Martinam Dukuram, Tomasam Dukuram, Dainim Dukuram, 
Leldei Priedulēnai, Mihailam Arhipovam un Marekam Mezencevam par augstajiem sasniegumiem XXII 
Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos un Latvijas vārda nešanu pasaulē . Sarkanajā zālē un Balsošanas zālē eks-
pozīcijā Varenie dzintara spēki no Latvijas varēja aplūkot Latvijas olimpiešu sporta formas un sacensību in-
ventāru, uzzināt vairāk par latvju zīmju spēku un enerģiju, kas attēlotas uz sportistu apģērba un inventāra, 
kā arī vērot Soču olimpisko spēļu spilgtākos mirkļus, kas fiksēti fotogrāfijās un videoierakstos . Parlamenta 
bibliotēkas lasītavā bija apskatāma Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma priekšmetu izstāde Latvija 
Eiropas Savienībā un NATO – 10 . Izstādes mērķis bija parādīt svarīgākās norises, Latvijai gatavojoties uzņem-
šanai ES un NATO, Latvijas kā ES dalībvalsts līdzdalību dažādās ES programmās un politiskajos procesos, 

Pavasara talka 
Jāņa Čakstes 
dzimtas mājās 
“Auči”
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euro ieviešanu Latvijā, kā arī Latvijas uzņemšanu NATO . Ikviens Saeimas nama apmeklētājs Muzeju naktī 
varēja piedalīties arī konkursā – uzņemt pašbildi vai nofotografēties kopā ar ģimeni un draugiem . 

Jūnija sākumā Saeima un Latvijas Olimpiskās komiteja (LOK) ikvienu aicināja piedalīties fotokonkur-
sā Latvijas spēks, iesūtot paša uzņemtu digitālu fotogrāfiju . Trīs labāko fotogrāfiju autori saņēma grāmatu 
Latvija Sočos ar olimpisko medaļu ieguvēju autogrāfiem, un 20 labākie darbi tika publicēti Saeimas un LOK 
mājaslapās, kā arī parlamenta Flickr kontā un LOK Facebook profilā . 

2014 . gadā Saeimas namā bija aplūkojamas arī dažādas tematiskas izstādes, piemēram, 25 . septem-
brī tika atklāta Jūrmalas mākslinieku grupas izstāde Vasaras performances .

Atvērto durvju dienā 26 .  septembrī Saeimas nama apmeklētājiem bija iespēja papildināt savas 
zināšanas par ES . Īpašā Latvijas prezidentūrai ES Padomē veltītā ekspozīcijā varēja aplūkot infografikas, 
videosižetus un citus informatīvos materiālus par prezidentūras parlamentāro dimensiju . Kā ierasts, 
interesentiem bija iespēja arī aplūkot Saeimas namu, iepazīt tā arhitektūru un vēsturi un gūt ieskatu 
deputātu ikdienas darbā . Kopumā Saeimā viesojās teju 1700 apmeklētāju, galvenokārt skolēni . Saeimas 
Sarkanajā zālē bija ierīkota improvizēta fotostudija, kurā ikviens varēja nofotografēties lēcienā, tā sim-
bolizējot soli tuvāk Latvijas prezidentūrai, un bez maksas uz jebkuru vietu Latvijas teritorijā nosūtīt 
īpašu prezidentūrai veltītu pastkarti . Īpašā izstādē apmeklētāji varēja aplūkot arī dāvanas, ko Saeimai 
dāvinājušas citu ES dalībvalstu amatpersonas . Nodarbinātības valsts aģentūras eksperti iepazīstināja 
skolēnus ar ES Jauniešu garantijas iniciatīvu, kas palīdz jauniešiem iegūt pirmo darbavietu . Atvērto 
durvju dienā apmeklētāji varēja apskatīt Sēžu zāli, kurā deputāti sanāk uz parlamenta sēdēm, un Sarkano 
zāli, kurā notiek Saeimas Prezidija sēdes, komisiju sēdes, konferences un citi pasākumi, apmeklētājiem 
bija iespēja aplūkot Dāvanu zālē izvietotās ārvalstu delegāciju dāvanas Latvijas parlamentam . Varēja 
aplūkot arī reprezentācijas telpas, kurās tiek uzņemti ārvalstu prezidenti, parlamentu vadītāji, vēstnieki 
un citas augstas amatpersonas . Ikdienā ekskursiju laikā parlamentā šīs zāles apmeklētājiem nav pieeja-
mas .

Atzīmējot 95 . gadadienu kopš Latvijas armijas izšķirošās uzvaras bermontiādē, novembrī Saeimas 
bibliotēkā bija aplūkojama izstāde Brīvības cīņas Latvijā. 1918.–1921 . Izstāde bija veltīta ne tikai kara-
darbībai brīvības cīņu laikā, kas izšķīra Latvijas valstiskuma likteni, bet arī citām politiski, saimnieciski 
un sabiedriski nozīmīgām norisēm no valsts proklamēšanas brīža 1918 . gada 18 . novembrī līdz Latvijas 
Republikas atzīšanai de jure 1921 . gada 26 . janvārī . 

Saeima, gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē, no 14 . novembra līdz 18 . novembrim piedalījās 
arī festivāla Staro Rīga 2014 līdzdalības akcijā, ik vakaru no pulksten 18 .00 līdz 23 .00 piedāvājot audiovi-
zuālu stāstu Vārds – solis uz saprašanos. Miers . Neraugoties uz kultūru un valodu daudzveidību Eiropā, 
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eiropiešus vieno kopīgas vērtības – mēs saprotamies kopīgā cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vien-
līdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību valodā . Lai simboliski attēlotu ideju par mierīgu līdzāspastāvēša-
nu, audiovizuālajā stāstā vārds “miers” tika attēlots visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, un uz 
Saeimas nama fasādes tika atainots ceļš no domas dzimšanas brīža līdz tās tapšanai par vārdos izteiktu, 
īstenotu un kopīgi kopjamu ideju – Eiropas Savienību un mierīgu līdzāspastāvēšanu .

Turpinot iepriekšējos gados aizsākto tradīciju, Saeimas deputāti un darbinieki gada izskaņā pieda-
lījās Ziemassvētku labdarības akcijā, gādājot svētku dāvanas bērniem, kas dzīvo audžuģimenēs . Akcijas 
noslēgumā 18 . decembrī pie Saeimas nama bija atvērta radošā darbnīca, kurā, Ziemassvētku melodijām 
skanot, tika izgatavoti svētku rotājumi un kartītes ar latvju zīmēm, ko pievienot sarūpētajām dāvanām . 
Sadarbībā ar profesionālo audžuģimeņu apvienību Terēze tika iepriecināti 90 bērni no 18 audžuģimenēm 
visā Latvijā .

5.4. Svinīgie pasākumi
9 . janvārī Saeimas namā svinīgā ceremonijā tika pasniegta Cicerona balva Zviedrijas Karalistes ārlietu 

ministram Karlam Biltam . Balvu Zviedrijas politiķim pasniedza 11 . Saeimas priekšsēdētāja Solvita Ābol-
tiņa un akadēmiķis Jānis Stradiņš . Balva tika piešķirta kategorijā Starptautiskā politika par Zviedrijas un 
Latvijas sadarbības sekmēšanu .

20 . janvārī, atzīmējot barikāžu laika atceres nedēļu, Saeimas nama pagalmā tradicionāli tika iedegts 
1991 . gada barikāžu piemiņas ugunskurs . Atceres pasākumā piedalījās Saeimas Prezidijs un deputāti, 
lai kopā ar klātesošajiem, baudot putru un tēju, dalītos atmiņās par 1991 . gada janvāra dienu notiku-
miem . Pēc ugunskura iedegšanas 11 . Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa uz tikšanos Saeimas nama 
Viesu zālē aicināja barikāžu laika žurnālistus . Piedalīties tajā bija aicināti vairāk nekā 160 žurnālisti, kas 
1991 . gadā aktīvi iesaistījās barikāžu laika notikumu atspoguļošanā .

Lai pateiktos par augstajiem sasniegumiem sportā un mūsu valsts vārda nešanu pasaulē, Saeimas 
priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa uz svinīgiem pasākumiem aicināja arī dažādu sporta veidu pārstāvjus . 
24 . janvārī Saeimas namā ar atzinības rakstiem tika sveikta Latvijas sieviešu florbola izlase un delegācija 
par izcīnīto piekto vietu 9 . Pasaules čempionāta florbolā sievietēm finālturnīrā . 27 . februārī tika pasniegti 
Saeimas Prezidija un Saeimas priekšsēdētājas atzinības raksti Latvijas olimpiskajai komandai un dele-
gācijai par izcīnītajām olimpiskajām medaļām un augstajiem sportiskajiem rezultātiem XXII Ziemas 
olimpiskajās spēlēs Sočos . Pateicībā par izcīnītajām olimpiskajām medaļām Saeimas Prezidija atzinī-
bas raksti tika pasniegti sportistiem Daumantam Dreiškenam, Oskaram Melbārdim, Sandim Ozoliņam, 
Mārtiņam Rubenim, Jānim Strengam, brāļiem Andrim un Jurim Šiciem, Elīzai Tīrumai un Arvim Vilkas-
tem . Atzinības rakstus par panākumiem sacīkstēs saņēma arī brāļi Tomass un Martins Dukuri . Atzinībā 
par izcīnīto 4 . vietu Tomasam Dukuram, kuru no medaļas šķīra tikai dažas sekundes simtdaļas, Saeimas 

Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas un Saeimas deputātu tikšanās ar 
XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos Latvijas olimpisko komandu
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priekšsēdētāja dāvināja simbolisku bronzas medaļu ar Saeimas attēlu . Saeimas Prezidija atzinības raksti 
tika pasniegti arī treneriem Dainim Dukuram, Sandim Prūsim, Pēterim Cīmanim un Jānim Liepam, 
Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvjiem Aldonam Vrubļevskim un Žoržam Tikmeram, kā arī sporta 
federāciju pārstāvjiem Atim Strengam, Jānim Kolam un Zintim Ekmanim . Savukārt pārējiem Latvijas 
delegācijas sportistiem, treneriem, ārstiem, sporta federāciju un Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāv-
jiem tika pasniegti Saeimas priekšsēdētājas atzinības raksti . 4 . jūnijā 11 . Saeimas priekšsēdētāja Solvita 
Āboltiņa Saeimas namā sveica Latvijas hokeja izlasi un pateicībā par mūsu valsts vārda nešanu pasaulē 
un dalību pasaules čempionātā pasniedza Saeimas priekšsēdētājas atzinības rakstus . 16 . jūnijā Latvijas 
Republikas basketbola čempionāta sezonas noslēguma pasākumā Saeimas priekšsēdētāja sveica Latvijas 
Basketbola savienības Jaunatnes basketbola līgas mācībās sekmīgākos spēlētājus, labākos trenerus un 
tiesnešus . Svinīgajā pasākumā Saeimas priekšsēdētāja pasniedza arī Valdemāra Baumaņa kausu sezonas 
labākajiem spēlētājiem – Sigitai Džarcānei un Anžejam Pesečņikam, kuri izcēlušies ar labu sniegumu 
laukumā un demonstrējuši profesionālu izaugsmi . 
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6. DIALOGS AR SABIEDRĪBU

Komunikācija ar sabiedrību ir būtiska parlamenta darba sastāvdaļa – dialogs ar sabiedrību tiek 
uzturēts, informējot par Saeimas darbu, nodrošinot sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, kā arī veicinot 
privātpersonu līdzdalību parlamenta darbā .

6.1. Saeimas darba atspoguļojums
2014 . gadā sagatavotas un nosūtītas nacionālajiem un reģionālajiem ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem, 

kā arī pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām 1038 preses relīzes .

Preses paziņojumi tiek publicēti Saeimas mājaslapā www .saeima .lv, kur pieejama informācija par 
Saeimas Prezidija darbu, Saeimas komisiju un apakškomisiju darbu, tikšanos ar ārvalstu amatpersonām 
un vizītēm ārvalstīs, kā arī Saeimas pieņemtajiem likumiem, Saeimā organizētajām preses konferencēm, 
diskusijām, konferencēm un citiem pasākumiem . Tāpat preses paziņojumi tiek gatavoti pirms Saeimas 
sēdēm par tajās izskatāmajiem jautājumiem .

Daļa preses relīžu tiek tulkotas angliski un franciski un publicētas Saeimas mājaslapas angļu un 
franču valodas versijā . Atsevišķas preses relīzes tiek nosūtītas arī ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem . 

Gatavojoties prezidentūras parlamentārajiem pasākumiem, tika sagatavota informācija mājaslapai 
www .parleu2015 . lv, kā arī izveidota videociklu sērija ar ekspertu viedokļiem par Latvijas gatavošanos 
prezidentūrai un iespējamiem prezidentūras ieguvumiem . 

Tāpat tika uzsākta videosižetu veidošana par prezidentūras parlamentāro sanāksmju tematiem . Izvei-
dotas arī Flickr un Twitter platformas prezidentūras pasākumu atspoguļošanai sociālajos medijos .

Lai nodrošinātu parlamenta prezidentūras sanāksmju dalībniekus ar informāciju par Saeimas un 
komisiju darbu, 2014 . gadā tika veidotas faktu lapas, kā arī buklets par Saeimas namu .

Pārskatot iepriekš publicētos informatīvos materiālus par Saeimas darbu, tika aktualizēta informā-
cija faktu lapās un infografikās .

Ik ceturtdienu pēc kārtējās Saeimas sēdes tika organizēts radioraidījums Frakciju viedokļi, kurā 
frakciju deputāti tiešraidē Latvijas Radio 5 .  programmā stāstīja par Saeimas sēdē skatītajiem jautāju-
miem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm .

2014 . gadā Saeimā tika pastāvīgi akreditēti 325 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuru ikdienas darbs 
saistīts ar Saeimas darba atspoguļošanu . Preses dienests plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem nodrošināja 
iespēju saņemt arī vienas dienas akreditāciju, terminēto vai speciālo akreditāciju . 2014 .  gadā Saeimā 
notikušas arī vairākas preses konferences .

Izmantojot sociālās platformas Twitter, Flickr, YouTube, Instagram un Foursquare, tiek uzrunāta tā sa-
biedrības daļa, kas mazāk izmanto tradicionālos plašsaziņas līdzekļus . Sociālo plašsaziņas līdzekļu izman-
tošana ir abpusējs ieguvums – Saeima var pavēstīt par jaunāko, svarīgāko un aktuālāko, turpretī interesenti 
var uzdot jautājumus un sniegt komentārus un ieteikumus, tādējādi iesaistoties politiskajos procesos .

Mikroblogu vietnē Twitter Saeimas kontā publicētajiem paziņojumiem adresē www .twitter .com/
jekaba11 sekotāju skaits 2014 . gadā sasniedzis teju 12 tūkstošus . Sekotāju vidū ir gan Saeimā akreditētie 
žurnālisti, gan valsts un pašvaldību iestādes, gan nevalstiskās organizācijas un citi interesenti . Ceturt-
dienās no Saeimas Sēžu zāles Twitter kontā operatīvi tiek publicēti ziņojumi par Saeimas sēdes darba 
kārtības jautājumiem .
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Fotogrāfijās un videomateriālos Saeimas darbs atspoguļots interneta vietnēs Flickr un YouTube . 
Saeimas Flickr kontā www .flickr .com/saeima publicētas fotogrāfijas gan no Saeimas un komisiju sēdēm, 
gan no diplomātiskajām vizītēm . Tāpat šeit skatāmas 9 . Saeimas, 10 . Saeimas, 11 . Saeimas un 12 . Saeimas 
deputātu un visu atjaunotās Latvijas parlamenta sasaukumu priekšsēdētāju fotogrāfijas . Flickr kontā ir arī 
Saeimas ēku un interjera fotogrāfijas, kā arī fotogrāfijas no dažādiem pasākumiem Saeimā . Kopumā šajā 
vietnē publicēti vairāk nekā 20 tūkstoši fotogrāfiju . Vienas fotogrāfijas unikālo skatījumu skaits bijis ap 300 .

YouTube Saeimas videokanālā www .youtube .com/SaeimaSAB 2014 . gadā publicēti 292 videosižeti 
par deputātu darbu Saeimas sēdēs un komisijās, ārvalstu amatpersonu un delegāciju vizītēm Saeimā un 
citiem ar parlamenta darbu saistītiem notikumiem . Kopumā YouTube kanālā augšupielādēti vairāk nekā 
900 sižeti . 

Saeimas ikdienas darba aizkulisēm fotogrāfijās interesenti var sekot līdzi Saeimas Instagram profilā 
https://instagram .com/jekaba11/, kura lietotāju skaits pieaudzis līdz 600 . Tie galvenokārt ir jaunieši, kuri 
iepazīstas ar notikumiem Saeimā un komentē tos, kā arī piedalās dažādos tematiskos konkursos . Tāpat 
fotogrāfijas publicētas sociālajā tīklā Foursquare .

2014 . gadā turpinājās darbs pie videocikla Cauri laikiem, kas stāsta par Saeimas nama arhitektūru, 
vēsturi un notikumiem parlamenta namā . Tuvojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē, aizsākta video-
cikla Ekspertu viedokļi veidošana . Tajā ietverti ekspertu stāstījumi par Latvijas prezidentūras izaicināju-
miem, parlamentāro dimensiju, Latvijas pienākumiem prezidentūrā un citiem jautājumiem .

Fotogrāfijas un videosižeti tiek publicēti arī Saeimas mājaslapā, bet jaunākās fotogrāfijas, kas ataino 
Saeimas darbu, regulāri tiek eksponētas monitorā Saeimas nama vestibilā . 

6.2. Saeimas apmeklētāju dinamika
Būtiska nozīme Saeimas dialogā ar sabiedrību ir Apmeklētāju un informācijas centram (turpmāk 

arī  – Centrs), kas ikvienam iedzīvotājam sniedz iespēju klātienē un bez caurlaides iegūt informāciju par 
Saeimas darbu, iesniegt iesniegumus Saeimai, tikties ar deputātiem un amatpersonām, kā arī iepazīties ar 
dažādiem informatīviem materiāliem par Saeimu, piemēram, faktu lapām, prezentācijām, videosižetiem, 
infografikām u . c .

2014 . gadā Centru apmeklējuši 1715 cilvēki, saņemti 1157 zvani pa Saeimas informatīvo tālruni 
67087321 . 

Apmeklētāju un informācijas centra apmeklētāju un zvanu skaits 2014. gadā 9. attēls

Apmeklētāji – 1715 (60%)

Zvani – 1157 (40%)

1157

1715

http://www.youtube.com/SaeimaSAB%202014
https://instagram.com/jekaba11/
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Apmeklētāju un informācijas centra apmeklētāju un 
zvanu skaits 2014. gadā (pa mēnešiem) 10. attēls
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Uzziņas un kontaktinformāciju par Saeimu 2014 .  gadā Centra darbinieki snieguši 966 reizes 
(2013 . gadā – 1029 reizes), informāciju par Saeimas darbu – 197 interesentiem (2013 . gadā – 216 intere-
sentiem) . 

Apmeklētāju un informācijas centra sniegtās uzziņas, kontaktinformācija par 
Saeimu un informācija par Saeimas darbu 2013. un 2014. gadā 11. attēls
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Saeimas deputāti un amatpersonas 2014 .  gadā tikušās ar 1008 apmeklētājiem (2013 .  gadā – 
ar 832 apmeklētājiem) . 
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Apmeklētāju tikšanās ar Saeimas deputātiem un 
amatpersonām 2013. un 2014. gadā 12. attēls
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Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi ikvienam ir tiesības vērsties Saeimā ar iesniegumu . 
Iesniegumi ir būtisks informācijas avots, ko Saeimas deputāti, komisijas un frakcijas izmanto savā ikdie-
nas darbā, un tādējādi iesniedzēji reāli piedalās likumdošanas procesā . Iesniegumi Saeimā tiek pieņemti 
un izskatīti atbilstoši Saeimas kārtības rullim, Iesniegumu likumam, Valsts valodas likumam un citiem 
normatīvajiem aktiem, kā arī labas pārvaldības principiem . 

Iedzīvotāju aktivitāte un interese par Saeimu un tās darbu ir liela – 2014 . gadā saņemti 6518 iesnie-
gumi . No parlamenta komisijām visvairāk iesniegumu adresēts Juridiskajai komisijai, Tautsaimniecības, 
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Sociālo un 
darba lietu komisijai un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai .

Visbiežāk iesniegumos izteikti priekšlikumi likumdošanas jautājumos par sociālo, darba un vese-
lības aizsardzības jomu, budžeta, tautsaimniecības, valsts pārvaldes un cilvēktiesību jautājumiem, tiek 
izteikti viedokļi par valsts iestāžu darbu un notikumiem valstī . Iedzīvotāji Saeimā vēršas arī ar sūdzībām 
par valsts un pašvaldību iestāžu un tiesībsargājošo iestāžu darbu . 

Lai paplašinātu iedzīvotāju līdzdalību likumdošanas procesā, Saeima ir paredzējusi, ka ne mazāk kā 
10 000 pilsoņu var vērsties parlamentā ar kolektīvu iesniegumu . 2014 . gadā Saeima saņēmusi vairākus 
kolektīvos iesniegumus: 

• par pazemināta pievienotā vērtības nodokļa likmes noteikšanu pārtikai;
• aicinājumu veikt grozījumus likumos, kas ļautu referendumos, pašvaldību un parlamenta vēlē-

šanās Latvijas pilsoņiem piedalīties, balsojot internetā;
• aicinājumu veikt grozījumus likumā, nosakot pilnīgu kažokzvēru audzēšanas aizliegumu Latvijā;
• aicinājumu veikt grozījumus likumā, nosakot samazinātu pievienotā vērtības nodokļa likmi 

apkurei no 12 procentiem uz pieciem procentiem .
• 2014 .  gadā Saeimā saņemti iesniegumi arī dažādu akciju ietvaros, piemēram:
• no janvāra līdz oktobra beigām saņemti 312 privātpersonu iesniegumi, paužot atbalstu Latvi-

jas Brīvo arodbiedrību savienības ierosinātajai vēstuļu akcijai, kurā tika aicināts saglabāt Darba 
likumā noteikto piemaksu par virsstundu darbu 100 procentu apmērā, noteikt darba devējiem, 
kuri vēlas atbrīvot no darba arodbiedrības biedru, obligātu pienākumu saskaņot šo jautājumu 
ar arodbiedrību, kā arī nodrošināt arodbiedrības tiesības savu darbību noteikt ar statūtiem . 
Šī vēstuļu akcija tika aizsākta 2013 . gada septembrī, kad Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
iesniedza iesniegumu ar 15  771 parakstu, bet kopumā kopš akcijas sākuma to atbalstījušas 
20 038 privātpersonas;



Latvijas Republikas Saeimas 2014. gada pārskats

56

• novembrī un decembrī vēstuļu akcijas laikā par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par 
Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013 . gada 21 . novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, 
un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību dar-
bības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās 
traģēdijas seku novēršanā izveidi tika saņemti 627 privātpersonu e-pasti .

Sabiedrisko attiecību birojs katru mēnesi sagatavo pārskatu par Saeimā saņemtajiem privātpersonu 
un nevalstisko organizāciju iesniegumiem, ko saskaņā ar Saeimas kārtības rulli izskata Mandātu, ētikas 
un iesniegumu komisija . Komisijā ir pa diviem pārstāvjiem no visām Saeimā pārstāvētajām frakcijām, un 
viņi informē pārējos deputātus par iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem un likumdošanas iniciatīvām . 
Visi pārskati ir publiski pieejami Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājaslapā . Sabied-
risko attiecību birojs katru mēnesi sagatavo arī pārskatu par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra 
darbu, kas pieejams Saeimas mājaslapā .



SAEIMAS DARBA 
NODROŠINĀŠANA
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7. SAEIMAS DARBA NODROŠINĀŠANA

7.1. Personāla vadība
Saeimas personāla vadības jomā 2014 . gadā tika turpināta personāla vadības procesu īstenošana un 

pilnveidošana ar mērķi nodrošināt taisnīgu un objektīvu darbinieku atlīdzības un motivēšanas sistēmu, 
īstenot objektīvu, uz kompetencēm balstītu darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmu, realizēt elas-
tīgu personāla apmācību un attīstību, nodrošināt efektīvu un normatīvajiem aktiem atbilstošu personāla 
dokumentu pārvaldību . 

SAEIMAS KANCELEJAS UN CITU SAEIMAS STRUKTŪRVIENĪBU DARBINIEKU 
ATLĪDZĪBAS UN MOTIVĒŠANAS SISTĒMA 

Pārskata gadā tika nodrošināta darbinieku atlīdzības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana, īsteno-
jot darba samaksas, sociālo garantiju, kā arī atvaļinājumu noteikšanu un piešķiršanu saskaņā ar Saeimas 
Kancelejas un citu Saeimas struktūrvienību darbinieku atlīdzības noteikumiem (turpmāk – Atlīdzības 
noteikumi) un citiem normatīvajiem aktiem .

Tika veikti grozījumi personāla dokumentos (darba līgumos un iekšējos normatīvajos aktos) saska-
ņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu, kā arī nodrošināta darbinieku mēnešalgu apmēra pārskatīšana, 
ņemot vērā attiecīgā amata veicēja darba rezultātus, intensitāti, darbinieka profesionālo kvalifikāciju, kā 
arī atalgojumam piešķirtos budžeta līdzekļus .

Pārskata gadā izstrādāti un ar Saeimas Prezidija 2014 . gada 16 . jūnija lēmumu apstiprināti grozīju-
mi Atlīdzības noteikumos, precizējot virsstundu darba un darba svētku dienās apmaksas kārtību atbilsto-
ši Saeimas Kancelejas un citu Saeimas struktūrvienību darba kārtības noteikumiem, kā arī atvaļinājuma 
pabalsta samaksas kārtību darbiniekiem, ar kuriem darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku .

2014 . gadā izstrādāti un ar Saeimas Prezidija 2014 . gada 15 . septembra lēmumu apstiprināti Saeimas 
deputātu veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi, kā arī Saeimas darbinieku veselības 
un nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi, kas reglamentē kārtību, kādā tiek veikta veselības un 
nelaimes gadījumu apdrošināšana Saeimā, papildinot darbinieku motivēšanas monetāro instrumentu 
klāstu . Tika sniegts arī organizatorisks un koordinējošs atbalsts veselības apdrošināšanas līguma sagata-
vošanas procesā, lai ar 2015 . gada 1 . janvāri apdrošināšanas līgums varētu stāties spēkā . 

Tika turpināta Saeimas struktūrvienību vadītāju apmācības programma vadības prasmju attīstī-
šanai ar mērķi veicināt citu – nemonetāro – instrumentu izmantošanu darbinieku motivēšanai, kā arī 
kompetenta un profesionāla personāla piesaistīšanu un noturēšanu .

Balstoties uz Saeimas struktūrvienību un amatu funkciju izvērtējumu, 2014 . gada 16 . oktobrī pie-
ņemtajiem grozījumiem Saeimas kārtības rullī, kas paredz izmaiņas Saeimas komisiju sastāvā, kā arī 
sakarā ar jaunievēlētās 12 . Saeimas sanākšanu Saeimas struktūrvienībās veiktas nepieciešamās satu-
riskās un strukturālās izmaiņas . Ņemot vērā nepieciešamību stiprināt Saeimas kā kritiskās infrastruk-
tūras objekta drošības pasākumus, Saeimas Kancelejas un citu Saeimas struktūrvienību amatu (štatu) 
saraksts papildināts ar Saeimas iekšējās drošības vadītāja amatu . Saskaņā ar grozījumiem Saeimas kār-
tības ruļļa 149 . panta pirmajā daļā, kā arī ņemot vērā Saeimas komisiju amatu funkciju un darba no-
slodzes izvērtējumu, Saeimas komisiju amatu sastāvā un funkcijās tika veikta virkne izmaiņu, proti, 
Sabiedrības saliedētības komisija pārdēvēta par Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības ko-
misiju un attiecīgi pārskatītas un grozītas komisijas konsultanta amata funkcijas; izveidota Ilgtspējīgas 
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attīstības komisija, un šīs komisijas funkciju izpildes nodrošināšanai noteiktas trīs amata vietas – vecā-
kā konsultanta, konsultanta un tehniskā sekretāra amata vieta; papildināts Nacionālās drošības komi-
sijas štatu skaits par vienu vecākā konsultanta štata vienību . Izvērtējot Saeimas Prezidija locekļu biroju 
amatu funkcijas, Saeimas sekretāra un sekretāra biedra sekretāra amata vieta aizstāta ar divām Saeimas 
Prezidija locekļu biroju tehniskā sekretāra amata vietām, savukārt Saeimas priekšsēdētāja biroja amata 
nosaukums Saeimas priekšsēdētāja politiskais padomnieks aizstāts ar nosaukumu Saeimas priekšsēdē-
tāja juridiskais padomnieks, attiecīgi mainot amata funkcijas . Atbilstoši Saeimas Prezidija 2010 . gada 
2 . novembra lēmumam Par darbinieku štata vienību skaitu Saeimas frakcijās noteikts amatu sastāvs 
jaunievēlētās 12 . Saeimas frakcijās .

Iepriekš minētās izmaiņas tika atspoguļotas iekšējā normatīvajā regulējumā, aktualizējot Saeimas 
Prezidija 2014 . gada 13 . janvāra lēmumu Par Saeimas Kancelejas un citu Saeimas struktūrvienību darbi-
nieku amatu katalogu, mēnešalgu grupām un mēnešalgu diapazonu (grozījumi apstiprināti ar Saeimas 
Prezidija 2014 . gada 2 . jūlija, 2014 . gada 24 . novembra un 2014 . gada 18 . decembra lēmumiem); Saeimas 
Prezidija 2012 . gada 9 . janvāra lēmumu Par Saeimas Kancelejas un citu Saeimas struktūrvienību amatu 
(štatu) sarakstu (grozījumi apstiprināti ar Saeimas Prezidija 2014 . gada 2 . jūlija, 2014 . gada 27 . oktobra 
un 2014 . gada 4 . novembra lēmumiem) .

Kopumā 2014 . gadā pārskatīti, grozīti un pilnveidoti 25 amatu apraksti ar mērķi aktualizēt tos atbil-
stoši izmaiņām amatu funkcijās un pienākumu sadalījumā, kā arī nodrošināt, lai amatu aprakstu saturs 
ietvertu precīzi un skaidri formulētus amata pienākumus, amata prasības, kompetences, tiesības un atbil-
dību . Sakarā ar jaunu amatu izveidošanu un pamatojoties uz būtiskām izmaiņām amatu funkcijās, tika 
izstrādāti 26 jauni amatu apraksti . 

DARBINIEKU DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

Darbinieku darba izpildes novērtēšanas jomā tika turpināts 2013 . gadā uzsāktais Saeimas darbinie-
ku darba izpildes novērtēšanas sistēmas ieviešanas un pilnveidošanas process, kas reglamentēts Saeimas 
Kancelejas un citu Saeimas struktūrvienību darbinieku darba izpildes novērtēšanas noteikumos (turp-
māk – Novērtēšanas noteikumi) . Prioritārie uzdevumi bija nodrošināt Novērtēšanas noteikumu efektī-
vu izpildi un veicināt darbinieku izpratni par darba izpildes novērtēšanas procesu, nodrošināt procesa 
atbilstību normatīvajam regulējumam, kā arī sasniegt Novērtēšanas noteikumos definētos darbinieku 
darba izpildes novērtēšanas mērķus, kas vērsti uz katra darbinieka darba mērķtiecīgu plānošanu, sasniegto 
rezultātu novērtēšanu, mācību un attīstības vajadzību noteikšanu un efektīvu, uz rezultātu orientētu 
katra darbinieka darba snieguma nodrošināšanu . 

Administrējot darbinieku darba izpildes novērtēšanas procesu, 2014 . gada sākumā tika organizēta 
Saeimas struktūrvienību vadītāju un viņu vietnieku apmācība par darba izpildes novērtēšanas procesa 
teorētiskajiem aspektiem un izveidotā informācijas sistēmas atbalsta rīka – moduļa Darbinieku darba 
izpildes novērtēšana (turpmāk – novērtēšanas elektroniskā sistēma) – praktisko pielietošanu, kā arī orga-
nizēti informatīvi pasākumi Saeimas struktūrvienībās par novērtēšanas kārtību un individuālas konsul-
tācijas darbiniekiem .

Ieviešot novērtēšanas elektronisko sistēmu, 2014 .  gadā nodrošināts darba izpildes novērtēšanas 
procesa tehnoloģiskais atbalsts un iespēja darba izpildes novērtēšanu veikt elektroniskajā vidē . Izstrādāti 
metodiskie norādījumi par Saeimas darbinieku darba izpildes plānošanas un novērtēšanas procesu, kā 
arī par novērtēšanas elektroniskās sistēmas (moduļa Darbinieku darba izpildes novērtēšana) lietošanu, 
tādējādi nodrošinot informatīvu un metodisku atbalstu darbiniekiem novērtēšanas procesā .

Tika pilnveidota Saeimas iekštīkla informatīvā sadaļa Darbinieku darba izpildes novērtēšana, 
nodrošinot darbinieku pieeju informācijai, metodiskajiem materiāliem par novērtēšanas procesu, kā arī 
par novērtēšanas veidlapām to elektroniskai aizpildīšanai Word formā . 

Atbilstoši Novērtēšanas noteikumos noteiktajai kārtībai tika nodrošināta Saeimas darbinieku ikga-
dējā novērtēšana par 2013 . gadu, kā arī darba plānošana un darbinieku vērtējamo kompetenču noteikša-
na 2014 . gadam . Pārskata gadā ieviesto novērtēšanas elektronisko sistēmu novērtēšanas procesā izman-
toja 76 % darbinieku, no tiem 50 % – Prezidija locekļu biroja darbinieku, 70 % – frakciju darbinieku, 
60 % – komisiju darbinieku, 62 % – biroju darbinieku un 87 % – Kancelejas darbinieku .
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Lai izvērtētu paveikto un noskaidrotu darbinieku viedokli par darba izpildes novērtēšanas procesu 
Saeimā, 2014 . gada aprīlī organizēta aptauja, kurā piedalījās 113 respondenti, tai skaitā 24 vadītāji, kuri 
bija veikuši darbinieku darba izpildes novērtēšanu, un 89 darbinieki . Saskaņā ar aptaujas rezultātiem lie-
lākā daļa jeb 91 % respondentu kopumā ir apmierināti ar kārtību, kādā notiek darbinieku darba izpildes 
novērtēšana, 93 % respondentu atzīst, ka novērtēšanas process ir saprotams un pieejamās informācijas 
klāsts, kā arī metodiskais atbalsts novērtēšanas procesā ir pietiekams un veicina novērtēšanas procesa 
veiksmīgu norisi . Pozitīvi novērtēts arī Personāla nodaļas darbinieku atbalsts un atsaucība novērtēšanas 
procesa norisē un koordinēšanā (98 % respondentu vērtējums) . 

DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA

Saskaņā ar Personāla nodaļas rīcībā esošo informāciju pārskata gada beigās 87 % Saeimas Kance-
lejas un Saeimas struktūrvienību darbinieku bija augstākā izglītība, 6 % –vidējā izglītība un 7 % – vidējā 
profesionālā izglītība; 74 % Saeimas deputātu palīgu bija augstākā izglītība, 23 % – vidējā izglītība un 
3 % – vidējā profesionālā izglītība . Augstākajās mācību iestādēs 2014 . gadā mācījās 57 Saeimas darbinie-
ki, to skaitā 41 Saeimas deputāta palīgs .

Lai attīstītu darbinieku zināšanas, prasmes un kompetences amata pienākumu sekmīgai izpildei, kā 
arī kvalitatīvi sagatavotos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē (turpmāk – prezidentūra), 
pārskata gadā īstenota darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas procesa plānošana un organizēšana 
saskaņā ar Saeimas Kancelejas un citu Saeimas struktūrvienību darbinieku kvalifikācijas paaugstināša-
nas noteikumos paredzēto kārtību . Budžeta resursu ietvaros tika nodrošināta kvalifikācijas paaugstinā-
šana 226 Saeimas darbiniekiem 483 dažādos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos – kursos, semi-
nāros, kā arī Saeimā organizētās mācību grupās (13 . attēls) . Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas 
pakalpojumus sniedza 26 dažādi apmācības pakalpojumu sniedzēji . 

Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas jomas 2014. gadā 13. attēls

Vadītāju apmācības programma

Normatīvo aktu izpratne un piemērošana

Dokumentu pārvaldība (lietvedība un arhīvs)

Valsts valodas attīstības jautājumi

Informātika un datorzinības

Sabiedriskās attiecības un sociālpsiholoģija

Valodu apguve

Ar amata specifiku saistītie jautājumi

36

24
66

40

32

24
59

38

Saskaņā ar Saeimas struktūrvienību organizēto semināru un informatīvi izglītojošo pasākumu plā-
nu veikta arī darbinieku iekšējā apmācība (tās nodrošināšanai nepiesaistot budžeta līdzekļus) . Apmācību 
īstenoja Saeimas Kancelejas struktūrvienības, organizējot Saeimas deputātiem un darbiniekiem semi-
nārus un informatīvus pasākumus par dažādiem aktuāliem tematiem: darbinieku darba izpildes novēr-
tēšanas elektroniskās sistēmas lietošana (Personāla nodaļa); protokola un etiķetes jautājumi (Protokola 
nodaļa); dialogs ar sabiedrību (Sabiedrisko attiecību birojs); Saeimas sēžu stenogrammu sagatavošana, 
publicēšana un pieejamība (Stenogrammu nodaļa); informācijas tehnoloģiju drošības jautājumi (Infor-
mācijas nodaļa) u . c . 

Lai veiksmīgi sagatavotos prezidentūrai, tika nodrošināta tajā iesaistīto Saeimas darbinieku (kopā 
17 darbinieku) kvalifikācijas paaugstināšanas procesa administrēšana un koordinēšana saskaņā ar pre-
zidentūras parlamentārās dimensijas koordinatora izstrādāto mācību programmu Saeimas darbiniekiem 
plānotās mācības 2014. gadā, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē . 
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Pārskata gada decembrī veikta Saeimas struktūrvienību vadītāju aptauja par Saeimas darbinieku 
kvalifikācijas paaugstināšanas procesu . Aptaujas dati liecina, ka struktūrvienību vadītāji kopumā pozitīvi 
vērtē kvalifikācijas paaugstināšanas procesu (82 % respondentu vērtējums), tai skaitā Personāla nodaļas 
sadarbību un komunikāciju ar struktūrvienību vadītājiem kvalifikācijas paaugstināšanas procesa plānoša-
nā (82 % respondentu vērtējums) un organizēšanā (91 % respondentu vērtējums), lielākajai daļai struktūr-
vienību vadītāju process ir saprotams (82 % respondentu vērtējums) un viņi atzīst, ka darbinieku apmācība 
ir lietderīga un pozitīvi ietekmē struktūrvienības darba rezultātus . Aptaujā noskaidrotie struktūrvienību 
vadītāju viedokļi un priekšlikumi ņemti vērā, izstrādājot mācību tematu piedāvājumu arī 2015 . gadam .

PERSONĀLA VADĪBAS OPERACIONĀLO UN 
DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS FUNKCIJU NODROŠINĀŠANA

Personāla vadības operacionālās (darba tiesisko attiecību nodibināšana, grozīšana un izbeigšana) 
un dokumentu pārvaldības funkciju izpildi 2014 . gadā ietekmēja būtisks personāla mainības pieaugums 
sakarā ar apkalpojošā personāla 42 Apkopēja štata vienību samazināšanu, kā arī ar 11 . Saeimas pilnvaru 
izbeigšanos un jaunievēlētās 12 . Saeimas darbības uzsākšanu .

Darbinieku mainība 2014. gadā 14. attēls
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Izbeigtas darba tiesiskās attiecības

Pārskata gada beigās (2014 . gada 31 . decembrī) Saeimā strādāja 471 darbinieks (430 štata vienības) . 
Kopumā 2014 .  gadā tika noslēgts 231 darba līgums (par 148 darba līgumiem jeb 178 % vairāk nekā 
2013 . gadā), darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas ar 257 darbiniekiem (par 191 darbinieku jeb 289 % 
vairāk nekā 2013 . gadā) . No visiem darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumiem darba līguma izbeig-
šanas pamats bija šāds – darba līguma termiņa izbeigšanās 174  (67,7 %) gadījumos, darba devēja 
uzteikums – 32 (12,5 %), darbinieka uzteikums – 31 (12 %), darba devēja un darbinieka vienošanās 
un citi iemesli – 20 (7,8 %) gadījumos .

2014 .  gadā tika nodrošināta darba līguma nosacījumu grozīšana 474  gadījumos (mainot darbinieka 
amatu, amata pienākumus, darba līguma termiņu, darba laiku, mēnešalgu un citus darba līguma noteikumus) .

Personāla vadības operacionālo un dokumentu pārvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai un 
pilnveidošanai tika nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša darba tiesisko jautājumu risināšana, 
nodibinot, grozot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem, kā arī nodrošināta personāla 
dokumentu – darba līgumu, to grozījumu, rīkojumu, amatu aprakstu – savlaicīga sagatavošana atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām . Tika sagatavoti informatīvi un metodiski materiāli par darba tiesisko attiecību 
nodibināšanas procesu, amatu aprakstu izstrādi un darbinieku darba izpildes novērtēšanu, kā arī izstrā-
dāti dokumentu paraugi jaunajiem darbiniekiem, lai darba tiesisko attiecību nodibināšanas un darba 
uzsākšanas process būtu saprotamāks, savukārt Personāla nodaļai – vieglāk administrējams .

Sadarbībā ar citām Saeimas struktūrvienībām tika sagatavota Personāla vadības sistēma 12 . Saeimas 
darba uzsākšanai . 
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2014 . gadā tika izstrādāts jauns Saeimas darbinieku darba apliecību dizains, kā arī nodrošināta dar-
ba apliecību izgatavošana un izsniegšana jaunajiem darbiniekiem un darba apliecību nomaiņa visiem 
Saeimas darbiniekiem .

7.2. Jaunie projekti

SAEIMAS MĀJASLAPA INTERNETĀ UN 
INFORMĀCIJAS SISTĒMU PILNVEIDOŠANA

Pārskata gadā tika pilnveidota Saeimas Prezidija sēžu darba kārtību interneta versija Saeimas mājas-
lapas iekštīklā (tajā ir aplūkojama Saeimas Prezidija sēdes darba kārtība, pievienotie dokumenti, infor-
mācija par Prezidija sēdē lemto) . Kopš 3 . februāra Saeimas iekštīklā sadaļā Prezidija sēdes darba kārtība 
un informācija ir pieejami 2014 . gadā Prezidija sēdēs pieņemtie lēmumi un sēžu protokoli . 

Saeimas mājaslapā sadaļā Stenogrammas ir izveidota īsāka un pārskatāmāka piekļuve stenogram-
mai tās tapšanas stadijā – atsevišķā sadaļā ir nodalītas kārtējās sēdes skaņu ieraksta un teksta datnes, kas 
atvieglo nepieciešamās informācijas meklēšanu . Saeimas mājaslapā var iepazīties ar Saeimas sēdes steno-
grammas tekstu, kā arī hronoloģiskā secībā sakārtotām gatavajām stenogrammām sasaistē ar sēdes darba 
kārtību, izskatītajiem dokumentiem, satura rādītāju, balsojumiem un radioraidījumu Frakciju viedokļi 
(sk . Saeimas mājaslapā: Likumdošana – Saeimas sēžu stenogrammas) .

Pilnveidots arī Saeimas iekšējo dokumentu reģistrs . Lai veicinātu informācijas apmaiņu par izmai-
ņām un papildinājumiem Saeimas iekšējos normatīvajos aktos, turpmāk Saeimas iekštīkla sadaļai Iekšējo 
dokumentu un veidlapu reģistrs tiek pievienots informatīvs izcēlums sarkanā krāsā, iekavās norādot reģis-
tram pievienoto dokumentu skaitu (minētais informatīvais izcēlums ir aktīvs vienu nedēļu pēc doku-
menta pievienošanas reģistram) .

Parlamenta interneta vietne tika regulāri papildināta – Saeimas mājaslapā regulāri aktualizēta datu-
bāze par deputātu aktivitāti Saeimas sēdēs; izveidots reģistrs par katra deputāta aktivitāti, ziņojot un deba-
tējot par izskatāmajiem jautājumiem; sastādīts Saeimā izskatāmo (arī noraidīto) likumprojektu, pieņemto 
likumu un lēmumu alfabētiski tematiskais rādītājs; no jauna izveidoti faili par 12 . Saeimas deputātiem; 
aktualizēti informatīvie materiāli par Saeimas darbu (faktu lapas, infografikas u . c .) .

Saeima izveidojusi mājaslapu, kurā pieejama informācija par Latvijas parlamenta rīkotajiem pasā-
kumiem prezidentūras laikā, – www .parleu2015 .lv . Mājaslapa būs praktisks rīks, kas ļaus tikšanās dalīb-
niekiem reģistrēties dalībai pasākumos un iegūt praktisku informāciju par pasākumu saturu un to norisi .

Latvijas parlamentārās dimensijas pasākumu nodrošināšanai izveidots pasākumu sēžu darba kārtī-
bu un debašu atspoguļošanas modulis, kas ļauj pasākuma dalībniekiem operatīvi sekot līdzi darba kārtī-
bai, runātāju prezentācijām un debašu norisei .

Gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē, kā arī paplašinot iespēju sekot līdzi Latvijas parla-
menta darbam starptautiski, informācija Saeimas mājaslapā tagad ir pieejama arī franču valodā – franču 
valodā tulkotas parlamenta mājaslapas sadaļas par Saeimas darbību, likumdošanu, struktūru, parlamen-
ta aktualitātēm, sabiedrības līdzdalību, kā arī informācija par informatīvo tālruni un mediju akreditāciju . 
Informācija par parlamenta darbu franču valodā meklējama adresē www .saeima .lv/fr .

7.3. Darbs ar stenogrammām

Saeimas sēžu rediģētās un noformētās stenogrammas tika ievietotas Saeimas mājaslapā un elek-
troniski pārsūtītas tiešsaistē Latvijas Republikas oficiālajam izdevumam Latvijas Vēstnesis publicēšanai . 
Līdztekus Saeimas sēžu, atbilžu uz deputātu jautājumiem, kā arī radioraidījuma Frakciju viedokļi norises 
atspoguļošanai stenogrammās tika atšifrēti arī atsevišķu Saeimas Prezidija sēžu, Saeimas komisiju sēžu, 
Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju sēžu, kā arī Saeimā notikušo konferenču audioieraksti .

Kopējais stenogrammu lappušu skaits [(Saeimas sēžu (4453 lpp .), Saeimas Prezidija sēžu (352 lpp .), 
Saeimas komisiju sēžu (407 lpp .), jautājumu un atbilžu sēžu (29  lpp .), kā arī radioraidījuma Frakciju 
viedokļi (387 lpp .)] 2014 . gadā – 5628 lappuses, par 426 lappusēm vairāk nekā 2013 . gadā (5202 lpp .) . 
Noformēti 54 Saeimas sēžu protokoli (381 lpp .) .

http://www.parleu2015.lv
http://www.saeima.lv/fr
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Stenogrammu apjoms 2014. gadā (lpp.) 15. attēls

Saeimas sēžu stenogrammas –
4453 lpp.

Jautājumu un atbilžu sēžu stenogrammas –
29 lpp.

Saeimas komisiju sēžu stenogrammas –
407 lpp.

Saeimas Prezidija sēžu stenogrammas –
352 lpp.

Radioraidījuma “Frakciju viedokļi” stenogrammas –
387 lpp.

1%

79%

7%

6%

7%

Likumdošanas procesa nodrošināšanā saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 94 . un 106 . pantu piedalās 
valsts valodas speciālisti un datorizētās dokumentu apstrādes speciālisti, iesaistoties likumprojektu sagata-
vošanā izskatīšanai otrajā un trešajā lasījumā, kā arī atbilstoši noteikumiem noformējot pieņemtos likumus 
izsludināšanai .

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

Valsts valodas speciālistu darbā nozīmīgu vietu ieņēma arī Saeimas struktūrvienību sagatavoto 
materiālu (nolikumi, noteikumi, runas, pārskati, akti, instrukcijas, rīkojumi, vēstules, amatu apraksti, 
ar vizītēm saistītie materiāli, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē parlamentārās dimen-
sijas, Baltijas Asamblejas un dažādu konferenču dokumenti) rediģēšana un korektūra . Salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu valodas speciālistu darba apjoms būtiski nav mainījies (2013 . gadā – 13 193 lpp ., 
2014 . gadā – 12 905 lpp .) .

2014 . gadā vērojama iepriekšējos gados iezīmējusies tendence: gada pirmajos trijos ceturkšņos dar-
bā ar dokumentiem bija samērā vienmērīgs noslogojums, taču būtiski tas pieauga pēdējā ceturksnī, kad 
12 . Saeima izskatīja un pieņēma valsts budžetu 2015 . gadam .

Valodas speciālistu noslogojums 2014. gadā (lpp. pa ceturkšņiem) 16. attēls
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Datorizētās dokumentu apstrādes biroja darba apjoms 2014. gadā (lpp.) 17. attēls

Stenogrammas (t. sk. Saeimas sēdes, radioraidījums
“Frakciju viedokļi”, jautājumu un atbilžu sēdes,
Saeimas komisiju sēdes) – 5623 lpp.

Saeimas Prezidija dokumenti –1986 lpp.

Saeimas dokumenti (likumi, paziņojumi,
starptautiskie līgumi un konvencijas) – 5540 lpp.

Latvijas prezidentūra
Eiropas Savienības Padomē – 355 lpp.

Dažādi (likumprojektu pavadvēstules,
materiāli Saeimas Kancelejai, Jauniešu Saeimai,
Baltijas Asamblejai u. c.) – 2578 lpp.

35%

35%

16%

12%

2%

Likumprojektu sagatavošanas un izskatīšanas gaitā tika nodrošināta redakcionālo un korektūras 
labojumu ievadīšana tekstos, dokumentu noformēšana, to elektroniska pārsūtīšana attiecīgajām struk-
tūrvienībām, kā arī pieņemto likumu noformēšana un sagatavošana publicēšanai .

7.4. Tulkojumu nodrošinājums
Lai pilnveidotu rakstveida un mutvārdu tulkošanas procesu, 2014 . gadā tika izstrādāts Rakstveida 

un mutvārdu tulkošanas, tekstu rediģēšanas un konsultāciju nodrošināšanas procesa apraksts, kas paredz 
arī pasūtījumu saņemšanas, izpildes un tulkojumu uzskaites sistēmas pilnveidošanu, kā arī atgriezeniskās 
saites nodrošināšanu starp pasūtītāju un izpildītāju .

Rakstveida tulkojumu apjoms 2014 .  gadā salīdzinājumā ar 2013 .  gadu nedaudz samazinājies: 
2013 . gadā – 1827 lpp ., 2014 . gadā – 1759 lpp . Pārskata gada pēdējā ceturksnī lielāko apjomu veidoja 
Saeimas struktūrvienību un Saeimas komisiju pieprasījumi (saistībā ar gatavošanos Latvijas prezidentū-
rai ES Padomē) – kopumā tika iztulkots vairāk nekā 130 lpp . Tika nodrošināta visu nepieciešamo doku-
mentu un materiālu tulkošana arī franču valodā (preses relīzes, deputātu CV, izmaiņas mājaslapā u . c .) .

Rakstveida tulkojumu skaits pārskata gadā nav ievērojami palielinājies, bet tiem ir steidzamības 
statuss (ziņas presei, vizīšu programmas, deputātu uzrunas dažādos pasākumos, korespondence) .

Rakstveida tulkojumu apjoms (lpp.) 18. attēls
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Pārskata gadā tika nodrošināts sinhronais un secīgais tulkojums Saeimas rīkotajos pasākumos, tai 
skaitā starptautiskajās konferencēs, diskusijās, semināros, Saeimas sēdēs, Saeimas komisiju un deputātu 
grupu tikšanās laikā ar ārvalstu viesiem un ekspertiem, ārvalstu vēstniekiem, kā arī ārvalstu viesu oficiā-
lo vizīšu laikā Saeimā (tai skaitā Zviedrijas karaļa, Igaunijas un Norvēģijas premjerministru, Šveices un 
Turcijas prezidentu, Armēnijas, Igaunijas, Indonēzijas un Zviedrijas ārlietu ministru vizīšu laikā) .

2014 . gadā tika nodrošināts mutvārdu tulkojums vairāk nekā 50 pasākumos, kuros Saeimas amat-
personas tikās ar ārvalstu vēstniekiem . 

Saeimas tulki nodrošināja mutvārdu tulkojumu arī ārpus Latvijas robežām, piemēram, Saeimas 
sekretāra vizītes laikā Viļņā (Lietuva); Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājas vizītes 
laikā Briselē (Beļģija), lai piedalītos ES nodarbinātības, pētniecības un inovāciju komisiju priekšsēdē-
tāju sanāksmē; Baltijas Asamblejas (BA) 33 . sesijā Viļņā (Lietuva) un BA ietvaros rīkotajos pasākumos, 
tostarp Ziemeļu Padomes, Beniluksa, GUAM Parlamentārās Asamblejas, Višegradas valstu pārstāvju 
un BA kopīgā sanāksmē; BA Labklājības komitejas organizētajā seminārā Pārrobežu veselības aprūpe un 
e-veselība; BA Ekonomikas, enerģētikas un inovācijas komitejas sēdē tika nodrošināts sinhronais tulko-
jums angļu, latviešu un krievu valodā .

Kopējais mutvārdu tulkojumu apjoms pārskata gadā bija aptuveni 260 stundas . 

7.5. Dokumentu plūsmas nodrošinājums

SAEIMĀ SAŅEMTĀS, NOSŪTĀMĀS UN 
IEKŠĒJĀS KORESPONDENCES NODROŠINĀŠANA

Saeimā saņemtās, nosūtāmās un iekšējās korespondences aprite notiek saskaņā ar Saeimas kores-
pondences aprites kārtību . Saeimas korespondence tiek reģistrēta, uzskaitīta un sistematizēta Elektronis-
ko dokumentu informatīvajā sistēmā (ELDIS) . Sistēma nodrošina Saeimas struktūrvienību lietvedības 
procesu automatizāciju, centralizētu dokumentu apriti, sasaisti starp saņemtajiem, nosūtāmajiem, iekšē-
jiem un arhivētajiem dokumentiem, dokumentu sistematizāciju lietās un reģistru veidošanu .

Pārskata gadā ELDIS nodrošināja elektroniski parakstītu dokumentu saņemšanu, pārbaudi un 
apstrādi, kā arī to elektronisko dokumentu saņemšanu un apstrādi, kas saņemti tiešsaistes režīmā, 
izmantojot Dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmu (DAUKS) Ministru kabineta sēdēs 
izskatīto, pieņemto un atbalstīto dokumentu saņemšanai . Sistēmai ir tiešsaiste starp Latvijas Republikas 
Saeimu, Valsts prezidenta kanceleju un oficiālo izdevumu Latvijas Vēstnesis, likumu un citu likumdoša-
nas dokumentu un ar tiem saistīto paziņojumu savstarpējai apmaiņai . 

Kopumā 2014 . gadā saņemti 16 245 dokumenti, kas adresēti Saeimai, tās struktūrvienībām un 
deputātiem (11 . Saeimai adresēti 12 293 dokumenti, 12 . Saeimai – 3952 dokumenti), tai skaitā:

• likumdošanas dokumenti (likumdošanas iniciatīvas, ar tām saistītie dokumenti) – 
280 (11 . Saeimai – 225; 12 . Saeimai – 55);

• iestāžu dokumenti (iestāžu un valsts amatpersonu iesniegumi, priekšlikumi) – 
3526 (11 . Saeimai – 2837; 12 . Saeimai – 689);

• privātpersonu dokumenti (privātpersonu, tai skaitā sabiedrisko un citu organizāciju iesniegu-
mi, sūdzības, priekšlikumi, arī tie, kuri attiecas uz likumdošanas jautājumiem) – 
6520 (11 . Saeimai – 4605; 12 . Saeimai – 1915);

• saimnieciskie dokumenti (iestāžu, valsts amatpersonu un privāto tiesību 
juridisko personu saimnieciska rakstura iesniegumi) – 
377 (11 . Saeimai – 279; 12 . Saeimai – 98);

• saņemta nereģistrējamā korespondence – ielūgumi, apsveikumi, 
korespondence ar atzīmi Personīgi, reklāmas un informatīvie materiāli u . tml . – 
5542 (11 . Saeimai – 4347; 12 . Saeimai – 1195) .

Pārskata gadā elektroniski saņemti 2262 dokumenti, tai skaitā 849 – ar drošu elektronisko parakstu . 
Elektroniski saņemto dokumentu skaits salīdzinājumā ar 2013 . gadu samazinājies par 15 %, savukārt par 
19 % palielinājies to dokumentu skaits, kam ir drošs elektroniskais paraksts .
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Analizējot datus par elektroniski saņemto dokumentu kanāliem, secināts, ka 1886 elektroniskie 
dokumenti sūtīti uz Saeimas oficiālo e-pasta adresi, no kuriem 621 dokuments parakstīts ar drošu elek-
tronisko parakstu . Izmantojot tiešsaistes kanālus, saņemti 376 dokumenti, tai skaitā 228 elektroniski 
parakstīti dokumenti . 

Pārskata gadā tālākai virzībai nodoti 5586 iekšējās aprites dokumenti, kas ir par 16 % vairāk nekā 
iepriekšējā gadā .

2014 . gadā nosūtīti 8894 dokumenti, tai skaitā izmantojot: 
• Latvijas Pastu un DHL Latvia – 6053; 
• tiešsaistes kanālus – 449;
• faksimilu – 233;
• Saeimas kurjeru – 1350;
• diplomātisko pastu – 44;
• elektronisko pastu – 573;
• portālu www .latvija .lv – 19 un 
• nodoti adresātam personīgi – 173 .

Nosūtāmo dokumentu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājies aptuveni par 5 % .

Palielinoties elektronisko dokumentu apritei, ir samazinājies Saeimas sēdēm nepieciešamo papīra 
formātā pavairojamo dokumentu apjoms . No papīra formāta dokumentu kopijām 2014 . gadā bija attei-
kušies 56 jaunievēlētās 12 . Saeimas deputāti .

DOKUMENTU KOPĒŠANA

2014 . gadā Saeimā izgatavoti vairāk nekā trīs miljoni kopiju . Vidējais kopēšanas darbu apjoms mē-
nesī bija aptuveni 255 000 kopiju . Slodzes samazinājums bija vērojams sesiju starplaikos, bet lielāka slo-
dze bija rudens sesijas laikā, izskatot valsts budžetu .

2014 . gadā izgatavots par 108 400 (aptuveni par 4 %) kopijām vairāk nekā 2013 . gadā . 

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

Dokumentu izgatavošanai un kopēšanai Saeimā kopumā izlietotas aptuveni 14,52 tonnas papīra, 
par 6 % vairāk nekā iepriekšējā gadā .

Dokumentu kopēšanas darbu apjoms 2014. gadā 19. attēls
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Dokumentu kopēšanas darbu izpildes sadalījums 2014. gadā 20. attēls

18,3%

3,2%

Struktūrvienības

Komisijas

Frakcijas

Centralizētā kopēšana

68,5%

10,0%

Pārskata gadā tika uzstādīti divi jauni multifunkcionālie aparāti (35 kop ./min), kā arī nomainīti pieci 
galda multifunkcionālie aparāti . Visiem jaunuzstādītajiem aparātiem ir iespēja pārvērst dokumentus elek-
troniskā formā jeb skenēt, kas nākotnē paver iespēju taupīt papīru un kopēšanas izejmateriālus .

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

7.6. Informatīvais un tehniskais nodrošinājums
Pamatojoties uz Arhīvu likuma 4 . pantu, izveidota Saeimas funkcijām atbilstoša dokumentu klasifi-

kācijas shēma, kā arī atbilstoši veiktas izmaiņas ELDIS (Elektronisko dokumentu informatīvā sistēma) 
programmatūrā (Saeimas darbībā definētās funkcijas noteiktas, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
Satversmi, Saeimas kārtības rulli, kā arī likumiem un Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka tiesību 
aktu izstrādi un pieņemšanu, Saeimas iekšējiem normatīvajiem aktiem un rīkojumiem) .

Lai nodrošinātu jaunās nomenklatūras importu ELDIS sistēmā, tika sagatavota dokumentu klasifi-
kācijas shēmas Excel versija (norādot Saeimas struktūrvienību un dokumentu glabāšanas termiņus), kā 
arī veikta dokumentu pieejas tiesību definēšana sistēmā . Ar 12 . Saeimas darbības sākumu ELDIS ieviesta 
šī jaunā – uz funkcijām orientētā – lietu dokumentu klasifikācijas shēma .

Pārskata gadā pilnveidota Saeimas Prezidija sēžu datubāze – Saeimas iekštīklā ir iespējams publicēt 
Prezidija sēdes darba kārtības projektu vēl pirms darba kārtības apstiprināšanas; iekštīklā pieejami arī 
Saeimas Prezidija sēdēs pieņemtie lēmumi un sēžu protokoli .

Datubāzei par Saeimas deputātu parlamentāro darbību izveidota sadaļa franču valodā (informācija 
tiek publicēta Saeimas mājaslapā) .

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas mājaslapai izveidota angļu valodas ver-
sija . Savukārt 12 . Saeimas darbības laikā uzsākta Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājaslapas izveide un 
izstrādāts projekts Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanas komisijas mājaslapai . 

2014 . gadā pabeigta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē parlamentārās dimensijas 
mājaslapas www .parleu2015 .lv izstrāde un veikts lapas drošības audits .

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu nodrošināšanai izstrādāts un ieviests 
programmnodrošinājums – Saeimas Sēžu zāles informācijas sistēmas (SSZ IS) Prezidentūras pasākumu 
modulis, kas nodrošina SSZ IS lietotāju reģistrēšanu, prezidentūras pasākumiem reģistrēto dalībnie-
ku saraksta uzturēšanu, pasākumu darba kārtību veidošanu (rediģēšanu un vadīšanu), debašu vadības 
nodrošināšanu, darba kārtības un debašu informācijas dinamisku attēlošanu uz Sēžu zāles vizuālās 
informācijas attēlošanas iekārtām, kā arī informācijas attēlošanu uz pasākuma vadītāja monitora .

Pārskata gadā īstenots 2013 .  gadā izstrādātais projekts par Saeimas Sēžu zāles un Sarkanās zāles 
datorizētas videosistēmas pilnveidošanu (lai nodrošinātu notikumu atspoguļošanu un integrētu vienotajā 

http://www.parleu2015.lv
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sēžu vadības sistēmā), kā arī Sēžu zāles un Sarkanās zāles videokameras nomainītas pret augstākas 
HD kvalitātes kamerām .

Ar datortehniku nodrošinātas jaunievēlētās 12 . Saeimas frakcijas un komisijas (deputātu palīgiem 
sagatavoti un izsniegti 14 lietoti datori); sagatavoti un izsniegti 48 jauni klēpjdatori 12 . Saeimas deputā-
tiem; veikta 103 lietotu vai bojātu datoru nomaiņa pret jaunākiem Saeimas īpašumā esošiem jauniem vai 
jaudīgākiem (lietotiem) datoriem; 92 datori sagatavoti atsavināšanai .

Uzlabojot Saeimas informācijas sistēmas (IS) tīkla drošību (Latvijas prezidentūras ES Padomē lai-
kā), ieviesta papildu aizsardzība no interneta DDoS (Distributed Denial of Service) uzbrukumiem, kā 
arī, paplašinot administratoru iespējas administrēt tīklu un serverus, ieviests Ugunsmūra CheckPoint 
modulis Mobile Access .

Saeimas vidē testēts centralizēts žurnālfailu (žurnālfaili dokumentē notikumus, kas saistīti ar dator-
tīklu darbību, tostarp centienus ielauzties tīklā vai veikt citas nesankcionētas darbības) apstrādes risinā-
jums IBM Qradar . Pamatojoties uz pozitīviem testa rezultātiem, tika pieņemts lēmums par risinājuma 
iegādi un veikta tā uzstādīšana (ieviestais risinājums nodrošina visu kritisko iekārto žurnālfailu apstrādi 
un arhivēšanu, ļauj atbildīgajiem administratoriem drošāk un efektīvāk pārvaldīt visu pārraudzībā esošo 
serveru žurnālfailus, kā arī garantē žurnālfailu drošu saglabāšanu) .

Izveidota serveru/komunikāciju telpa speciālā ārkārtas slēguma (ĀSVEST) resursiem, kuri tiek 
nodoti Saeimas lietošanā, lai nodrošinātu nepieciešamo funkcionalitāti saziņai ar ministrijām .

Atbilstoši ESVIS (valsts informācijas sistēmas darbs ar Eiropas Savienības dokumentiem) izvirzīta-
jām prasībām veikti ESVIS sistēmas plānošanas un īstenošanas darbi Saeimā .

Izvērtēta darba virsmu virtualizācijas iespēja Saeimā (šāda risinājuma ieviešana paplašinātu iespējas 
strādāt ar Saeimas informācijas resursiem un sistēmām), kā arī izveidota virtuālā vide IS administrato-
riem, nodalot administrēšanas vidi no ikdienas interneta vides .

Pārskata gadā uzsākta Saeimas IS lietotāju e-pasta vēstuļu arhivēšanas funkcionalitātes ieviešana . 
Pilnā apjomā arhivēšanas projekts tiks pabeigts 2015 . gadā .

2014 . gadā Saeimas e-pasta sistēma saņēmusi vairāk nekā 3 miljonus (3 104 408) sūtījumu . No tiem 
bloķēti vairāk nekā 81 % e-pasta vēstuļu .

Atbilstoši drošības prasībām visiem Saeimas IS lietotājiem nomainītas e-pasta paroles; veikta to 
sinhronizācija ar iNotes . Veikta servera Orion migrācija uz Domino 9 un SameTime 9 (serveris pārnests 
uz virtuālo vidi) .

SAEIMAS BIBLIOTĒKA

2014 .  gadā bibliotēkas mājaslapā Saeimas iekštīklā regulāri ievietotas anotācijas par bibliotēkas 
jaunieguvumiem ar ieskenētiem satura rādītājiem, jaunāko analītisko žurnālu raksti, Latvijas un ārzemju 
pētījumu pilns teksts, kā arī publicēta informācija par Saeimas bibliotēkas un Latvijas informācijas telpas 
aktualitātēm . Pārskata gadā mājaslapā izveidotas piecas jaunas sadaļas:

• vēlēšanas;
• 4 . Saeimas deputāti;
• e-izglītība;
• ES Padomes prezidentūra;
• virtuālās izstādes . 

Lai nodrošinātu Saeimas deputātus un darbiniekus ar darbam nepieciešamo informāciju, tiek 
uzturētas un atjaunotas 17 datubāzes, tai skaitā resurss Pētījumi papildināts ar 42 jauniem pētījumiem, 
Personālijas – ar 2098 jauniem ieskenētiem rakstiem, kā arī papildināts bibliotēkas fonds .
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Saeimas bibliotēkas fonds 15. tabula

Valoda 

Izdevuma veids
Latviešu Angļu Krievu Pārējās Kopā

Grāmatas 5 840 3 869 1 495 835 12 039

Seriālizdevumi 424 66 32 10 532

Analītika 587 1 575 508 2 2 672

15 243

Saeimas bibliotēkas fonda pieaugums 2014. gadā 16. tabula

Valoda

Izdevuma veids
Latviešu Angļu Krievu Pārējās Kopā

Grāmatas 154 93 13 – 260

Seriālizdevumi (tikai jauniegūtie) 9 – – – 9

Analītika 4 188 62 – 254

167 281 75 – 523

% 32% 54% 14% – 100%

Preses rakstu kopiju bāzei 2014 . gadā regulāri caurlūkoti vairāk nekā 30 bibliotēkā esošie preses 
izdevumi, atbilstoši datubāzes prasībām izkopēti un indeksēti 2000 raksti .

Saeimas bibliotēkā pēc deputātu un Saeimas darbinieku pieprasījuma tika sagatavota 6541 uzziņa 
(2013 . gadā – 6109 uzziņas): adresālās – 479, bibliogrāfiskās – 5921, tematiskās – 141 .

Pārskata gadā pieaudzis arī bibliotēkas fonda izmantojums: 2013 . gadā tika izsniegtas 3613 grāma-
tas un periodiskie izdevumi, 2014 . gadā – 3909 grāmatas un periodiskie izdevumi .

Saeimas bibliotēkas izmantošana 2013. un 2014. gadā 17. tabula

Lietotāju 
skaits 

(reģistrētie)

Izsniegtas 
grāmatas un 

laikraksti

Sagatavotas 
uzziņas

Apmeklējumu 
kopskaits, tai 

skaitā virtuālie 
apmeklējumi

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

2013. gads 443 3 613 6 109 11 973 (4 155)

KONFERENČU UN PREZENTĀCIJU TEHNIKA

Pārskata gadā Saeimas ēkās notiekošās sēdes un konferences tika nodrošinātas ar nepieciešamo pre-
zentācijas tehniku, sinhrono tulkošanu un pārraidi vietējā TV/interneta tīklā, sēžu norises ierakstu audio-
formātā (MP3) un videoformātā (MP4) . Ieraksti konvertēti un saglabāti dažādos datu nesējos, lai nodrošinātu 
Saeimas komisijas, struktūrvienības un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu ar nepieciešamajiem 
materiāliem . Saeimas sēžu audioieraksti un videoieraksti tiek publicēti Saeimas mājaslapā .

Izmantojot prezentācijas un konferenču tehnikas pieteikumus, 2014 .  gadā izpildīti vairāk nekā 
1311 pieprasījumi, tai skaitā 376 komisiju sēžu, 54 Saeimas sēžu un frakciju viedokļu pārraižu, 32 jautā-
jumu un atbilžu sēžu darba kārtība, 34 sēdes nodrošinātas ar sinhronā tulkojuma aprīkojumu, 341 pasā-
kums nodrošināts ar prezentācijas tehniku .

Modernizējot Ārlietu komisijas sēžu ierakstu un arhivēšanas procesu, pārskata gadā komisijas 
apspriežu telpa aprīkota ar jaunu audioierakstu sistēmu .
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SVĒTBRĪŽI

Saeimas deputātiem un darbiniekiem katru ceturtdienu pirms Saeimas sēdes ir iespēja apmeklēt 
svētbrīdi (svētbrīži parlamentā pēc deputātu iniciatīvas notiek jau kopš 5 . Saeimas sasaukuma) Saeimas 
kapelā Torņa ielā 3/5 . Pārskata gadā Saeimas kapelā notika 38 svētbrīži, kurus vadīja triju konfesiju – 
luterāņu, baptistu un katoļu – mācītāji . 

SAEIMAS ARHĪVS

Pārskata gadā Saeimas arhīvā tika uzkrāti, uzskaitīti, sistematizēti un saglabāti vēsturei informatīvi 
vērtīgie dokumenti, kā arī nodrošināta to pieejamība un pilnvērtīga izmantošana .

2014 .  gadā Saeimas arhīva dokumentu krājumi būtiski pieauga, jo saskaņā ar Saeimas kārtības 
ruļļa 167 .  un 194 .  pantu Saeimas komisijas, Saeimas frakcijas un citas struktūrvienības nodeva visus 
11 . Saeimas pilnvaru laikā uzkrātos dokumentāros materiālus . Pavisam tika pieņemtas 2936 pastāvīgi 
glabājamās un personāla lietas (2013 . gadā – 87 lietas) .

Pārskata gadā liela vērība tika veltīta Saeimas dokumentu klasifikācijas jaunās kārtības izstrādei . Arhī-
va speciālistes organizēja Saeimas dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas darbu, protokolēja 
komisijas sēžu (kopskaitā 20) norisi . Atbilstoši 2012 . gada 6 . novembra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr . 748, kas paredz jaunu normatīvo regulējumu attiecībā uz iestāžu dokumentu un arhīvu pārvaldību, 
ekspertu komisijā tika izstrādāta, saskaņota ar Latvijas Nacionālo arhīvu un apstiprināta Saeimas 
Prezidijā Saeimas dokumentu klasifikācijas shēma . Sagatavota un integrēta ELDIS sistēmā arī klasifikā-
cijas shēmas Excel versija ar Saeimas struktūrvienību norādi .

Ar jaunajām prasībām dokumentu klasifikācijas jautājumos tika iepazīstināti Saeimas komisiju, 
frakciju, biroju un Kancelejas darbinieki .

2014 . gadā uzsākta 10 . Saeimas arhīva elektroniskās datubāzes veidošana (ievadīta informācija par 
720 lietām); izveidoti astoņi 10 . Saeimas lietu apraksti, tai skaitā septiņi komisiju (Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisija, Ārlietu komisija, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, Sociālo un darba lietu 
komisija, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, Juridiskā komisija, Tautsaimniecī-
bas, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija) apraksti un Dokumentu nodaļas apraksts; izveidoti 
un Latvijas Nacionālajā arhīvā apstiprināti 2010 . gada administratīvi tehniskās darbības nodrošinājuma 
dokumentu apraksti (astoņi apraksti), uzrakstīta vēsturiskā izziņa par šo laika posmu; Latvijas Nacio-
nālajā arhīvā apstiprināšanai iesniegti 9 . Saeimas apraksti (49 apraksti), uzrakstīta vēsturiskā izziņa par 
9 . Saeimu; iesniegti saskaņošanai Latvijas Nacionālajā arhīvā akti par dokumentu atlasi iznīcināšanai, kas 
paredz iznīcināt 204 īslaicīgi glabājamās lietas .

Pārskata gadā saņemti un izpildīti 227 iesniegumi par arhīva dokumentu izmantošanu (2013 . gadā – 
228 iesniegumi); izgatavotas dokumentu kopijas uz 5116 lapām (2013 . gadā – kopijas uz 3361 lapas); 
izsniegtas 12 audio dokumentu kopijas (2013 . gadā – 17 audio dokumentu kopijas) .

No arhīvā saņemtajiem iesniegumiem 60 % iesniegušas Saeimas struktūrvienības (tai skaitā 23 % – 
Juridiskais birojs), 7 %  – Satversmes tiesa, 3 % – Augstākā tiesa, 5 % – citas valsts institūcijas, 25 % – 
privātpersonas (2013 . gadā 59 % iesniegušas Saeimas struktūrvienības, 16 %  – Satversmes tiesa, 2 % – 
Augstākā tiesa, 3 % – citas valsts institūcijas, 20 % – privātpersonas) .
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Arhīvā saņemto iesniegumu statistika (pēc pieprasītāja) 21. attēls

Saeimas struktūrvienības

Satversmes tiesa

Augstākā tiesa

citas valsts iestādes

privātpersonas

7%

3%

5%

25%
60%

2014 .  gadā visvairāk pieprasīti bija 9 .  Saeimas dokumenti – 52 pieprasījumi; 8 .  Saeimas – 42; 
11 . Saeimas – 42; 6 . Saeimas – 40; 7 . Saeimas – 29; 5 . Saeimas – 27; 10 . Saeimas – 20 pieprasījumi .

Arhīvā saņemto pieprasījumu statistika  22. attēls
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7.7. Publiskie iepirkumi
2014 . gadā saskaņā ar Saeimas budžetā piešķirto finansējumu veikti preču, pakalpojumu un būv-

darbu iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktiem līgumcenu sliekšņiem un iepirkumu 
metodēm . Kopumā pārskata gadā veiktas 37 iepirkuma procedūras, tai skaitā atklāta konkursa proce-
dūras – četras, sarunu procedūra – viena, 8 . panta septītās daļas kārtībā – trīs un iepirkuma procedūras 
8 .2 panta kārtībā – divdesmit deviņas . 

Kā viens no būtiskākajiem iepirkumiem jāmin Saeimas ēkas Jēkaba ielā 6/8, Rīgā rekonstrukcija 
un restaurācija (iepirkuma identifikācijas numurs – Saeima 2013/25) . Pamatojoties uz atklāta konkursa 
rezultātiem, 2014 . gada 11 . jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA “Velve”, reģ . Nr . 40003064412 . 
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Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) veikti iepirkumi par kopējo summu 389  929,64 euro (ar 
PVN) . Iepirkumi veikti šādās preču grupās: EKO datortehnika, datortehnika, standarta programmatūra, 
drukas iekārtu piederumi, standarta programmatūra, drukas iekārtu piederumi, drukas iekārtas un ko-
pētāji, mēbeles, biroja papīrs, kancelejas preces, saimniecības preces u . c . 

2014 . gadā nodrošināta 158 līgumu sagatavošana, uzskaite un izpildes kontrole:
• publiskie pakalpojumu līgumi – 98;
• publiskie piegādes līgumi – 47 (tai skaitā Latvijas prezidentūras ES Padomē parlamentārās 

dimensijas vajadzībām – 35);
• publiskie būvdarbu līgumi – 7;
• zemes nomas līgumi – 6 .

Atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai Saeimas mājaslapā (vietnē – 
http://www .saeima .lv/lv/purchases/accepted) tiek publicēti iepirkumu līgumi (līgumu grozījumi) to spē-
kā stāšanās dienā, kā arī uzturēta informācija par aktuālajiem publiskajiem iepirkumiem .

Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – IUB) tika izskatītas divas sūdzības par atklātu konkursu 
Saeimas ēkas Jēkaba ielā 6/8, Rīgā rekonstrukcija un restaurācija: sūdzība par minētā konkursa nolikumu 
(IUB ar lēmumu Nr . 4-1 .2/14-58, 07 .03 .2014 . atļāva pasūtītājam turpināt iepirkuma procedūru), kā arī 
tika apstrīdēts pasūtītāja pieņemtais lēmums par konkursa rezultātiem (IUB ar lēmumu Nr . 4-1 .2/14-19, 
04 .07 .2014 . atļāva slēgt līgumu ar pasūtītāja izvēlēto pretendentu) .

Lai nodrošinātu plānotos pasākumus Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē parlamen-
tārās dimensijas ietvaros, 2014 . gadā veiktas piecas iepirkumu procedūras . Pamatojoties uz iepirkumu 
procedūru rezultātiem, tika noteiktas parlamentārās konferences par kopējo ārpolitiku un drošības poli-
tiku, kā arī kopējo drošības un aizsardzības politiku un LIII COSAC plenārsēdes norises vietas . Iepirkumi 
tika veikti par dizaina izstrādi un noformējumu, kā arī konferenču tehnisko nodrošinājumu .

2015 .  gadā tiek plānoti iepirkumi par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas prezidentūrai 
Eiropas Savienības Padomē parlamentārās dimensijas pasākumu ietvaros . 

7.8. Saeimas teritorijas, ēku un telpu apsaimniekošana
2014 .  gadā tika nodrošināta Saeimas ēkās ierīkoto inženiertehnisko komunikāciju, sistēmu un 

iekārtu nepārtraukta darbība, veikta to profilaktiskā apkope, remonts un modernizācija . Pārskata gadā 
nodrošināta automātiskās tālruņu centrāles (ATC) renovācijai un abonentu skaita palielināšanai nepie-
ciešamās programmatūras un iekārtu piegāde un uzstādīšana . Lai samazinātu energoresursu patēriņu, 
uzsākts darbs pie energoefektīvas apgaismojuma sistēmas izveides . Tika nodrošināta nepieciešamā ma-
teriāli tehniskā bāze, lai darbu varētu uzsākt 12 . Saeimas deputāti .

Pārskata gada jūlijā ēka Jēkaba ielā 6/8 tika nodota celtniecības organizācijai rekonstrukcijas un 
renovācijas darbu sākšanai, kā arī nodrošināta celtniecības darbu būvuzraudzība . 

Iekārtu, ēku un telpu remonta un rekonstrukcijas darbiem 2014 . gadā tika izlietoti 713 342 euro, 
nozīmīgākie remonta darbi bija tulku kabīņu renovācija un Juridiskā biroja telpu renovācija Jēkaba 
ielā 11; ēkas rekonstrukcija Jēkaba ielā 6/8; telpu rekonstrukcija (arhīvam) Skanstes ielā 2 . 

7.9. Izsniegto caurlaižu, akreditācijas karšu, 
atļauju un pieteikumu statistika

2014 . gadā tika izgatavotas un izsniegtas 18 568 caurlaides, akreditācijas kartes un atļaujas, apstrā-
dāti 5614 pieteikumi caurlaidēm, akreditācijas kartēm un atļaujām .

Pārskata gadā tika nodrošināta jauna dizaina akreditācijas karšu, pastāvīgo caurlaižu un autotrans-
porta atļauju izgatavošana, izsniegšana un nomaiņa Saeimas deputātiem, Saeimas darbiniekiem, valsts 
un pašvaldību iestādēm un organizācijām, kā arī nodrošināta iepriekš minēto karšu, caurlaižu un atļauju 
paraugu izgatavošana iesniegšanai Saeimas apsardzes posteņos .
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Izsniegtās caurlaides un atļaujas un  
saņemtie pieteikumi Saeimas ēku apmeklēšanai 18. tabula

Dokumenta nosaukums 2013. gads 2014. gads

Vienreizējās caurlaides un akreditācijas kartes 10 928 11 419

Termiņa caurlaides un akreditācijas kartes 3 309 4 004

Pastāvīgās caurlaides un akreditācijas kartes 514 786

Grupas caurlaides 321 392

Atļaujas Saeimas ēku apmeklēšanai ārpus darba laika un brīvdienās 70 105

Kopā izsniegtas 15 142 16 706

Caurlaižu pieteikumi 5 001 5 614

Izsniegtās transportlīdzekļu stāvvietu atļaujas 19. tabula

Dokumenta nosaukums 2013. gads 2014. gads

Pastāvīgās un termiņa atļaujas 214 794

Vienreizējās atļaujas 1 046 1 068

Kopā izsniegtas 1 260 1 862
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8. SAEIMAS FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS

8.1. Saeimas budžets
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi Saeima ir finansiāli patstāvīga . Tās budžeta pieprasījums 

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

Saeimas budžeta izdevumu tāme sastādīta, ņemot vērā struktūrvienību priekšlikumus un Saeimas 
Prezidija norādījumus . Sagatavots ikgadējais konsolidētais budžets un finanšu gada pārskats, nodrošinā-
ta iestādes saimnieciskās un finansiālās darbības grāmatvedības uzskaite .

Latvijas Republikas Saeimai piešķirtā finansējuma ietvaros Saeimas Kanceleja nodrošināja Saeimas 
darbību un pamatfunkciju izpildi, veicot kopējā budžeta finanšu administrēšanu trīs budžeta program-
mu izpildē, atbilstoši 2014 . gada apstiprinātajam valsts budžetam . Pārskatā sniegtā informācija ir divu 
iestāžu – Latvijas Republikas Saeimas un Saeimas autobāzes – pārskatu kopsavilkums . Tas ietver sevī trīs 
programmas:

• Saeimas darbības nodrošināšana;
• iemaksas starptautiskajās organizācijās;
• Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015 . gadā .

8.2. Budžeta līdzekļu izlietojums
2014 . gadā Latvijas Republikas Saeimas kopbudžeta izdevumi apstiprināti 19 404 748 euro apmē-

rā, no tiem dotācija no valsts pamatbudžeta –18 902 972 euro, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 
483 776 euro .

Kopējais budžeta līdzekļu izlietojums un rādītāju izpilde 2014 . gadā atspoguļota 20 . tabulā Saeimas 
finansējums un tā izlietojums .
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Saeimas finansējums un tā izlietojums 20. tabula

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
2013. gada 

izpilde

2014. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

Saeimas izdevumu kopsavilkums

1. Resursi izdevumu segšanai 16 425 538 19 404 748 18 010 124

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 889 992 18 920 972 17 539 508

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 535 546 483 776 470 616

2. Izdevumi 16 579 072 19 404 748 17 746 146

2.1. Uzturēšanas izdevumi 15 684 058 17 908 957 16 490 709

2.1.1. Kārtējie izdevumi 15 549 492 17 769 244 16 362 781

2.1.1.1. Atlīdzība 12 651 520 14 397 603 13 539 736

Atalgojums 9 675 945 10 529 551 10 046 719

Mēneša amatalga 9 363 716 9 550 484

Deputātu darba alga 2 777 692 2 841 128

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

5 380 920 5 516 645

Saeimas autobāzes darbinieku mēneša amatalga 1 205 104 1 192 711

Piemaksas darbiniekiem 257 584 424 734

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 
regulējošu dokumentu pamata 

54 645 71 501

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

2 975 575 3 493 017

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas

2 367 156 2 464 234

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un 
citi maksājumi

608 419 1 028 783

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

291 915
571 820

Pabalsti un kompensācijas Saeimas atašejam Eiropas 
Savienībā

32 550 50 634

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 
gadījumu apdrošināšanai

864 117 740

Kompensācijas deputātiem par transportu un dzīvojamo 
telpu īri

283 090 288 589

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 2 897 972 3 371 641 2 823 045

Komandējumi un dienesta braucieni 433 237 469 394

Pasta, telefona  un citi sakaru pakalpojumi 150 316 156 100

Izdevumi par komunālajiem maksājumiem 477 739 453 489

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

117 424 207 999

Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi 27 039 15 842

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 
izdevumi darba ņēmējiem

304 3 508

Bankas komisija, pakalpojumi 904 291

Saeimas atašeja Eiropas Savienībā dzīvokļa īres un 
komunālo izdevumu kompensācija

17 930 39 175



Latvijas Republikas Saeimas 2014. gada pārskats

77

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
2013. gada 

izpilde

2014. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

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

89 228 70 503

Telpu kārtējais remonts un uzturēšanas pakalpojumi 610 490 350 117

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 291 383 324 007

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

42 883 60 251

Krājumi, materiāli, biroja preces 305 464 348 231

Degviela 159 959 117 993

Nodokļu maksājumi (PVN, nekustamā īpašuma, dabas 
resursu) 

152 577 138 622

Izdevumi periodikas iegādei 21 094 23 036

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 
pasūtītajiem pētījumiem

0 3 028

Citi ar Saeimas darbības nodrošināšanu saistītie 
pakalpojumi

0 41 459

2.1.2. Starptautiskā sadarbība 134 567 139 713 127 928

Biedru nauda un dalības maksa starptautiskajās 
organizācijās

134 567 127 928

EDSO 5 691 5 757

Starpparlamentu Savienība 15 084 15 257

ES starpparlamentu informācijas apmaiņas pastāvīgā 
korespondenta finansējums

2 013 1 942

EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference 1 306 1 244

Baltijas Asambleja 91 380 91 380

NATO Parlamentārā Asambleja 5 351 5 115

Baltijas jūras valstu konference 5 000 5 989

Starptautiskā Parlamentu arhīvu organizācija 201 200

Vidusjūras Savienības Parlamentārā Asambleja 7 510 0

12+grupa 596 596

IFLA (Starptautiskā Bibliotēku asociāciju un institūciju 
federācija)

434 448

2.2. Kapitālie izdevumi 895 013 1 495 791 1 255 437

2.2.1. Nemateriālie ieguldījumi 53 375 48 017

Pārējās licences, koncesijas, patenti, preču zīmes un 
tamlīdzīgas tiesības

7 029 0

Datorprogrammas 46 346 48 017

2.2.2. Pamatlīdzekļi 841 639 1 207 420

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5 095 0

Pārējie pamatlīdzekļi 836 543 494 078

Transportlīdzekļi 409 312 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 31 750 50 875

Bibliotēku krājumi 7 521 5 170

Datortehnika un cita biroja tehnika 387 960 438 033

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 0 713 342
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
2013. gada 

izpilde

2014. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

Programma “Saeimas darbības nodrošināšana”

1. Resursi izdevumu segšanai 16 211 914 18 901 988 17 598 494

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 676 368 18 418 212 17 127 878

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 535 546 483 776 470 616

2. Izdevumi 16 365 448 18 901 988 17 334 516

2.1. Uzturēšanas izdevumi 15 503 974 17 428 821 16 101 703

2.1.1. Kārtējie izdevumi 15 503 974 17 428 821 16 101 703

2.1.1.1. Atlīdzība 12 646 684 14 233 133 13 419 129

Atalgojums 9 672 048 10 397 010 9 949 375

Mēneša amatalga 9 359 819 9 498 138

Deputātu darba alga 2 777 692 2 841 128

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

5 377 023 5 464 299

Saeimas autobāzes darbinieku mēneša amatalga 1 205 104 1 192 711

Piemaksas darbiniekiem 257 584 400 029

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 
regulējošu dokumentu pamata 

54 645 51 208

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

2 974 636 3 469 754

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas

2 366 217 2 440 971

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un 
citi maksājumi

608 419 1 028 783

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

291 915 571 820

Pabalsti un kompensācijas Saeimas atašejam Eiropas 
Savienībā

32 550 50 634

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 
gadījumu apdrošināšanai

864 117 740

Kompensācijas deputātiem par transportu un dzīvojamo 
telpu īri

283 090 288 589

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 2 857 290 3 195 688 2 682 574

Komandējumi un dienesta braucieni 407 735 442 866

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 150 316 156 100

Izdevumi par komunālajiem maksājumiem 477 739 453 489

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

116 767 151 439

Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi 27 039 15 842

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 
izdevumi darba ņēmējiem

304 3 508

Bankas komisija, pakalpojumi 904 291

Saeimas atašeja Eiropas Savienībā dzīvokļa īres un 
komunālo izdevumu kompensācija

17 930 39 175

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

78 488 57 025
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
2013. gada 

izpilde

2014. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

Telpu kārtējais remonts un uzturēšanas pakalpojumi 610 490 350 117

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 287 601 291 925

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

42 883 60 251

Citi ar Saeimas darbības nodrošināšanu saistītie 
pakalpojumi

0 41 459

Krājumi, materiāli, biroja preces 305 464 339 436

Degviela 159 959 117 993

Nodokļu maksājumi (PVN, nekustamā īpašuma, dabas 
resursu) 

152 577 138 622

Izdevumi periodikas iegādei 21 094 23 036

2.2. Kapitālie izdevumi 861 473 1 473 167 1 232 813

2.2.1. Nemateriālie ieguldījumi 53 375 47 060

Pārējās licences, koncesijas, patenti, preču zīmes un 
tamlīdzīgas tiesības

7 029

Datorprogrammas 46 346 47 060

2.2.2. Pamatlīdzekļi 808 099 1 185 753

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5 095

Pārējie pamatlīdzekļi 803 003 472 411

Transportlīdzekļi 409 312

Saimniecības pamatlīdzekļi 30 707 42 122

Bibliotēku krājumi 7 521 5 170

Datortehnika un cita biroja tehnika 355 463 425 119

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 713 342

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
2013. gada 

izpilde

2014. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

Programma “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

1. Resursi izdevumu segšanai 134 567 139 713 127 928

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 134 567 139 713 127 928

2. Izdevumi 134 567 139 713 127 928

2.1.2. Uzturēšanas izdevumi. Starptautiskā sadarbība 134 567 139 713 127 928

Biedru nauda un dalības maksa starptautiskajās 
organizācijās

134 567 139 713 127 928

EDSO 5 691 5 757

Starpparlamentu Savienība 15 084 15 257

ES starpparlamentu informācijas apmaiņas pastāvīgā 
korespondenta finansējums

2 013 1 942

EK un ES dalībvalstu Eiropas lietu komisijas konference 1 306 1 244

Baltijas Asambleja 91 380 91 380

NATO Parlamentārā Asambleja 5 351 5 115

Baltijas jūras valstu konference 5 000 5 989
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
2013. gada 

izpilde

2014. gadā

Apstiprināts 
likumā

Faktiskā 
izpilde

Starptautiska parlamentu arhīvu organizācija 201 200

Vidusjūras Savienības Parlamentārā Asambleja 7 510

12+grupa 596 596

IFLA (Starptautiskā Bibliotēku asociāciju un institūciju 
federācija)

434 448

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

1. Resursi izdevumu segšanai 79 058 363 047 283 702

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79 058 363 047 283 702

2. Izdevumi 79 058 363 047 283 702

2.1. Uzturēšanas izdevumi 45 518 340 423 261 078

2.1.1. Kārtējie izdevumi 45 518 340 423 261 078

2.1.1.1. Atlīdzība 4 836 164 470 120 607

Atalgojums 3 897 132 541 97 344

Mēneša amatalga 3 897 52 346

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

3 897 52 346

Piemaksas darbiniekiem 24 705

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 
regulējošu dokumentu pamata 

20 293

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

939 23 263

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas

939 23 263

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 40 681 175 953 140 471

Komandējumi un dienesta braucieni 25 502 26 528

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 657 56 560

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 
pasūtītajiem pētījumiem

3 028

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 3 782 32 082

Citi ar Saeimas darbības nodrošināšanu saistītie 
pakalpojumi

10 740 13 478

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 8 795

2.2. Kapitālie izdevumi 33 540 22 624 22 624

2.2.1. Nemateriālie ieguldījumi 957

Datorprogrammas 957

2.2.2. Pamatlīdzekļi 33 540 21 667

Pārējie pamatlīdzekļi 33 540 21 667

Saimniecības pamatlīdzekļi 1 043 8 753

Datortehnika un cita biroja tehnika 32 497 12 914
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Neatkarīga revidenta ziņojums
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