Izglītības, kultūr as un
zinātnes komisija
kumprojektus un aktuālus jautājumus,
kas skar šo komisiju darbības jomu.

Komisijas funkcijas

Izglītība, kultūra, zinātne, valsts valoda
un sports – šīs Latvijas valstij nozīmīgās un savstarpēji saistītās nozares ir
Komisijas darbības jomas. Komisijas
redzeslokā ir ne vien nozaru aktualitātes, bet arī valsts stratēģiskie mērķi un
ilgtspējīga attīstība.

Likumdošanas procesa
ietvaros Komisija:

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija (turpmāk – Komisija) ir viena no
Saeimas pastāvīgajām likumdošanas
komisijām.

Komisijas sastāvs

Komisijas izveidošanas principus nosaka Saeima. 13. Saeimā Komisijas darbu
vada tās priekšsēdētājs Arvils Ašeradens. Ar Komisijas sastāvu var iepazīties Saeimas mājaslapā www.saeima.lv.

Komisijas darba formas

Komisijas sēdes ir atklātas, taču Komisija var lemt arī par aizklātu sēžu sasaukšanu. Komisijas sēdes sasauc un vada
Komisijas priekšsēdētājs. Komisija rīko
arī izbraukuma sēdes un pamatdarbības jautājumos organizē darba grupas,
seminārus, konferences. Komisija sadarbojas ar citām Saeimas komisijām,
rīkojot kopīgas sēdes, lai apspriestu li-

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN ZINĀTNES KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI
Saeima

Vārds, uzvārds

Laika posms

5. Saeima

Andrejs Siliņš

No 26.07.1993. līdz 06.11.1995.

6. Saeima

Dzintars Ābiķis

No 16.11.1995. līdz 02.11.1998.

7. Saeima

Dzintars Ābiķis

No 12.11.1998. līdz 04.11.2002.

8. Saeima

Jānis Strazdiņš

No 15.11.2002. līdz 06.11.2006.

9. Saeima

Jānis Strazdiņš

No 17.11.2006. līdz 02.11.2010.

10. Saeima

Ina Druviete

No 04.11.2010. līdz 17.10.2011.

11. Saeima

Ina Druviete

No 20.10.2011. līdz 23.01.2014.

Dana Reizniece-Ozola

No 28.01.2014. līdz 03.11.2014.

Jānis Vucāns

No 10.11.2014. līdz 18.02.2016.

12. Saeima

Ilze Viņķele

No 18.02.2016. līdz 14.09.2017.

Aldis Adamovičs

No 19.09.2017. līdz 06.11.2018.

13. Saeima

Arvils Ašeradens

Kopš 21.11.2018.

22. faktu lapa

v22.09; 04.04.19.

• sagatavo tai kā atbildīgajai komisijai nodotos likumprojektus izskatīšanai Saeimā;
• sniedz atzinumus par likumprojektiem, kuri tai nodoti kā līdzatbildīgajai komisijai;
• iesniedz priekšlikumus attiecībā uz
likumprojektiem vai izvirza likumdošanas iniciatīvas;
• izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Saeimā lēmumu projektus, kas
izriet no likumos noteiktajiem uzdevumiem.
Komisija, īstenojot parlamentāro kontroli, regulāri vērtē izpildvaras darbu,
raugoties, lai maksimāli efektīvi tiktu
risināti sabiedrībai aktuāli jautājumi, kā arī skata saņemtās vēstules un
priekšlikumus. Izbraukuma sēdēs Komisijas deputāti tiekas ar pašvaldību
pārstāvjiem un vietējiem izglītības,
kultūras vai sporta jomas speciālistiem,
lai izvērtētu, vai konkrētā teritorijā vai
iestādē aktuālu problēmu risināšanai ir
nepieciešamas izmaiņas tiesību aktos.
Likumprojektu izstrāde un tautsaimniecībai aktuālu jautājumu izvērtēšana
notiek sadarbībā ar valsts institūciju,
pašvaldību, arodbiedrību, dažādu nevalstisko organizāciju, augstskolu, koledžu, skolu, privāto izglītības un kultūras iestāžu pārstāvjiem, pedagogiem,
studentiem, skolēnu vecākiem.
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Komisija tiekas arī ar citu valstu parlamentu radniecīgo nozaru komisiju un
starptautisko institūciju pārstāvjiem,
piemēram, ar EDSO augsto komisāru
mazākumtautību jautājumos Lamberto Zanjēru, ar Lietuvas Seima Kultūras
komisijas, Izglītības un zinātnes komisijas un Lietuvas Izglītības, zinātnes un
sporta ministrijas pārstāvjiem, ar Vācijas Bundestāga Izglītības, zinātniskās
pētniecības un tehnikas ieviešanas seku
novērtēšanas komisijas delegāciju. Ir iecerēts abu pārējo Baltijas valstu radniecīgās komisijas uzņemt Saeimā, lai veicinātu kopējās izglītības telpas attīstību.
Savukārt UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas pārstāvji piedalās Komisijas
darbā, kad tiek apspriesti tādi svarīgi
jautājumi kā mūžizglītības nozīme, kultūras un nacionālā attīstības plāna ciešā
saistība valsts izaugsmes veicināšanā,
iekļaujošās izglītības problemātika,
kvalitatīvas izglītības pieejamība u. c.
2019. gadā komisijas uzmanības lokā ir
tādi jautājumi kā valsts budžeta finansējums izglītības, zinātnes, kultūras un
sporta nozarēm; vispārējās izglītības
kvalitātes paaugstināšana un resursu
optimāla izmantošana; pakāpeniska
pāreja uz mācībām valsts valodā vispārējās vidējās izglītības posmā; iekļaujošās izglītības veicināšana; augstākās izglītības kvalitātes monitoringa ieviešana
un augstskolu pārvaldības uzlabošana;
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē studējošo skaita un nozares
profesionāļu pieprasījuma atbilstība; zinātnes sasniegumu sasaiste ar tautsaimniecības izaugsmi; mākslas, kultūras un

arhitektūras pieminekļu aizsardzība un
jaunu kultūras objektu būvniecība; filmu nozares attīstība; Latvijas Nacionālā
arhīva infrastruktūras attīstība.
Komisijas sēdēs tiek pausti atšķirīgi
politiskie uzskati un visdažādākie viedokļi par to, kāds būtu piemērotākais
konkrētās apspriežamās problēmas risinājums. Lai noskaidrotu sabiedrības
viedokli un nozares ekspertu argumentus, Komisijas sēdēs allaž piedalās plašs
uzaicināto personu loks.
Izglītības jomas likumi ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums,
Vispārējās izglītības likums un Augstskolu likums.
2019. gada pirmajā ceturksnī Komisija
sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē
Izglītības likuma grozījumus par ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu
reģistru un valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu, kā arī vairākās sēdēs
izskatīja jautājumu par internātskolu
reorganizācijas un finansēšanas jautājumiem. 2019. gada pavasara sesijā Komisija skatīs Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Izglītības
likumā”, kurā paredzēts noteikt administratīvo atbildību izglītības jomā un
kompetenci sodu piemērošanā.
Zinātnes jomas darbību nosaka Zinātniskās darbības likums. Inovatīvo darbību un zinātniskajos pētījumos gūto
rezultātu komercializāciju atbalsta Patentu likums un Rūpnieciskā īpašuma
institūciju un procedūru likums.
Kultūras jomas procesus regulē Muzeju likums, Bibliotēku likums, Ģerboņu

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN ZINĀTNES KOMISIJAS APAKŠKOMISIJAS
Saeima

Apakškomisijas

6. Saeima

Apakškomisija Izglītības likuma sagatavošanai

7. Saeima

Sporta apakškomisija

8. Saeima
9. Saeima
10. Saeima
11. Saeima
12. Saeima
13. Saeima

22. faktu lapa

Sporta apakškomisija
Latvijas nākotnes attīstības apakškomisija
Sporta apakškomisija
Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisija
Sporta apakškomisija
Sporta apakškomisija
Valstiskās audzināšanas apakškomisija
Sporta apakškomisija
Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija
Sporta apakškomisija
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija
v22.08; 02.11.17.

likums, Filmu likums, Dizainparaugu
likums, Autortiesību likums, Latvijas
Nacionālās operas un baleta likums,
likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” u. c. Īpaši jāizceļ Dziesmu
un deju svētku likuma nozīme Latvijas tautai tik svarīgās dziesmu un deju
svētku tradīcijas saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.
Sporta organizēšanas un attīstības vispārīgos un tiesiskos pamatus, sporta organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju
savstarpējās attiecības un pamatuzdevumus sporta attīstībā un sporta finansēšanas pamatus, kā arī principus, kas ievērojami, iesaistoties starptautiskajā sporta
kustībā, regulē Sporta likums un likums
“Par nacionālās sporta bāzes statusu”.
Valsts valodas – latviešu valodas – saglabāšanu, aizsardzību un attīstību nodrošina Valsts valodas likums.
Likumi tiek aktualizēti, lai sabiedrības
interesēs risinātu problēmsituācijas un
ieviestu jauninājumus atbilstoši sabiedrības un tautsaimniecības attīstībai. Tas
ir Komisijas galvenais uzdevums. Tieši
Komisija ir galvenā diskusiju vieta Saeimā, kur tiek vispusīgi un rūpīgi izvērtētas un apspriestas tās kompetencei
atbilstošas likumdošanas iniciatīvas.
Likumdošanas procesā patlaban ir šādi
likumprojekti: Brīvības pieminekļa un
Rīgas Brāļu kapu likums, Rīgas Svētā
Pētera baznīcas likums, Kultūras centru
likums, kā arī likumprojekti, kas saistīti
ar administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu: “Grozījumi
Dizainparaugu likumā”, “Grozījumi Izglītības likumā” un “Grozījumi likumā
“Par kultūras pieminekļu aizsardzību””.

Apakškomisijas

Konkrētu uzdevumu veikšanai katra
komisija var izveidot apakškomisijas.
13. Saeimā darbojas divas Izglītības,
kultūras un zinātnes komisijas apakškomisijas: Sporta apakškomisija un
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija.
Ar komisijas un apakškomisiju sēžu darba kārtību var iepazīties
Saeimas mājaslapā.

KOMISIJAS
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Adrese: Jēkaba iela 16, Rīga, LV-1811
Tālrunis: 6708 7277
e–pasts:
izglitibas.kulturas.komisija@saeima.lv
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