PĀRSKATS PAR SAEIMAS KOMISIJU DARBU 2013.GADA RUDENS SESIJĀ
Ārlietu komisija
Darbs pie vairāku starptautisku līgumu ratificēšanas Saeimā un gatavošanās Latvijas pirmajai
prezidentūrai Eiropas Savienības (ES) Padomē bija Saeimas Ārlietu komisijas uzmanības centrā aizvadītajā
rudens sesijā, uzsver komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš.
Kā būtisku komisijas priekšsēdētājs min aizvadītajā sesijā Saeimā pieņemto Ārlietu komisijas virzīto
likumu, ar kuru ratificēts Latvijas Republikas valdības un Džērsijas valdības līgums par informācijas
apmaiņu attiecībā uz nodokļiem. Līgums rada tiesisku pamatu abu valstu nodokļu administrāciju tiešai
sadarbībai, paredzot to regulāru apmainīšanos ar informāciju. „Līguma ratificēšana novērš Latvijas un
Džērsijas uzņēmēju izvairīšanos no nodokļu nomaksas, proti, turpmāk nebūs iespējas Džērsiju izmantot
ofšoru darījumiem. Tagad uzņēmējiem par finanšu līdzekļu glabāšanu šajā valstī ir pienākums informēt
Latvijas nodokļu administrāciju,” uzsver O.Ē.Kalniņš.
Rudens sesijā Ārlietu komisijas uzmanības centrā bija arī ES jautājumi, tostarp citu valstu pieredze,
uzņemoties prezidējošās valsts pienākumus ES Padomē, un Latvijas gatavošanās šim atbildīgajam
uzdevumam. Komisija tikās ar Īrijas un Lietuvas parlamentu deputātiem. Lietuva tieši šobrīd ir pirmā no
Baltijas valstīm, kas pilda prezidentūras pienākumus, savukārt Īrija nupat veiksmīgi aizvadīja septīto
savas valsts prezidentūru, norāda komisijas priekšsēdētājs, apliecinot, ka Ārlietu komisija ir ieinteresēta
veidot vēl ciešākas attiecības ar Īrijas parlamenta Ārlietu un tirdzniecības lietu komisiju.
Tāpat komisijas uzmanības lokā bija Austrumu partnerība. Iepriekšējā mēnesī aizvadītā Viļņas Austrumu
partnerības samita kontekstā O.Ē.Kalniņš vienlaikus pauž nožēlu, ka Ukraina pieņēmusi lēmumu
neparakstīt asociācijas līgumu ar ES, un bažas par situāciju šajā Austrumu partnerības valstī. Komisijas
priekšsēdētājs decembra vidū izplatīja paziņojumu saistībā ar notikumiem Ukrainā, kurā uzsver – diemžēl
Ukrainas valdības un iedzīvotāju konfrontācija, laužot solījumu turpināt Ukrainas integrāciju Eiropā,
izvērsusies par visas nācijas nelaimi. Arī Saeimas Eiropas lietu komisija vienprātīgi atbalstījusi komisijas
paziņojumu par situāciju Ukrainā, norāda O.Ē.Kalniņš un pauž uzskatu, ka Latvijai kā ES dalībvalstij un
Austrumu partnerībā īpaši ieinteresētai valstij aktīvi jāapliecina interese situācijas risinājuma rašanā.
Vērtējot darbu aizvadītajā sesijā, O.Ē.Kalniņš arī kā NATO Parlamentārās Asamblejas (PA) Latvijas
delegācijas vadītājs akcentē šīs delegācijas darba nozīmi. Šajā formātā tiek koordinēti NATO un ES
dalībvalstu parlamentāriešu viedokļi par ārpolitikas aktualitātēm, norāda O.Ē.Kalniņš un atzīmē, ka viņš
kā Latvijas delegācijas vadītājs un NATO PA Politiskās komitejas priekšsēdētāja vietnieks rudenī NATO PA
gadskārtējā sesijā bijis galvenais ziņotājs par Ķīnu un tās aizvien pieaugošo lomu pasaulē, kā arī
prezentējis rezolūcijas par Ķīnu un Sīriju, kuras pieņēma NATO PA.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
„Būtiskākā Budžeta komisijas aktualitāte 2013.gada rudens sesijā bija nākamā gada valsts budžeta
pieņemšana, kas pirmo reizi sastādīts eiro, un nepieciešamās izmaiņas likumos, lai tajos minētās
summas konvertētas uz eiro,” akcentē Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas
priekšsēdētājs Jānis Reirs, vērtējot komisijas darbu aizvadītajā sesijā. Budžeta komisija pieņemšanai
Saeimā virzīja arī vidēja termiņa budžeta ietvara likumu nākamajiem trim gadiem un grozījumus 37
likumos, kas saistīti ar valsts budžetu.
„Nākamgad būs lielāka minimālā darba alga, mazāks sociālais nodoklis un lielāku darba algas daļu
neapliks ar ienākuma nodokli. Tāpat lielāks atbalsts būs ģimenēm ar bērniem, kā arī pastiprināti
pasākumi cīņai ar ēnu ekonomiku un demogrāfiskās situācijas uzlabošanai,” uzsver J.Reirs.
Būs arī vairākas izmaiņas nodokļos, tostarp ar nodokli tiks aplikti nepienācīgi uzturēti valsts
aizsargājamie kultūras pieminekļi un noteiktajos termiņos nepabeigtas būves, kā arī palielināts
akcīzes nodoklis autogāzei (sašķidrinātā naftas gāze) un dabas resursu nodoklis iepakojumam,
veciem, nolietotiem transportlīdzekļiem un videi kaitīgām precēm.

Savukārt, gatavojoties eiro ieviešanai no nākamā gada 1.janvāra, Saeima rudens sesijā grozīja vairāk
nekā 100 likumus, kuros lati tika aizstāti ar eiro un naudas summas latos konvertētas uz summām
eiro.
J.Reirs uzsver, ka Budžeta komisija pēc traģēdijas Zolitūdē nekavējoties virzīja izskatīšanai Saeimā
lēmuma projektu par apropriācijas pārdali, lai ar parlamenta lēmumu nodrošinātu līdzekļu
piešķiršanu atbalsta pasākumiem traģēdijā cietušajiem un personām, kas iesaistītas traģēdijas seku
novēršanā. Tāpat ar Saeimas lēmumu līdzekļi tika piešķirti vienreizēju prēmiju izmaksai glābējiem.
Saeima arī noteica, ka naudas ziedojumus, kompensācijas, pabalstus, ko izmaksās traģēdijā
bojāgājušo tuviniekiem un cietušajiem, tostarp glābējiem, neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Rudens sesijā Saeimā pieņemti arī grozījumi Nacionālās bibliotēkas likumā, un noteikts, ka Gaismas
pils būvdarbi jāpabeidz līdz šī gada 20.decembri, bet projekts kopumā jānoslēdz līdz nākamā gada
beigām.
Savukārt, komisijā iepazīstoties ar situāciju nodokļu nomaksā būvniecības nozarē, uzsvērām, ka ir
nepieciešama stingrāka būvniecības uzņēmumu kontrole un uzraudzība, kā arī vienots būvnieku
reģistrs. Šie būtu neatliekami veicamie pasākumi, jo patlaban nozarē vērojamas liela apjoma
krāpnieciskas darbības un nodarbinātības pārkāpumi, norāda J.Reirs.
Rudens sesijas noslēguma sēdē Saeima konceptuāli atbalstīja jauno veselības aprūpes finansēšanas
regulējumu, un nākamajā sesijā Budžeta komisija strādās ar likumprojektu, lai varētu nodrošināt
valsts obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu, ko plānots sasaistīt ar iedzīvotāju ienākuma
nodokļa nomaksu.
Nākamajā sesijā turpināsies darbs arī ar Saeimā konceptuāli atbalstītajiem grozījumiem Fondēto
pensiju likumā, kas ļaus vairāk līdzekļu ieguldīt mūsu valsts tautsaimniecībā, pauž J.Reirs. Izmaiņas
likumā paredz palielināt ieguldījumu limitu, kas veicinātu uz vietējo ieguldījumu plānu līdzekļiem
balstītu alternatīvo ieguldījumu fondu izveidošanu, piemēram, meža un lauksaimniecības zemju,
energoefektivitātes vai citās Latvijas tautsaimniecībai svarīgās jomās, vienlaikus radot labu
potenciālu sasniegt adekvātu ienesīgumu – tādu, kas sniedz atbilstošu atdevi ieguldījumu plānu
dalībniekiem.
Budžeta komisijā strādā 12 deputāti; komisijai izveidota Nodokļu politikas apakškomisija un
Demogrāfijas lietu apakškomisija.

Juridiskā komisija
Aizvadītajā Seimas sesijā ir iezīmētas aprises tā dēvētajam Satversmes kodolam, uzsākot diskusijas
par mūsu valsts pamatlikuma preambulas nepieciešamību un saturu. Tāpat Juridiskajā komisijā
sagatavoti vairāki likumprojekti, kas pilnveido valsts tieslietu sistēmu, atskatoties uz Juridiskās
komisijas darbu rudens sesijā, uzsver tās priekšsēdētāja Ilma Čepāne.
„Rudenī Juridiskajā komisijā uzsākta būtiska diskusija par Satversmes preambulas nepieciešamību.
Proti, par to, vai mūsu konstitūcijā jāatspoguļo Latvijas valstiskuma pamatvērtības. Ideja par Eiropas
Savienības Tiesas tiesneša Egila Levita izstrādāto Satversmes preambulu rosināja arī plašu polemiku
sabiedrībā,” pauž I.Čepāne.
Ieviešot tiesu sistēmas reformu, komisija ir strādājusi pie vairākiem likumprojektiem, turpinot
pāreju uz tā dēvēto „tīro tiesu sistēmu”. Lai paātrinātu lietu izskatīšanu, pakāpeniski notiek
atteikšanās no Augstākās tiesas palātām, tajās uzkrātās neiztiesātās lietas nododot apgabaltiesām.
Pēc reformas pirmās instances tiesa visos gadījumos būs rajona (pilsētas) tiesa, apelācijas instance –
apgabaltiesa, bet kasācijas kārtībā lietas skatīs Augstākā tiesa.
Saeima, reaģējot uz atsevišķu komersantu praksi līgumos paredzēt nesamērīgi augstus līgumsodus,
jau vasarā pieņēma izmaiņas Civillikumā, kas paredz maksimālo līgumsodu noteikt 10 procetu
apmērā no pamatkapitāla, kā arī ievieš parādnieka interesēm atbilstošāku parāda atmaksas kārtību.
Šajā sesijā pēc komisijas iniciatīvas sperts vēl viens solis sistēmas sakārtošanā – Saeima noteica, ka
līgumsoda „griesti” attieksies arī uz līgumiem, kas slēgti pirms līgumsoda ierobežošanas. Līgumsoda

ierobežojums 10 procentu apmērā būs spēkā, ja par konkrētā līguma izpildi līdz 2014.gada beigām
nebūs celta prasība tiesā.
Pēc Valsts prezidenta iniciatīvas Saeima pārskatījusi sociālo garantiju apjomu personām, kuras
bijušas Valsts prezidenta amatā. Turpmāk valstij bijušais prezidents vairs nebūs jānodrošina ar
dzīvokli. Kā kompensējošs mehānisms no 50 uz 85 procentiem no Valsts prezidenta mēneša
atalgojuma tiks palielināta bijušā prezidenta ikmēneša pensija, kas dos iespēju bijušajam
prezidentam brīvi izvēlēties sev mājokli. Bijušajam prezidentam saglabāta iespēja lietot valsts
apmaksātu automašīnu, taču tai noteikti iegādes cenas „griesti”.
Savukārt, lai izvērtētu Valts prezidenta iniciatīvu par Ministru kabineta darbības pilnveidošanu,
Juridiskā komisija izveidojusi darba grupu.
Septembrī sperts kārtējais solis parlamenta darba caurspīdīguma nodrošināšanai, konstitūcijā
nostiprinot atklātu Satversmes tiesas tiesnešu ievēlēšanas procedūru. Satversmes tiesas tiesnešus uz
likumā noteikto laiku Saeima apstiprina ar ne mazāk kā 51 Saeimas locekļa balsu vairākumu.
Satversmē vēl saglabājas norma par Valsts prezidenta ievēlēšanu aizklātā balsojumā, ņemot vērā, ka
patlaban Saeimā šīs kārtības grozīšanai pietrūkst konstitucionālā vairākuma, atzīst I.Čepāne.
Saeima šajā sesijā pieņēmusi arī komisijas virzītos grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā, no nākamā gada paredzot efektīvāku regulējumu cīņai pret tā dēvētajām „točkām”. No
soda izvairīties būs grūtāk, jo policija mājas vai dzīvokļa īpašnieku sākotnēji rakstveidā informēs par
īpašumā konstatētajām nelikumīgajām darbībām ar alkoholiskajiem dzērieniem. Ja šajā pat adresē
vēlreiz tiks konstatēta nelikumīga alkoholisko dzērienu izgatavošana, glabāšana vai realizācija, namu
īpašnieki vairs nevarēs aizbildināties, ka nezina, ka viņu mājā tirgo nelegālo dziru.
Otrajā lasījumā pieņemti grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz jaunu iespēju ar
civilprocesuāliem līdzekļiem aizsargāt personu pret vardarbību. Būtiski tiek mainīta attieksme gan
pret vardarbības upuriem, gan vardarbības veicējiem. Likuma grozījumi iedibinās kārtību, ka
mājoklis jāpamet varmākam, nevis viņa upuriem. Tiesai šādās situācijās būs jārīkojas nekavējoties,
ne vēlāk kā nākamajā dienā lemjot par noteiktiem ierobežojumiem vardarbības veicējam,
piemēram, nosakot aizliegumu tuvoties cietušajam un kopīgajam mājoklim.
Ņemot vērā lielo darba apjomu krimināltiesību jomā, deputāti šajā sesijā izveidojuši īpašu
Krimināltiesību politikas apakškomisiju, kas strādā pie izmaiņām Krimināllikumā, Kriminālprocesa
likumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Saeimas Juridiskajā komisijā strādā deviņi deputāti. Juridiskā komisija izveidojusi arī Tiesu politikas
apakškomisiju.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
Aizvadītajā sesijā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izstrādāja likuma grozījumus,
lai no nākamā gada stātos spēkā jaunais virszemes televīzijas apraides modelis. To, atskatoties uz
rudens sesijā paveikto, akcentē komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Tomēr tas, kādi televīzijas
kanāli būs pieejami skatītājiem, ir nevis politiķu, bet Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padomes (NEPLP) ziņā, uzsver I.Mūrniece.
Lai bezmaksas virszemes televīzijas apraidē no 2014.gada 1.janvāra būtu vairāk nekā divi televīzijas
kanāli – LTV1 un LTV7, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma komisijas izstrādātos grozījumus
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, ar ko tika izveidots jauns televīzijas bezmaksas apraides
modelis. Grozījumi noteica pienākumu NEPLP organizēt konkursu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros uz
trim bezmaksas televīzijas apraidē esošajām kanālu vietām, piešķirot valsts budžeta finansējumu
reģionālā satura, bērnu un jauniešu, kā arī informatīvo un dokumentālo raidījumu veidošanai.
Tāpat Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par presi un citiem masu informācijas
līdzekļiem.” Tie saistīti ar bērnu aizsardzību - lai bērni, kas cietuši, piemēram, saistībā ar
pornogrāfisku materiālu izveidošanu, tiktu aizsargāti - viņu attēli netiktu prettiesiski parādīti
medijos vēlreiz, skaidro komisijas priekšsēdētāja.

Savukārt, lai pilnveidotu patvēruma procedūru un veicinātu Latvijā ieceļojušo bēgļu integrāciju
sabiedrībā, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma komisijas izstrādātos grozījumus arī Patvēruma
likumā. Grozījumi paredz ieviest patvēruma meklētāju reģistru, kā arī novērst ļaunprātīgu
patvēruma procedūras izmantošanu.
Atskatoties uz aizvadīto sesiju, I.Mūrniece arī akcentē, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā,
kuras izpildvarā nav struktūrvienības, kas risinātu mediju jautājumus, tādēļ komisija strādāja pie tā,
lai Kultūras ministrijas (KM) paspārnē tiktu izveidots mediju departaments vai nodaļa. „Var būt ļoti
labas politiskās iniciatīvas, bet nav, kas tās praktiski īsteno. Tāpat ir jādomā, kā stiprināt tieši
vietējos medijus – tas būtu viens no šīs Kultūras ministrijas mediju nodaļas uzdevumiem,” uzsver
komisijas priekšsēdētāja. Cilvēktiesību komisijas deputāti atbalstīja ideju par mediju nodaļas
nepieciešamību, un I.Mūrniece izteica gandarījumu, ka kultūras ministre Dace Melbārde solījusi šo
jautājumu virzīt valdībā kā KM informatīvo ziņojumu.
Tāpat komisijas uzmanības lokā bija arī cilvēktiesību jautājumi; piemēram, saistībā ar piketiem pie
Rīgas domes aktuāls kļuva jautājums par pašvaldību pieejamību iedzīvotājiem, akcentē I.Mūrniece.
„Pašvaldības policija, kā izskanējis medijos, bija pielietojusi neproporcionālu spēku pret kādu no
Rīgas domes sēdes apmeklētājām. Komisijā analizējām šo situāciju, izvaicājot Rīgas pašvaldības
policijas priekšnieku - vaicājām, cik atklātas ir Rīgas domes sēdes, kā tiek nodrošināta šo sēžu
atklātība. Runājām arī par to, kāpēc, nepamatojot iemeslu, noteiktas personas tiek izraidītas no
atklātas domes sēdes,” sacīja I.Mūrniece, apgalvojot, ka komisija nolēmusi pie šī jautājuma
atgriezties arī nākamajā sesijā, kad būs zināmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izvērtējuma un Rīgas pašvaldības policijas dienesta izmeklēšanas rezultāti.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Atskatoties uz Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas darbu aizvadītajā rudens sesijā,
komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete akcentē, ka, strādājot ar nākamā gada valsts budžeta
projektu, izdevies nodrošināt papildu finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei, kā arī
nepieciešamo finansējumu pedagogu algu paaugstināšanai.
Vienlaikus komisijas priekšsēdētāja atzīst, ka, kaut komisija īpaši raudzījās, lai tās pārraudzītajās
nozarēs valsts budžets atbilstu šī brīža aktuālākajām prasībām, valsts finansējums izglītības un
zinātnes nozarēm neatbilst vēlamajam, un komisijā deputāti turpina diskusijas par izglītības
attīstības pamatnostādnēm vispārējā izglītībā, kā arī pamatnostādnēm zinātnes un augstākās
izglītības attīstībai.
„Saistībā ar jautājumiem vispārējā izglītībā mēs pievērsāmies gan vērtēšanas sistēmas attīstībai, gan
arī runājām par centralizēto eksāmenu organizēšanu un to lietderību, pārlūkojām iepriekšējā mācību
gada centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī mācību sasniegumu vērtēšanu vispārējā izglītībā,”
informē komisijas priekšsēdētāja un atzīmē, ka Saeima apstiprināja arī komisijas virzītos grozījumus
vairāku augstskolu Satversmēs.
Pašlaik svarīgs jautājums ir nodarbinātība, tostarp jauniešu bezdarbs, un šim jautājumam
pievērsāmies īpašā komisijas sēdē. Par to runājām arī ar Somijas izglītības ekspertu Pasi Sālbergu
(Pasi Sahlberg), sacīja I.Druviete, akcentējot, ka šis jautājums būs komisijas dienaskārtībā arī
nākamajā sesijā.
Runājot par kultūras jomas aktualitātēm aizvadītajā rudens sesijā, I.Druviete pauda, ka to iezīmēja
gan pozitīvas, gan negatīvas norises: „Jau vasarā mēs pievērsāmies notikumiem saistībā ar Rīgas pili,
kam veltījām vēl divās komisijas sēdes, kā arī izbraukuma sēdē. Konstatējām, ka acīmredzot
komisijas iecere veidot īpašu vadības grupu Rīgas pils restaurēšanas jautājumu risināšanai būtu
attaisnojusies, jo diemžēl jāteic, ka Rīgas pils atjaunošana nenorit tik strauji, kā būtu vajadzīgs, un
tieši tādēļ nākamā gada pirmo sēdi 8.janvārī mēs veltīsim šim jautājumam.”
Komisijas deputāti vērtēja arī jauno Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likumu, taču pirms
virzīšanas izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā komisija lēma par Brīvības pieminekļa īpašuma
jautājumiem vēl diskutēt ar Rīgas domes pārstāvjiem. Deputāti vienojās arī darīt zināmu komisijas

viedokli aizsardzības ministram un Aizsardzības ministrijas valsts sekretāram, ka šo objektu
apsaimniekošana ir liels gods un to vajadzētu uzņemties Aizsardzības ministrijai. Šo pienākumu
veikšanai atbildīgajai institūcijai tiktu piešķirts arī papildu finansējums.
Tāpat Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti strādāja pie grozījumiem Dziesmu un deju
svētku likumā, piedalījās pārskata konferencē par Dziesmu svētku simtgadi, kā arī tikās ar Rīgas kā
Eiropas kultūras galvaspilsētas darba grupu.
Komisijas priekšsēdētāja pauž gandarījumu par veiksmīgo komisijas sadarbību ar nozaru
profesionāļiem aizvadītās sesijas gaitā, strādājot pie kultūras, zinātnes un izglītības jomu attīstības.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2013.gada rudens sesijā noslēdza darbu pie
grozījumiem likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”, kas policistiem piketa, sapulces un
gājiena laikā turpmāk dos lielākas pilnvaras sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā. Ja
pasākums noteiktajā laikā traucēs citus iepriekš pieteiktus pasākumus, radīs būtiskus šķēršļus
transportam vai gājējiem vai apdraudēs citu cilvēku tiesības un drošību, policisti sabiedriskās
kārtības nodrošināšanai varēs noteikt ierobežojumus pasākumam neatkarīgi no pašvaldības lēmuma.
Likuma jaunā redakcija arī noteic, ka sapulcē izmantotajām skaņas iekārtām jābūt pieteiktām
vienlaikus ar pasākumu.
Komisija strādāja arī pie grozījumiem Imigrācijas likumā, ar kuriem mainīti uzturēšanās atļauju
izsniegšanas nosacījumi ārzemniekiem, kuri iegulda Latvijas uzņēmumos. Ar likuma grozījumiem
papildināti nosacījumi par termiņuzturēšanās atļauju pieprasīšanu uz pieciem gadiem ārzemniekam,
kurš ir ieguldījis kapitālsabiedrības pamatkapitālā, to palielinot vai dibinot jaunu uzņēmumu.
Izmantojot līdzšinējā regulējuma nepilnības, vairāki investori iegulda minimālo summu - katrs 25
tūkstošus latu – vienlaikus vienā uzņēmumā. Formāli viņi izpilda prasību par 20 tūkstošu nodokļu
nomaksu, taču nodokļi „nāk” tikai no viena uzņēmuma. Tāpēc mainīti vairāki nosacījumi, lai
sasniegtu likuma mērķi un investori likuma prasības neizpildītu tikai formāli.
Aizsardzības komisijas deputāti aizvadītajā rudens sesijā turpināja darbu pie jauna regulējuma
apsardzes darbībai, kas paredz būtiskus jauninājumus apsardzes iestāžu un komersantu darbībā.
Likumprojekts precizēs un noteiks prasības apsardzei attiecībā uz pārrobežu skaidras naudas
pārvadājumiem, sadarbības līgumiem, darba līgumiem, sertifikātiem, speciālās atļaujas saņemšanu,
pakalpojumu veidiem, kā arī apsardzes darbinieku formas tērpiem.
Tāpat komisijas deputāti iztaujāja ministrus un atbildīgās ministriju amatpersonas par nākamā gada
finansējumu pārraugāmajās nozarēs, kā arī iekšlietu struktūras amatpersonas un ierēdņus par
plānoto rāciju iepirkumu.
Līdzās darbam ar izmaiņām likumos, komisijas deputāti tikās ar Baltijas Aizsardzības koledžas
(BALTDEFCOL) pasniedzējiem un kursantiem. Komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis informēja
viesus par 2014.gada budžetā atvēlēto finansējumu aizsardzības jomai un paredzēto ieguldījumu
Nacionālo bruņoto spēku attīstības programmās. Tika diskutēts arī par reģionālo sadarbību militārā
jomā, tostarp par Baltijas valstu kooperācijas iespējām.
Lai veicinātu skolēnu interesi par valsts aizsardzību un drošību, komisija šoruden sadarbībā ar
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem rīkoja fotogrāfiju konkursu, kurā piedalījās skolēni no visas
Latvijas, un uzvarētājiem bija unikāla iespēja vērot karavīru paraugdemonstrējumus, kā arī
apmeklēt Ādažu nacionālo mācību centru.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā strādā 13 deputāti. Tās pārraudzībā ir
nacionālās drošības, valsts aizsardzības, iekšlietu, tieslietu un korupcijas novēršanas jomas.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
„Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā tagad iekļauta iespēja iedzīvotājiem par saņemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem norēķināties bez mājas pārvaldnieka starpniecības un noteikts

pienākums pakalpojumu sniedzējam nodrošināt tiešo norēķinu ieviešanu. Tas ir ļoti svarīgs solis, kas
palīdzēs ne tikai mazināt komunālo pakalpojumu parādu apjomu, bet arī ieviest lielāku sociālo
taisnīgumu,” vērtējot Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas paveikto aizvadītajā rudens
sesijā, uzsver komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs.
„Tas nozīmē, ka cilvēks maksās tikai par saviem izmantotajiem pakalpojumiem un vairs nevajadzēs
maksāt par citu mājas iedzīvotāju uzkrātajiem parādiem, kā tas nereti bija pieņemts līdz šim.
Iedzīvotāji turpmāk varēs izvēlēties vai nu jauno formu – tiešos norēķinus – vai arī uzticēties savam
līdzšinējam apsaimniekotājam un turpināt iesākto maksājumu sistēmu,” akcentē S.Dolgopolovs.
Komisijas priekšsēdētājs arī uzsver, ka „šie grozījumi drīz vien pēc likuma stāšanās spēkā parlamentā
izgājuši ļoti garu un sarežģītu ceļu. Šim jauninājumam jāsagatavojas ir ne tikai pakalpojumu
sniedzējiem, bet arī dzīvokļu īpašniekiem, tāpēc dabīgi, ka paies kāds zināms laiks, līdz likums sāks
darboties pilnā sparā. Tiešie norēķini šodien nav īpaši liels brīnums elektrības patērētājiem un tiem,
kuri savās mājās lieto dabasgāzi plītīs vai apkurei, bet ir problēmas ar norēķiniem par piegādāto
siltumu, auksto un karsto ūdeni”.
Ar likuma grozījumiem arī noteikta vienkāršāka procedūra, lai dzīvokļu īpašniekiem, dzīvokļu
īpašnieku biedrībām vai kopienām būtu vieglāk izvēlēties piemērotāko mājas apsaimniekošanas
kompāniju.
Komisija rudens sesijā izskatīšanai Saeimā virzīja arī grozījumus valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. „Likumprojektu izstrādāja mūsu komisija, un ar likuma
grozījumiem tiks nopietni stiprinātas sociālās garantijas iekšlietu sistēmā strādājošajiem un bruņoto
spēku karavīriem, kas ir ļoti nopietns solis uz priekšu,” raksturo S.Dolgopolovs.
Komisijas priekšsēdētājs arī akcentē, ka rudens sesijā tika rīkota pašvaldībām veltīta konference.
„Plašā diskusija par sasāpējušām pašvaldību problēmām izraisīja lielu interesi, un tajā tika izteikti
arī vairāki ļoti interesanti un lietderīgi viedokļi, kas komisijai palīdzēs turpmākajā darbā,
pilnveidojot pašvaldību darba regulējumu,” pauž S.Dolgopolovs.
Rudens sesijā komisija galīgajam lasījumam virzīja arī grozījumus Politisko partiju likumā, kuru
mērķis ir stiprināt partiju kontroli, nosakot, ka turpmāk partijas dibināšanas sapulces norisi
apliecinās zvērināts notārs.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā ir 12 deputāti, un rudens sesijā notikušas 37 sēdes.
Komisijai izveidota Mājokļa jautājumu apakškomisija un Nacionālā attīstības plāna izstrādes un
ieviešanas uzraudzības apakškomisija.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas
komisijai nākamā gada pirmajā pusē būs darbs pie izmaiņām privātpersonu maksātnespējas procesā,
lai kredītsaistību grūtībās nonākušie iedzīvotāji pēc iespējas ātrāk spētu atgriezties valsts ekonomikas
apritē, norāda komisijas priekšsēdētājs Jānis Ozoliņš.
„Saeimas 2.lasījumā nobalsotās izmaiņas paredz fundamentālu izmaiņu tam, cik vienkārši un cik īsā
laikā privātpersonas varēs iziet maksātnespējas procesu un kādi būs tā nosacījumi. Kā būtiskākais
iecerēts, ka maksātnespējīgiem iedzīvotājiem nebūs jāatmaksā starpība starp pārdotā īpašuma
vērtību un bankā paņemto kredītu. Šim regulējumam ir svarīga nozīme tautsaimniecības attīstībai, jo
tas palīdzēs iedzīvotājiem, kuri pie „labākās gribas” vienkārši nevarēs atdot kredītu,” uzsver
J.Ozoliņš.
Vienlaikus komisijas priekšsēdētājs arī norāda, ka šīm izmaiņām visticamāk sekos banku sektora
reakcija – kredītus saņemt būs grūtāk, jo bankas varētu prasīt augstāku pirmo iemaksu, kas varētu
sasniegt 30-50 procentus no kredīta summas, lai pārliecinātos par klienta reālo maksātspēju. „Tāpēc
deputātiem būs jāizšķiras par „zelta vidusceļu”, lai pēc šo izmaiņu ieviešanas tautsaimniecības
attīstība neapstātos.”

Tāpat J.Ozoliņš akcentē, ka Tautsaimniecības komisija maksātnespējas regulējumā iestājas arī par
stingru uzņēmuma valdes locekļu atbildību: „Ja valde apzināti vai nolaidības dēļ uzņēmumu ir
novedusi līdz maksātnespējai, likuma grozījumi paredzēs stingras soda sankcijas. No šādām darbībām
cieš valsts nesaņemto nodokļu veidā, bet visvairāk jau šādu uzņēmumu darbinieki, kas nesaņem ne
algu, ne par viņiem tiek maksāti nodokļi. Šī bezatbildība ir jāizskauž.”
2014.gada ziemas sesijā komisijai būs arī jārod Latvijas situācijai atbilstošākais regulējums attiecībā
uz gāzes tirgus atvēršanu, informē komisijas priekšsēdētājs. „Saeima pērnā gada beigās pirmajā
lasījumā atbalstīja Enerģētikas likuma grozījumus, kas paredz gāzes tirgus atvēršanu uzņēmumiem un
mājsaimniecībām. Šie likuma grozījumi ir atbalstāmi, taču par dažiem priekšlikumiem otrajā lasījumā
Saeimā būs plašas diskusijas. Komisija pagaidām nav saņēmusi juristu atzinumus par iespējamiem
tiesvedības riskiem pēc likuma grozījumu pieņemšanas. Tāpat nepieciešams regulatora atzinums par
to, kā gāzes tirgus atvēršana varētu mainīt tarifu gala patērētājiem,” pauž J.Ozoliņš.
J.Ozoliņš arī pauž gandarījumu, ka aizvadītajā sesijā komisijai ir izdevies pieņemt tautsaimniecības
sakārtošanai svarīgus likuma grozījumus, kas vienlīdz skar gan iedzīvotājus, gan uzņēmējdarbību.
„Esam izstrādājuši un pieņēmuši regulējumu, kas mainīs iedzīvotāju skatījumu uz tēriņiem par
elektrību. Līdzīgi kā mainīt mobilo sakaru operatorus, iedzīvotāji turpmāk varēs mainīt arī elektrības
tirgotājus. Likuma izstrādes gaitā ieguldījām lielu darbu, lai mācītos no Igaunijas kļūdām, kuras šeit
neatkārtosim. Iedzīvotāji par elektrību arī turpmāk norēķināsies ar viena rēķina starpniecību, nevis kā
Igaunijā – ar diviem, kur viens ir par patērēto elektrību, bet otrs – par elektrības tīklu uzturēšanu.
Otrs būtisks aspekts ir tas, ka elektrības tirgus atvēršana konkurencei ir viens no efektīvākajiem
veidiem, kā vispār ir iespējams bremzēt elektroenerģijas cenu kāpumu,” uzsver komisijas
priekšsēdētājs.
J.Ozoliņš kā vēl vienu būtisku padarīto darbu aizvadītajā rudens sesijā min sabiedriskā transporta
jomas sakārtošanu, it īpaši reģionos. „Reģionu iedzīvotāji un pārvadātāji bija norādījuši uz vairākām
problēmām tieši reģionu sabiedriskā transporta maršrutu tīkla plānošanā un nodrošināšanā. Komisija
sagatavoja un Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā izmaiņas,
kas izveido sabiedriskā transporta padomi. Tā veidos vienotu reģionālās nozīmes maršrutu tīklu,
organizēs sabiedriskā transporta pakalpojumus un apstiprinās pakalpojumu tarifus reģionālās nozīmes
maršrutos, kā arī pārraudzīs sabiedriskajam transportam piešķirtos valsts budžeta līdzekļus,” par
padarīto stāsta komisijas priekšsēdētājs.
„Tāpat gadu no gada sabiedrībā ir „karstas” debates par braukšanas kultūru Latvijā, taču pēdējā laikā
diskusijas „virmoja” ap pārkāpumiem, kurus uz Latvijas ceļiem veic citās valstīs reģistrētas
automašīnas. Šie autovadītāji turpmāk nepaliks nesodīti, jo Tautsaimniecības komisija pabeidza darbu
pie nepieciešamajiem likuma grozījumiem, un Saeima galīgajā lasījumā pieņēma izmaiņas, lai varētu
notikt ceļu satiksmes pārkāpumu informācijas apmaiņa ar citām valstīm,” akcentē J.Ozoliņš.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir viena no lielākajām Saeimas
komisijām — tajā strādā 13 deputāti. Tās pārraudzībā ir četru ministriju darbs — Satiksmes
ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas.
Komisija ir izveidojusi divas apakškomisijas — Inovāciju un zinātnes apakškomisiju un Vides
apakškomisiju.

Sociālo un darba lietu komisija
Viens no būtiskajiem parlamenta uzdevumiem sociālajā jomā nākamā gada pirmajā pusē būs darbs
pie likumprojektiem, kuri paredz obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu Latvijā, sasaistot
valsts apmaksātu veselības aprūpi ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu, norāda komisijas
priekšsēdētāja Aija Barča.
„Šī ideja gaisā virmo jau ilgāku laiku, un beidzot tā guvusi savu ietvaru arī likumprojektos, kas
Saeimā atbalstīti pirmajā lasījumā. Jāatzīst gan, ka obligātā veselības apdrošināšana piedāvātājā
veidolā jau raisījusi neviennozīmīgu reakciju un daudzus deputātu jautājumus. Reformas
piedāvājumu vērtēsim ļoti rūpīgi, īpaši ņemot vērā, ka tā skar teju ikvienu valsts iedzīvotāju,”
uzsver komisijas vadītāja.

Vienlaikus A.Barča norāda – deputāti par iecerēto reformu atbildīgos ierēdņus jau ir iztaujājuši jau
vairākkārt, taču galvenie jautājumi ir palikuši pusatbildēti – kāds labums no izmaiņām būs
iedzīvotājiem, kas praktiski mainīsies pacientiem, kad tiks paplašināts valsts apmaksāto
pakalpojumu grozs un samazināsies pacientu līdzmaksājumi. Turklāt „Grozījumi palīdzēs pārkārtot
veselības aprūpes finansēšanas sistēmu, bet kāds labums no tā būs pacientiem – jautājums paliek
atklāts,” uzskata komisijas vadītāja.
Nākamajā sesijā joprojām aktuāli būs plānotie Darba likuma grozījumi, jo diskusijas par vairākiem
jautājumiem, kurus sociālajiem partneriem nav izdevies saskaņot likumprojekta sagatavošanas gaitā,
nu pārcēlušās uz Saeimas komisijas sēdēm. Līdztekus tiem – izmaiņas arodbiedrību regulējumā, kas
modernizāciju nav pieredzējis kopš deviņdesmito gadu sākuma.
„Tāpat Labklājības ministrija nākusi klajā ar piedāvājumu būtiski reformēt sociālā atbalsta sistēmu,
tostarp pārskatot „nabadzības slieksni”, piedāvājot ieviest no valsts pamatbudžeta finansētu
„sociālo pensiju”, kā arī minimālo apmēru bezdarbnieka pabalstam. Pieteiktās izmaiņas ir ļoti
būtiskas un ietekmēs gan iedzīvotājus, gan valsts budžetu, tādēļ aicināsim ministriju deputātus
detalizēti informēt par iecerētajām izmaiņām,” nākamās sesijas aktualitātes iezīmē komisijas
priekšsēdētāja.
Komisijas priekšsēdētāja pauž gandarījumu, kā šajā darba cēlienā steidzami izdevies veikt
nepieciešamos likuma grozījumus, lai būtiski apgrūtinātu dzīvi tā dēvēto „legālo narkotiku”
tirgotājiem. „Ieviesām pagaidu aizliegumu „aizdomīgām” vielām, ļaujot tās izņemt no tirdzniecības,
vēl pirms pierādīts to kaitīgums. Jau pirmajās dienās, kad likums stājās spēkā, policija veica
apjomīgus reidus, izņemot potenciāli veselībai bīstamos vīrakus. Daudzas no šim bodītēm nu ir ciet,”
norāda Aija Barča.
A.Barča uzteic arī komisijas deputātu konstruktīvo darbu, strādājot pie izmaiņām bērnu pabalstu
sistēmā, kas stāsies spēkā nākamgad. „Lai arī dzīvojam parlamentārā valstī, deputātiem viedokli
nereti prasa pēdējiem, nostādot viņus ķīlnieka lomā: vai nu pieņemiet sagatavoto likumu, vai arī
reformas nebūs. Līdzīgi arī šoreiz – komisijai tika iesniegti likumprojekti ar acīmredzamu Satversmes
tiesas risku, to pieņemšanai atvēlot vien pāris nedēļas. Tomēr vairākās saspringtās sēdēs deputātiem
nepilnības izdevās novērst, un izmaiņas pabalstos nākamgad stāsies spēkā,” uzsver par sociālo jumu
atbildīgās parlamenta komisijas vadītāja.
Komisijas priekšsēdētāja pauž gandarījumu par sadarbību ar nozares nevalstiskajām organizācijām,
kuras aizstāv sociāli mazāk aizsargāto grupu intereses. „Liels prieks par ikgadējo tradīciju uz
diskusiju Saeimā pulcināt invalīdu organizācijas. Šogad kopā analizējām, kā Latvijai veicies ar ANO
Konvencijas par personu ar invaliditāti ievērošanu, un vērtējām, kas ir darāms turpmāk. Tāpat aktīvs
dialogs bija ar senioru organizācijām, plašā pārstāvniecībā Saeimā diskutējot par vecākajai paaudzei
aktuālajiem jautājumiem.
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā strādā 11 deputāti. Komisija ir izveidojusi divas
apakškomisijas – Sociālās drošības apakškomisiju un Sabiedrības veselības apakškomisiju.

Publisko izdevumu un revīzijas komisija
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija ziemas sesijā turpinās sekot līdzi valsts un
pašvaldību uzņēmumu darbībai un izdevumu lietderībai, norāda komisijas priekšsēdētāja Elīna
Siliņa.
E.Siliņa akcentē, ka arī aizvadītajā sesijā komisija aktīvi vērtēja pašvaldību kapitālsabiedrības.
„Valsts kapitālsabiedrībām ir ļoti nevienmērīga dividenžu izmaksas politika, šim jautājumam esam
lūguši Valsts kontroli pievērst īpašu uzmanību nākamajā saimnieciskā gada pārskata finanšu revīzijā.
Tāpat ziemas sesijā skatīsim, vai valsts pārraugāmie uzņēmumi pilda valdības noteiktās prasības
iemaksāt dividendēs 90 procentus no peļņas, bet, ja tā nenotiek – vai ir pieļaujami kādi izņēmumi,”
uzsver komisijas priekšsēdētāja.
Kā vēl vienu būtisku uzdevumu nākamajā sesijā komisijas priekšsēdētāja nosauc, ka ir svarīgi
panākt, lai smagie ekonomiskie noziegumi tiktu izmeklēti prioritāri. „Tajos gadījumos, kad ir
ekonomiska rakstura un koruptīvie noziegumi, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, ierēdņu

bezdarbība, kas novedusi pie līdzekļu izšķērdēšanas vai neiegūtiem finanšu līdzekļiem – tās ir
finansiāli ļoti ietilpīgas un sarežģītas lietas, bet ar ļoti smagām finansiālām sekām sabiedrībai.
Manuprāt, šādām lietām ir jādod prioritārs statuss. Policija un prokuratūra ir gatavas par to
diskutēt, ko arī ziemas sesijā komisijā darīsim,” atzīmē E.Siliņa.
Tāpat komisijas priekšsēdētāja norāda, ka komisijas uzmanības lokā būs arī gaidāmās Latvijas
prezidentūras Eiropas Savienības Padomē izlietoto un plānoto izdevumu lietderība, kā arī Nacionālās
bibliotēkas attīstības stratēģija.
Aizvadītajā sesijā komisija lielu uzmanību pievērsa ostu darbības pilnveidošanas pasākumiem.
„Rudens sesijā komisija aicināja atbildīgās iestādes ziņot par veiktajiem Rīgas brīvostas pārvaldes
amatpersonu un darbinieku atbildības izvērtēšanas pasākumiem pēc Valsts kontroles veiktās
revīzijas. Diemžēl līdz pat pagājušā gada beigām neviena brīvostas amatpersona par konstatētajiem
pārkāpumiem nav saukta pie atbildības. Aicinot atbildīgās iestādes uz aktīvāku rīcību, jāsecina, ka
šobrīd ne valdība, ne atbildīgā ministrija nav ieinteresēta uzsākt ostu pārvalžu darbības
pilnveidošanu un pienācīgu uzraudzību. Šie jautājumi ir atlikti, pamatojot to ar nepieciešamību
sagaidīt Pasaules Bankas pētījuma rezultātus par ostu darbību, vai vispār ir ignorēti,” akcentē
E.Siliņa.
Komisija rudens sesijā pastiprināti izvērtēja Eiropas Savienības (ES) fondu apgūšanu. „Organizējām
vairākas sēdes un uzklausījām minēto ministriju pārstāvju sniegto informāciju par ES fondu apguves
rādītājiem, pastāvošajiem riskiem un pasākumiem, kurus atbildīgais resors plāno veikt, lai novērstu
līdzekļu neapgūšanas risku. Jāsecina, ka atsevišķas ministrijas ir pārāk optimistiski noskaņotas un
nesaredz būtiskus riskus fondu apgūšanai laikus, tādēļ deputāti aicināja kritiskāk izvērtēt esošo
situāciju ES fondu apguvē,” uzskata komisijas priekšsēdētāja.
Publisko izdevumu un revīzijas komisija 2013.gada otrajā pusgadā arī izvērtēja Valsts kontroles
revīziju rezultātus par augstākās izglītības un zinātnes reformas īstenošanas plānu, vietu
nodrošināšanu bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību un
citām jomām.
Tāpat komisija skatīja Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda apmēru un
pārvaldību, attīstības finansēšanas institūcijas izveidošanas gaitu, valsts pārvaldes institūciju
vadītāju atbildību iekšējā kontroles sistēmas izveidošanā un pilnveidošanā, valsts kapitālsabiedrību
reformas ietekmi uz valsts budžetu, Saeimas Informācijas tehnoloģiju pārvaldības efektivitātes
audita rezultātus un administrācijas darbības stratēģiju 2014.-2016.gadam, kā arī Valsts kases
ziņojumu par valsts parāda apkalpošanu, tajā skaitā starptautiskā aizdevuma atmaksu. Komisija arī
iepazinās ar Igaunijas parlamenta Budžeta izdevumu komisijas darbības metodēm un principiem.

Sabiedrības saliedētības komisija
Saikne ar tautiešiem ārvalstīs ir viens no būtiskākajiem sabiedrības saliedētības aspektiem, un tam
tika pievērsta īpaša uzmanība aizvadītajā Saeimas rudens sesijā, uzsver Saeimas Sabiedrības
saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis.
Rudens sesijā komisija organizēja semināru par diasporas interešu pārstāvēšanu izcelsmes zemēs. Tajā
piedalījās gan Saeimas deputāti, gan trimdas latviešu pārstāvji, citu valstu eksperti un ārvalstu
diplomātisko pārstāvniecību pārstāvji. Komisija pēc semināra diasporas interešu pārstāvēšanai
izcelsmes zemēs veltīja komisijas sēdi, tāpat plānots veidot darba grupu ar mērķi meklēt risinājumus
ciešākai diasporas un valsts institūciju sadarbībai, informē komisijas priekšsēdētājs.
Sabiedrības saliedētības komisijas uzdevums ir arī pārraudzīt Pilsonības likuma izpildi. „Tieši šīs sesijas
laikā stājās spēkā apjomīgie grozījumi Pilsonības likumā, kas paver jaunas iespējas iegūt Latvijas
pilsonību plašam personu lokam. Tāpēc komisija sekoja līdzi, lai atbildīgās iestādes būtu gatavas šim
papildus darba apjomam, kas saistīts ar Latvijas pilsonības pieteikumu apstrādi,” norāda I.Latkovskis.
Tāpat komisija rudens sesijā vērtēja divus pieteikumus saistībā ar pilsonības piešķiršanu par īpašiem
nopelniem mūsu valsts labā, kā arī vairākās sēdēs skatīja jautājumu par sabiedrības saliedētības
veicināšanas pasākumu finansēšanas prioritātēm un nosacījumiem nākamā gada valsts budžetā.
Gaidāmajā Saeimas ziemas sesijā komisija turpinās aktīvi strādāt ar diasporas jautājumiem, tostarp
plānots regulāri tikties ar diasporas organizāciju pārstāvjiem, norāda komisijas priekšsēdētājs.

Sabiedrības saliedētības komisija tika izveidota uz līdzšinējās Pilsonības likuma izpildes komisijas
bāzes un darbojas kopš 2012.gada aprīļa. Komisijas mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību un
pārvarēt etnisko sašķeltību, un tās galvenie uzdevumi ir veikt analīzi par līdzšinējo integrācijas
politiku Latvijā un, iesaistot plašsaziņas līdzekļus un sabiedriskās organizācijas, rosināt kvalitatīvu
dialogu par nacionālo vienotību un saliedētību.
Rudens sesijā notikušas 15 komisijas sēdes.
Sabiedrības saliedētības komisijā strādā 17 deputāti.

Eiropas lietu komisija
Jauniešu garantijas iniciatīvas īstenošana ir vitāla Latvijas jauniešiem un ekonomikai kopumā, tostarp
jauniešu emigrācijas mazināšanai. Latvijai šīs iniciatīvas ietvaros būs pieejami 29 miljoni eiro. Tieši
jauniešu garantijas iniciatīva līdztekus Banku savienības izveidei un Austrumu partnerībai bija Saeimas
Eiropas lietu komisijas uzmanības centrā rudens sesijā, uzsver komisijas priekšsēdētāja Zanda KalniņaLukaševica.
Jauniešu garantija ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas paredz visiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 24
gadiem, kas reģistrējas nodarbinātības dienestā, četru mēnešu laikā iespēju saņemt darba, apmācību vai
praktisku apmācību piedāvājumu.
„Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij jau tuvākajā laikā Eiropas Komisijai ir jāiesniedz jauniešu
garantijas īstenošanas plāns, tajā nosakot, kā mūsu valsts šo iniciatīvu īstenos. Tāpēc jau šobrīd ir skaidri
zināms – arī gaidāmajā Saeimas ziemas sesijā jauniešu nodarbinātības jautājumi būs Eiropas lietu
komisijas darba kārtībā,” akcentē Z.Kalniņa-Lukaševica un informē – komisija ziemas sesijā plāno
organizēt diskusiju par mūsu valsts jauniešiem pieejamajām darbavietām un iespējām gūt darba pieredzi
brīvprātīgajā darbā.
Eiropas lietu komisijas deputāti rudens sesijā vairākkārt diskutēja par Vienoto noregulējuma mehānismu,
kas ir viens no soļiem ceļā uz Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšanu, akcentē
komisijas priekšsēdētāja. To pirms diviem gadiem iniciēja Eiropas Savienības (ES) Padomes priekšsēdētājs
Hermanis Van Rompejs (Herman Van Rompuy). Komisijas priekšsēdētāja pauž gandarījumu, ka dalībvalstis
nupat ir vienojušās par ES banku vienotu uzraudzības mehānismu.
Vienotā noregulējuma mehānisma mērķis ir stiprināt banku pakalpojumu iekšējo tirgu un izveidot
drošības mehānismu banku maksātnespējas gadījumos, lai tiktu saglabāta dalībvalstu un ES kopējā
finanšu stabilitāte. Vienotais regulējums nozīmēs noguldītāju un nodokļu maksātāju interešu aizstāvību
banku maksātnespējas gadījumos.
Aizvadītajā sesijā Eiropas lietu komisijas darba kārtībā būtisku vietu ieņēma arī Austrumu partnerība.
Komisija pēc Viļņas samita vienprātīgi pieņēma paziņojumu par situāciju Ukrainā, kurā pauž nožēlu par
Ukrainas iestāžu lēmumu Viļņas samitā neparakstīt asociācijas nolīgumu ar ES un atbalstu Ukrainas tautas
nepārprotami paustajai vēlmei nostāties uz eirointegrācijas ceļa, informē Z.Kalniņa-Lukaševica.
Komisija rudens sesijā rīkoja ekspertu diskusiju, lai runātu par Austrumu partnerības attīstības iespējām
un priekšdarbiem Latvijai kā prezidējošajai valstij ES Padomē 2015.gada pirmajā pusē, kad arī mūsu
valsts plāno organizēt Austrumu partnerības samitu, atzīmē komisijas priekšsēdētāja.
Tāpat rudens sesijā Eiropas lietu komisija piedalījās starpparlamentārajās sanāksmēs Lietuvas kā ES
Padomē prezidējošās valsts vadībā. Tajās turpinājās darbs, lai īstenotu konkrētus soļus dalībvalstu
nacionālo parlamentu lomas stiprināšanai ES līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā.
Saeimas ziemas sesijas ietvaros 2014.gada sākumā komisijas uzmanības centrā būs gatavošanās ikgadējām
Saeimas ārpolitikas un ES jautājumu debatēm, jauniešu garantijas īstenošanas plāns un Latvijas gatavība
un spējas piesaistīt ES fondu finansējumu ekonomikas, pētniecības un inovāciju attīstībai.

