2018. GADA
PUBLISKAIS
PĀRSKATS

2019

SATURS

SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS
INĀRAS MŪRNIECES IEVADVĀRDI
1. LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA
1.1. 12. Saeimas deputāti
1.2. 13. Saeimas deputāti
1.3. Saeimas Prezidijs
1.4. Saeimas frakcijas
1.4.1. 12. Saeimas frakcijas
1.4.2. 13. Saeimas frakcijas
1.5. Saeimas komisijas, apakškomisijas un
deputātu grupas
2. SAEIMAS LIKUMDOŠANAS DARBS
2.1. Likumprojekta izskatīšanas un
pieņemšanas gaita
2.2. Saeimai iesniegtie likumprojekti un
pieņemtie likumi
2.3. Saeimai iesniegtie lēmumu projekti un
Saeimas pieņemtie paziņojumi
2.4. Saeimas sesijas un sēdes
2.4.1. Saeimas sēžu norises
atspoguļojums
3. PARLAMENTĀRĀ UZRAUDZĪBA
3.1. Deputātu pieprasījumi un jautājumi
3.2. Ministru kabineta locekļu un
tiesībsarga ziņojumi

3
7
8
8
10
11
12
13

17
18
20
21
22
24
26

4. ĀRPOLITISKĀ DARBĪBA
4.1. Valsts, oficiālās un darba vizītes
28
4.2. Delegācijas starptautiskajās organizācijās 31
4.3. Deputātu grupas sadarbībai ar
citu valstu parlamentiem
33
5. SABIEDRISKI NOZĪMĪGI PASĀKUMI SAEIMĀ
5.1. Tematiskas konferences un diskusijas
5.2. Informatīvi izglītojoši pasākumi
jauniešiem
2

36
37

5.3. Akcijas, pasākumi un izstādes
5.4. Svinīgie pasākumi
6. DIALOGS AR SABIEDRĪBU
6.1. Saeimas darba atspoguļojums
6.2. Saeimas apmeklētāju skaita dinamika
6.3. Saņemtie iesniegumi
7. SAEIMAS DARBA NODROŠINĀŠANA
7.1. Personāla vadība
7.1.1. Strukturālās un saturiskās izmaiņas
Saeimas administrācijā
7.1.2. Darbinieku atlīdzības un
motivēšanas sistēmas pilnveide
7.1.3. Darbinieku darba izpildes
novērtēšanas procesa īstenošana
7.1.4. Darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšanas plānošanas un
organizēšanas procesa
nodrošināšana
7.1.5. Personāla vadības operacionālās un
personāla dokumentu pārvaldības
funkcijas nodrošināšana un
statistikas dati par Saeimas
darbinieku mainību
7.2. Juridiskā atbalsta nodrošināšana
7.3. Veiktie un plānotie pētījumi
7.4. Pārskata gada jaunie projekti
7.5. Dokumentu plūsmas nodrošināšana
7.6. Informatīvais un tehniskais nodrošinājums
7.7. Publiskie iepirkumi un
saimnieciskā darbība

38
41
44
45
45
48
48
51
51

52

52
53
54
54
55
56
56

8. SAEIMAS FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS
8.1. Saeimas budžets
59
8.2. Budžeta līdzekļu izlietojums
59

GODĀTIE LASĪTĀJI!
2018. gads bija īpašs un nozīmīgs gan Saeimas,
gan visas valsts dzīvē. Kopīgi svinējām Latvijas
simtgadi, un tika ievēlēta jauna – 13. – Saeima.
12. Saeimas darbības pēdējā gadā iezīmējās
centieni sakārtot vairākas jomas un tika pieņemti
vairāki ļoti būtiski lēmumi.
13. Saeimā savukārt tika ievēlēti vairāki jauni
politiskie spēki, gandrīz puse deputātu parlamentā
ievēlēti pirmo reizi.
Vēsturisks ir 12. Saeimas lēmums par pāreju
uz izglītību valsts valodā. Tā nozīmi var salīdzināt
ar balsojumu par Satversmes preambulu. Šis balsojums nostiprina nācijas identitāti un ilgtspēju, kā
arī palīdz attīstīt ikviena Latvijas iedzīvotāja demokrātisko līdzdalību valsts dzīvē.
Sabiedrībā ilgi gaidīts bija lēmums par tā saukto čekas maisu atvēršanu – likums par bijušās Valsts
drošības komitejas (VDK) dokumentu publicēšanu
internetā. Šos materiālus jāturpina papildināt ar pētnieku komentāriem un skaidrojumiem par totalitārās varas mehānismiem, lai šo laikposmu mūsu valsts
vēsturē izprastu dziļāk un nepieļautu tā atkārtošanos.
2018. gadā Saeima pieņēma Diasporas likumu,
kura galvenais uzdevums ir stiprināt diasporas piederību Latvijai, kā arī nodrošināt labvēlīgus apstākļus remigrācijai.
Tika pieņemti arī likuma grozījumi, kas paredz
Valsts prezidentu ievēlēt atklātā balsojumā. Līdz ar
to visu Saeimā ieceļamo amatpersonu ievēlēšana
tagad ir padarīta caurredzamāka un vēlētājiem saprotamāka.

Šie un vairāki citi 2018. gadā pieņemtie likumi
un likumu grozījumi iezīmē pozitīvas izmaiņas sabiedrībā, demokrātisko procesu padziļināšanos un
rūpes par valstsgribas nostiprināšanu.
Nozīmīgi likumu grozījumi tika pieņemti izglītības jomā, citstarp par kompetenču pieejā balstītu
mācību saturu, kā arī attiecībā uz finanšu sistēmas
sakārtošanu un sociālajiem jautājumiem, tai skaitā
ieviešot pabalstus pensionāru atraitņiem un jaunus
atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm.
Atbilstoši Satversmei 13. Saeima darbu uzsāka
6. novembrī, un tika izveidotas septiņas frakcijas –
par divām vairāk nekā iepriekšējā sasaukumā. Trīs
no šīm frakcijām veido jaunizveidoti politiskie spēki, kuri līdz šim parlamentā nav bijuši pārstāvēti.
Līdz ar to parlaments ir kļuvis politiski fragmentētāks. Tas izpaudās arī faktā, ka 2018. gadā jaunievēlētā Saeima vēl nepanāca vienošanos par jaunās
valdības izveidošanu un nākamā gada budžets netika pieņemts.
Otra Saeimas darba svarīgākā funkcija līdzās likumdošanai ir izpildvaras darba pārraudzība. To galvenokārt īsteno Saeimas komisijas, bet tās redzamākā izpausme ir deputātu pieprasījumi un jautājumi.
Pieprasījumu skaits 2018. gadā salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu ir dubultojies. 12. Saeimas deputāti iesniedza 20 pieprasījumus, un 13. Saeimas
deputāti nepilnu divu mēnešu laikā paguva iesniegt
četrus pieprasījumus. Ievērojama daļa šo pieprasījumu bija saistīti ar OIK jeb subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmas darbību.
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Pārskata gadā tika iesniegti arī 75 deputātu jautājumi (12. Saeimā – 68 deputātu jautājumi, 13. Saeimā – septiņi deputātu jautājumi). Visbiežāk tie
skāra elektroenerģijas, veselības un izglītības nozares aktualitātes.
2018. gadā Saeimā notika konferences un diskusijas par aktuāliem tematiem, informatīvi izglītojoši pasākumi jauniešiem, kā arī vairāki svinīgi un
sociāli nozīmīgi pasākumi un akcijas.
Minēšu dažus starptautiskus pasākumus –
konferenci Baltijas ES sarunas, 2018: vai Eiropa ir
atguvusies?, Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas (OECD) pētījumam Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā veltītu prezentāciju un diskusiju, kā arī semināru, kurā
kopīgi ar augsta līmeņa ekspertiem tika diskutēts
par klimata pārmaiņām un ar tām saistīto obligāto
pasākumu ietekmi uz Latviju.
Tradicionāli tika rīkots arī Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forums, notika diskusija Saeima cilvēkiem ar invaliditāti, ikgadējais
karjeras izglītības pasākums Ēnu diena, kā arī tika
sasaukta 8. Jauniešu Saeima.
2018. gada 21. augusts parlamenta vēsturē ir
diena, kad Saeimas priekšsēdētāju portretu galeriju
papildināja Valsts prezidenta un Saeimas priekš-
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sēdētāja vietas izpildītāja trimdā Jāzepa Rancāna
foto
grāfija. Bīskaps un politiķis Jāzeps Rancāns
okupācijas gados bija viens no redzamākajiem Latvijas valstiskuma nepārtrauktības uzturētājiem un
visu mūžu palika uzticīgs demokrātijas principiem.
Saeima ļoti augstu vērtē komunikāciju ar sabiedrību, kas ir būtiska parlamenta darba sastāvdaļa. Īpaša uzmanība tiek veltīta audiovizuālajai
komunikācijai, vēstot par parlamenta darbu, aktuālajiem notikumiem un Latvijas parlamentārisma vēsturi. Tiek veidotas animācijas, videostāsti
un infografikas, kas īpaši piemērotas sociālajiem
medijiem.
Saeimas dialogu ar sabiedrību veiksmīgi turpina Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs,
kas ikvienam valsts iedzīvotājam sniedz iespēju klātienē iegūt informāciju par Saeimas darbu, iesniegt
iesniegumus, tikties ar deputātiem un amatpersonām, kā arī iepazīties ar dažādiem informatīviem
materiāliem.
Aicinu iepazīties ar 2018. gada publisko pārskatu un aktīvi sekot līdzi Saeimas darbam arī
turpmāk!
Ināra Mūrniece,
Saeimas priekšsēdētāja

1.

LATVIJAS REPUBLIKAS
SAEIMA

Latvijas Republikas Saeima tiek ievēlēta uz četriem gadiem vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās
un proporcionālās vēlēšanās. Saeimā var ievēlēt katru
pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā sasniedzis 21 gada vecumu, savukārt tiesības vēlēt Saeimu ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu
dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. Saeima sastāv no
100 tautas priekšstāvjiem – deputātiem, kuru mandātus (pilnvaras) apstiprina Saeima. Saeimas locekļi
dod svinīgo solījumu Saeimas sēdē no tribīnes un solījumu apliecina ar parakstu. Pēc svinīgā solījuma došanas Saeima lemj (balsojot) par deputāta pilnvarām.
Kārtējās Saeimas vēlēšanas tiek rīkotas iepriekšējās Saeimas pilnvaru termiņa beigās, tādējādi tiek nodrošināts tas, ka Saeima ir pastāvīgi funkcionējoša tautas pārstāvības institūcija. Saeimas vēlēšanu kārtību
nosaka Saeimas vēlēšanu likums, bet to norisi sagatavo
un vada Centrālā vēlēšanu komisija (turpmāk – CVK).
Svarīgākie Saeimas darbības noteikumi ietverti
Latvijas Republikas pamatlikumā – Satversmē – un
Saeimas kārtības rullī.
Deputātu darbību nodrošina Saeimas Administrācijas struktūrvienības, Saeimas biroji un dienests (Juridiskais birojs, Starpparlamentu attiecību
birojs, Sabiedrisko attiecību birojs, Analītiskais dienests), Saeimas komisiju un frakciju darbinieki, kā
arī deputātu palīgi.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes
12. pantu 12. Saeimas pilnvaras beidzās 2018. gada
novembra pirmajā otrdienā, kad uz pirmo sēdi sanāca jaunievēlētā Saeima.
13. Saeimas vēlēšanas notika 2018. gada 6. oktobrī, un tajās piedalījās 844 925 jeb 54,56 procenti
balsstiesīgo pilsoņu. Iekļūšanai parlamentā nepieciešamo piecu procentu barjeru pārvarēja septiņas
partijas un partiju apvienības: “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija, politiskā partija “KPV LV”, Jaunā
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12. Saeimas deputāti 2018. gada novembrī (pilnvaru termiņa beigās)
Vārds, uzvārds

1. tabula

Vārds, uzvārds

Frakcija

Frakcija

1.

Hosams Abu Meri

VIENOTĪBA

26. Andrejs Judins

VIENOTĪBA

2.

Aldis Adamovičs

VIENOTĪBA

27. Artuss Kaimiņš

3.

Jānis Ādamsons

SASKAŅA

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

4.

Inese Aizstrauta

ZZS

28. Guntis Kalniņš

ZZS
VIENOTĪBA

Ringolds Balodis

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

29. Ojārs Ēriks Kalniņš

5.

30. Valdis Kalnozols

ZZS

6.

Aija Barča

ZZS

31. Aleksandrs Kiršteins

VL–TB/LNNK

7.

Andris Bērziņš

ZZS

32. Jānis Klaužs

ZZS

8.

Gaidis Bērziņš

VL–TB/LNNK

33. Nellija Kleinberga

LRA

9.

Inga Bite

LRA

34. Andrejs Klementjevs

SASKAŅA

35. Ivans Klementjevs

SASKAŅA

36. Rihards Kols

VL–TB/LNNK

10. Inesis Boķis

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

11. Augusts Brigmanis

ZZS

37. Līga Kozlovska

ZZS

12. Andris Buiķis

VL–TB/LNNK

38. Armands Krauze

ZZS

13. Boriss Cilevičs

SASKAŅA

39. Kārlis Krēsliņš

VL–TB/LNNK

14. Einārs Cilinskis

VL–TB/LNNK

40. Varis Krūmiņš

LRA

15. Lolita Čigāne

VIENOTĪBA

41. Janīna Kursīte-Pakule

VL–TB/LNNK

16. Ints Dālderis

VIENOTĪBA

42. Gunārs Kūtris

17. Valters Dambe

ZZS

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

18. Gundars Daudze

ZZS

43. Inese Laizāne

VL–TB/LNNK

19. Sergejs Dolgopolovs

SASKAŅA

44. Ainars Latkovskis

VIENOTĪBA

20. Jānis Dombrava

VL–TB/LNNK

45. Ilmārs Latkovskis

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

21. Raivis Dzintars

VL–TB/LNNK

46. Jeļena Lazareva

SASKAŅA

22. Artis Gustovskis

VIENOTĪBA

47. Atis Lejiņš

VIENOTĪBA

23. Astrīda Harju

VIENOTĪBA

48. Inese Lībiņa-Egnere

VIENOTĪBA

24. Aleksandrs Jakimovs

SASKAŅA

49. Aleksejs Loskutovs

VIENOTĪBA

25. Ritvars Jansons

VL–TB/LNNK

50. Anrijs Matīss

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

Vārds, uzvārds

Frakcija

51. Aivars Meija

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

52. Rihards Melgailis

LRA

53. Romāns Mežeckis

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

Vārds, uzvārds

Frakcija

76. Andris Siliņš

ZZS

77. Valdis Skujiņš

ZZS

78. Edvards Smiltēns

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

79. Veiko Spolītis

VIENOTĪBA

80. Jūlija Stepaņenko

SASKAŅA

81. Laimdota Straujuma

VIENOTĪBA

82. Inguna Sudraba

Pie frakcijām
nepiederoša deputāte

54. Ainārs Mežulis

ZZS

55. Romans Miloslavskis

SASKAŅA

56. Sergejs Mirskis

SASKAŅA

57. Andris Morozovs

SASKAŅA

58. Ināra Mūrniece

VL–TB/LNNK

83. Mārtiņš Šics

LRA

59. Romāns Naudiņš

VL–TB/LNNK

84. Silvija Šimfa

Pie frakcijām
nepiederoša deputāte

60. Vladimirs Nikonovs

SASKAŅA

85. Edvīns Šnore

VL–TB/LNNK

61. Vitālijs Orlovs

SASKAŅA

86. Juris Šulcs

VIENOTĪBA

62. Imants Parādnieks

VL–TB/LNNK

87. Zenta Tretjaka

SASKAŅA

63. Igors Pimenovs

SASKAŅA

88. Jānis Trupovnieks

ZZS

64. Arvīds Platpers

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

89. Jānis Tutins

SASKAŅA

65. Sergejs Potapkins

SASKAŅA

90. Arvīds Ulme

ZZS

66. Renārs Putniņš

VIENOTĪBA

91. Jānis Upenieks

VIENOTĪBA

67. Edgars Putra

ZZS

92. Jānis Urbanovičs

SASKAŅA

68. Artis Rasmanis

ZZS

93. Viktors Valainis

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

69. Romualds Ražuks

VIENOTĪBA

94. Juris Vectirāns

ZZS

70. Ivans Ribakovs

SASKAŅA

95. Juris Viļums

LRA

71. Inguna Rībena

VL–TB/LNNK

96. Jānis Vucāns

ZZS

72. Artūrs Rubiks

SASKAŅA

97. Dzintars Zaķis

VIENOTĪBA

73. Raimonds Rubiks

SASKAŅA

98. Ivars Zariņš

SASKAŅA

74. Jānis Ruks

LRA

99. Mihails Zemļinskis

SASKAŅA

75. Kārlis Seržants

ZZS

100. Igors Zujevs

SASKAŅA

Tabulā lietotie saīsinājumi: frakcija SASKAŅA (SASKAŅA), frakcija VIENOTĪBA (VIENOTĪBA), Zaļo un Zemnieku savienības frakcija (ZZS), Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK” frakcija (VL–TB/LNNK), Latvijas Reģionu apvienības frakcija (LRA).

konservatīvā partija, Attīstībai/Par!, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”,
Zaļo un Zemnieku savienība, Jaunā VIENOTĪBA.

1.1. 12. SAEIMAS DEPUTĀTI
Saeimas deputātu sastāvs var mainīties Saeimas kārtības rullī paredzētajos gadījumos, tostarp
deputātam ir tiesības nolikt deputāta mandātu uz
Ministru prezidenta vai ministra amata pildīšanas
laiku, kā arī uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimas Prezidijs
uzaicina mandātu nolikušā deputāta vietā iestāties
Saeimas sastāvā nākamo kandidātu un paziņo par
to Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai. Komisija pārbauda vēlēšanu materiālus un par pārbaudes
rezultātiem ziņo Saeimai, kas pēc tam lemj par minētā kandidāta deputāta pilnvaru apstiprināšanu.
2018. gadā 12. Saeimas deputātu sastāvā notika
šādas izmaiņas:
• Solvita Āboltiņa nolika deputāta mandātu.
Viņas vietā 11. janvārī deputāta pilnvaras apstiprināja Artim Gustovskim;
• Ingmārs Līdaka nolika deputāta mandātu.
Viņa vietā 8. martā Valteram Dambem piešķīra
pastāvīgo deputāta mandātu; Inesei Aizstrautai
apstiprināja deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr
no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu
saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie
deputāti pilda ministru pienākumus;
• 17. maijā Inga Bite atjaunoja deputāta mandātu, kuru bija nolikusi uz bērna kopšanas
atvaļinājuma laiku. Līdz ar to deputāta pienākumus beidza pildīt Ivars Brīvers;
• Askolds Kļaviņš nolika deputāta mandātu.
Viņa vietā 13. septembrī deputāta pilnvaras
uz laiku apstiprināja Arvīdam Ulmem.
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1.2. 13. SAEIMAS DEPUTĀTI
13. Saeima 6. novembrī pirmajā sēdē (saskaņā
ar Satversmē noteikto Saeimas sēdi līdz 13. Saeimas priekšsēdētāja ievēlēšanai vadīja 12. Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece) ievēlēja balsu skaitītājus, kā arī pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju. Komisija pārbaudīja vēlēšanu
materiālus un sagatavoja ziņojumu Saeimai par
deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Pirms balsojuma par 13. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu deputāti deva svinīgo solījumu, ko apliecināja
ar savu parakstu.
13. Saeimā no 100 ievēlētajiem deputātiem
49 deputāti ir ievēlēti pirmo reizi.

1.3. SAEIMAS PREZIDIJS
Saeimas darbību vada Saeimas Prezidijs,
kuru Saeima ievēlē savu pilnvaru termiņa sākumā.
Kandidatūras Prezidija locekļu amatiem deputāti
iesniedz rakstveidā, un par katru no amatam izvirzītajiem kandidātiem Saeima balso vienlaikus atklāti ar vēlēšanu zīmēm.
Saeimas Prezidija sastāvā ir pieci deputāti – Saeimas priekšsēdētājs, divi viņa biedri, Saeimas sekretārs un viņa biedrs.
12. Saeimas priekšsēdētāja bija Ināra Mūrniece,
viņas biedri – Gundars Daudze un Inese Lībiņa-Egnere. Saeimas sekretārs bija Andrejs Klementjevs,
Saeimas sekretāra biedrs – Gunārs Kūtris.
13. Saeimas pirmajā sēdē 6. novembrī tika ievēlēts Saeimas Prezidijs. Par 13. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēja Ināru Mūrnieci, par viņas biedrēm – Dagmāru Beitneri-Le Gallu un Inesi
Lībiņu-Egneri. Par Saeimas sekretāru ievēlēja
Andreju Klementjevu, par Saeimas sekretāra biedri – Mariju Golubevu.
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13. Saeimā ievēlētie deputāti

2. tabula

Vārds, uzvārds

Frakcija

Vārds, uzvārds

Frakcija

1.

Aldis Adamovičs

JV

28. Inese Ikstena

AP!

2.

Jānis Ādamsons

SASKAŅA

29. Ilze Indriksone

NA

3.

Valērijs Agešins

SASKAŅA

30. Janīna Jalinska

ZZS

4.

Arvils Ašeradens

JV

31. Ritvars Jansons

NA

5.

Uldis Augulis

ZZS

32. Andrejs Judins

JV

6.

Dagmāra
Beitnere-Le Galla

JK

33. Juris Jurašs

JK

7.

Iveta Benhena-Bēkena KPV LV

34. Nikolajs Kabanovs

SASKAŅA

8.

Raimonds Bergmanis

ZZS

35. Artuss Kaimiņš

KPV LV

9.

Aldis Blumbergs

KPV LV

36. Ojārs Ēriks Kalniņš

JV

37. Aleksandrs Kiršteins

NA

38. Andrejs Klementjevs

SASKAŅA

39. Ivans Klementjevs

SASKAŅA

40. Rihards Kols

NA

41. Ieva Krapāne

KPV LV

42. Armands Krauze

ZZS

10. Mārtiņš Bondars

AP!

11. Jānis Bordāns

JK

12. Uldis Budriķis

JK

13. Boriss Cilevičs

SASKAŅA

14. Anda Čakša

ZZS

15. Gundars Daudze

ZZS

16. Sergejs Dolgopolovs

SASKAŅA

43. Jānis Krišāns

SASKAŅA

17. Jānis Dombrava

NA

44. Edgars Kucins

SASKAŅA

45. Māris Kučinskis

ZZS

18.

Vjačeslavs
Dombrovskis

SASKAŅA

46. Janīna Kursīte

KPV LV

19. Jānis Dūklavs

ZZS

47. Janīna Kursīte-Pakule

NA

20. Ilmārs Dūrītis

AP!

48. Ainars Latkovskis

JV

21. Raivis Dzintars

NA

22. Gatis Eglītis

JK

49. Inese Lībiņa-Egnere

JV

23. Krišjānis Feldmans

JK

50. Linda Liepiņa

KPV LV

24. Aldis Gobzems

KPV LV

51. Tālis Linkaits

JK

25. Inga Goldberga

SASKAŅA

Regīna
52.
Ločmele-Luņova

SASKAŅA

26. Marija Golubeva

AP!

53. Dace Melbārde

NA

27. Kaspars Ģirģens

KPV LV

54. Anita Muižniece

JK

Vārds, uzvārds

Frakcija

55. Ināra Mūrniece

NA

56. Romāns Naudiņš

NA

57. Ralfs Nemiro

KPV LV

58. Vladimirs Nikonovs

SASKAŅA

59. Vitālijs Orlovs

SASKAŅA

60. Linda Ozola

JK

61. Artis Pabriks

AP!

62. Evija Papule

SASKAŅA

63. Daniels Pavļuts

AP!

64. Ramona Petraviča

KPV LV

65. Igors Pimenovs

SASKAŅA

66. Artūrs Toms Plešs

AP!

67. Juris Pūce

AP!

68. Ēriks Pucens

KPV LV

69. Ivars Puga

KPV LV

70. Juris Rancāns
71. Jānis Reirs

Vārds, uzvārds
Dace Rukšāne78.
Ščipčinska
79. Andris Skride

Frakcija

13. Saeimā ievēlētie deputāti,
kuri nebija strādājuši 12. Saeimā

3. tabula

AP!

Dagmāra
Beitnere-Le Galla

AP!

Iveta Benhena-Bēkena

Evija Papule

Aldis Blumbergs

Daniels Pavļuts

Jānis Bordāns

Ramona Petraviča

Uldis Budriķis

Artūrs Toms Plešs

Anda Čakša

Juris Pūce

Artis Pabriks

(strādājis 8., 9., 10. un 11. Saeimā)

80. Karina Sprūde

KPV LV

81. Mārtiņš Staķis

83. Juta Strīķe

AP!
Pie frakcijām
nepiederoša deputāte
JK

84. Didzis Šmits

KPV LV

Ilmārs Dūrītis

Ēriks Pucens

85. Edvīns Šnore

NA

Gatis Eglītis

Ivars Puga

86. Ilga Šuplinska

JK

87. Ļubova Švecova

SASKAŅA

Krišjānis Feldmans

Juris Rancāns

Aldis Gobzems

Sandis Riekstiņš

Inga Goldberga

Dace Rukšāne-Ščipčinska

Marija Golubeva

Andris Skride

82. Jūlija Stepaņenko

88. Edmunds Teirumnieks NA
89. Vita Anda Tērauda

AP!

90. Jānis Tutins

SASKAŅA

91. Jānis Urbanovičs

SASKAŅA

Kaspars Ģirģens

Karina Sprūde

92. Viktors Valainis

ZZS

Inese Ikstena

Mārtiņš Staķis

JK

93. Jānis Vitenbergs

KPV LV

Ilze Indriksone

Juta Strīķe

JV

94. Inese Voika

AP!

Janīna Jalinska

Didzis Šmits

72. Dana Reizniece-Ozola ZZS

95. Jānis Vucāns

ZZS

Juris Jurašs

Ilga Šuplinska

73. Ivans Ribakovs

SASKAŅA

96. Atis Zakatistovs

KPV LV

Nikolajs Kabanovs

74. Inguna Rībena

NA

Ļubova Švecova

97. Evita Zālīte-Grosa

JK

(strādājis 8., 9., 10. un 11. Saeimā)

75. Sandis Riekstiņš

JK

98. Ivars Zariņš

SASKAŅA

Ieva Krapāne

Edmunds Teirumnieks

76. Edgars Rinkēvičs

JV

99. Reinis Znotiņš

JK

Jānis Krišāns

Vita Anda Tērauda

77. Artūrs Rubiks

SASKAŅA

100. Normunds Žunna

JK

Edgars Kucins

Jānis Vitenbergs

Linda Liepiņa

Inese Voika

Tālis Linkaits

Atis Zakatistovs

Anita Muižniece

Evita Zālīte-Grosa

Ralfs Nemiro

Reinis Znotiņš

Linda Ozola

Normunds Žunna

Tabulā lietotie saīsinājumi: frakcija SASKAŅA (SASKAŅA), frakcija KPV LV (KPV LV), Jauno konservatīvo frakcija (JK), frakcija “Attīstībai/Par!” (AP!), Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija (NA), Zaļo un Zemnieku savienības frakcija (ZZS), frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA (JV).
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Saeimas Prezidija sēdes parasti notiek reizi vai
divas reizes nedēļā. Prezidija sēdi sasauc Saeimas
priekšsēdētājs vai – viņa prombūtnes laikā – viens
no Saeimas priekšsēdētāja biedriem.
Prezidijs nosaka Saeimas iekšējo kārtību un
darba gaitu Saeimā, dod atzinumus, virza saņemtās
lietas tālāk visos Saeimas kārtības rullī paredzētajos
gadījumos un veic citas organizatoriskās funkcijas.
2018. gadā notikusi 51 Saeimas Prezidija sēde:
12. Saeimas laikā – 41 sēde un 13. Saeimas laikā –
10 sēdes, kurās pieņemti atzinumi par saņemtajiem
likumprojektiem, apstiprinātas Saeimas sēžu darba
kārtības, plānotie pasākumi Saeimā, kā arī dažādi
dokumenti, kas nosaka Saeimas iekšējo kārtību un
darba gaitu Saeimā.

1.4. 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 saglabā
deputāta mandātu un turpmāk ir pie frakcijām nepiederošs deputāts.
Atsevišķas frakcijas var apvienoties politiskajos
blokos, kuros var iesaistīties arī pie frakcijām nepiederoši deputāti.
Lai saskaņotu frakciju un politisko bloku darbību Saeimā un izlemtu jautājumus, kurus neregulē
Saeimas kārtības rullis, tiek izveidota Frakciju padome. Tās sastāvā ir Saeimas Prezidija locekļi un pa
vienam deputātam no katras frakcijas un politiskā
bloka.
Frakciju padomes sēžu darba kārtību noteic un
sēdes sasauc Saeimas Prezidijs. 2018. gadā notikušas piecas Frakciju padomes sēdes – trīs 12. Saeimas
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13. Saeimas Prezidijs. Attēlā no kreisās: Marija Golubeva, Andrejs Klementjevs, Ināra Mūrniece,
Dagmāra Beitnere-Le Galla un Inese Lībiņa-Egnere

Saeimas Prezidija pieņemtie un noformētie lēmumi
Prezidija sēdēs pieņemtie un noformētie lēmumi

4. tabula
12. Saeima

13. Saeima

Saeimas sēžu darba kārtības

31

6

Saeimas ārkārtas sesijas, svinīgās un ārkārtas sēdes

2

3

Jautājumu un atbilžu sēdes

25

3

Komandējumi

243

22

Lēmumi par finansiālo un saimniecisko nodrošinājumu

7

7

Saeimas iekšējo kārtību regulējošie lēmumi

4

6

311

46

Kopā

Frakciju padomes un divas 13. Saeimas Frakciju padomes sēdes (2018. gadā Saeimas Prezidijs un Frakciju padome vienojās par Saeimas kārtējo sesiju
slēgšanu un sākšanu; kandidātu izvirzīšanas termiņu darbam Fiskālās disciplīnas padomē; parlamenta
pastāvīgo komisiju izveidošanas principiem un termiņu kandidātu izvirzīšanai darbam Saeimas komisijās; sadarbības grupu ar citu valstu parlamentiem
veidošanas principiem; termiņu pieteikumu iesniegšanai Analītiskā dienesta 2019. gada pētījumu
plānam).

Deputātu skaits 12. Saeimas frakcijās (2018. gada sākumā un pilnvaru termiņa beigās) 1. attēls
23
24
22
19

Frakcija VIENOTĪBA

21
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija
21
16 Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
16 “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija

1.4.1. 12. SAEIMAS FRAKCIJAS
12. Saeimā tika izveidotas sešas frakcijas. Kopš
2018. gada 16. janvāra Saeimā darbojās piecas frakcijas, jo beidza pastāvēt frakcija “No sirds Latvijai”
(no tās izstājās Ringolds Balodis, līdz ar to frakcijas locekļu skaits vairs neatbilda Saeimas kārtības
ruļļa 186. panta prasībām; četri frakcijas “No sirds
Latvijai” deputāti – Inguna Sudraba, Gunārs Kūtris,
Aivars Meija un Romāns Mežeckis – turpmāk darbojās kā pie frakcijām nepiederoši deputāti).
29. janvārī no frakcijas VIENOTĪBA izstājās
Viktors Valainis; 30. janvārī – Inesis Boķis, 14. jūnijā – Anrijs Matīss.
Kopumā 12. Saeimas pilnvaru termiņa beigās
Saeimā darbojās 13 pie frakcijām nepiederoši deputāti.
14. jūnijā frakcijai SASKAŅA pievienojās Romans Miloslavskis (no 13.07.2017. līdz 13.06.2018.
darbojās kā pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Frakcija SASKAŅA

7
7

0

Latvijas Reģionu apvienības frakcija

5 Frakcija “No sirds Latvijai”
(izbeidza darbību 16.01.2018.)
6

Pie frakcijām
13 nepiederoši deputāti

2018. gada sākumā
2018. gada novembrī
(12. Saeimas pilnvaru
termiņa beigās)

12. Saeimas frakciju priekšsēdētāji 2018. gadā

5. tabula

Frakcijas nosaukums

Frakcijas priekšsēdētājs

Frakcija VIENOTĪBA

Hosams Abu Meri

Frakcija SASKAŅA

Jānis Urbanovičs

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Augusts Brigmanis

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

Raivis Dzintars

Latvijas Reģionu apvienības frakcija

Nellija Kleinberga

Frakcija “No sirds Latvijai” (līdz 16.01.2018.)

Inguna Sudraba
11

1.4.2. 13. SAEIMAS FRAKCIJAS

Deputātu skaits 13. Saeimas frakcijās 2018. gadā

13. Saeimā izveidotas septiņas frakcijas: frakcija SASKAŅA (22 deputāti), frakcija KPV LV
(16 deputāti), Jauno konservatīvo frakcija (16 deputāti), frakcija “Attīstībai/Par!” (13 deputāti), Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK” frakcija (13 deputāti), Zaļo un
Zemnieku savienības frakcija (11 deputāti), frakcija
JAUNĀ VIENOTĪBA (8 deputāti).
13. Saeimā kopš tās sanākšanas 2018. gada
6. novembrī darbojas viena pie frakcijām nepiederoša deputāte – no “Saskaņa” sociāldemokrātiskās
partijas saraksta ievēlētā deputāte Jūlija Stepaņenko.

2. attēls

22 Frakcija SASKAŅA
16 Frakcija KPV LV
16 Jauno konservatīvo frakcija
13 Frakcija “Attīstībai/Par!”
13 Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija
11 Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

5

8 Frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA
1 Pie frakcijām nepiederoša deputāte

13. Saeimas frakciju priekšsēdētāji 2018. gadā

6. tabula

Frakcijas nosaukums

Frakcijas priekšsēdētājs

Frakcija SASKAŅA

Jānis Urbanovičs

Frakcija KPV LV

Atis Zakatistovs

Jauno konservatīvo frakcija

Juta Strīķe

Frakcija “Attīstībai/Par!”

Daniels Pavļuts

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

12

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Uldis Augulis

Frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA

Ainars Latkovskis

1.5. SAEIMAS KOMISIJAS,
APAKŠKOMISIJAS UN
DEPUTĀTU GRUPAS
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimā darbojas 16 pastāvīgās komisijas (ar komisiju sastāvu
un sēžu darba kārtību var iepazīties Saeimas mājaslapā www.saeima.lv).
Komisija strādā noteiktā likumdošanas jomā
vai pilda citus uzdevumus, piemēram, vērtē publisko izdevumu pamatotību, izskata ētikas pārkāpumus, apspriež un vērtē valsts ilgtspējīgas attīstības
tendences, skata nacionālās drošības jautājumus un
vērtē Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības (turpmāk arī – ES) jautājumos.
Komisijās deputāti tiek ievēlēti no katras frakcijas, ievērojot proporcionalitātes principu. Deputātu darbības principus komisijās katra Saeima apstiprina kādā no savām pirmajām sēdēm.
13. Saeima 13. novembra ārkārtas sēdē atbalstīja noteikumus, kas reglamentē Saeimas pastāvīgo
komisiju izveidošanu; 20. novembra ārkārtas sēdē
apstiprināja Saeimas pastāvīgo komisiju sastāvu.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 166. pantu
komisijas sagatavo izskatīšanai likumprojektus attiecīgajam lasījumam, lēmumu projektus, kas tiek
apspriesti Saeimas sēdēs, izskata visus deputātu un
valdības iesniegtos priekšlikumus likumprojektiem,
iepazīstas ar privātpersonu ierosinājumiem likumdošanas jomā. Aktīvākās un plašākās diskusijas par
likumprojektiem ierasti notiek Saeimas komisijās.
Plašāka informācija par komisiju darbu un komisijās izskatāmajiem jautājumiem ir pieejama Saeimas mājaslapas sadaļā Notikumu kalendārs, kā arī
komisiju mājaslapās.
Atsevišķu likumdošanas uzdevumu veikšanai
Saeima var izveidot speciālas komisijas. Satversme

Komisiju sēžu skaits 2018. gadā

7. tabula
Sēžu skaits
12. Saeima

Sēžu skaits
13. Saeima

Ārlietu komisija

33

6

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

55

13

Juridiskā komisija

76

9

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

50

8

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

71

8

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

62

9

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

61

9

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

55

8

Sociālo un darba lietu komisija

71

10

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

28

3

Pieprasījumu komisija

25

5

Publisko izdevumu un revīzijas komisija

49

9

Nacionālās drošības komisija

26

3

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

26

5

Eiropas lietu komisija

46

10

Ilgtspējīgas attīstības komisija

23

4

Komisijas

noteic, ka Saeima noteiktiem gadījumiem izveido
parlamentārās izmeklēšanas komisijas, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu.
Saskaņā ar Parlamentārās izmeklēšanas komisiju
likumu parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbība izbeidzas astotajā dienā pēc galaziņojuma izskatīšanas Saeimas sēdē, ja Saeima nav lēmusi citādi.

2017. gada 21. jūlijā tika izveidota Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr. 16870000911.
Informācija par komisijas darbu pieejama vietnē
izmeklekomisija.saeima.lv.
13

APAKŠKOMISIJAS

Saeimas apakškomisiju sēžu skaits 2018. gadā

Darbu sagatavošanai vai atsevišķu uzdevumu
veikšanai Saeimas pastāvīgā komisija var izveidot
ne vairāk kā divas apakškomisijas. Apakškomisijas
sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgās
komisijas locekļi. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli deputāts vienlaikus var strādāt divās pastāvīgajās
komisijās un trijās apakškomisijās.
2018. gadā 12. Saeimas deputāti darbojās
14 apakškomisijās; 13. Saeimas deputāti pārskata
periodā – 11 apakškomisijās.

12. Saeimas apakškomisijas
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
Korupcijas novēršanas apakškomisija
Ārlietu komisijas
Baltijas lietu apakškomisija
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas
Demogrāfijas lietu apakškomisija
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas
Nodokļu politikas apakškomisija
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
Sporta apakškomisija
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisija
Juridiskās komisijas
Krimināltiesību politikas apakškomisija
Juridiskās komisijas
Tiesu politikas apakškomisija
Sociālo un darba lietu komisijas
Nodarbinātības apakškomisija
Sociālo un darba lietu komisijas
Sabiedrības veselības apakškomisija
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
Informācijas tehnoloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības apakškomisija
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
Vides un klimata politikas apakškomisija
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
Mājokļa jautājumu apakškomisija
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija
13. Saeimas apakškomisijas
Ārlietu komisijas
Baltijas lietu apakškomisija
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas
Mediju politikas apakškomisija
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
Sporta apakškomisija

14

8. tabula
Sēžu skaits
12
11
4
1
14
9
20
12
12
26
1
8
5
2
Sēžu skaits
1
2
1
–

13. Saeimas apakškomisijas
Juridiskās komisijas
Krimināltiesību politikas apakškomisija
Juridiskās komisijas
Tiesu politikas apakškomisija
Sociālo un darba lietu komisijas
Sabiedrības veselības apakškomisija
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
Amatniecības un mazās uzņēmējdarbības apakškomisija
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
Vides un klimata apakškomisija
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
Mājokļa jautājumu apakškomisija
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisija

Deputātu skaits deputātu grupās 2018. gada nogalē
12. Saeima

Sēžu skaits
2
2
1
–
–
–
–

Deputātu
skaits
4

Deputātu grupa HIV un tuberkulozes pacientu atbalstam (no 21.09.2017.)
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Deputātu grupa Integrālās politikas studijām (no 12.05.2015.)

9

Deputātu grupa Krievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam (no 26.01.2017.)

6

Deputātu grupa kristīgi konservatīvo vērtību aizstāvībai (no 06.10.2017.)

6

Deputātu grupa Okupācijas muzeja atbalstam (no 04.12.2014.)

11

Deputātu grupa palestīniešu Nacionālās padomes atbalstam (no 17.11.2015.)

5
5
5

Deputātu grupa Tibetas atbalstam (no 28.01.2015.)

15

Deputātu grupa Parlamentārieši vecumā līdz 40 gadiem (no 21.09.2017.)

12

13. Saeima
Deputātu grupa Taivānas atbalstam (no 13.12.2018.)

Deputāti sadarbības veicināšanai ar citu valstu
parlamentiem vai citu ar deputāta darbību saistītu
interešu apmierināšanai var izveidot deputātu grupu. Informācija par deputātu grupām sadarbībai ar
citu valstu parlamentiem skatāma šā pārskata 4. sadaļā “Ārpolitiskā darbība”.
Pārskata gadā 12. Saeimā darbojās 11 deputātu
grupas ar deputāta darbību saistītu interešu apmierināšanai, decembrī 13. Saeima izveidoja deputātu
interešu grupu Taivānas atbalstam (deputātu sadarbības grupas ar valstīm, kas nav ANO dalībvalstis,
tiek dibinātas kā interešu grupas).

9. tabula

Deputātu grupa Eiropas parlamentārieši Āfrikai (no 14.04.2016.)

Deputātu grupa priekšlikumu izstrādei, kuri sekmētu tautsaimniecības attīstību, jaunu darba
vietu radīšanu un iztikas meklējumos aizbraukušo atgriešanos
Deputātu grupa sadarbībai ar Eiropas Parlamentu forumu kopienas un attīstības jautājumos
(no 18.02.2015.)

DEPUTĀTU GRUPAS AR DEPUTĀTA
DARBĪBU SAISTĪTU INTEREŠU
APMIERINĀŠANAI

Deputātu
skaits
6
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2.

SAEIMAS
LIKUMDOŠANAS DARBS

2.1. LIKUMPROJEKTA
IZSKATĪŠANAS UN
PIEŅEMŠANAS GAITA
Likumdošanas iniciatīvas tiesības nosaka Latvijas Republikas Satversmes 65. pants. Saeimai likumprojektus var iesniegt Valsts prezidents, Ministru kabinets, Saeimas komisijas, ne mazāk kā pieci deputāti,
kā arī – Satversmē paredzētajos gadījumos un kārtībā – viena desmitā daļa vēlētāju. Likumprojektiem
jābūt noformētiem atbilstoši noteiktām prasībām.
Valsts prezidentam ir tiesības iesniegt likuma ierosinājumus, kas var nebūt noformēti kā likumprojekti.
Likumprojektus iesniedz Saeimas Prezidijam.
Saeimas sēdē Prezidijs ziņo par saņemtajiem
likumprojektiem. Saeima lemj par likumprojektu
nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju.
Atbildīgā komisija sēdē izskata likumprojektu,
dod atzinumu par likumprojektu un iesniegtajiem
priekšlikumiem; ja nepieciešams, pievieno savus
priekšlikumus.
Priekšlikumus par grozījumiem likumprojektā
vai Saeimas lēmuma projektā saskaņā ar Saeimas
kārtības rulli var iesniegt:
• Valsts prezidents;
• Saeimas komisija;
• frakcija, politiskais bloks;
• deputāts;
• Ministru prezidents, Ministru prezidenta
biedrs, ministrs;
• ministra pilnvarojumā – ministrijas parlamentārais sekretārs;
• Saeimas Juridiskais birojs, ja šie priekšlikumi
attiecas uz likumdošanas tehniku un kodifikāciju;
• tiesībsargs.

Likumprojekta izskatīšanas un pieņemšanas gaita Saeimā no
likumprojekta iesniegšanas līdz likuma izsludināšanai

3. attēls

LIKUMPROJEKTS
SAEIMAS
PREZIDIJS
Sagatavo ziņojumu Saeimai

SAEIMAS
PREZIDIJS
Iekļauj Saeimas sēdes
darba kārtībā

SAEIMAS
PREZIDIJS
Iekļauj Saeimas sēdes
darba kārtībā

SAEIMAS
PREZIDIJS
Iekļauj Saeimas sēdes
darba kārtībā

ATBILDĪGĀ
KOMISIJA

SAEIMA
Lemj par nodošanu komisijām un
nosaka atbildīgo komisiju

Sagatavo atzinumu un anotāciju

ATBILDĪGĀ
KOMISIJA

SAEIMA

1. lasījums

• Debatē par likumprojekta principiem
• Apkopo priekšlikumus un sagatavo
• Ja nepieciešams, lemj par likumprojekta
atzinumus par tiem
atzīšanu par steidzamu
• Sagatavo likumprojektu 2. lasījumam
• Pieņem 1. lasījumā
• Nosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņu

ATBILDĪGĀ
KOMISIJA

SAEIMA

2. lasījums

• Likumprojektu izskata pa pantiem
• Balso par iesniegtajiem priekšlikumiem
• Pieņem 2. lasījumā
(par steidzamiem atzītos likumprojektus
uzskata par pieņemtiem)
• Nosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņu

• Apkopo priekšlikumus un sagatavo
atzinumus par tiem
• Sagatavo likumprojektu 3. lasījumam

ATBILDĪGĀ
KOMISIJA

SAEIMA

3. lasījums

• Izskata tikai tos pantus, par kuriem
iesniegti priekšlikumi
• Pieņem 3. lasījumā

Apkopo Saeimas balsojumu rezultātus
un sagatavo pieņemtā likuma tekstu

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 94. un
106. pantu, sagatavojot likumprojektu izskatīšanai
otrajā un trešajā lasījumā, darbā iesaistās un deputātiem atbalstu sniedz arī Saeimas Juridiskā biroja
un valsts valodas speciālisti.
Sagatavoto likumprojektu atbildīgā komisija
iesniedz Prezidijam, kurš to iekļauj Saeimas sēdes
darba kārtībā.
Saeimas sēdē pēc visu priekšlikumu izskatīšanas sēdes vadītājs aicina balsot par likumprojektu

SAEIMAS
PREZIDIJS
Nosūta pieņemto likumu
Valsts prezidentam

VALSTS
PREZIDENTS
Izsludina pieņemto
likumu oficiālajā
izdevumā
Latvijas Vēstnesis

kopumā. Likumprojekts uzskatāms par pieņemtu
un līdz ar to kļūst par likumu, ja tas apspriests trijos
lasījumos un balsojumā ieguvis klātesošo deputātu
absolūto balsu vairākumu.
Divos lasījumos izskata:
• likumprojektus, kas atzīti par steidzamiem;
• valsts budžeta likuma projektu, grozījumus
valsts budžetā, vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu un grozījumus vidēja termiņa budžeta ietvara likumā;
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• likumprojektus, kas paredz starptautisko līgumu apstiprināšanu.
Pēc likuma pieņemšanas atbildīgā komisija
apkopo Saeimas balsojumu rezultātus un sagatavo
pieņemtā likuma tekstu.
Saeimas Prezidijs nosūta pieņemto likumu
Valsts prezidentam izsludināšanai. Saeimā pieņemto likumu Valsts prezidents izsludina ne agrāk kā
10 dienas un ne vēlāk kā 21 dienu pēc tā pieņemšanas. Desmit dienu laikā, skaitot no likuma pieņemšanas dienas, Valsts prezidents var prasīt likuma
otrreizēju caurlūkošanu. Ja Saeima ar vismaz divu
trešdaļu balsu vairākumu nobalsojusi par likumprojekta steidzamību, Valsts prezidents nevar prasīt likuma otrreizēju caurlūkošanu, to nevar nodot
tautas nobalsošanai un tas ir izsludināms ne vēlāk
kā trešajā dienā pēc tam, kad Valsts prezidents pieņemto likumu saņēmis.
Saeimas pieņemtos likumus Valsts prezidents
izsludina oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis
(www.vestnesis.lv), teksta beigās norādot likuma
pieņemšanas datumu šādi: “Likums Saeimā pieņemts (datums).”

2.2. SAEIMAI IESNIEGTIE
LIKUMPROJEKTI UN
PIEŅEMTIE LIKUMI
Svarīgākā Saeimas funkcija ir likumu pieņemšana. Ar likumdošanas procesu saprot gan jaunu
likumu izstrādi un pieņemšanu, gan arī grozījumu
izdarīšanu spēkā esošajos likumos.
12. Saeima kopš sanākšanas 2014. gada 4. novembrī kopumā pieņēmusi 991 likumu – 183 jaunus likumus un grozījumus 808 likumos (otrreiz
caurlūkoti 11 likumi). 2018. gadā pieņemti 212 likumi, no tiem 12. Saeima pieņēmusi 200 likumus –
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Pārskata gadā iesniegtie, noraidītie un pieņemtie likumprojekti
Iesniegtie
likumprojekti
12. Saeima 280

Noraidītie
likumprojekti

13. Saeima 190

12. Saeima 15

(no tiem 112 iesniegti
Saeimas kārtības ruļļa
39. panta 2. daļas kārtībā)

13. Saeima 9

4. attēls

Komisijām
izskatīšanai nodoti
likumprojekti

Skatot likumprojektus
2. un 3. lasījumā, kopumā vērtēti
priekšlikumi

12. Saeima 262

12. Saeima 4435

13. Saeima 178

13. Saeima 52

Pieņemti 212 likumi – 42 jauni likumi un grozījumi 170 likumos (steidzamības kārtībā pieņemts 51 likums;
pēc otrreizējas caurlūkošanas pieņemti divi likumi –
grozījumi likumā “Par tiesu varu” (Nr. 898/Lp12) un grozījumi Publisko iepirkumu likumā (Nr. 834/Lp12).

Saeimā pieņemto likumu statistika (2014–2018)
2018. gads (12. Saeima – 200 likumi; 13. Saeima – 12 likumi)

5. attēls
212

2017. gads (12. Saeima)

278

252

2016. gads (12. Saeima)

2015. gads (12. Saeima)

2014. gads (11. Saeima – 247 likumi; 12. Saeima – 35 likumi)

225

282

42 jaunus likumus un grozījumus 158 likumos.
13. Saeima kopš sanākšanas 6. novembrī pieņēma
grozījumus 12 likumos.
2018. gadā 12. Saeima pieņēma virkni no jauna izstrādātu likumu: Kooperatīvo sabiedrību likumu; Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu; Apdrošināšanas līguma likumu; Fizisko
personu datu apstrādes likumu; Likteņdārza likumu; Pedvāles mākslas parka likumu; Rīgas Latviešu biedrības nama likumu; Trauksmes celšanas likumu; Valsts materiālo rezervju likumu; Dzīvnieku
audzēšanas un ciltsdarba likumu; Diasporas likumu; Čeku loterijas likumu; Rīgas Juridiskās augstskolas likumu u. c.
Saeimas kārtības ruļļa 39. panta 2. daļa paredz – ja iepriekšējā Saeima savu pilnvaru laikā
nav pabeigusi likumprojekta izskatīšanu, bet tas
izskatīts vienā vai divos lasījumos, nākamā Saeima savā pirmajā sesijā var lemt, vai likumprojekta
izskatīšana ir turpināma. 13. Saeima nolēma turpināt darbu ar 106 likumprojektiem, kuru izskatīšanu nebija pabeigusi 12. Saeima, tostarp Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu; Ieroču
aprites likumu; Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu
kapu likumu; Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumu;
Kultūras centru likumu; Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu; Komercnoslēpuma likumu; Piespiedu dalītā īpašuma
privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas
likumu; Vietējo pašvaldību referendumu likumu;
Dzīvojamo telpu īres likumu; grozījumiem Būvniecības likumā; Publisko iepirkumu likumā; Civilprocesa likumā; Elektroenerģijas likumā; Konkurences
likumā; Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā; Valsts kontroles likumā; Medību likumā;
Dzīvesvietas deklarēšanas likumā; Militārā dienesta likumā; Streiku likumā; Enerģētikas likumā; Notariāta likumā u. c.

Likumprojektu iesniedzēji, iesniegto un noraidīto likumprojektu skaits 2018. gadā
12. Saeima
Likumprojekta iesniedzējs

10. tabula

13. Saeima

Iesniegtie
likumprojekti

Noraidītie
likumprojekti

Iesniegtie
likumprojekti

Noraidītie
likumprojekti

Ministru kabinets

165

1

127

7

Saeimas deputāti

60

14

9

2

Saeimas komisijas

55

–

54

–

Valsts prezidents

–

–

–

–

10 % vēlētāju

–

–

–

–

Likumprojekti, kuriem iesniegts visvairāk priekšlikumu 2018. gadā
Likumprojekta nosaukums

11. tabula
Priekšlikumu
skaits

Administratīvo pārkāpumu procesa likums
(Nr. 16/Lp12)

358 (3. lasījums)

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā
(Nr. 1201/Lp12)

144 (2. lasījums)
206 (3. lasījums)

Apdrošināšanas līguma likums
(Nr. 1099/Lp12)

125 (2. lasījums)

Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā
(Nr. 1186/Lp12)

102 (2. lasījums)

Grozījumi Augstskolu likumā
(Nr. 923/Lp12)

101 (2. lasījums)

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
(Nr. 1205/Lp12)

98 (2. lasījums)

Grozījumi Maksātnespējas likumā
(Nr. 1093/Lp12)

74 (2. lasījums)
59 (3. lasījums)

Grozījums Kredītiestāžu likumā
(Nr. 1303/Lp12)

64 (2. lasījums)

Diasporas likums
(Nr. 1272/Lp12)

61 (2. lasījums)

Personu datu apstrādes likums
(Nr. 1182/Lp12)

58 (2. lasījums)

Grozījumi Civilprocesa likumā
(Nr. 1092/Lp12)

58 (2. lasījums)
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2018. gadā Saeimai kopumā iesniegti 470 likumprojekti (no tiem 112 iesniegti Saeimas kārtības
ruļļa 39. panta 2. daļas kārtībā). Saeimas Juridiskais
birojs Saeimas komisijām sniedzis 215 atzinumus
par iesniegtajiem likumprojektiem.
Pārskata gadā aktīvākie likumprojektu iesniedzēji bija Ministru kabinets, Saeimas komisijas un
Saeimas deputāti.
Likumprojektu sagatavošanas un izskatīšanas
gaitā deputātu darba atbalstam tika nodrošināta
redakcionālo un korektūras labojumu ievadīšana
tekstos, dokumentu noformēšana, kā arī pieņemto likumu noformēšana un sagatavošana publicēšanai (valsts valodas speciālistu darba apjoms
2018. gadā – 9878 lpp., to skaitā likumprojektu rediģēšana – 4264 lpp.).
Strādājot ar iesniegtajiem likumprojektiem –
skatot tos otrajā un trešajā lasījumā –, Saeimā kopumā pārskata gadā vērtēti 4487 priekšlikumi.
Saeimas mājaslapas www.saeima.lv sadaļā
“Deputāti” ir pieejama informācija par deputātu
aktivitāti, apspriežot likumprojektus Saeimas sēdēs. Informācija tiek aktualizēta pēc katras sēdes.
2018. gadā 12. Saeimas sēdēs visaktīvākie debatētāji bija Valdis Kalnozols – runājis 144 reizes,
Ivars Zariņš – 77 reizes, Jūlija Stepaņenko – 63 reizes, Artuss Kaimiņš – 61 reizi, Ringolds Balodis –
45 reizes, Edvards Smiltēns – 44 reizes, Juris Viļums – 44 reizes un Igors Pimenovs – 43 reizes. Par
likumprojektiem visbiežāk ziņojuši deputāti Anrijs
Matīss – 84 reizes un Gaidis Bērziņš – 54 reizes.
13. Saeimas sēdēs visaktīvākie debatētāji bija
Artuss Kaimiņš – runājis 9 reizes, Ivars Zariņš –
9 reizes, Juris Pūce – 8 reizes un Igors Pimenovs –
6 reizes, savukārt par likumprojektiem visbiežāk
ziņojuši deputāti Dana Reizniece-Ozola – 7 reizes
un Ivars Zariņš – 6 reizes.
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2.3. SAEIMAI IESNIEGTIE LĒMUMU
PROJEKTI UN SAEIMAS
PIEŅEMTIE PAZIŅOJUMI
Likumi nav vienīgie normatīvie akti, ko pieņem Saeima. Saeima pieņem arī lēmumu projektus,
kas tiek izsludināti kā paziņojumi. Saeimai lēmumu
projektus var iesniegt ne mazāk kā 10 deputāti, kā
arī Saeimas komisijas.
2018. gadā 12. Saeimai iesniegti 148 lēmumu
projekti, no tiem 92 noformēti kā Saeimas paziņojumi un publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis; 13. Saeimai iesniegti 26 lēmumu projekti, no
tiem 23 noformēti kā Saeimas paziņojumi un publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.
Saeima pārskata gadā pieņēma virkni būtisku
lēmumu: 1. februārī nolēma atbalstīt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD)

Parlamentārā tīkla sanāksmes rīkošanu Rīgā
2021. gadā; 8. martā Satversmes aizsardzības biroja
direktora amatā atkārtoti iecēla Jāni Maizīti; 7. jūnijā pieņēma lēmumu par valsts aizsardzības mācības iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā;
21. jūnijā par Latvijas Bankas padomes locekli apstiprināja Mārtiņu Kazāku; 13. septembrī pieņēma
paziņojumu, kurā nosodīja Ukrainas režisora Oļega Sencova prettiesisko aizturēšanu, kas, pārkāpjot
starptautiskās saistības, veikta pretlikumīgi okupētās Krimas teritorijā, un rosināja Krievijas Federāciju kā ANO Drošības padomes pastāvīgo locekli rūpēties par ANO Statūtos nostiprināto principu un
cilvēktiesību ievērošanu savā valstī; 11. oktobrī par
Fiskālās disciplīnas padomes locekli apstiprināja
Innu Šteinbuku; 20. decembrī par Saeimas pārstāvi Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē
apstiprināja deputāti Ramonu Petraviču u. c.

Saeimai iesniegtie lēmumu projekti 2018. gadā
Iesniegtie lēmumu projekti

12. tabula
12. Saeima

13. Saeima

Deputātu mandātu apstiprināšana

5

1

Deputātu ievēlēšana komisijās un atsaukšana no tām

36

3

Amatpersonu, to skaitā Saeimas amatpersonu, apstiprināšana un
atsaukšana

8

9

Uzticības vai neuzticības izteikšana ministriem

5

–

Tiesnešu ievēlēšana, apstiprināšana vai atsaukšana

28

1

Parlamentāro delegāciju sastāva un tā izmaiņu apstiprināšana

–

7

Lēmumu projekti, ar kuriem tiek noteiktas parlamentārās uzraudzības
funkcijas

1

–

Deputātu ētikas kodeksa pārkāpumi

2

–

Kolektīvie iesniegumi

9

1

Citi

54

4

2.4. SAEIMAS SESIJAS UN SĒDES
Saeimas darbs tiek organizēts sesijās. Gadā ir trīs
kārtējās sesijas: rudens, ziemas un pavasara sesija, bet
kārtējo sesiju starplaikā var sasaukt ārkārtas sesiju.
Saeimas kārtējās sesijas sasauc Prezidijs. Par Saeimas
kārtējo sesiju sākšanu un slēgšanu lemj Saeima.
Saeimas ārkārtas sesiju vai ārkārtas sēdi sasauc
Prezidijs pēc sava ierosinājuma, kā arī pēc Valsts
prezidenta, Ministru prezidenta vai ne mazāk kā
vienas trešās daļas Saeimas deputātu prasības.
Pārskata gadā 12. Saeima kārtējo sesiju laikā
sanāca uz vienu ārkārtas sēdi, kā arī uz svinīgo sēdi
4. maijā; 13. Saeima sanāca uz divām ārkārtas sēdēm un svinīgo sēdi 18. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas simtajai gadadienai.
Saeimas kārtējās sēdes notiek reizi nedēļā – ceturtdienās. Kārtējās sēdes darba kārtība izsludināma vismaz 48 stundas pirms sēdes atklāšanas.
Pārskata gadā Saeimā notikušas 48 sēdes; kopējais sēžu ilgums – 148 stundas un 59 minūtes
(12. Saeimā – 125 stundas un 31 minūte, 13. Saeimā – 23 stundas un 28 minūtes). Kopējais balsojumu skaits Saeimas sēdēs – 1472 (12. Saeimā bijuši
1238 balsojumi; 13. Saeimā – 234).
Jautājumu un atbilžu sēdēs deputāti uzdevuši
ministriem 18 papildjautājumus.
12. Saeimas garākā sēde ilga 7 stundas
un 44 minūtes – 21. jūnija sēdē tika izskatīti
65 darba kārtības jautājumi (skatot likumprojektus 2. un 3. lasījumā, kopumā vērtēti
439 priekšlikumi); 25. janvāra sēde ar turpinājumu 1. februārī ilga 7 stundas un 21 minūti (sēdē
tika izskatīti 23 darba kārtības jautājumi, tostarp
ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto
un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas
Savienības jautājumos un Parlamentārās izmeklē-

Saeimas sēžu skaits 2018. gadā (katrā sesijā)

13. tabula
12. Saeima

Ziemas sesija
(08.01.–29.03.)

13. Saeima

Pavasara
sesija

Rudens sesija

Rudens sesija

(09.04.–21.06.)

(04.09.–05.11.)

(06.11.–27.12.)

Kārtējās sēdes

11

11

9

6

Ārkārtas sēdes

–

1

–

2

Svinīgās sēdes

–

1

–

1

Jautājumu un atbilžu sēdes

4

2

–

–

Saeimas sēdēs izskatīto jautājumu skaits 2018. gadā

14. tabula
Skaits

Saeimas sēdēs izskatītie jautājumi

12. Saeima

13. Saeima

Likumdošanas iniciatīvas

274

60

Likumprojektu 1. lasījums

246

146

Likumprojektu 2. lasījums

195

14

Likumprojektu 3. lasījums

143

–

127 / 21
18

20 / 2
2

Pieprasījumi

20

4

Pieprasījumu komisijas atzinumi

20

4

Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem

46

3

Likumu otrreizēja caurlūkošana (nodošana komisijai)
Likumu otrreizēja izskatīšana

11

1

Ziņojumi

3

–

Citi

15

11

Lēmumu projekti / patstāvīgie priekšlikumi (ziņots par tiem)
Patstāvīgie priekšlikumi (pieņemti)

šanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un
pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā
Nr. 16870000911 galaziņojums).
13. Saeimas garākā sēde ilga 7 stundas un
40 minūtes – 6. novembra sēdē tika izskatīti 10 darba kārtības jautājumi, tostarp atklātā balsojumā ar
vēlēšanu zīmēm ievēlēts 13. Saeimas Prezidijs.

Piecas minūtes ilga 13. Saeimas 20. novembra
ārkārtas sēde (darba kārtībā bija viens jautājums –
lēmuma projekts Par Saeimas komisiju sastāvu).
2018. gadā Saeimas sēdēs izskatīti 1382 darba
kārtības jautājumi (2017. gadā – 1322 darba kārtības jautājumi).
21

2.4.1. SAEIMAS SĒŽU NORISES
ATSPOGUĻOJUMS

1

3
1

2

4
2 Saeimas svinīgā sēde par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai

3 Gatavošanās valsts svētkiem Saeimas namā
4 Saeimas svinīgā sēde par godu Latvijas Republikas proklamēšanas simtajai gadadienai
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Ikvienam cilvēkam, Saeimas sadarbības partneriem – valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām – un jebkuram interesentam ir iespēja ātri un
ērti sekot Saeimas sēžu norisei Saeimas mājaslapā.
Saeimas mājaslapā interesenti var noskatīties
Saeimas sēžu tiešraides; turpat ir pieejams Saeimas
sēžu videoarhīvs.
Saeimas sēdes norisi fiksē audioierakstā, pēc
kura tiek sagatavota stenogramma. Pastāvīgi tiek
aktualizēta stenogrammu datubāze un uzlabota
datu pieejamība, nodrošinot pēc iespējas drīzāku
plašākas informācijas saņemšanu vienuviet: Saeimas mājaslapas lietotāji, atverot attiecīgo stenogrammu, var iegūt informāciju par Saeimas sēdes
darba kārtību, izskatāmajiem dokumentiem, stenogrammas tekstu, satura rādītāju, deputātu balsojumiem un frakciju viedokļiem, kā arī atbildēm uz
deputātu jautājumiem.
Visu
stenogrammu
kopējais
apjoms
2018. gadā – 5591 lpp.; Saeimas sēžu stenogrammu
apjoms – 4630 lpp.

3.

PARLAMENTĀRĀ
UZRAUDZĪBA

Viena no Saeimas pamatfunkcijām ir izpildvaras pārraudzība. Saeima to realizē dažādos veidos,
no tiem būtiskākā ir Saeimas komisiju darbs. Kontroles funkciju veic visas Saeimas komisijas. Tās
regulāri vērtē izpildvaras darbu, pieprasa nepieciešamo informāciju par aktuāliem jautājumiem no
ministriem un ministriju pakļautībā vai pārraudzībā esošajām iestādēm. Lai maksimāli efektīvi tiktu
risināti komisijas kompetencē nodotie jautājumi,
sēdēs tiek uzklausīti atbildīgo amatpersonu un nozaru ekspertu ziņojumi un viedokļi.
Uzraudzības funkciju īstenošanai tiek veidotas
parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Parlamentārās izmeklēšanas komisijām ir tiesības:
• pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un
paskaidrojumus no Ministru kabineta locekļiem un viņiem padotajām (viņu pakļautībā
un pārraudzībā esošajām) iestādēm, kā arī
pašvaldībām un citām publisku personu institūcijām;
• uzaicināt uz savām sēdēm paskaidrojumu
sniegšanai ministriju un pašvaldību iestāžu,
kā arī citu publisku personu institūciju atbildīgās amatpersonas;
• uzdot izdarīt revīziju valsts un pašvaldību
iestādēs, aģentūrās un kapitālsabiedrībās, kā
arī citos uzņēmumos (komercsabiedrībās),
sabiedriskajās organizācijās un pie fiziskajām
personām, ja to rīcībā vai glabāšanā ir valsts
vai pašvaldību līdzekļi, tās tiek finansētas no
valsts vai pašvaldības līdzekļiem vai to garantētajiem līdzekļiem vai tās pilda valsts vai
pašvaldību iepirkumu vai piedalās valsts vai
pašvaldību īpašuma privatizācijā.
Saskaņā ar Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumu pēc galaziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis galaziņojumā
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minētos priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai parlamentārās izmeklēšanas komisija nosūta
izvērtēšanai Saeimas komisijām, Ministru kabinetam, ministrijām vai publiskas personas institūcijai, kuras kompetencē ietilpst attiecīgo priekšlikumu ieviešana.
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala
ziņojumā norādītās institūcijas, kuru kompetencē
ir attiecīgo trūkumu novēršana, vērtē galaziņojumā
ietverto informāciju un lemj par galaziņojumā konstatēto trūkumu novēršanu.
2017. gada 21. jūlijā pēc 35 deputātu iesnieguma Saeima uz sešiem mēnešiem izveidoja Parlamentārās izmeklēšanas komisiju par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti
kriminālprocesā Nr. 16870000911, lai tā izvērtētu
kriminālprocesa Nr. 16870000911 lietā esošo informāciju par iespējamu valsts nozagšanu un faktorus, kas noveduši pie šīs krimināllietas izbeigšanas
pirmstiesas izmeklēšanas stadijā; izvērtētu saistībā
ar krimināllietu Nr. 16870000911 izskanējušo informāciju par iespējamu valsts drošības apdraudējumu un atsevišķu personu iespējamu darbību citu
valstu interešu labā, tostarp iespējamu nelikumīgu
uzturēšanās atļauju un citu dokumentu izsniegšanas ietekmēšanu, kā arī potenciālos riskus cilvēkiem un videi; izvērtētu informāciju, kas norāda uz
iespējamiem Satversmes pārkāpumiem un, iespējams, prettiesisku manipulāciju ar sabiedrisko viedokli, izmantojot plašsaziņas līdzekļus.
Komisijā darbojās seši deputāti un notika
20 sēdes (2017. gadā notika 16 sēdes, 2018. gadā –
četras sēdes; sēžu stenogrammu apjoms – 539 lpp).
Pārskata gada 25. janvārī Saeima izskatīja komisijas
galaziņojumu, kurā apkopoti uz sēdēm uzaicināto
personu viedokļi, konstatētie fakti un izdarīti secinājumi (galaziņojums pieejams komisijas mājaslapā). Komisija savu darbību beidza 2. februārī.

3.1. DEPUTĀTU PIEPRASĪJUMI UN
JAUTĀJUMI
Parlamentārā uzraudzība tiek veikta, arī iesniedzot deputātu pieprasījumus. Ja Saeimas deputāti
nav apmierināti ar kādas nozares darbu, viņi valdībai var iesniegt pieprasījumu.
2018. gadā dubultojies pieprasījumu skaits –
tika iesniegti 24 pieprasījumi.
12. Saeimas deputāti iesniedza 20 pieprasījumus:
ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam –
• Par Ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu Nr. 371/J12 un ministrijas
rīcības atbilstību normatīvo aktu prasībām un
sabiedrības interesēm valdības noteiktā “OIK
moratorija” ietvaros (noraidīts; pārveidots par
deputātu jautājumu);
• Par Ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu Nr. 369/J12 un ministrijas
rīcības atbilstību normatīvo aktu prasībām
un sabiedrības interesēm, īstenojot elektroenerģijas ražošanas uzsākšanas koģenerācijā
kontroli;
• Par Ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu Nr. 372/J12 un ministrijas
Ministru kabineta noteikumu Nr. 221 normu
interpretāciju atbilstību normatīvā akta jēgai
un mērķim;
• Par Ekonomikas ministrijas sniegtās informācijas patiesumu saistībā ar veiktajām subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudēm
un šīs pārbaudes rezultātu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
• Par Ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu Nr. 370/J12 un ekonomikas ministra izvairīšanos sniegt informāciju
par patieso EM izveidotās “kontroles grupas”

•

•

•

•

•

•

sastāvu un patiesajiem tās uzdevumiem, lai
veiktu pārbaudes atsevišķu komersantu elektrostacijās, kuriem ir izsniegtas atļaujas pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;
Par Ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu Nr. 373/J12 un Ekonomikas ministrijas nespēju pamatot savas rīcības
atbilstību normatīvo aktu prasībām, vērtējot
“OIK atļaujās” noteikto nosacījumu izpildi;
Par sniegtajām atbildēm uz deputātu pieprasījumu par EM atbildēm par jautājumu Nr. 371/J12
un ministrijas rīcības atbilstību normatīvo aktu
prasībām un sabiedrības interesēm valdības noteiktā “OIK moratorija” ietvaros;
Saistībā ar Ekonomikas ministrijas “rūpīgi
veicamajiem auditiem” attiecībā uz Ekonomikas ministrijas rīcību ar “OIK atļaujām” un
EM izvairīšanos nosaukt atbildīgās amatpersonas, kuru dēļ nav tikusi īstenota atbilstoša
“OIK staciju” darbības uzsākšanas kontrole;
Par Ekonomikas ministrijas īstenoto subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudi,
tās objektivitāti un atbilstību sabiedrības interesēm;
Par ekonomikas ministra nespēju pamatot
Ministru kabineta noteikumu Nr. 262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” piemērošanas efektivitāti
un pamatotību attiecībā uz pašpatēriņu;
Par ekonomikas ministra dīvaino pamatojumu Ministru kabineta noteikumiem Nr. 262
“Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu,
izmantojot atjaunojamos energoresursus, un
cenu noteikšanas kārtību” attiecībā uz “godprātīgi izdarītu pārkāpumu”;

• Pamatot Ministru kabineta noteikumos
Nr. 262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” paredzētā
“pārkompensācijas mehānisma” pamatotību
un atbilstību Eiropas Savienības tiesību normām;
• Par ekonomikas ministra rīcību saistībā ar
elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanu;
• Par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistībā ar Ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmas likumību un atbilstību Eiropas Komisijas
lēmumam SA.43140 (2015/NN);
Ministru prezidentam Mārim Kučinskim –
• Par Latvijas Republikas valdības rīcības atbilstību Latvijas tautas interesēm, īstenojot
subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmu;
• Par Ministru prezidenta publiskajiem izteikumiem LTV1 raidījumā “Rīta Panorāma”
2018. gada 10. maijā;
• Par Sabiedrības integrācijas fonda un Open
society foundations finansētajiem biedrības
“Papardes Zieds” interešu aizstāvības pasākumiem Izglītības likuma 10.1 panta atcelšanai;
veselības ministrei Andai Čakšai –
• Par Veselības ministrijas un tai pakļauto institūciju rīcību un atbilstību sabiedrības interesēm, īstenojot zāļu cenu politiku, kā rezultātā
veidojas zāļu cenu atšķirības Baltijas reģionā
sabiedrībai vitāli svarīgu slimību ārstēšanai;
labklājības ministram Jānim Reiram –
• Par Ministru kabineta apstiprināto plānošanas dokumentu, Valsts budžeta likuma un Saeimai doto solījumu nepildīšanu;

vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam –
• Par Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra valsts līdzekļu nepamatotu izšķērdēšanu iepirkumos.
13. Saeimas deputāti iesniedza četrus pieprasījumus:
ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam –
• Par Ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas valsts atbalsta shēmas un
Ekonomikas ministrijas rīcības tiesiskumu un
likumību (pieņemts 20.12.2018.);
Ministru prezidentam Mārim Kučinskim –
• Par Ministru kabineta 2018. gada 24. aprīļa
rīkojumā Nr. 172 izveidotās “darba grupas
elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai” noteikto darba uzdevumu (pieņemts 20.12.2018.);
finanšu ministrei Danai Reizniecei-Ozolai –
• Par finanšu ministres vilcināšanos izpildīt Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2017. gada
16. novembra spriedumu lietā Nr. 2016-16-01;
veselības ministrei Andai Čakšai –
• Par veselības ministres atbildību, ieviešot Veselības aprūpes finansēšanas likumu, un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem no 2019. gada 1. janvāra.
Parlamentārās uzraudzības funkcija tiek veikta, arī uzdodot deputātu jautājumus. Jautājumus
amatpersonām par attiecīgo jomu var iesniegt
rakstveidā ne mazāk kā pieci deputāti. Atbilžu
sniegšanai uz deputātu jautājumiem tiek noteikts
konkrēts laiks, kurā Ministru prezidents, Ministru
kabineta locekļi vai Latvijas Bankas prezidents atbild uz iesniegtajiem jautājumiem un deputāti var
uzdot papildjautājumus.
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Pārskata gadā notikušas sešas sēdes atbilžu
sniegšanai uz deputātu jautājumiem. Saeimas mājaslapā pieejamas šo sēžu stenogrammas.
2018. gadā iesniegti 75 deputātu jautājumi
(12. Saeima iesniedza 68 deputātu jautājumus,
13. Saeima – septiņus deputātu jautājumus). Visbiežāk uzdotie jautājumi skāra elektroenerģijas iepirkumu jomu, veselības jomu (e-veselības projekta
īstenošanu) un izglītības jomas aktualitātes.

3.2. MINISTRU KABINETA LOCEKĻU
UN TIESĪBSARGA ZIŅOJUMI
Valdība kopumā un katrs ministrs atsevišķi ir
politiski atbildīgi Saeimas priekšā, un ik gadu izpildvara Saeimai sniedz ziņojumus par savu darbību.
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Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 118.1 (1) pantu Ministru prezidents ne vēlāk kā 1. martā rakstveidā iesniedz Saeimai ikgadējo ziņojumu par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību.
Ministru prezidenta Māra Kučinska ikgadējais
ziņojums par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību tika izskatīts Saeimas 22. februāra sēdē.
Debatēs piedalījās 19 deputāti.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 118.3 (1) pantu
ārlietu ministrs ne vēlāk kā 16. janvārī iesniedz Saeimai ar Ministru prezidentu saskaņotu ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā, ietverot šajā ziņojumā arī informāciju par paveikto
un iecerēto turpmāko darbību ES jautājumos.
Ārlietu debates tiek rīkotas Latvijas Republikas starptautiskās de iure atzīšanas dienai (26. jan-

vārim) tuvākajā Saeimas sēdē, un 2018. gadā tās
notika jau astoto reizi. Noklausīties ārlietu debates
klātienē tiek aicināti Latvijā akreditēto diplomātisko misiju vadītāji, bet tiešraidē Saeimas mājaslapā
www.saeima.lv tās var vērot ikviens interesents.
Par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un ES jautājumos Saeimas 25. janvāra sēdē
ziņoja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
Pēc ārlietu ministra ziņojuma debatēs runāja 22 deputāti, ekonomikas ministrs un ārlietu
ministrs.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli arī tiesībsargs reizi gadā ziņo par Tiesībsarga biroja darbu.
Tiesībsarga ziņojums par 2017. gadu izskatīts Saeimas 2018. gada 22. marta sēdē. Debatēs piedalījās
15 deputāti.

4.

ĀRPOLITISKĀ
DARBĪBA

4.1. VALSTS, OFICIĀLĀS UN
DARBA VIZĪTES
Pārskata gadā sadarbībā ar Latvijā akreditētajām
ārvalstu vēstniecībām un Latvijas vēstniecībām ārvalstīs tika organizētas un nodrošinātas ārvalstu vizītes.
Valsts, oficiālajās un darba vizītēs Saeimā viesojās ārvalstu augstākās amatpersonas, vēstnieki, parlamentu
delegācijas, starptautisko organizāciju pārstāvji.
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 11. jūnijā tikās ar Viņa Majestāti Nīderlandes karali Vilemu Aleksandru viņa oficiālās vizītes ietvaros,
6. decembrī – ar Viņa Karalisko Augstību Dānijas
kroņprinci Frederiku un Viņas Karalisko Augstību
Dānijas kroņprincesi Mēriju viņu oficiālās vizītes
ietvaros un 6. novembrī – ar Islandes Republikas
prezidentu Gudni Torlakiusu Johannesonu valsts
vizītes ietvaros. Latvijas Republikas proklamēšanas
simtgadē īpaši būtiska bija Saeimas priekšsēdētājas
un Saeimas deputātu dalība ar Viņa Svētības pāvesta Franciska apustulisko vizīti saistītajos pasākumos 24. septembrī.
Parlamentu vadītāju līmenī 2018. gadā Saeimu apmeklēja Gruzijas parlamenta priekšsēdētājs
Iraklijs Kobahidze, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas
Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētājs Džons Berkovs, Lietuvas Seima
priekšsēdētājs Viktors Pranckietis, Īrijas parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētājs Šons O’Fērgils, Slovākijas Republikas Nacionālās padomes
priekšsēdētājs Andrejs Danko, Indijas Republikas
parlamenta apakšpalātas priekšsēdētāja Sumitra Mahadžana, Somijas Republikas parlamenta
priekšsēdētāja Paula Risiko un Igaunijas Republikas
parlamenta priekšsēdētājs Eiki Nestors.
Ministru prezidentu un ārlietu ministru līmeņa vizītēs Saeimu apmeklēja trīs delegācijas. Tika
organizētas 16 dažāda līmeņa ārvalstu parlamentu
28
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Saeimas deputātus uzrunā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētājs
Džons Berkovs
Islandes prezidenta Gudni Torlakiusa Johannesona vizīte
Slovākijas parlamenta priekšsēdētāja Andreja Danko vizīte
Dānijas kroņprinča Frederika un kroņprinceses Mērijas vizīte
Saeimas priekšsēdētāja piedalās Viņa Svētības pāvesta Franciska vizītes pasākumos
Lietuvas parlamenta priekšsēdētāja Viktora Pranckieša vizīte
Indijas parlamenta apakšpalātas priekšsēdētājas Sumitras Mahadžanas vizīte
Gruzijas parlamenta priekšsēdētāja Iraklija Kobahidzes vizīte
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Saeimas priekšsēdētājas biedrs Gundars Daudze tiekas ar Zambijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Rozu
Mulembu Salukatulu
Saeimas sekretārs Andrejs Klementjevs tiekas ar Peru Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Tjerī Roka Reju Deladrjē
Saeimas sekretāra biedrs Gunārs Kūtris tiekas ar Kazahstānas Republikas ārlietu ministra vietnieku Romanu Vasiļenko
Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla tiekas ar Slovēnijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā
Boženu Forštnariču Boroji
Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš un Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne tiekas ar Īrijas ārkārtējo un
pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Džimu Henesiju
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Japānas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Mariko Fudži
Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere tiekas ar Horvātijas Republikas premjerministra vietnieci Mariju Pejčinoviču-Buriču
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Ķīnas Tautas politiskās konsultatīvās konferences Nacionālās komitejas
priekšsēdētāja vietnieku Džanu Cjinli

delegāciju vizītes Latvijā, sarīkotas aptuveni 75 dažāda ranga ārvalstu viesu tikšanās ar Saeimas Prezidija, frakciju, komisiju, deputātu grupu locekļiem,
kā arī ar Saeimas Administrācijas vadību.
Parlamenta komisiju un deputātu sadarbības
grupu līmenī Latvijā uzturējās Baltijas valstu un
Ziemeļvalstu (NB8) parlamentu ārlietu komisiju
vadītāji, Rumānijas parlamenta Nacionālās drošības komisija, Beļģijas Karalistes, Ēģiptes Arābu Republikas, Grieķijas Republikas, Japānas un Itālijas
Republikas parlamentu delegācijas.
2018. gadā organizētas 10 Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizītes ārvalstīs: Ķīnas
Tautas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas
Republikā, Uzbekistānas Republikā, Ukrainā, Moldovas Republikā, Islandē un Turcijas Republikā:
• no 6. līdz 13. janvārim Saeimas priekšsēdētāja un pārējo Baltijas valstu un Ziemeļvalstu
(NB8) parlamentu augstākās amatpersonas
apmeklēja Ķīnu;
• no 28. februāra līdz 3. martam Saeimas
priekšsēdētāja Moldovā piedalījās starpparlamentārajā konferencē Gruzija, Moldova un
Ukraina: Austrumu partnerība un pašreizējie
drošības izaicinājumi;
• 10. un 11. martā Saeimas priekšsēdētāja uzturējās Lietuvā, kur piedalījās Lietuvas neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītajos
pasākumos;
• no 13. līdz 19. aprīlim Saeimas priekšsēdētāja
uzturējās Uzbekistānā oficiālās vizītes ietvaros. Tā bija atbildes vizīte, jo pagājušajā gadā
Uzbekistānas parlamenta Senāta priekšsēdētājs Nigmatilla Juldaševs bija vizītē Latvijā;
• 23. un 24. aprīlī Saeimas priekšsēdētāja piedalījās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu
parlamentu spīkeru sanāksmē Igaunijas
29

galvaspilsētā Tallinā un atklāja Eiropas drošībai un aizsardzībai veltīto diskusiju bloku;
• no 15. līdz 18. maijam Saeimas priekšsēdētāja un Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar
Ukrainas parlamentu vadītājs Ainārs Mežulis, kā arī grupas deputāti Aleksejs Loskutovs
un Edvīns Šnore uzturējās Ukrainā oficiālās
vizītes ietvaros. Saeimas priekšsēdētāja tikās
ar Ukrainas parlamenta priekšsēdētāju Andriju Parubiju, prezidentu Petro Porošenko,
premjerministru Volodimiru Groismanu, kā
arī ārlietu ministru Pavlo Kļimkinu;
• 6. jūlijā Saeimas priekšsēdētāja bija vizītē Lietuvā, kur tikās ar Lietuvas parlamenta priekšsēdētāju Viktoru Pranckieti un apmeklēja Lietuvas Dziesmu svētku noslēguma koncertu;
• no 16. līdz 20. jūlijam Saeimas priekšsēdētāja piedalījās Baltijas valstu un Ziemeļvalstu
(NB8) parlamentu priekšsēdētāju konferencē
Islandē un Islandes neatkarības un suverenitātes simtgades svinībās Tingvelirā;
• no 8. līdz 11. oktobrim Saeimas priekšsēdētāja uzturējās Turcijā, kur piedalījās 3. Eirāzijas
valstu parlamentu priekšsēdētāju konferencē
Ekonomiskā sadarbība, vide un ilgtspējīga attīstība Eirāzijā;
• 26. oktobrī Saeimas priekšsēdētāja piedalījās
Baltijas Asamblejas 37. sesijā Viļņā, Lietuvā.
Deputātu grupu pārstāvji pārskata gadā devās
ārvalstu vizītēs un piedalījās šādos pasākumos: deputātu grupas sadarbībai ar Ķīnas parlamentu delegācija
darba vizītē apmeklēja Ķīnu (23.–31. augustā); deputātu grupas sadarbībai ar Francijas parlamentu vadītājs Edvards Smiltēns darba vizītē apmeklēja Franciju,
kur piedalījās Baltijas valstu simtgadei veltītā kolokvijā
(19.–20. martā); deputātu grupas sadarbībai ar Lietuvas parlamentu delegācija vizītē apmeklēja Lietuvu
30
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Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece vizītē Uzbekistānā tiekas ar Uzbekistānas ārlietu ministru Abdulazizu Kamilovu
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece Ukrainā apmeklē militārā konflikta skarto Doņeckas apgabala teritoriju
Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces oficiālā vizīte Ukrainā, preses konference ar Ukrainas parlamenta priekšsēdētāju Andriju Parubiju
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece kopā ar citu NB8 valstu parlamentu spīkeriem kopīgās vizītes ietvaros Ķīnā tiekas ar Ķīnas Nacionālā
tautas kongresa Pastāvīgās komitejas priekšsēdētāju Džanu Dedzjanu
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece Kišiņevā, Moldovā, piedalās starpparlamentārajā konferencē Gruzija, Moldova un Ukraina: Austrumu
partnerība un pašreizējie drošības izaicinājumi
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece Reikjavīkā, Islandē, piedalās Baltijas un Ziemeļvalstu (NB8) parlamentu spīkeru gadskārtējā konferencē
Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere darba vizītē Berlīnē piedalās Vācijas parlamenta – Bundestāga – rīkotā diskusijā par
Baltijas valstu drošības stiprināšanu
Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla Lietuvas galvaspilsētā Viļņā atklāj Latvijas valsts simtgadei veltītos svinīgos pasākumus

(6. jūlijā); deputātu grupas sadarbībai ar Šveices parlamentu loceklis Veiko Spolītis piedalījās Baltijas valstu
simtgadei veltītā svinīgā pasākumā Bernē (15.–16. jūnijā); deputātu grupas sadarbībai ar Ukrainas parlamentu vadītājs Ainārs Mežulis un loceklis Edvīns Šnore darba vizītē apmeklēja Ukrainu (21.–25. augustā).
Saeimu vizītēs apmeklēja šādas ārvalstu deputātu grupas: Ēģiptes Arābu Republikas parlamenta Pārstāvju palātas Ēģiptes – Latvijas parlamentu sadraudzības grupa (8.–13. maijā); Grieķijas Republikas
parlamenta deputātu grupas sadarbībai ar Latvijas
parlamentu delegācija (19.–20. jūnijā); Beļģijas –
Baltijas parlamentu sadraudzības grupas delegācija
(27. martā); Ukrainas parlamenta sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu vadītāja Oleksandra Kodolas vadītā delegācija (16. jūlijā). Deputātu grupas
sadarbībai ar Šveices parlamentu vadītāja Inese Lībiņa-Egnere tikās ar Šveices parlamentāriešu grupas
Pro Baltikum delegāciju (4. septembrī).
Lai sniegtu atbalstu Saeimas deputātiem starptautiskās sadarbības ietvaros, tika nodrošināta visu
nepieciešamo dokumentu un materiālu rakstveida
un mutvārdu tulkošana latviešu, angļu, franču un
krievu valodā. Izmantojot ārpakalpojumu, nodrošināta rakstveida un mutvārdu tulkošana arī vācu,
lietuviešu, igauņu u. c. valodās. Rakstveida tulkojumu apjoms 2018. gadā bija 1928 lpp. Apjomīgākie tulkojumi sagatavoti no latviešu valodas angļu
valodā (956 lpp.) un no angļu valodas latviešu valodā (603 lpp.). Būtisku apjomu veidoja ar Baltijas
Asamblejas darbu saistīto dokumentu tulkojumi,
piemēram, ikgadējie rekomendāciju izpildes pārskati (183 lpp.). Tika nodrošināts sinhronais un secīgais
tulkojums, deputātiem tiekoties ar ārvalstu viesiem,
ekspertiem un ārvalstu vēstniekiem, kā arī ārvalstu
viesu oficiālo vizīšu laikā, Latvijas simtgades svinībām veltītajos pasākumos, Saeimas ikgadējās ārlietu
debatēs, konferencēs, diskusijās u. c. pasākumos.

4.2. DELEGĀCIJAS
STARPTAUTISKAJĀS
ORGANIZĀCIJĀS
Darbojoties starptautiskajās organizācijās, Saeimas deputāti var iesaistīties kā reģionālu, tā arī
globālu jautājumu risināšanā. Aktuāli bijuši ne tikai
tādi jautājumi kā Baltijas valstu drošība un aizsardzība, pārtikuša un ekonomiski vienota reģiona izveides nepieciešamība, elektrosistēmu sinhronizācija ar Eiropas tīkliem, kopīgās aktivitātes tūrisma
nozarē, bet arī transatlantiskā drošība, informatīvā
drošība, prasme atpazīt hibrīdkara elementus, dzimumu līdztiesības jautājumi, ilgtspējīgas attīstības
mērķu sasniegšana, tīrās enerģijas pakete, nodarbinātības jautājumi, jauniešu mobilitātes programmas, viņu izglītība un iesaiste politiskajos procesos.
Arvien aktīvāk deputāti iesaistās viedokļu apspriešanā, veidojot reģionālās koalīcijas starpparlamentārajās organizācijās, īpaši Baltijas valstu un
Ziemeļvalstu (NB8) formātā. Šā procesa mērķis ir
censties ietekmēt starpparlamentāro un starptautisko organizāciju lēmumus un citus dokumentus jau
to tapšanas procesā. Arvien intensīvāk un mērķ
tiecīgāk tiek saskaņotas Baltijas valstu pozīcijas ES
darba kārtības jautājumos.
Saeima ir vairāku starpparlamentāro organizāciju dalībniece. 2018. gadā 12. Saeimai bija delegācijas šādās starptautiskajās organizācijās: Baltijas
Asamblejā (BA), Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārajā asamblejā (EDSO  PA),
Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā
(EP PA), Vidusjūras Savienības Parlamentārajā
asamblejā (VS PA), NATO Parlamentārajā asamblejā (NATO PA), Starpparlamentu savienībā (SPS), kā
arī Saeimas Prezidija apstiprināts pārstāvis sadarbībai ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) globālo parlamentāro tīklu.

2018. gadā 13. Saeimā tika nodibinātas delegācijas šādās starptautiskajās organizācijās: Baltijas
Asamblejā (BA), Baltijas jūras parlamentārajā konferencē (BJPK), Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārajā asamblejā (EDSO PA),
Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā
(EP PA), Vidusjūras Savienības Parlamentārajā
asamblejā (VS PA), NATO Parlamentārajā asamblejā (NATO PA) un Starpparlamentu savienībā (SPS).
Baltijas Asambleja (BA) ir starpparlamentāra
organizācija, kas nodrošina Igaunijas Republikas,
Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas parlamentu sadarbību. BA struktūrā ietilpst BA Prezidijs
un piecas pastāvīgās komitejas.
2018. gadā Lietuvas prezidentūras BA organizācijas vadmotīvs bija: Kopā. Stipri. Vienoti. BA
ikgadējā sesija risinājās 25.–26. oktobrī Viļņā. Parlamentārieši diskutēja par Baltijas valstu reģionālās
drošības stratēģiju, kā arī kopējo gāzes un elektroenerģijas tirgu. Tāpat sprieda par alkohola patēriņa
mazināšanas politiku Baltijā un ātrgaitas dzelzceļa
projekta Rail Baltica attīstību. Darba kārtībā bija arī
jautājumi par ciešāku sadarbību kultūras jomā, kas
saistīti ar Baltijas Kultūras fonda izveidi.
Arī 2018. gadā tika pasniegtas BA balvas literatūrā, mākslā un zinātnē. Vērtējot BA balvas kandidātus, starptautiska žūrija nolēma 2018. gada balvu
literatūrā piešķirt rakstniecei Gundegai Repšei par
vēsturiskās romānu sērijas Mēs. Latvija, XX gadsimts
ideju, koncepciju un kuratores darbību 13 romānu
izdošanā, kā arī par romānu “Bogene” kā vienu no
šīs sērijas darbiem. BA balvu mākslā saņēma baletdejotāja Jurgita Droņina no Lietuvas. Viņa godināta
kā viena no visaugstāk novērtētajām 21. gadsimta
sākuma baleta māksliniecēm, un akcentēts viņas
izcilais sniegums, uzstājoties visā pasaulē. Savukārt
balvu zinātnē piešķīra pētniecei Elsai Heinsalu no
Igaunijas, izceļot viņas nozīmīgo ieguldījumu kom31

plekso sistēmu un stohastisko procesu teorijas attīstībā. Tika pasniegta arī Baltijas Inovācijas balva, ko
saņēma uzņēmums Light Conversion no Lietuvas.
Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārā Asambleja (EDSO PA) nodrošina saikni starp EDSO dalībvalstu valdībām un šo
valstu vēlētajiem pārstāvjiem. Svarīgākie EDSO PA
mērķi norādīti tās Procedūras noteikumos.
2018. gadā delegācijas locekļi piedalījās divu
EDSO PA sesiju darbā (ziemas sesijā Vīnē un vasaras sesijā Berlīnē). 2018. gada janvārī Norvēģijā
un maijā Zviedrijā notika EDSO PA Ziemeļvalstu
un Baltijas valstu (NB8) delegāciju sadarbības sanāksmes, lai saskaņotu viedokļus pirms sesijām un
Pastāvīgās komitejas sēdēm.
Eiropas Padomes Parlamentārā Asambleja
(EP PA) ir viena no Eiropas Padomes lielākajām un
redzamākajām institūcijām, kas savās sesijās regulāri pulcē Eiropas Padomes dalībvalstu parlamentāriešus. Eiropas Padome šobrīd apvieno 47 Eiropas
valstis. Padomes mērķis ir aizsargāt cilvēktiesības,
parlamentāro demokrātiju un tiesiskumu, panākt
dalībvalstu sociālo un tiesisko standartu vienotību,
veicināt izpratni par Eiropas identitāti, tās vērtībām, aptverot dažādās Eiropas tautu kultūras.
2018. gadā delegācijas locekļi piedalījās četrās
EP PA sesijās Strasbūrā, vairāk nekā 20 komiteju
sēdēs (ārpus sesijām), pārstāvēja EP PA oficiālajās
delegācijās parlamenta vēlēšanu novērošanā vai
piedalījās kā eksperti dažādās konferencēs, semināros. Jūnijā sesijas laikā Baltijas valstu delegācijas
organizēja Baltijas valstu dibināšanas simtgadei veltītu pasākumu.
NATO Parlamentārā Asambleja (NATO PA)
ir konsultatīva starpparlamentāra organizācija, kas
nodrošina demokrātisku kontroli pār bruņotajiem
spēkiem un veido informatīvo un skaidrojošo tiltu
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Baltijas Asamblejas balvu literatūrā saņem rakstniece Gundega Repše
Baltijas Asamblejas Prezidijs tiekas ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu priekšsēdētājiem
3 NATO PA Latvijas delegācijas vadītāja Ojāra Ērika Kalniņa tikšanās ar NATO ģenerālsekretāra vietnieci Rozu Gotemelleri
4 Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas (EPPA) Latvijas delegācija Strasbūrā piedalās pieņemšanā par godu
triju Baltijas valstu simtgadei
2

starp NATO un sabiedrību, tādējādi sekmējot sabiedrības atbalstu alianses politikai.
NATO PA sesijas laikā Halifaksā Ivans Klementjevs saglabāja Ekonomikas un drošības komitejas priekšsēdētāja amatu (tika pārvēlēts); Ojārs
Ēriks Kalniņš beidza pildīt Politiskās komitejas
priekšsēdētāja amata pienākumus. Saeimas deputāti pildīja arī Ukrainas–NATO Starpparlamentārās

padomes locekļu pienākumus, šajā padomē Aleksandrs Kiršteins tika ievēlēts no Drošības civilās dimensijas komitejas un Ivans Klementjevs – no Ekonomikas un drošības komitejas. 2018. gadā notika
šīs padomes sēde Odesā (4.–7. martā).
Vidusjūras Savienības Parlamentārā Asambleja (VS PA) ir konsultatīva starpparlamentāra
organizācija, kas izveidota Barselonas procesa re-

zultātā, lai stiprinātu Eiropas un Vidusjūras valstu
partnerības parlamentāro dimensiju, kā arī veicinātu dažādu kultūru, tautu un civilizāciju dialogu
un savstarpējo sapratni. VS PA mērķis ir apturēt
vardarbību, panākt mieru, drošību un stabilitāti reģionā, īstenot nepieciešamās politiskās, sociālās un
ekonomiskās reformas, apkarot terorismu, fundamentālismu un organizēto noziedzību.
VS PA Latvijas delegācijas locekļi pārskata
gadā piedalījās divās VS PA komiteju sēdēs (Strasbūrā un Kaljāri), kā arī VS PA sesijā Kairā (28. un
29. aprīlī). VS PA galvenie temati 2018. gadā bija
migrācijas ekonomiskais, politiskais un sociālais
aspekts; migrācijas politikas veidošana un ieviešana; bēgļu krīze reģionā un iespējamie risinājumi;
nodarbinātības un bezdarba jautājumi Vidusjūras
reģionā; jauniešu mobilitātes programmas Vidusjūras reģionā; ilgtspējīga attīstība un jaunas darba
iespējas Vidusjūras reģionā; reģionālā sadarbība
Vidusjūras reģionā.
Starpparlamentu savienība (SPS) ir pasaules
parlamentu organizācija – plašākais dažādu politisko sistēmu parlamentāriešu forums, kas dod
iespēju vērot, vērtēt un ietekmēt pasaules politikas virzību. SPS uzdevums ir stiprināt pasaulē demokrātiju un mieru, veicināt ilgtspējīgu attīstību
un sekmēt sadarbību starp tautām un kultūrām
politiskā dialoga ceļā. Tās sastāvā 2018. gadā bija
178 dalībvalstis un 12 asociētie biedri. SPS darbojas četras pastāvīgās komitejas.
Latvijas nacionālās grupas locekļi 2018. gadā
Ženēvā (Šveice) piedalījās divās SPS asamblejās –
pavasara (no 24. līdz 28. martam) un rudens (no
14. līdz 18. oktobrim).
Tradicionāli paralēli SPS sesijām notiek Ģenerālsekretāru asociācijas (ASGP) sesijas, kurās piedalās Saeimas Administrācijas ģenerālsekretārs.

Latvijas delegācija piedalījās Lietuvas parlamenta rīkotajās piecu valstu – Igaunijas, Latvijas,
Lietuvas, Polijas un Somijas – svinībās par godu to
simtgadēm ANO ēkā Ženēvā. SPS nacionālās grupas vadītājs Gundars Daudze uzsvēra šī pasākuma simbolisko vērtību, atgādinot cenu, kādu mēs,
baltieši, maksājām par savu brīvību, mācības, ko
guvām pēc 1940. gada, kā arī sasniegumus un privilēģijas, ko baudām tagad, kad esam gan ES, gan
NATO dalībvalstis.
Deputātu darbība starptautiskajās organizācijās ir nozīmīga, jo:
• sekmējusi Latvijas tēla veidošanu un Latvijas
popularizēšanu Eiropā un pasaulē;
• veicinājusi tādu Latvijas ārpolitisko mērķu
īstenošanu kā aktīva līdzdalība ES, NATO,
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), sabiedroto izpratne par iespējamiem Baltijas valstu apdraudējumiem;
• ļāvusi Latvijai nodot savu demokrātisko reformu pieredzi ES Austrumu partnerības
valstīm kā divpusējās sadarbības formātos, tā
arī BA sadarbojoties ar Gruzijas, Ukrainas,
Azerbaidžānas un Moldovas (GUAM) Parlamentāro asambleju;
• stiprinājusi Latvijas nozīmi starptautiskajā
politikā (regulārs atbalsts Austrumu partnerības valstīm, īpaši Ukrainai un Gruzijai, aktīva
deputātu darbība starpparlamentāro organizāciju ietvaros (vadošu amatu ieņemšana,
skaidrošana, lobēšana, uzmanības pievēršana
faktiem, iespējamo risinājumu piedāvāšana));
• iezīmējusi nākotnes sadarbības projektus
(Saeima 1. februārī atbalstīja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
(OECD) Parlamentārā tīkla sanāksmes rīkošanu Rīgā 2021. gadā).

4.3. 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,
kādā Saeima realizē valsts reprezentācijas funkciju
un veicina valstu sadarbību.
Deputātu grupas attīsta sakarus ar citu valstu
parlamentu deputātiem. Deputātu grupas ir arī
publiskās diplomātijas medijs, ar kura palīdzību
Saeimas deputāti tikšanās laikā prezentē Latvijas
nostāju, kā arī pauž savu, pārstāvētās komisijas vai
frakcijas viedokli par dažādiem jautājumiem.
Sadarbības grupu dalībniekus aicina piedalīties
arī valsts augstāko amatpersonu oficiālajās vizītēs,
Saeimas priekšsēdētājas ārvalstu vizītēs un sarunās ar
ārvalstu augstākajām amatpersonām: deputātu grupas sadarbībai ar Ukrainas parlamentu vadītājs Ainārs Mežulis un grupas deputāti Aleksejs Loskutovs
un Edvīns Šnore piedalījās Saeimas priekšsēdētājas
Ināras Mūrnieces oficiālajā vizītē Ukrainā no 15. līdz
18. maijam; deputātu grupas sadarbībai ar Nīderlandes parlamentu vadītājs Aleksejs Loskutovs piedalījās Saeimas priekšsēdētājas sarunā ar Viņa Majestāti
Nīderlandes karali Vilemu Aleksandru 11. jūnijā.
Deputātu grupu sadarbības formāts tiek izmantots arī likumdošanas pieredzes iegūšanai, divpusējās un reģionālās sadarbības veicināšanai, interešu aizstāvībai starptautiskajās organizācijās un
nepieciešamo sabiedroto meklēšanai.
16. janvārī tika organizēta videokonference,
kurā piedalījās gan Saeimas, gan Izraēlas parlamenta savstarpējās sadraudzības deputātu grupas.
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Viens no sadarbības formātiem, ko atbalsta deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar citu valstu
parlamentiem, ir starptautisko stipendiju programmas. Starptautiskās parlamentu stipendiju (IPS)
programmas ietvaros no 3. līdz 28. septembrim
Saeimā stažējās divi vācu studenti. Jaunieši iepazina deputātu darbu, iziedami praksi pie deputātu
grupas sadarbībai ar Vācijas parlamentu vadītāja
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vietnieces Ineses Lībiņas-Egneres un šīs deputātu
grupas locekļa Igora Pimenova.
2018. gadā 12. Saeimas deputāti darbojās 71 deputātu grupā sadarbībai ar citu valstu parlamentiem.
Skaitliski lielākās bija deputātu grupas sadarbībai
ar Uzbekistānas parlamentu (56 deputāti), Gruzijas
parlamentu (42 deputāti), Tadžikistānas parlamentu
(40 deputāti) un Ķīnas parlamentu (35 deputāti).

13. Saeimā pārskata gadā tika nodibinātas
19 deputātu grupas sadarbībai ar citu valstu parlamentiem. Skaitliski lielākās ir deputātu grupas
sadarbībai ar Ķīnas parlamentu (44 deputāti), Ukrainas parlamentu (43 deputāti), Polijas parlamentu (42 deputāti), Izraēlas parlamentu (36 deputāti),
Somijas parlamentu (33 deputāti) un Japānas parlamentu (30 deputāti).

5.

SABIEDRISKI NOZĪMĪGI
PASĀKUMI SAEIMĀ

Lai veicinātu parlamenta atvērtību, 2018. gadā
Saeimā tika rīkotas vispusīgas konferences un diskusijas par aktuāliem tematiem, informatīvi izglītojoši pasākumi jauniešiem, kā arī virkne svinīgu un
sociāli nozīmīgu pasākumu un akciju.

5.1. TEMATISKAS KONFERENCES
UN DISKUSIJAS
Lai apspriestu augstskolu plānotos pasākumus
pedagogu izglītības modernizācijai, 23. februārī
notika praktiskā konference Augstskolu pasākumi
pedagogu izglītībai konceptuāli jaunā kvalitātē Latvijas ilgtspējīgai attīstībai. To rīkoja Ilgtspējīgas attīstības komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
2. martā notika konference Skola, kādu to vēlamies. Tās mērķis bija diskutēt par izglītību mazākumtautību skolās un veicināt dialogu par vienotu
vispārējās izglītības telpu. Ar šo konferenci tika
noslēgts mazākumtautību skolām veltīto diskusiju
cikls, un to organizēja Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sadarbībā ar Neatkarīgo izglītības
biedrību un Britu padomi Latvijā.
Lai diskutētu par Baltijas valstu aktualitātēm
Eiropas Savienības (ES) nākotnes attīstības scenāriju kontekstā, 23. martā tika organizēta starptautiska
konference Baltijas ES sarunas, 2018: vai Eiropa ir
atguvusies?. To organizēja Eiropas lietu komisija sadarbībā ar Latvijas Ārpolitikas institūtu un Eiropas
Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Pirmā sesija bija
veltīta ES jaunajam veidolam, savukārt otrajā sesijā
klātesošie diskutēja par ES budžetu pēc Apvienotās
Karalistes izstāšanās no ES jeb Brexit. Konferencē
notika arī trīs paralēlās diskusijas. Pirmajā uzmanības centrā bija jautājums par migrācijas krīzi;
otrajā – jautājums par Eiropas aizsardzību; trešajā
notika diskusijas par transportu un infrastruktūru
36
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Baltijas ES sarunas, 2018: vai Eiropa ir atguvusies?
Saeimā notiek praktiskā konference Augstskolu pasākumi pedagogu izglītībai konceptuāli jaunā kvalitātē Latvijas ilgtspējīgai attīstībai
Konference Atbalsta sistēma pedagogiem: sociālais dialogs izglītības politikas kontekstā
Saeimas namā notiek Saeimas un nevalstisko organizāciju forums Valsts esam mēs!
Diskusija Saeima cilvēkiem ar invaliditāti

Eiropas savienojamības kontekstā. Pasākuma noslēgumā dalībnieki sprieda par Eiropas vietu globalizētajā pasaulē.
23. maijā notika Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijas (OECD) pētījuma Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā prezentācija un diskusija par komerctiesību attīstību Latvijā. Pasākumu rīkoja Juridiskā komisija
un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisija sadarbībā ar Tieslietu ministriju
un Tiesu administrāciju. Diskusijā par komerctiesību attīstību Latvijā eksperti un sociālie partneri
apsprieda Tieslietu ministrijas vīziju par komerctiesību attīstību, modernu komerctiesību vidi, digitalizāciju, korporatīvo pārvaldību un investoru
tiesībām, kā arī par atbildību un strīdu izšķiršanu.
Lai kopīgi ar augsta līmeņa ekspertiem no Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa (Intergovernmental
Panel on Climate Change, IPCC) diskutētu par klimata pārmaiņām un ar tām saistīto obligāto pasākumu ietekmi uz Latviju, 31. maijā Ilgtspējīgas attīstības komisija organizēja starptautisku semināru.
1. jūnijā notika ikgadējais Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forums. Darbs tika
organizēts trīs paralēlās sesijās. Pirmajā sesijā tika
spriests par iespējām pilnveidot NVO un valsts ie
stāžu dialogu un novērst pastāvošos šķēršļus; otrajā
sesijā – par NVO lomu un atbildību politiskajā procesā un to, vai un kā sabiedriskās organizācijas var
veicināt sabiedrības līdzdalību laikā, kad politiskā
iesaiste ir zema un ir īpaši svarīgi sniegt dažādām
sabiedrības grupām atbalstu un zināšanas, lai uzlabotu iedzīvotāju drošumspēju. Savukārt foruma
trešā sesija bija veltīta sociālās atbildības attīstībai
Latvijā. Pēcpusdienā tika sniegti ziņojumi par katras sesijas darba rezultātiem.
Lai diskutētu par to, kā nodrošināt bērniem
vienlīdzīgas attīstības iespējas un mazināt sociālo

nevienlīdzību un atstumtību, 23. novembrī tika sarīkota konference Bērnu agrīnu attīstību veicinoša
politika un prakse. Konferenci organizēja Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija sadarbībā ar
biedrību Latvijas Bērnu labklājības tīkls un starptautisko bērnu tiesību organizāciju Eurochild.
Atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar
invaliditāti, 3. decembrī tika sarīkota ikgadējā diskusija Saeima cilvēkiem ar invaliditāti. Šogad tā
tika veltīta jautājumiem, kas skar sievietes ar invaliditāti, proti, dzimumu līdztiesībai, reproduktīvajai veselībai un vardarbībai ģimenē un institūcijās.
Diskusiju rīkoja Sociālo un darba lietu komisija un
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības
organizācija SUSTENTO.
7. decembrī notika konference Pedagogu profesionālā atbalsta sistēma: sociālais dialogs izglītības
politikas kontekstā, kurā deputāti un eksperti diskutēja par pašreizējo atbalsta sistēmu un tās pilnveides
iespējām. Konferenci rīkoja Izglītības, kultūras un
zinātnes komisija sadarbībā ar Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrību.
Informācija par parlamentā rīkotajām konferencēm un diskusijām pieejama Saeimas mājaslapas
www.saeima.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība.

5.2. INFORMATĪVI IZGLĪTOJOŠI
PASĀKUMI JAUNIEŠIEM
14. februārī parlamentā risinājās ikgadējais
karjeras izglītības pasākums Ēnu diena, un tajā
piedalījās vairāk nekā 200 skolēnu. Ēnu dienas
dalībnieki iepazina parlamenta ikdienu, sekoja likumdevēja darbam, kā arī ieskatījās parlamenta
darba aizkulisēs. Šajā dienā skolēnus uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, tāpat notika
deputātu, darbinieku un “ēnu” tradicionālā kopīgā
fotografēšanās. Jaunieši varēja apskatīt arī Saeimas

nama telpas, apmeklēt komisiju sēdes un vērot citus
parlamenta pasākumus, tostarp Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētāja
Džona Berkova vizīti Saeimas namā. Turklāt Ēnu
dienas dalībniekiem bija iespēja piedalīties erudīcijas konkursā. Saeima Ēnu dienā iesaistījās jau desmito reizi.
Lai pēc iespējas vairāk jauniešu informētu par
parlamenta projektu Jauniešu Saeima, no 23. līdz
25. februārim parlamenta pārstāvji kopīgi ar Jauniešu Saeimas vēstnešiem piedalījās izstādē Skola
2018. Jauniešu Saeimas stendā bija iespējams uzzināt vairāk par projektu un satikt Jauniešu Saeimas
vēstnešus – bijušos projekta dalībniekus, kas dalījās
savā pieredzē.
13. aprīlī parlamentā uz pasākumu 8. Jauniešu Saeima pulcējās 87 jaunieši. 8. Jauniešu
Saeimas sēžu galvenais temats bija Latvijas nākotnes veidošana. Jauniešu Saeimas deputāti bija
ievēlēti publiskā balsojumā projekta mājaslapā
www.jauniesusaeima.lv. Viņiem šajā dienā bija iespēja iepazīt parlamenta ikdienas darbu – likumu
izstrādes procesu komisijās un Saeimas sēdēs. Jaunie parlamentārieši deva deputāta svinīgo solījumu
un apstiprināja deputātu mandātus, kā arī izveidoja
nozaru komisijas, kurās izstrādāja četru deklarāciju
projektu galīgo redakciju. Komisiju sēžu noslēgumā tika izraudzīti nākotnes politiķa titula ieguvēji, kuri, strādājot nozaru komisijās, bija izrādījuši
īpašu aktivitāti deklarāciju projektu apspriešanā
un pilnveidošanā. Jauniešu Saeimas otrajā sēdē tās
dalībnieki apsprieda sagatavotos deklarāciju projektus, debatēja par tiem un lēma par to apstiprināšanu. Jauniešu Saeimu vadīja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Prezidijs – četri jaunieši,
kuru pieteiktās idejas 8. Jauniešu Saeimas vēlēšanās
guvušas lielāko atbalstu. Jauniešu Saeimas sēdēm
ikviens varēja sekot līdzi tiešsaistē parlamenta mā37

jaslapā www.saeima.lv. 8. Jauniešu Saeima pieņēma
četru nozaru komisijās izstrādātās deklarācijas: par
latviskās identitātes stiprināšanu Latvijā un pasaulē; par jauniešu kritiskās domāšanas veicināšanu
mediju vidē; par vispusīgu jauniešu izglītību, kā arī
par jauniešu iesaisti valsts attīstīšanā. Deklarācijas
parakstīja Saeimas priekšsēdētāja, un tās tika nodotas 12. Saeimas atbildīgajām komisijām, frakcijām
un pie frakcijām nepiederošiem deputātiem, lai deputāti varētu iepazīties ar deklarāciju saturu un apsvērt iespēju tajās paustās idejas aktualizēt Saeimas
komisiju darbā. 8. Jauniešu Saeimas deklarācijas
tika publicētas arī projekta mājaslapā.
2018. gadā teju 400 skolēnu no 17 Latvijas skolām piedalījās skolu programmā Iepazīsti Saeimu,
apvienojot lekciju ar Saeimas nama apskati. Programma jauniešiem piedāvā iespēju interaktīvā veidā uzzināt, kā likumdošanas akti ietekmē viņu dzīvi
un kā viņi paši var ietekmēt Saeimas darbu. Skolu
programmas mērķis ir ieinteresēt jauniešus par politiskajiem procesiem, Saeimu, likumdošanu, deputātu darbu, kā arī plašāk informēt par demokrātiju
un sabiedrības līdzdalību.

5.3. AKCIJAS, PASĀKUMI
UN IZSTĀDES
8. februārī risinājās Latvijas valsts simtgadei
veltīta draudzības spēle hokejā. Saeimas komanda tikās ar Latvijas mūziķu komandu. Spēli atklāja
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Latvijas
Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs
Zigmars Liepiņš.
22. februārī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece parlamentā atklāja Latvijas Tautas saimes grāmatu prezentācijas pasākumu, kura iniciatore bija
biedrība Rīgas aktīvo senioru alianse. Biedrība kopumā izveidojusi piecus sējumus, kas veltīti katram vēs38
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turiskajam novadam un galvaspilsētai – Kurzemei,
Zemgalei, Vidzemei, Latgalei un Rīgai. Ikviens Latvijas iedzīvotājs var šajās grāmatās paust savu stāstu, veltījumu, pārdomas vai attīstības ideju, tādējādi
sveicot Latvijas valsti jubilejā. Latvijas Tautas saimes
grāmatas parlamentā glabājās līdz 1. martam, un ikviens Saeimas deputāts, darbinieks, kā arī parlamenta viesis bija aicināts tajās ierakstīt savu vēstījumu.
24. martā Saeima jau desmito reizi piedalījās
gadskārtējā akcijā Zemes stunda, uz vienu stundu
izslēdzot parlamenta ēku fasāžu apgaismojumu un
tādējādi simboliski apliecinot videi draudzīgu do-

māšanu, kā arī aktualizējot resursu taupīšanas nepieciešamību.
12. aprīlī pie Saeimas nama risinājās pasākums
Asinsdonoru diena un Saeimas deputāti un darbinieki, atzīmējot Pasaules veselības dienu, piedalījās
asins ziedošanas akcijā. Ziedot asinis bija aicināts
ikviens interesents.
9. maijā pie Saeimas nama risinājās Eiropas
dienai veltīts pasākums, kura laikā ar dažādām
jauniešiem paredzētām aktivitātēm tika atzīmēta
Eiropas Savienības (ES) dzimšanas diena. Eiropas
dienai veltītajā pasākumā tika organizētas vairākas

ar Saeimu un ES saistītas radošas aktivitātes. Skolēni kopīgi ar Eiropas lietu komisijas deputātiem
varēja pārbaudīt savas zināšanas, gan atpazīstot ES
valstu simbolus, karogus un populārus apskates
objektus, gan atbildot uz viktorīnas jautājumiem.
Apmeklētājiem bija iespēja arī nofotografēties īpaši
šim notikumam iekārtotā fotostūrītī. Eiropas dienas
pasākums Saeimā tika iekļauts kopējā ES Atvērto
durvju dienas programmā. 2018. gads bija Eiropas
Kultūras mantojuma gads, tāpēc parlaments vēra
durvis Eiropas dienas pasākuma dalībniekiem, ļaujot apskatīt arī Saeimas interjeru. Tāpat, atzīmējot
Eiropas dienu, Saeimas deputāti akcijas Atpakaļ uz
skolu ietvaros tradicionāli apmeklēja skolas visā
Latvijā un to audzēkņiem stāstīja par darbu Saeimā
un Eiropas savienībā.
19. maijā – Muzeju naktī – apmeklētāji ekspozīcijā Pie Latvijas šūpuļa: kas dibināja mūsu valsti?
iepazina Latvijas valsts tapšanas stāstu. Ikviens parlamenta viesis varēja aplūkot animāciju par latviešu
ceļu uz savu valsti un uzzināt leģendu, kas apvij galdu, pie kura notikusi svinīgā valsts proklamēšana.
Ekspozīcijas centrā bija vienīgā vizuālā valsts proklamēšanas liecība – Viļa Rīdzenieka fotogrāfija Latvijas Republikas proklamēšana 1918. gada 18. novembrī Rīgā. Ekspozīcijas apmeklētāji varēja saņemt
īpašas pastkartītes ar zīmīgo fotogrāfiju, kas laika
gaitā kļuvusi par valsts pasludināšanas simbolu. Tāpat ikviens parlamenta apmeklētājs, dodoties īpašā
maršrutā, varēja apskatīt Saeimas nama telpas, tostarp Sēžu zāli. Pasākuma laikā (tāpat kā iepriekšējos gados) Saeimas nama viesiem bija iespēja ierakstīt savu vārdu sarkanbaltsarkanā karoga digitālajā
versijā. To var izdarīt ne vien Muzeju nakts laikā,
bet arī attālināti – no ikvienas vietas pasaulē mājaslapā www.musukarogs.lv. Ekspozīcijas Pie Latvijas
šūpuļa: kas dibināja mūsu valsti? ideja tapusi, Saeimai sadarbojoties ar Latvijas Mākslas akadēmiju un
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Fotokonkursa Es = Latvija uzvarētāji apmeklē Ādažu militāro bāzi
Saeimas deputāti un darbinieki ikgadējā pavasara talkā sakopj Jāņa Čakstes dzimtas māju apkārtni
Saeima piedalās gaismas festivālā Staro Rīga
Ziemassvētku radošā darbnīca pie Saeimas nama
Atvērto durvju diena Saeimā
Latvijas valsts simtgadei veltītā hokeja draudzības spēlē tiekas Saeimas un Latvijas mūziķu komandas
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar diasporas un Latvijas jauniešu vasaras skolas Latvija Aug! dalībniekiem
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Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komiteju.
Ekspozīcijas īstenotāja ir Latvijas Mākslas akadēmijas studente Alise Sondore. Saeimas nams Muzeju
nakts ietvaros apmeklētājiem durvis vēra jau devīto
gadu pēc kārtas, un tajā notiekošais pasākums bija
veltīts Latvijas valsts dibināšanai.
25. maijā Saeimas deputāti, darbinieki, kā arī
8. Jauniešu Saeimas dalībnieki tradicionālās pavasara talkas Dāvana Latvijai ietvaros pie Satversmes sapulces prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājām Auči
labiekārtoja jaunās muzeja ēkas apkārtni. Pavasara
talka ir ikgadēja Saeimas tradīcija, simboliska dāvana Latvijai tās neatkarības atjaunošanas gadadienā.
31. maijā tika atklāta ceļojošā izstāde Zināt! Tas
ir Latvijas dabā, kas veltīta Latvijas zinātniekiem.
Izstāde stāsta par 12 zinātniekiem un viņu sasniegumiem, kas iekļauti Latvijas zinātnes kalendārā
2018. gadam. Kalendāru par godu Latvijas valsts
simtgadei veidojusi Izglītības un zinātnes ministrija
sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu.
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 7. augustā parlamentā tikās ar diasporas pārstāvjiem
un Latvijas jauniešu vasaras skolas Latvija Aug!
dalībniekiem. Vasaras skolu jeb darbnīcu Latvija
Aug! rīko Eiropas Latviešu apvienība sadarbībā ar
Latvijas Jaunatnes pilsētu 2018 – Madonu –, uzsvaru liekot uz pilsonisko iniciatīvu un uzņēmīgumu
kā aktīvas latvietības atslēgu. Diasporas jaunieši un
Madonas novada jaunieši devās ekskursijā pa Saeimas namu un piedalījās sarunā par parlamenta nozīmi valsts politiskajā dzīvē.
Saeima jau vienpadsmito gadu pēc kārtas vēra
durvis apmeklētājiem arī 28. septembrī. Atvērto
durvju dienā ikvienam apmeklētājam bija iespēja
izzināt valsts tapšanas stāstu ekspozīcijā Pie Latvijas
šūpuļa. Saeimu īpaši aktīvi apmeklēja skolu jaunieši,
Rīgas pilsētas viesi un iedzīvotāji. Ekspozīcijas centrā bija Viļa Rīdzenieka fotogrāfija Latvijas Repub40
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Latvijas Tautas saimes grāmatas prezentācija Saeimas namā
Eiropas diena Saeimas namā
3 Latvijas Pensionāru federācijas dāvanas pasniegšana Saeimai valsts simtgadē
4 Muzeju nakts ekspozīcija Pie Latvijas šūpuļa: kas dibināja mūsu valsti? Saeimas namā
5 Asins donoru diena pie Saeimas nama
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likas proklamēšana 1918. gada 18. novembrī Rīgā.
Parlamenta apmeklētāji aktīvi izmantoja iespēju nosūtīt pastkarti ar šo fotogrāfiju saviem tuvajiem uz
jebkuru vietu Latvijā. Par latviešu ceļu uz savu valsti
un to, kā radās apziņa, ka esam viena tauta, kā arī
par notikumiem, kas vainagojās ar Latvijas Republikas proklamēšanu, Saeimas nama viesiem stāstīja
parlamenta darbinieku veidota animācija. Tāpat
parlamenta apmeklētājiem bija iespēja apskatīt Saeimas nama telpas. Turpinot informatīvi izglītojošos projektus, skolēniem šajā dienā tika dota iespēja

iegūt informāciju par parlamenta projektiem, kas
paredzēti jauniešiem, tostarp skolu programmu Iepazīsti Saeimu un projektu Jauniešu Saeima. Atvērto
durvju dienā ikvienam apmeklētājam bija iespēja
piedalīties erudīcijas konkursā, kā arī dažādās aktivitātēs, tostarp akcijā, kas pakārtota aicinājumam
Latvijas dzimšanas dienu svinēt rakstainos cimdos.
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi un Lāčplēša
dienu, kā arī nolūkā veicināt patriotismu un nacionālo apziņu, jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem

bija aicināti piedalīties fotokonkursā Es = Latvija. Konkursam varēja iesūtīt pašu uzņemtas foto
grāfijas, kurās attēlota piederība Latvijai, cildināts
tās dabas skaistums, kultūras daudzveidība, patriotisma tradīcijas un valsts simboli. 1. novembrī
Saeimas namā tika atklāta jauniešu fotokonkursa
uzvarētāju darbu izstāde, sveikti labāko fotodarbu
autori, kā arī pasniedzēji, kuri mudinājuši savus
audzēkņus piedalīties konkursā. Konkursa uzvarētāju darbi bija aplūkojami arī 18. novembrī Latvijas
Nacionālajā teātrī, kur notika Latvijas Republikas
proklamēšanas simtajai gadadienai veltītā Saeimas
svinīgā sēde. Viesojoties parlamentā, jaunieši devās ekskursijā pa Saeimas namu, kā arī apmeklēja
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju, bet pēc tam konkursa uzvarētāji
apmeklēja Ādažu militāro bāzi. Kopumā konkursam 64 autori pieteica 157 darbus. Fotokonkursu
organizēja Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Jaunsardzes un
informācijas centru.
Svinot Latvijas valsts simtgadi, Saeima no
16. līdz 19. novembrim festivāla Staro Rīga 2018
ietvaros aicināja apmeklēt gaismas objektu Pie Latvijas šūpuļa, lai godinātu Latvijas valsts dibinātājus.
Arī šā objekta centrā bija Viļa Rīdzenieka fotogrāfija Latvijas Republikas proklamēšana 1918. gada
18. novembrī Rīgā, kas laika gaitā kļuvusi par mūsu
valsts dibināšanas simbolu. Valsts svētku nedēļā
Saeimas nams tradicionāli bija tērpts svētku rotā –
izgaismots Latvijas valsts karoga krāsās. Saeima festivālā Staro Rīga piedalās jau astoto gadu pēc kārtas.
22. novembrī Latvijas Pensionāru federācija
pasniedza Saeimai dāvinājumu – Latvijas karti, kas
klāta ar adītiem cimdiem. Šos adījumus darinājuši seniori, pensionāru organizāciju biedri no visas
Latvijas.

Saeimas deputāti un darbinieki vienojās tradicionālajā labdarības akcijā, gādājot Ziemassvētku dāvanas bērniem, kuri ārstējas Bērnu klīniskajā
universitātes slimnīcā. Labdarības akcijas noslēgumā 20. decembrī pie Saeimas nama tika atvērta
radošā darbnīca. Saeimas Prezidija locekļi, deputāti
un darbinieki, kā arī ikviens interesents, muzicējot
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas meiteņu korim Vivace, ar gaišām emocijām šefpavāra Raimonda Zommera vadībā apgleznoja piparkūku sirdis un
gatavoja svētku apsveikumus. Šie darinājumi kopā
ar parlamenta sarūpētajām dāvanām ceļoja uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, lai mazajiem pacientiem iedvestu gaišas un siltas domas par ātrāku
izveseļošanos.

5.4. SVINĪGIE PASĀKUMI
Atzīmējot 1991. gada barikāžu atceres 27. gadadienu, 20. janvārī vairākos pasākumos tika pieminēti mūsu valsts neatkarības aizstāvji. Pie Saeimas nama iedegtā ugunskura dalīties atmiņās par
1991. gada notikumiem bija aicināti barikāžu dalībnieki, tālaika politiskie darbinieki un žurnālisti. Uz
tikšanos Saeimā tika aicināti vairāk nekā 170 barikāžu laika mediju pārstāvji, kuri 1991. gadā iesaistījās vēsturisko notikumu atspoguļošanā.
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 25. janvārī, pirms ikgadējām Saeimas ārlietu debatēm,
aicināja Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un
ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču uz tradicionālo svinīgo fotografēšanos pie Zigfrīda Annas Meierovica portreta Saeimas namā. Tādējādi arvien tiek
uzsvērts Latvijas pirmā ārlietu ministra ieguldījums
mūsu valsts izveidē un attīstībā.
Pieminot Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanu un tās pirmo prezidentu Jāni
Čaksti, Latvijas valsts simtgades parlamentārās di-

mensijas pasākumu ietvaros 1. maijā – Satversmes
sapulces sasaukšanas dienā – notika svinīga ziedu
nolikšanas ceremonija Jāņa Čakstes atdusas vietā
II Meža kapos. Pasākumā piedalījās Saeimas Prezidija locekļi un deputāti, Satversmes tiesas tiesneši,
Jāņa Čakstes radinieki, kā arī Augstākās padomes
deputāti, kuri balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.
4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā – Saeima sanāca uz svinīgo sēdi,
kurā uzrunu teica Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece. Sēdē piedalījās Valsts prezidents, bijušie valsts prezidenti, Ministru kabineta locekļi,
Augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, ārvalstu
diplomāti un starptautisko organizāciju pārstāvniecību vadītāji.
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 7. maijā uz Saeimas namu aicināja Latvijas olimpisko
komandu Phjončhana 2018 un Latvijas paralimpiešus, lai pateiktos par augstajiem sasniegumiem
un Latvijas vārda nešanu pasaulē. Ināra Mūrniece
bobslejistiem Oskaram Melbārdim un Jānim Strengam pasniedza Saeimas Prezidija atzinības rakstu,
bet pārējie Latvijas olimpieši un paralimpieši, kā arī
viņu treneri un ārsti saņēma Saeimas priekšsēdētājas atzinības rakstu. Tāpat ar Saeimas priekšsēdētājas atzinības rakstu tika godināta Latvijas Olimpiskā komiteja un Latvijas Paralimpiskā komiteja.
19. jūnijā tika sveikti mācībās sekmīgākie Latvijas Jaunatnes basketbola līgas basketbolisti, labākie treneri un tiesneši, kā arī Valdemāra Baumaņa
kausa ieguvēji.
21. augustā, Latvijas neatkarības faktiskās atjaunošanas gadadienā, parlamentā svinīgā pasākumā Saeimas priekšsēdētāju portretu galerija tika papildināta ar Saeimas priekšsēdētāja vietas izpildītāja
trimdā Jāzepa Rancāna fotogrāfiju. Bīskaps Jāzeps
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Tradicionālā deputātu kopīgā fotografēšanās pie Saeimas nama par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai
Saeimas svinīgā sēde par godu Latvijas Republikas proklamēšanas simtajai gadadienai
Svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai
Saeimas priekšsēdētāja vietas izpildītāja trimdā Jāzepa Rancāna portreta atklāšana Saeimas priekšsēdētāju portretu galerijā
Satversmes sapulces sasaukšanas gadadienai veltītā ziedu nolikšana
Saeimā viesojas barikāžu laika žurnālisti
Svinīgais pasākums par godu Latvijas olimpiskās komandas Phjončhana 2018 un Latvijas paralimpiešu augstajiem sasniegumiem un
Latvijas vārda nešanai pasaulē

Rancāns, 4. Saeimas priekšsēdētāja otrais biedrs,
par Saeimas priekšsēdētāja vietas izpildītāju trimdā
kļuva pēc 4. Saeimas priekšsēdētāja Paula Kalniņa
un Saeimas priekšsēdētāja pirmā biedra Kārļa Pauļuka nāves un okupācijas gados bija viens no redzamākajiem Latvijas valstiskuma nepārtrauktības
principa uzturētājiem. Svinīgajā pasākumā uzrunu
teica Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
Piedalīties aicināti bija Saeimas Prezidija locekļi un
bijušie Saeimas priekšsēdētāji. Pēc Jāzepa Rancāna
portreta atklāšanas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu
katedras vadītājs Jānis Pleps sniedza Jāzepam Rancānam veltītu priekšlasījumu par Saeimas priekšsēdētāja vietas izpildīšanas valstisko nozīmi. Tāpat
parlamentā bija apskatāma Jāzepam Rancānam veltīta izstāde.
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas
simtajai gadadienai Saeima 18. novembrī sanāca uz
svinīgo sēdi Latvijas Nacionālajā teātrī – vietā, kur
pirms simts gadiem tika nodibināta Latvijas valsts.
Uzrunu teica Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Uz sēdi bija aicināts Valsts prezidents, premjerministrs un citi Ministru kabineta locekļi, kā arī
bijušās valsts augstākās amatpersonas un Augstākās
padomes deputāti. Tāpat uz sēdi bija lūgti Eiropas
institūciju, valsts institūciju un pašvaldību pārstāvji, kā arī Saeimas vēlētās amatpersonas, diplomātiskā korpusa, nevalstisko organizāciju un mediju
pārstāvji, kā arī citi viesi.

6.

DIALOGS AR
SABIEDRĪBU

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

6.1. SAEIMAS DARBA
ATSPOGUĻOJUMS
Pārskata periodā sagatavoti 928 paziņojumi
presei, sniedzot informāciju par Saeimas un Saeimas Prezidija darbu, komisiju, apakškomisiju,
parlamenta delegāciju un parlamentārās izmeklēšanas komisiju aktualitātēm, par tikšanos ar ārvalstu
amatpersonām un vizītēm ārvalstīs, kā arī parlamenta organizētajām diskusijām, konferencēm un
citiem pasākumiem.
Paziņojumi presei tiek publicēti Saeimas mājaslapā www.saeima.lv, kā arī nosūtīti nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Daļa
preses relīžu tiek tulkotas un publicētas Saeimas
mājaslapas angļu un franču versijā.
Īpaša uzmanība veltīta tieši vizuālajai komunikācijai, vēstot par parlamenta darbu, aktuālajiem
notikumiem un Latvijas parlamentārisma vēsturi
audiovizuālā veidā. Veidotas animācijas, videostāsti
un infografikas, kas piemērotas konkrētiem komunikācijas kanāliem, it sevišķi sociālajiem medijiem,
un ļauj sasniegt plašāku mērķauditoriju.
2018. gadā Saeimā pastāvīgi bija akreditēts
291 plašsaziņas līdzekļu pārstāvis. Preses dienests
mediju pārstāvjiem nodrošināja iespēju saņemt arī
vienas dienas akreditāciju, terminēto vai speciālo
akreditāciju. 2018. gadā Saeimā notikušas arī preses konferences.
Sava darba atspoguļošanai Saeima izmanto sociālās platformas Facebook, Twitter, Flickr,
44

YouTube un Instagram. Komunikācija sociālajos
tīklos Saeimai ir iespēja uzrunāt to sabiedrības
daļu, kura mazāk izmanto tradicionālos plašsaziņas
līdzekļus, savukārt interesentiem tā ir iespēja uzdot
jautājumus, sniegt komentārus un ieteikumus, tādējādi iesaistoties dialogā ar likumdevēju.
Parlamenta 2017. gadā izveidotajam kontam sociālajā tīklā Facebook pārskata gada beigās
bija vairāk nekā 3000 sekotāju. 2018. gadā Saeima
publicējusi 183 ierakstus un lielāka uzmanība tika
veltīta informācijas sniegšanai vizuāli, tostarp infografikās, animācijās, videosižetos un fotogrāfiju
albumos. Parlamenta kontā 2018. gadā atspoguļoti
seši publiski Saeimas namā notikušie pasākumi –
Ēnu diena, Asinsdonoru diena, Muzeju nakts, Atvērto durvju diena, Staro Rīga 2018 un Ziemassvētku
radošā darbnīca. Visvairāk lietotāju – vairāk nekā
215 tūkstošus – sasniegusi parlamenta sagatavotā
infografika Kā mainīsies sodi par pārkāpumiem ceļu
satiksmē: izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Komunikācija Facebook lapā ļauj sasniegt plašāku auditoriju, nepastarpināti vēstot par jaunāko,
svarīgāko un aktuālāko Saeimā, kā arī palīdz nodrošināt atgriezenisko saikni ar Facebook lietotājiem.
Mikroblogu vietnē Twitter Saeimas kontā publicēto paziņojumu adresē www.twitter.com/jekaba11
sekotāju skaits 2018. gadā sasniedzis teju 17 tūkstošus. To vidū ir gan žurnālisti, gan valsts un pašvaldību iestādes, gan nevalstiskās organizācijas un citi
interesenti. Twitter kontā ceturtdienās no Saeimas
Sēžu zāles operatīvi tiek publicēti ziņojumi par Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem.
Saeimas darbs fotogrāfijās un videomateriālos
atspoguļots interneta vietnēs Flickr un YouTube. Saeimas Flickr kontā www.flickr.com/saeima kopumā
publicēti turpat 43 tūkstoši fotogrāfiju. Tie ir fotomirkļi no Saeimas un komisiju sēdēm, diplomā-

tiskajām vizītēm un citiem pasākumiem. Šeit pieejamas arī 9., 10., 11., 12. un 13. Saeimas deputātu
un visu atjaunotās Latvijas parlamenta sasaukumu
priekšsēdētāju fotogrāfijas, kā arī Saeimas ēku un to
interjera fotoattēli.
YouTube Saeimas videokanālā www.youtube.
com/SaeimaSAB 2018. gadā publicēti teju 120 videosižeti par to, kā Saeimas amatpersonas tiekas
ar ārvalstu viesiem, kā arī par citiem ar parlamenta
darbu saistītiem notikumiem un pasākumiem. Kopumā YouTube kanālā augšupielādēti vairāk nekā
1500 videosižeti. Vispopulārākais video 2018. gadā
bija animācija Ceļā uz brīvību: kā latvieši nodibināja
savu valsti, un tas sasniedzis 3549 skatījumus.
Parlamenta ikdienas darba aizkulisēm fotogrāfijās interesenti var sekot līdzi Saeimas Instagram
profilā https://instagram.com/jekaba11/, un tajā sekotāju skaits 2018. gadā pārsniedzis 1800. Šo iespēju pārsvarā izmanto jaunieši, lai piedalītos dažādos
tematiskos konkursos, kā arī paustu savu viedokli
par parlamenta aktualitātēm. Instagram profilā kopumā publicēts turpat 3900 fotogrāfiju.
Fotogrāfijas un videosižeti par Saeimas darbu
tiek publicēti arī Saeimas mājaslapā, bet jaunākie
fotoattēli tiek regulāri eksponēti monitorā Saeimas
nama vestibilā.
2018. gadā, sanākot 13. Saeimai, tika aktualizēta informācija iepriekš sagatavotajos informatīvajos
materiālos, faktu lapās un infografikās.
Ceturtdienās pēc Saeimas kārtējās sēdes tiek
organizēts radioraidījums Frakciju viedokļi, kurā
Saeimas frakciju deputāti tiešraidē Latvijas Radio
stāsta par sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm.
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Būtiska nozīme Saeimas dialogā ar sabiedrību
ir Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram
(turpmāk – 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.
2018. gadā Centru apmeklējuši 1195 cilvēki un
saņemti 695 zvani pa Saeimas informatīvo tālruni
67087321.
Saeimas deputāti un amatpersonas 2018. gadā
tikās ar 707 apmeklētājiem, bet 2017. gadā – ar 989
apmeklētājiem.

Apmeklētāju un informācijas centra apmeklētāju un saņemto zvanu skaits pa mēnešiem 6. attēls
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6.2. SAEIMAS APMEKLĒTĀJU
SKAITA DINAMIKA

6.3. SAŅEMTIE IESNIEGUMI
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi ikvienam ir tiesības vērsties Saeimā ar iesniegumu.
Iesniegumi tiek pieņemti un izskatīti atbilstoši Saeimas kārtības rullim, Iesniegumu likumam, Valsts
valodas likumam un citiem normatīvajiem aktiem,
kā arī labas pārvaldības principiem. Iesniegumi ir
būtisks informācijas avots, ko Saeimas deputāti, komisijas un frakcijas izmanto savā ikdienas darbā.
2018. gadā Saeimai nevalstiskās organizācijas
un iedzīvotāji iesnieguši 4413 iesniegumus, tostarp
saņemti arī 12 kolektīvie iesniegumi, un katru no
tiem parakstījuši vairāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāju. Lielāko daļu iesniegumu iedzīvotāji parlamentam sūtījuši pa pastu, savukārt vairāk nekā tūkstoš
iesniegumu saņemti elektroniski, kā arī portālā
www.latvija.lv.
Privātpersonas un nevalstiskās organizācijas
iesniegumos parlamentam visbiežāk izteikušas li-

Apmeklētāju tikšanās ar Saeimas deputātiem un amatpersonām
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kumdošanas priekšlikumus valsts pārvaldes un
pašvaldību, izglītības, kultūras un zinātnes, cilvēktiesību, tautsaimniecības, kā arī veselības aizsardzības, nodokļu un juridiskajos jautājumos. Iedzīvotāji pērn pauduši arī viedokļus par aktuāliem
notikumiem valstī, kā arī vērsušies Saeimā ar sūdzībām par valsts, pašvaldību un tiesībaizsardzības
iestāžu darbu.
Izmantojot likumā doto iespēju iesniegt parlamentam kolektīvo iesniegumu, pērn privātpersonas
aicinājušas Saeimu pieņemt Kopdzīves likumu, rast
risinājumu attiecībā uz valsts fondēto pensiju shēmas uzkrājuma mantošanu un bilingvālās izglītības
modeļa saglabāšanu. Tāpat Saeima aicināta saglabāt
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tādu kārtību, ka bērni skolas gaitas uzsāk no septiņu gadu vecuma, rast iespēju automātiski izmaksāt
pārmaksātos nodokļus un nodot zemi uz tās esošo
namu iedzīvotāju īpašumā. Tāpat deputātiem ieteikts nodrošināt iespēju atsaukt atsevišķus deputātus un apturēt uz laiku visu līmeņu pilnvaras tad,
ja deputāts lauž doto zvērestu, nepilda savus solījumus, veic pretvalstisku darbību vai pret viņu ir ierosināta krimināllieta un viņš ar savu darbību grauj
valsts pārvaldes prestižu. Bieži izteikti aicinājumi
atcelt obligātā iepirkuma komponenti un pārskatīt
akciju sabiedrības Sadales tīkls tarifus par elektroenerģijas pārvades un pieslēguma nodrošināšanas
pakalpojumiem, lemt par simtgades svinībām pa-

redzētā finansējuma novirzīšanu onkoloģisko slimību ārstēšanai, atcelt kompensācijas deputātiem,
aizliegt azartspēļu zāles visā Latvijas teritorijā un ieviest tādas izmaiņas Saeimas kārtības rullī un Valsts
kontroles likumā, lai Saeimas budžeta revīziju turpmāk varētu veikt Valsts kontrole.
Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs katru
mēnesi apkopo un sagatavo izskatīšanai Mandātu,
ētikas un iesniegumu komisijas pārskatu par parlamentā saņemtajiem privātpersonu un nevalstisko
organizāciju iesniegumiem. Visi pārskati ir pieejami komisijas mājaslapā. Tāpat birojs katru mēnesi
sagatavo pārskatu par Centra darbu. Tas arī pie
ejams Saeimas mājaslapā.

7.

SAEIMAS DARBA
NODROŠINĀŠANA

7.1. PERSONĀLA VADĪBA
Saeimas personāla vadības jomā 2018. gads ir
zīmīgs ar būtiskām strukturālām, organizatoriskām
un saturiskām izmaiņām, kas īstenotas, lai budžeta
resursu ietvaros turpinātu pilnveidot Saeimas Administrācijas funkciju izpildi, par galveno prioritāti
nosakot efektīvāka Saeimas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskā
modeļa izveidi, e-pārvaldes principu un tehnisko
risinājumu efektīvāku un straujāku ieviešanu Saeimas darba procesos, Saeimas sēžu nodrošinājuma,
dokumentu un arhīva pārvaldības procesu pilnveidošanu, kā arī citu saturisku un organizatorisku uzlabojumu ieviešanu Saeimas struktūrvienību darbā
kopumā.
Vienlaikus veikti pasākumi, kas vērsti uz personāla vadības procesu (darbinieku atlīdzības un motivēšanas sistēmas, personāla plānošanas un atlases,
darbinieku darba izpildes novērtēšanas, personāla
apmācības un attīstības, personāla dokumentu pārvaldības, darba tiesisko jautājumu risināšanas u. c.)
pilnveidošanu, tostarp saistībā ar Vispārīgās datu
aizsardzības regulas1 prasību ieviešanu, 13. Saeimas
darba uzsākšanu 2018. gada 6. novembrī, kā arī
mērķi straujāk integrēt un ieviest personāla vadības
procesos e-pārvaldes principus un risinājumus.

7.1.1. STRUKTURĀLĀS UN
SATURISKĀS IZMAIŅAS SAEIMAS
ADMINISTRĀCIJĀ
Pārskata gadā turpināts 2017. gadā uzsāktais darbs, lai tiktu pabeigta Saeimas Prezidija
2017. gada 2. marta lēmuma Par Saeimas Adminis1
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Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

trācijas reorganizāciju 3. punktā noteiktā uzdevuma – izvērtēt Saeimas Administrācijas vadības un
struktūrvienību funkcijas un sniegt priekšlikumus
par Saeimas Administrācijas struktūras un darba
organizācijas pilnveidošanu – izpilde.
Jaunais Saeimas Administrācijas organizatoriskās struktūras modelis atspoguļots Saeimas organizatoriskās struktūras shēmā (sk. 8. attēlu), kas stājās
spēkā 2018. gada 3. decembrī.
Lēmuma izpilde īstenota pakāpeniski, ņemot
vērā Saeimas Administrācijas funkciju izvērtēšanas
procesā konstatētos prioritāros un budžeta resursu
ietvaros īstenojamos mērķus, tostarp 2018. gada
sākumā veikta Saeimas struktūrvienību funkciju
pārdale, procesu pilnveidošana un izmaiņas amatu sastāvā. Proti, pamatojoties uz Saeimas Prezidija
2018. gada 16. aprīļa lēmumu Grozījumi Saeimas
Prezidija 2016. gada 19. decembra lēmumā “Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību amatu (štatu) saraksts” un 2018. gada 16. aprīļa
lēmumu Grozījumi Saeimas Prezidija lēmumā “Par
Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību amatu katalogu, mēnešalgu grupām un mēnešalgu diapazonu”, ar 2018. gada 1. jūniju:
• veiktas izmaiņas Saeimas drošības biroja
amatu sastāvā, nodrošinot iespēju novirzīt
budžeta resursus informācijas sistēmu efektīvākai integrēšanai Saeimas caurlaižu režīma
īstenošanā jeb Saeimas piekļuves kontroles
sistēmas funkcionalitātes pilnveidošanai, kā
arī citu ar Saeimas drošības pasākumu īstenošanu saistītu funkciju stiprināšanai. Minēto strukturālo izmaiņu rezultātā citstarp
likvidētas divas Caurlaižu režīma dienesta
konsultanta amata vietas, vienlaikus Saeimas
Administrācijas amatu sastāvs papildināts ar
vienu informācijas sistēmas administratora
amata vietu;

• veiktas izmaiņas Saeimas Administrācijas
Ekspluatācijas nodaļas amatu sastāvā, lai
budžeta resursu ietvaros nodrošinātu tai
noteikto funkciju efektīvāku izpildi, tostarp
nodrošinātu ar Saeimas valdījumā esošo
ēku un tām piegulošās teritorijas uzturēšanu, apsaimniekošanu un ekspluatāciju, kā
arī remontdarbiem un būvdarbiem saistītu
projektu kvalitatīvu plānošanu, īstenošanu
un kontroli. Minēto strukturālo izmaiņu rezultātā citstarp likvidētas divas (sanitārtehniķa un elektrisko iekārtu speciālista) amata
vietas un vienlaikus izveidotas divas jaunas
amata vietas – projektu koordinators un būv
inženieris.
Akceptējot pēc Saeimas Administrācijas funkciju izvērtēšanas izstrādātos priekšlikumus, kas vērsti uz Saeimas Administrācijas funkciju, tajā skaitā
informācijas sistēmu pārvaldības, dokumentu un
Saeimas sēžu nodrošinājuma pārvaldības, struktūras un darba organizācijas, pilnveidošanu, Saeimas
Prezidijs ar 2018. gada 22. oktobra lēmumu Par Saeimas Administrācijas nolikuma apstiprināšanu, kā
arī lēmumu Grozījumi Saeimas Prezidija 2016. gada
19. decembra lēmumā “Par Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību amatu (štatu)
sarakstu” un lēmumu Grozījumi Saeimas Prezidija
lēmumā “Par Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību amatu katalogu, mēnešalgu
grupām un mēnešalgu diapazonu” apstiprinājis būtiskas strukturālas, organizatoriskas un saturiskas
izmaiņas Saeimas Administrācijā, nosakot, ka tās
stāsies spēkā ar 2018. gada 3. decembri.
Galvenie šo izmaiņu mērķi ir:
1. Pilnveidot Saeimas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatorisko modeli, lai efektivizētu vadību un
koordināciju informācijas un komunikāci-

2.

3.

4.
5.

jas tehnoloģiju (sistēmas) pārvaldības plānošanā, informācijas sistēmu uzturēšanā,
attīstīšanā, pārvaldībā un pieejamības nodrošināšanā, vienlaikus stiprinot Saeimas
informācijas sistēmu drošību un pārvaldību.
Nodrošināt e-pārvaldes principu un tehnisko risinājumu efektīvāku un straujāku
ieviešanu Saeimas Administrācijas struktūrvienību funkciju īstenošanā (pakalpojumu sniegšanā), lai pilnveidotu Saeimas
Administrācijas struktūrvienību sadarbības un vadības modeli informācijas sistēmu saturiskās un tehniskās uzturēšanas un
modernizācijas procesos un nodrošinātu
tādu informācijas sistēmu funkcionalitāti,
kas sniedz kvalitatīvu atbalstu struktūrvienību darbam un datu drošībai.
Attīstīt Saeimas struktūrvienību nodrošināmo pakalpojumu pieejamību elektroniskajā vidē, tādējādi orientējoties uz budžeta
līdzekļu un resursu ekonomiju.
Pilnveidot Saeimas sēžu nodrošinājuma,
dokumentu un arhīva pārvaldības procesus.
Budžeta resursu ietvaros iepriekš minēto
mērķu sasniegšanai izveidot uz attīstību un
procesu pilnveidošanu vērstu Saeimas Administrācijas struktūru, tostarp:
5.1. Saeimas Administrācijas vadības līmenī nodrošināt atbilstošas kompetences, kas nepieciešamas, lai stiprinātu
atbalstu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un procesu pārvaldībai, kā arī dokumentu un arhīva, un
Saeimas sēžu pārvaldības atbilstošai
īstenošanai un pilnveidošanai;
5.2. pārdalīt Saeimas Administrācijas
struktūrvienību funkcijas tādējādi, lai:

5.2.1. nodrošinātu viena vai vairāku
savstarpēji cieši saistītu funkciju un procesu (Saeimas sēžu
pārvaldības, dokumentu un arhīva pārvaldības, saimnieciskā
nodrošinājuma funkcijas u. c.
funkciju) pārvaldību vienas atbildīgās struktūrvienības ietvaros, līdz ar to efektivizējot darba
plānošanas, organizēšanas, koordinēšanas un attīstības modeli, kā arī panākot savstarpēji koordinētu, saskaņotu, uz procesu
pilnveidošanu vērstu darbu;
5.2.2. mazinātu struktūrvienību nepamatotu
sadrumstalotību,
līdz ar to mazinot riskus, kas
kavē procesu vienotu un efektīvu pārvaldību;
5.2.3. stiprinātu atbalstu Saeimas
darba nodrošināšanai būtisku
funkciju izpildei.
Iepriekš minēto mērķu sasniegšanai, pamatojoties uz Saeimas Prezidija 2018. gada 22. oktobra
lēmumiem, īstenotas kompleksas izmaiņas Saeimas
Administrācijas struktūrā un pārvaldības modelī:
• Mainīts Saeimas Administrācijas vadības
modelis (sk. 8. attēlu – Saeimas organizatoriskās struktūras shēma) – likvidēta Saeimas
Administrācijas Saeimas Kancelejas direktora amata vieta, vienlaikus izveidojot Saeimas
Administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju direktora amata vietu, tādējādi vadības līmenī nodrošinot atbilstošas
kompetences, kas nepieciešamas, lai stiprinātu atbalstu informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju un procesu pārvaldībai. Attiecīgi mainīts Saeimas Administrācijas vadības

kompetenču sadalījums – Saeimas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu
un Saeimas sēžu pārvaldības funkcija nodota
Saeimas Administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju direktora pārraudzībā, Saeimas Administrācijas izpilddirektoram papildus nodota noliktavas pārvaldības
funkcija, paplašinātas Saeimas Administrācijas juridiskā direktora atbildības jomas, nododot viņa pārraudzībā Saeimas dokumentu
pārvaldības (lietvedības un arhīva) funkciju.
• Reorganizētas Saeimas Administrācijas
struktūrvienības – Stenogrammu nodaļa,
Dokumentu nodaļa, Informācijas nodaļa,
Ekspluatācijas nodaļa un Publisko iepirkumu nodaļa, pārdalot to funkcijas un tādējādi
mainot un efektivizējot līdzšinējo Saeimas
dokumentu pārvaldības, Saeimas sēžu nodrošinājuma, komunikācijas tehnoloģiju un
noliktavas pārvaldības modeli.
• Likvidētas Saeimas struktūrvienību apakšstruktūrvienības, tādējādi novēršot struktūras sadrumstalotību un mazinot riskus, kas
kavē procesu vienotu un efektīvu organizēšanu, koordinēšanu un vadību.
• Mainīts struktūrvienību amatu sastāvs un
amatu funkcijas (piemēram, Saeimas drošības birojā likvidēta apakšstruktūrvienība
“Caurlaižu režīma dienests” un tās vadītāja
amats, bet izveidota vecākā informācijas sistēmas administratora amata vieta, mainītas
Caurlaižu režīma dienesta informācijas sistēmas administratora amata funkcijas, likvidēts Tehnikas nodaļas Dokumentu kopēšanas biroja vadītāja, Stenogrammu nodaļas
Datorizētās dokumentu apstrādes biroja vadītāja, Dokumentu lietvedības vadītāja amata vieta un veiktas citas izmaiņas).
49

Saeimas organizatoriskās struktūras shēma

8. attēls
SAEIMAS DEPUTĀTI
SAEIMAS PREZIDIJS
Saeimas priekšsēdētājs
Saeimas
priekšsēdētāja
biedrs

Saeimas
priekšsēdētāja
biedrs

Saeimas
sekretārs

Saeimas
sekretāra
biedrs

FRAKCIJAS

Deputātu
palīgi

Frakciju
darbinieki

KOMISIJAS

Saeimas Administrācijas
ģenerālsekretārs

Informācijas un
komunikācijas
tehnoloģiju direktors
Informācijas un
komunikācijas
tehnoloģiju
nodaļa

Izpilddirektors

Saeimas Prezidija
locekļu biroji

Juridiskā atbalsta
nodaļa

Tehnikas
nodaļa

Saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļa

Publisko
iepirkumu nodaļa

Saeimas sēžu
nodrošinājuma
nodaļa

Autobāze

Personāla
nodaļa

Protokola nodaļa

Saeimas
drošības birojs

Dokumentu
pārvaldības
nodaļa
Arhīvs
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Komisiju darbinieki

Juridiskais
direktors

Finanšu
nodaļa

Stenogrammu
un tulkošanas
nodrošinājuma
dienests

Saeimas biroji

SAEIMAS ADMINISTRĀCIJA
SAEIMAS DARBINIEKI

Kopumā būtiski mainītas amata funkcijas vairāk nekā desmit darbiniekiem, savukārt vairāk nekā
simt darbiniekiem mainīta amata padotība vai vieta Saeimas Administrācijas struktūrā, kā arī darba
līguma ietvaros precizēti amata pienākumi Darba
likuma 56. panta pirmās daļas kārtībā. Tas attiecas
uz Saeimas Administrācijas Informācijas nodaļas,
Tehnikas nodaļas, Ekspluatācijas nodaļas, Stenogrammu nodaļas, Dokumentu nodaļas un Publisko
iepirkumu nodaļas darbiniekiem.
Pilnveidojot Saeimas struktūrvienību darba saturu, pārdalot amatu funkcijas un veicot strukturālās
un saturiskās izmaiņas, pārskata gadā izstrādāti jauni,
kā arī pilnveidoti un attiecīgi grozīti kopumā 104 Saeimas struktūrvienību darbinieku amatu apraksti,
tajā skaitā 65 amatu apraksti saistībā ar 2018. gada
oktobrī veiktajām strukturālajām izmaiņām Saeimas
Administrācijā. Tādējādi attiecībā uz konkrētiem
amatiem ir precīzi un skaidri formulēti pienākumi,
prasības, kompetences, tiesības un atbildība.
2018. gada novembrī un turpmākajā periodā
apjomīgas izmaiņas notikušas arī Saeimas Prezidija locekļu biroju darbinieku, frakciju darbinieku un
Saeimas deputātu palīgu personālsastāvā. Līdz ar
12. Saeimas pilnvaru izbeigšanos un jaunievēlētās
13. Saeimas sanākšanu darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 12. Saeimas Prezidija locekļu biroju darbiniekiem, visiem 12. Saeimas frakciju darbiniekiem
un deputātu palīgiem sakarā ar darba līguma termiņa izbeigšanos un nodibinātas ar 13. Saeimas Prezidija locekļu biroju darbiniekiem, 13. Saeimas deputātu palīgiem un 13. Saeimas frakciju darbiniekiem.

7.1.2. DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS UN
MOTIVĒŠANAS SISTĒMAS PILNVEIDE
Būtiska 2018. gada prioritāte darbinieku atlīdzības un motivēšanas sistēmas īstenošanā bija Sa-

eimas kā darba devējas konkurētspējas saglabāšana
darba tirgū, tostarp spēja budžeta resursu ietvaros
noturēt un piesaistīt profesionālus un kompetentus,
uz attīstību vērstus darbiniekus noteiktās darba tirgū pieprasītās, Saeimas darba nodrošināšanai nozīmīgās profesijās (informācijas tehnoloģiju, datu
aizsardzības, tiesību zinātņu u. c. jomās) un motivēt
darbiniekus pilnveidot darba sniegumu, kā arī ierobežoto resursu ietvaros meklēt risinājumus atlīdzības un motivēšanas sistēmas pilnveidošanai.
Šajā nolūkā veikti pasākumi, lai pēc iespējas
efektīvāk tiktu īstenota Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības likumā, kā
arī Saeimas Prezidija 2015. gada 2. novembra lēmumā Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību darbinieku atlīdzības noteikumi noteiktā
atlīdzības sistēma – vērtētas un pārdalītas Saeimas
struktūrvienību un amatu funkcijas un amatu vērtība (amatiem noteiktās mēnešalgu grupas), budžeta
resursu ietvaros atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem pārskatīta un attiecīgi mainīta mēnešalga noteiktu amatu veicējiem, piemēroti
arī citi monetārie motivēšanas instrumenti – papildu atlīdzība (piemaksas) un sociālās garantijas, tajā
skaitā pabalsti un Saeimas darbinieku veselības apdrošināšana, vienlaikus nodrošinot budžeta līdzekļu lietderīgu, pārskatāmu un pamatotu izlietošanu.

novērtēšanas noteikumi (turpmāk – Darba izpildes
novērtēšanas noteikumi) noteiktajai kārtībai nodrošināt darbinieku darba plānošanu un darba izpildes novērtēšanu saistībā ar 12. Saeimas pilnvaru
izbeigšanos 2018. gada novembrī un līdz ar to notikušajām apjomīgajām personālsastāva izmaiņām.
Tas panākts, sniedzot šajā procesā iesaistītajiem
darbiniekiem un viņu tiešajiem vadītājiem organizatorisko, koordinējošo un konsultatīvo atbalstu
novērtēšanas procesa īstenošanai, tajā skaitā IBM
Notes vidē – Darba izpildes novērtēšanas modulī,
kas sniedz būtisku tehnoloģisko atbalstu šī procesa
administrēšanai un īstenošanai, kā arī izmantojot
Saeimas iekštīkla intranets.Saeima.lv sadaļu Personāla vadība kā noderīgu informācijas resursu dažādu personāla vadības funkciju īstenošanai.

7.1.3. DARBINIEKU DARBA IZPILDES
NOVĒRTĒŠANAS PROCESA
ĪSTENOŠANA

Saskaņā ar Darba izpildes novērtēšanas noteikumiem ikgadējā darba izpildes novērtēšana veikta
visiem darbiniekiem. Saeimas komisijās un Saeimas
Prezidija locekļu birojos tā veikta līdz 12. Saeimas
pilnvaru termiņa beigām, t. i., 2018. gada 6. novembrim, savukārt citās Saeimas struktūrvienībās –
2019. gada sākumā (par 2018. gadu). Pārskata gada
laikā nodrošināta arī to darbinieku darba izpildes novērtēšana, ar kuriem 2017. gada beigās un 2018. gada
laikā nodibinātas darba tiesiskās attiecības un kuri
atsākuši pildīt amata pienākumus pēc ilgstošas prombūtnes (kopumā 81 darbinieka, tajā skaitā 36 Saeimas
Prezidija locekļu biroju un Saeimas frakciju darbinieku, kā arī Saeimas deputātu palīgu, darba izpildes novērtēšana pēc 13. Saeimas sanākšanas).

Līdzīgi kā citās personāla vadības jomās, arī
Saeimas darbinieku darba izpildes novērtēšanas
procesā viena no būtiskām prioritātēm bija efektīvi un atbilstoši Saeimas Prezidija 2015. gada 2. novembra lēmumā Saeimas Administrācijas un citu
Saeimas struktūrvienību darbinieku darba izpildes

Darba izpildes novērtēšanas rezultāti attiecīgi
ņemti vērā, īstenojot citus personāla vadības procesus – nosakot darbiniekiem mācību un attīstības
vajadzības, identificējot pilnveidojamās jomas, plānojot darbinieku izaugsmes iespējas, kā arī nosakot
darbiniekiem atlīdzību u. c.
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7.1.4. DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJAS
PAAUGSTINĀŠANAS PLĀNOŠANAS
UN ORGANIZĒŠANAS PROCESA
NODROŠINĀŠANA
Saeimas struktūrvienību darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšana kā viena no būtiskām personāla vadības jomām tiek plānota un organizēta Saeimas Prezidija noteiktajā kārtībā2 šim mērķim paredzēto budžeta
resursu ietvaros, lai nodrošinātu Saeimas struktūrvienību darbinieku profesionālās kvalifikācijas – amata
izpildei nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču – sistemātisku paaugstināšanu, spēju pielāgoties
mainīgās vides izaicinājumiem, aktualitātēm darba
saturā un līdz ar to sekmētu struktūrvienību funkciju
izpildi un atbalstu Saeimas darbam kopumā.
Saskaņā ar Saeimas Administrācijas Personāla
nodaļas rīcībā esošo informāciju par Saeimas darbinieku izglītības līmeni pārskata perioda beigās
augstākā izglītība bija 88 %, vidējā izglītība – 7 %
un vidējā profesionālā izglītība – 5 % Saeimas
Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību
darbinieku, savukārt Saeimas deputātu palīgu iegūtās izglītības līmenis bija šāds: augstākā izglītība – 78 %, vidējā – 19 % un vidējā profesionālā
izglītība – 3 % deputātu palīgu.
2018. gadā darbinieki turpināja paaugstināt
profesionālo kvalifikāciju, gan studējot augstākajās
mācību iestādēs, gan piedaloties kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos. Saskaņā ar Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšanas noteikumiem, kā arī
Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāres apstiprināto Saeimas Administrācijas un citu Saeimas
struktūrvienību kvalifikācijas paaugstināšanas plānu
2
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Saeimas Prezidija 2015. gada 9. novembra lēmums Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas noteikumi

Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas jomas

9. attēls
aktu izpratne,
333 Normatīvo
piemērošana un izstrāde

56 Vadības zinības un sabiedriskās attiecības
42 Informātika un datorzinības
40 Dokumentu pārvaldība (lietvedība un arhīvs)
33 Ar amata specifiku saistītie jautājumi
33 Svešvalodu apmācība
31 Valsts valodas attīstības jautājumi
9 Mācību plānā neiekļautas mācības
5 Obligātās profesionālās mācības
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2018. gadam pārskata gadā kvalifikāciju paaugstināja
373 Saeimas darbinieki, apmeklējot 582 kvalifikācijas
paaugstināšanas pasākumus (tostarp darbinieku grupu apmācību Saeimā). Šai apmācībai tika piesaistīti
46 dažādi apmācības pakalpojumu sniedzēji.
Informācija par galvenajām jomām, kurās pilnveidotas zināšanas, prasmes un kompetences, un
apmeklēto pasākumu skaitu atspoguļota 9. attēlā.

7.1.5. PERSONĀLA VADĪBAS
OPERACIONĀLĀS UN PERSONĀLA
DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS
FUNKCIJAS NODROŠINĀŠANA UN
STATISTIKAS DATI PAR SAEIMAS
DARBINIEKU MAINĪBU
Personāla vadības operacionālās un dokumentu pārvaldības funkcijas nodrošināšanai pārskata
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gadā veikti pasākumi, kas vērsti uz šīs jomas pilnveidi, par prioritāriem uzdevumiem izvirzot:
• Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību
ieviešanu darbinieku datu apstrādes procesā;
• darba tiesisko jautājumu efektīvu risināšanu
saistībā ar būtiskajām strukturālajām izmaiņām un Saeimas sasaukumu maiņu;
• personāla dokumentu pārvaldības (aprites un
noformēšanas) pilnveidošanu, tajā skaitā veicot
pasākumus e-pārvaldes risinājumu ieviešanai;
• metodiskā un konsultatīvā atbalsta efektīvu
nodrošināšanu Saeimas darbiniekiem darba
tiesisko attiecību jomās.
Sadarbībā ar citām Saeimas struktūrvienībām
aktualizēti, pilnveidoti un izstrādāti iekšējie normatīvie akti strukturālo un saturisko izmaiņu nodrošināšanas, kā arī personāla vadības procesu pilnveidošanas nolūkā, tostarp:

Darbinieku mainība

10. attēls
185

IV ceturksnis

172
15

III ceturksnis

15
15

II ceturksnis

I ceturksnis

200

7.2. JURIDISKĀ ATBALSTA
NODROŠINĀŠANA
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Izbeigtas darba tiesiskās attiecības

10
0

darbiniekiem, to skaitā ar 153 Saeimas deputātu palīgiem. Darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamati:
darbinieka uzteikums – 16 (7 %); darba devēja un
darbinieka vienošanās – 25 (11 %); darba līguma
termiņa izbeigšanās – 180 (78 %); citi darba tiesisko attiecību izbeigšanās iemesli – 9 (4 %).
Saskaņā ar Personāla nodaļas statistikas datiem pārskata perioda beigās – 2018. gada 31. decembrī – Saeimā strādāja 463 darbinieki (435 štata
vienības).

Nodibinātas darba tiesiskās attiecības
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• izstrādāts normatīvais regulējums iepriekš
minēto strukturālo izmaiņu nodrošināšanai;
• veselības apdrošināšanas procesa pilnveidošanai izstrādāti un ar Saeimas Prezidija
2018. gada 16. oktobra lēmumu apstiprināti grozījumi Saeimas Prezidija 2014. gada
15. septembra lēmumā Saeimas darbinieku
veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi;
• pārskatīts normatīvais regulējums Valsts valodas likuma izpildes nodrošināšanai (Saeimas
Administrācijas ģenerālsekretāres 2018. gada
28. decembra rīkojums Nr. 711.12-26-13/18
Par Saeimas Administrācijas un citu Saeimas
struktūrvienību darbiniekiem profesionālo un
amata pienākumu veikšanai nepieciešamo
valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi);
• turpināts visu Saeimas personāla vadības
procesus reglamentējošo normatīvo aktu
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pilnveidošanas un jaunu iekšējo normatīvo
aktu izstrādes darbs.
Saprotamākai un efektīvākai darba tiesisko
jautājumu risināšanai un personāla vadības procesu
īstenošanai, tostarp sakarā ar Saeimas sasaukumu
maiņu, izstrādāti informatīvi materiāli, veidlapas
un dokumentu paraugi.
Pārskata gadā nodrošināta darba tiesisko attiecību jautājumu risināšana Saeimas Administrācijā
un citās Saeimas struktūrvienībās, tostarp veikti
285 darba līgumu noteikumu grozījumi: 142 darbiniekiem mainīts amats vai amata nosaukums;
39 darbiniekiem pagarināts darba līguma termiņš;
14 darbiniekiem mainīts darba laiks, savukārt
90 darbiniekiem grozīti citi darba līguma noteikumi (piemēram, noteikta cita mēnešalga u. c.).
2018. gadā noslēgti 211 darba līgumi, to skaitā – 136 darba līgumi ar Saeimas deputātu palīgiem. Darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 230

Tika nodrošināts juridiskais atbalsts Saeimas
Administrācijas vadībai un struktūrvienībām, Saeimas Prezidijam un tā tiešā pakļautībā esošajām
struktūrvienībām jautājumos, kas nav saistīti ar Saeimas likumdošanas funkciju.
Izstrādāti un precizēti Saeimas Prezidija lēmumu un citu iekšējo normatīvo aktu projekti, tostarp:
• Par Saeimas iepirkumu organizēšanas un līgumu slēgšanas kārtību;
• Par Saeimas reprezentācijas ēku izmantošanas noteikumu apstiprināšanu;
• Par nolikuma par caurlaižu režīma Saeimas
ēkās Rīgā apstiprināšanu;
• Par kārtību, kādā Saeimas Prezidijam iesniedz un kādā Saeimas Prezidijs izskata un
pieņem lēmumu par dokumentiem, kas satur
informāciju dienesta vajadzībām vai valsts
noslēpuma objektu;
• Par Saeimas ierobežotas pieejamības informācijas un ierobežotas pieejamības informāciju
saturošu dokumentu saraksta apstiprināšanu;
• Saeimas drošības biroja izstrādāto iekšējo
normatīvo aktu projektu izvērtēšana.
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Izstrādāti un precizēti Saeimas Administrācijas
rīkojumu un citu iekšējo normatīvo aktu projekti,
tostarp:
• Par Saeimas Administrācijas dokumentu saskaņošanas un parakstīšanas noteikumiem;
• Par līgumu noslēgšanas un norēķinu kārtību,
izmantojot līgumdarbiem piešķirtos finanšu
līdzekļus;
• Par informatīvā materiāla “Personas datu apstrāde Latvijas Republikas Saeimā un tās struktūrvienībās” un tekstu paraugu apstiprināšanu;
• rīkojumi par Saeimā organizēto pasākumu atbildīgajām personām saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu.
Nodrošināta Saeimas aktuālo tiesvedību procesuālo dokumentu izstrāde (pārstāvības nodrošināšana trijos 2017. gadā ierosinātos civilprocesos un
vienā 2018. gadā ierosinātā civilprocesā); Latvijas
valstij Saeimas personā piederošā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 9/11, zemes nomas attiecību
risināšana, zemes nomas līgumu projektu sagatavošana; Saeimas aktualizējamo iekšējo normatīvo
aktu izvērtēšana, identificējot nepieciešamos pilnveidojumus; administratīvo aktu sagatavošana par
saskaņojamām darbībām Saeimas aizsargjoslā; ar
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai
veltītās svinīgās Saeimas sēdes organizēšanu saistīto
līgumu projektu un citu dokumentu izstrādāšana;
pilnvaru sagatavošana pēc pieprasījuma; Saeimas
Administrācijas vēstuļu sagatavošana atbilstoši
struktūrvienības kompetencei, kā arī dažādu juridisku problēmjautājumu izpēte un konsultācijas.

7.3. VEIKTIE UN PLĀNOTIE PĒTĪJUMI
Analītiskā un pētnieciskā darbība Saeimā
sniedz atbalstu likumdevējam lēmumu pieņemšanas procesā un kontrolē pār izpildvaru, kā arī vei54

cina uz zināšanām balstītu likumdošanas praksi un
politiku.
2018. gadā Saeimas Analītiskais dienests pēc
deputātu pieprasījuma sagatavojis vairākus pētnieciskos materiālus. Sintēzes ziņojumā Krievijas
ietekme Latvijas informatīvajā telpā analizēti Krievijas ietekmes kanāli Latvijas informatīvajā telpā, kā
arī aplūkoti ar Krievijas informatīvo ietekmi saistīto
vēstījumu izplatītāji. Problematizēti tādi jautājumi
kā sabiedrības uzņēmība pret Krievijas informatīvo
ietekmi un iespējas to mazināt, kā arī iespējas nošķirt propagandu un dezinformāciju no leģitīmām
vārda brīvības izpausmēm. Ziņojuma Imigrācijas
loma darbaspēka nodrošinājumā Latvijā mērķis
bija raksturot vadīto migrāciju kā vienu no iespējamajiem risinājumiem darbaspēka nodrošināšanai
Latvijā. 2018. gadā analizēta arī tūrisma attīstības
veicināšana Latvijas reģionos. Lai apzinātu un raksturotu Eiropas valstu praksi attiecībā uz speciālo
pensiju noteikšanu, izstrādāts šai problemātikai veltīts padziļināts pētījums.
2018. gadā Saeimas Analītiskā dienesta bibliotēka nodrošinājusi Saeimas deputātus un darbiniekus ar informācijas resursiem. Pēc deputātu un
Saeimas darbinieku pieprasījuma tika sagatavotas
atbildes uz 6219 uzziņu pieprasījumiem, tai skaitā
uz 267 tematiskajiem informācijas pieprasījumiem.
Sniegtas atbildes uz 433 adresālo un 5519 bibliogrāfisko uzziņu pieprasījumiem. Izsniegtas 3430 grāmatas un periodiskie izdevumi.
Struktūrvienība nodrošina informācijas sniegšanu par dažādiem jautājumiem citu valstu parlamentiem Eiropas parlamentārās pētniecības un
dokumentācijas centra (ECPRD) starpparlamentu
sadarbības platformas ietvaros. 2018. gadā sagatavotas atbildes uz 232 informācijas pieprasījumiem.
2018. gadā sastādītajā analītisko pētījumu plānā 2019. gadam ietverti šādi pētījumi:

• padziļināts pētījums pēc Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas un Jauno konservatīvo
frakcijas pieteikuma Eiropas Savienības un
NATO dalībvalstu normatīvā regulējuma un
pastāvošās kārtības apzināšana attiecībā uz
darbībām ar nekustamo īpašumu valstij stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras objektu tuvumā;
• padziļināts pētījums pēc frakcijas “Attīstībai/
Par!” un frakcijas KPV LV pieteikuma Lobēšanas normatīvais regulējums un problemātika Latvijā un Eiropā;
• padziļināts pētījums pēc frakcijas “Attīstībai/
Par!” un Jauno konservatīvo frakcijas pieteikuma Likuma izpildes novērtējums/audits iekļaujošajā izglītībā.

7.4. PĀRSKATA GADA
JAUNIE PROJEKTI
2018. gadā plānveidīgi notika gatavošanās Saeimas sasaukumu maiņai, kuras galvenais izaicinājums bija sagatavot un īstenot rīcības plānu Saeimu
nomaiņai, tostarp, aktualizējot nepieciešamo dokumentāciju, lai atvieglotu deputātu darba uzsākšanu,
sanākot jaunievēlētajai Saeimai.
Personāla vadības procesu īstenošanai nepieciešamās informācijas pieejamības un aprites veicināšanai vietnē intranets.saeima.lv pārskata gadā
izveidota jauna sadaļa “Personāla vadība”, kurā pieejama plaša informācija par vairākiem personāla
vadības procesiem un attiecīgi dokumenti.
Informācijas un dokumentu elektroniskās aprites pilnveidošanai Saeimas iekštīkla mājaslapā
sadaļas “Prezidija un Saeimas sēdes” apakšsadaļā
“Prezidija un Frakciju padomes darba kārtība un
informācija” 2018. gadā (sākot ar 13. Saeimu) izvei-

dota jauna Saeimas Prezidija un Frakciju padomes
datubāze, kurā pieejama sēžu darba kārtība, informācija pēc Saeimas Prezidija un Frakciju padomes
sēdēm, pieņemtie lēmumi un sēžu protokoli.
Turpināta Saeimas elektronisko dokumentu arhivēšanas sistēmas izstrāde un testēšana. Izstrādāts
arhivācijas moduļa papildinājums – likumdošanas
dokumentiem LIVS datu piesaiste to metadatiem.
No ELDIS izgūti 11. Saeimas elektroniski parakstītie dokumenti, izveidoti to uzskaites saraksti un
veikta atzīme par saistītajām lietām.
2018. gada 31. jūlijā 12. Saeimas Prezidijs pieņēma lēmumu uzsākt Saeimas Sēžu zāles balsošanas aparatūras un ar to saistīto iekārtu un infrastruktūras nomaiņu, lai nodrošinātu Saeimas sēžu
pārvaldības un vadības procesu nepārtrauktību, īstenojot Saeimas kārtības rullī noteiktās procedūras.
Projekta īstenošanas laiks plānots no 2018. gada
augusta līdz 2020. gada augustam.
Parlamenta tīmekļvietne tiek regulāri papildināta – Saeimas mājaslapā tiek aktualizēta informācija
par deputātu aktivitāti Saeimas sēdēs; izveidots reģistrs par katra deputāta aktivitāti, ziņojot un debatējot par izskatāmajiem jautājumiem; sastādīts Saeimā
izskatāmo (arī noraidīto) likumprojektu, pieņemto
likumu un lēmumu alfabētiski tematiskais rādītājs
(periodiski aktualizēti dati par likumprojektu tālākvirzību un atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem, alfabētiskajā satura rādītājā pievienotas saites
uz atbildes dokumentiem); aktualizēti informatīvie
materiāli par Saeimas darbu (faktu lapas; izstrādātas
infografikas: Pensiju izmaiņas 2018. gadā; Pāreja uz
mācībām valsts valodā; Sodi par pārkāpumiem ceļu
satiksmē; Trauksmes celšana; 2. līmeņa pensijas uzkrājums būs mantojams; 12. Saeimas darbs; video
sižeti: Ceļā uz brīvību: kā latvieši nodibināja savu
valsti; 5. Saeima – atjaunots parlaments atjaunotā
Latvijā; 12. Saeima – paveiktais likumdošanā u. c.).

7.5. DOKUMENTU PLŪSMAS
NODROŠINĀŠANA
Saņemtās, nosūtāmās un iekšējās korespondences apstrāde, reģistrācija un aprite notiek saskaņā ar Saeimas korespondences aprites kārtību.
Saeimas korespondence tiek reģistrēta, uzskaitīta
un sistematizēta Elektronisko dokumentu informatīvajā sistēmā (ELDIS).
ELDIS nodrošina arī elektroniski parakstītu
dokumentu saņemšanu, pārbaudi, apstrādi un nosūtīšanu. Sakarā ar oficiālās elektroniskās adreses
(turpmāk – e-adrese) ieviešanu valsts pārvaldē pārskata gadā ir izveidots un ELDIS integrēts Saeimas
e-adreses konts, kas elektroniskā vidē nodrošina
garantētu, drošu un ērtu oficiālo saziņu ar valsts
iestādēm un privātpersonām un dokumentu apriti.
ELDIS nodrošina arī tiešsaisti starp Saeimu, Dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmu
(DAUKS), Valsts prezidenta kanceleju un oficiālo
izdevumu Latvijas Vēstnesis likumu un citu likumdošanas dokumentu, kā arī ar tiem saistīto paziņojumu savstarpējai apmaiņai.
2018. gadā saņemti 21 132 Saeimai, tās struktūrvienībām un deputātiem adresēti dokumenti, to
skaitā:
• likumdošanas dokumenti (likumdošanas
iniciatīvas, ar tām saistītie dokumenti) – 311;
• iestāžu dokumenti (iestāžu un valsts amatpersonu iesniegumi, priekšlikumi) – 9368;
• privātpersonu dokumenti (privātpersonu, tai
skaitā sabiedrisko un citu organizāciju, iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi, arī tie, kuri attiecas uz likumdošanas jautājumiem) – 4689;
• saimnieciskie dokumenti (iestāžu, valsts amatpersonu un privāto tiesību juridisko personu
saimnieciska rakstura iesniegumi) – 2406;

• nereģistrējamā korespondence (ielūgumi,
korespondence ar atzīmi Personīgi, informatīvie materiāli u. tml.) – 4358.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu
saņemto dokumentu skaits palielinājies par 55,3 %.
Pārskata gadā elektroniski saņemti 19,8 % no
kopējā saņemto dokumentu skaita, t. i., 4192 dokumenti, to skaitā 2272 dokumenti ar drošu elektronisko parakstu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu par 27,5 % palielinājies elektroniski
saņemto dokumentu skaits, savukārt to dokumentu
skaits, kuri parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, ir palielinājies par 34,5 %.
Analizējot datus par elektronisko dokumentu kanāliem, secināts, ka 3403 elektroniskie dokumenti sūtīti uz Saeimas oficiālo e
-pasta adresi saeima@saeima.lv; e-adrešu informatīvajā
sistēmā saņemti 476 dokumenti; izmantojot tiešsaistes kanālus, saņemti 273 dokumenti; no portāla
www.latvija.lv saņemti 40 dokumenti.
Pārskata gadā tālākai virzībai nodoti 5511 iekšējās aprites dokumenti (par 19,5 % vairāk nekā iepriekšējā gadā).
2018. gadā 8309 dokumenti nosūtīti elektroniskā veidā (e-adrešu sistēma, elektroniskais pasts),
papīra veidā (pasta pakalpojumi) vai nodoti adresātiem personīgi.
Nosūtīto dokumentu skaits salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu samazinājies aptuveni par 17,8 %.
Intensificējoties elektronisko dokumentu apritei, ir samazinājies Saeimas sēdēm pavairojamo
dokumentu apjoms. No papīra formāta dokumentu
kopijām atteikušies 83 Saeimas deputāti.
Pārskata gadā saņemti un izpildīti 236 iesniegumi par arhīva dokumentu izmantošanu; ieskenētas un pieprasītājam izsniegtas dokumentu kopijas
uz 5116 lp.; izsniegtas 180 audiodokumentu kopijas.
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No Saeimas struktūrvienībām pieņemtas un
izvietotas Saeimas Administrācijas Dokumentu
pārvaldības Arhīva glabātavās 4164 12. Saeimas
lietas. Pabeigta 11. Saeimas Arhīva elektroniskās
datubāzes veidošana (ievadīta informācija par
181 lietu).

7.6. INFORMATĪVAIS UN
TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
Ņemot vērā pieaugošo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozīmi, 2018. gada vasarā tika
organizētas informācijas sistēmas drošības mācības
Saeimas deputātiem.
Plānveidīgi notika sagatavošanās Saeimas sasaukumu maiņai: nodrošināta stabila un nepārtraukta datubāzu darbība; operatīvi pārkārtota
informācija Saeimas mājaslapā; sagatavoti un atbilstoši konfigurēti datori 13. Saeimas deputātiem
un deputātu palīgiem.
Pārskata gadā Saeimas Sēžu zāles informācijas
sistēmā (SSZ IS) izveidota un aktualizēta 13. Saeimas platforma, kurā iekļautas 13. Saeimas deputātu
un amatpersonu datubāzes; uzlabota sēžu atbalsta
funkcionalitāte, proti, tiek sniegts atbalsts sēdes
darba kārtības sagatavošanā un uzturēšanā (pirms
sēdes, sēdes laikā un pēc sēdes). Tāpat sistēma
sniedz atbalstu debašu organizēšanā un pārvaldībā.
Apzinoties IBM Notes lielo nozīmi Saeimas informācijas sistēmas (IS) veiksmīgas un stabilas darbības nodrošināšanā, veikta infrastruktūrai būtiskā
serveru klastera, kurš nodrošina informācijas publicēšanu Saeimas mājaslapā, migrācija uz virtuālo
vidi. Tādējādi palielināta servera veiktspēja un par
divām vienībām samazināts fizisko serveru skaits.
Produkcijas režīmā darbojas jaunizveidotais mobilajām ierīcēm paredzētais serveru klasteris, uzsākta lietotāju migrācija no vecā klastera uz jauno.
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Veiktas tehniskās darbības, kas nepieciešamas, lai
izveidotu, testētu un ieviestu produkcijas vidē Elektronisko dokumentu informatīvās sistēmas pieslēgumu e-adreses sistēmai.
Lai nodrošinātu stabilu un nepārtrauktu SPAM
filtra darbību, izveidots klastera risinājums, kas
balstīts uz esošajām fiziskajām iekārtām un jauniegādāto virtuālās iekārtas licenci (klasteris darbojas
testa režīmā un produkcijas vidē nodots 2019. gada
janvāra sākumā).
2018. gadā pilnveidots virtualizācijas platformas tehniskais nodrošinājums, ieviešot jaunu datu
glabāšanas sistēmu.
Uzsākta tīkla monitoringa un vadības programmatūras ieviešana, kas ļaus uzlabot tīkla infrastruktūras drošību. Izmantojot tam paredzēto
drošības programmatūru, veikta regulāra Saeimas
datoru un tīkla uzraudzība.
Attīstīta 2017. gadā uzsāktā Microsoft Windows operētājsistēmas centralizētās konfigurēšanas
iespēju īstenošana, un tagad tehniskie darbinieki
var ātrāk reaģēt uz izmaiņu nepieciešamību (šis risinājums nodrošina gan Microsoft aplikāciju/programmatūras izplatīšanu, attālināti uzstādot tās uz
darbstacijām, gan arī trešās puses programmatūras
jauninājumu uzstādīšanu centralizētā veidā).
Modernizēta un uzturēta Saeimas IS lietotājiem nepieciešamā datortehnika, veidojot drošu
un atbilstoši jaunākajām programmatūras versijām
aktualizētu darba vidi. Veikta regulāra informācijas
ievadīšana un atjaunošana Saeimas mājaslapā un
intranetā.
SSZ IS ir īstenota informācijas nodošana un attēlošana Saeimas interneta vietnē, integrējot to ar
pārējo likumdošanas izstrādes un vadības informāciju un iekļaujoties kopējā Saeimas likumdošanas
informācijas blokā.

Modernizēta SSZ IS serveru aparatūras programmatūra, papildinot to ar virtuālo serveru dublēšanas programmatūru.
Veiktas 56 videotranslācijas Saeimas mājaslapā
(kopējais videotranslāciju garums – 258 stundas).
Izmantojot prezentācijas un konferenču tehnikas
pieteikumus, nodrošināti 1011 dažādi pasākumi.
Saeimas autobāze (kopā 75 transportlīdzekļu
vienības) nodrošināja ar transporta pakalpojumiem
Saeimas deputātus, frakcijas, komisijas, citas Saeimas struktūrvienības un ārvalstu delegācijas. Saeimas autobāzes funkciju izpildei nepieciešamais
finansējums tiek iekļauts Saeimas darbības nodrošināšanai paredzētajā valsts budžeta programmā.
Atsevišķos gadījumos Saeimas autobāzes transporta
pakalpojumus izmantoja Tiesībsarga birojs, Labklājības ministrija, Nīderlandes Karalistes vēstniecība
Latvijā, Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts
kase, Latvijas Banka, Valsts prezidenta kanceleja.

7.7. PUBLISKIE IEPIRKUMI UN
SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
Pārskata gadā nodrošināts juridiskais atbalsts
Saeimas saimniecisko līgumu (piegādes un pakalpojumu līgumi ar līgumcenu līdz 10 000 eiro bez
PVN), sadarbības u. c. līgumu projektu un grozījumu (kopumā aptuveni 130), pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktu sagatavošanā, kā arī publisko
iepirkumu līgumu projektu izskatīšanā.
2018. gadā saskaņā ar Saeimas budžetā piešķirto
finansējumu veikti preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likumā
un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā
noteiktajiem līgumcenu sliekšņiem un iepirkuma
metodēm. Pārskata gadā veikti 26 iepirkumi, to skaitā atklāti konkursi – seši; iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā – 18; sarunu procedūra

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 6. punkta regulējumam – viena; sarunu
procedūra atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas
iepirkumu likuma 6. panta trešās daļas 2. punkta regulējumam – viena. Turpināts divu 2017. gadā izsludinātu iepirkumu process (atklāts konkurss atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un sarunu procedūra
atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu
likuma 6. panta trešās daļas 2. punkta regulējumam).
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma
19. panta trešo daļu (piemērojot nevis Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumus, bet Ministru
kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumus Nr. 353
Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība), divas reizes organizēta tirgus
izpēte. Kopumā veikto iepirkumu un tirgus izpētes
rezultātā sagatavoti un noslēgti 24 līgumi un piecas
vienošanās par grozījumiem iepirkumu līgumos.
Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) Saeimā kopumā veikti iepirkumi par kopējo summu
617 744,01 eiro (ar PVN).
Atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam no 2018. gada 1. aprīļa publisko iepirkumu
procedūras publicētas EIS, paredzot elektronisku
piedāvājumu iesniegšanu un atvēršanu. Vienlaikus
atbilstoši Publisko iepirkumu likumā un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā noteiktajai
kārtībai Saeimas mājaslapā tiek publicēta informā-

cija par izsludinātajiem publiskajiem iepirkumiem,
iepirkuma komisijas lēmumiem, kā arī noslēgtajiem līgumiem. 2018. gadā Iepirkumu uzraudzības
birojā vai Administratīvajā rajona tiesā nav apstrīdēti Saeimas rīkotie iepirkumi.
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteikumiem EIS tika publicēta un pēc nepieciešamības
aktualizēta informācija par plānotajiem Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmajā daļā, 9. un
10. pantā noteiktajā kārtībā veicamajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām.
2018. gadā tika izstrādāts Saeimas iepirkumu
iekšējais tiesiskais regulējums un ar Saeimas Prezidija 2018. gada 1. oktobra lēmumu Par Saeimas iepirkumu organizēšanas un līgumu slēgšanas kārtību
attiecīgā kārtība apstiprināta.
Pārskata gadā tika nodrošināta Saeimas valdījumā esošo īpašumu racionāla un efektīva izmantošana, ievērojot nekustamā īpašuma pārvaldīšanu
un apsaimniekošanu regulējošu normatīvo aktu
prasības. Nodrošināta Saeimas ēkās ierīkoto inženierkomunikāciju, sistēmu un iekārtu nepārtraukta
darbība, tehniskā apkope, tehniskā stāvokļa kontrole un profilaktiskās pārbaudes.
Lai samazinātu energoresursu patēriņu, turpināta energoefektīvas apgaismojuma sistēmas pilnveidošana (Saeimas nama Jēkaba ielā 11 fasādes

apgaismojuma rekonstrukcija, kas nodrošina kvalitatīvu vēsturiskās ēkas izgaismošanu diennakts
tumšajā laikā).
Saeimas ēkās veikta galvenā siltummezgla rekonstrukcija un līdz ar to panākta efektīvāka apkures, ventilācijas un karstā ūdens sistēmu darbība.
Veikti būvniecības un telpu remontdarbi: pabeigta Saeimas nama Jēkaba ielā 11 reprezentācijas telpu – Dzeltenās zāles, Viesu zāles, Zaļās zāles,
Brūnās zāles un Kamīnzāles – atjaunošana (dekoratīvo veidojumu un profilu, lustru un sienas lampu
restaurācija, kā arī griestu un sienu apdares, grīdas
un durvju, tāpat arī krāšņu apdares atjaunošana).
Sienu apdares atjaunošanas darbu laikā Viesu zālē
uz sienas daļas un daļēji arī loga ailas tika atklāts un
restaurēts oriģinālais sienas gleznojums.
Ēkai Torņa ielā 3/5 atjaunota fasādes daļa un
kārniņu jumts, lai šī ēka – valsts nozīmes kultūras
piemineklis – tiktu uzturēta un saglabāta atbilstoši
kultūrvēsturisko vērtību aizsardzības prasībām.
Lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar
pārvietošanās grūtībām, veikta ratiņkrēsla pacēlāja
nomaiņa ēkā Jēkaba ielā 10/12. Saeimas namā Jēkaba ielā 11 ierīkoti divi jauni pasažieru lifti ar plašākām kabīnēm un lielāku celtspēju, tādējādi nodrošinot ērtāku pārvietošanos arī personām ratiņkrēslos.
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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 un apstiprināšanas
Saeimas 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 sagatavota, ņemot vērā struktūrvienību priekšlikumus un Saeimas
Prezidija norādījumus. 2018. gadā tika sagatavots
ikgadējais konsolidētais budžeta projekts un finanšu gada pārskats, nodrošināta iestādes saimnieciskās
un finansiālās darbības grāmatvedības uzskaite.
Saeimai piešķirtā finansējuma ietvaros Saeimas Administrācija nodrošināja Saeimas darbību
un pamatfunkciju izpildi, veicot kopējā budžeta finanšu administrēšanu divu budžeta programmu izpildē, atbilstoši 2018. gadam apstiprinātajam valsts
budžetam. Pārskatā sniegtā informācija ir divu ie

stāžu – Saeimas un Saeimas autobāzes – pārskatu
kopsavilkums. Tas ietver divas programmas:
• Saeimas darbības nodrošināšana;
• Iemaksas starptautiskajās organizācijās.

8.2. BUDŽETA LĪDZEKĻU
IZLIETOJUMS
2018. gadā Saeimas kopējie budžeta izdevumi apstiprināti 22 103 581 eiro apmērā, no tiem
21 648 321 eiro ir valsts budžeta dotācija, bet pārējie
līdzekļi ir ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

Saeimas finansējums un tā izlietojums
Finansiālie rādītāji

15. tabula
2017. gada
izpilde

2018. gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā
izpilde

Saeimas izdevumu kopsavilkums
Resursi izdevumu segšanai

18 788 813

22 103 581

20 210 787

459 404

455 260

545 892

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 329 409

21 648 321

19 664 895

Izdevumi – kopā

18 630 910

22 103 581

19 999 503

Uzturēšanas izdevumi

18 003 855

20 885 129

19 217 868

Kārtējie izdevumi

17 874 881

20 726 985

19 064 605

Atlīdzība

15 038 344

17 205 859

16 246 169

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

Atalgojums

11 427 069

11 790 033

Mēnešalga

10 952 805

11 313 876

431 489

444 362

42 775

31 795

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

3 611 275

4 456 136

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2 723 075

2 955 511

888 200

1 500 625

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi
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Finansiālie rādītāji
Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2017. gada
izpilde
2 836 537

2018. gadā
Apstiprināts
likumā
3 521 126

Faktiskā
izpilde
2 818 436

438 970

392 609

1 770 377

1 765 880

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi

129 152

126 144

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

444 746

467 359

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

402 288

285 586

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

525 140

545 458

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi

236 303

278 462

32 748

62 871

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

460 492

478 156

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

192 755

220 385

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

121 105

101 353

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

146 632

156 418

17 305

15 351

149 393

166 440

Pakalpojumi

Īre un noma

Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi
Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem

12 000

12 000

1 000

1 000

128 787

144 956

140 092

187

188

171

Kapitālie izdevumi

627 055

1 218 452

781 635

Pamatkapitāla veidošana

627 055

1 218 452

781 635

Nemateriālie ieguldījumi

249 742

204 183

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības

249 742

204 183

Pamatlīdzekļi

377 313

577 452

12 463

7 132

364 850

469 775

Sociālie pabalsti
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
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100 545

Finansiālie rādītāji

2017. gada
izpilde

2018. gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā
izpilde

Programma “Saeimas darbības nodrošināšana”
Resursi izdevumu segšanai

18 660 026

21 958 625

20 070 695

459 404

455 260

545 892

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 200 622

21 503 365

19 524 803

Izdevumi – kopā

18 502 123

21 958 625

19 859 411

Uzturēšanas izdevumi

17 875 068

20 740 173

19 077 776

Kārtējie izdevumi

17 874 881

20 726 985

19 064 605

Atlīdzība

15 038 344

17 205 859

16 246 169

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

Atalgojums

11 427 069

11 790 033

Mēnešalga

10 952 805

11 313 876

431 489

444 362

42 775

31 795

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

3 611 275

4 456 136

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2 723 075

2 955 511

888 200

1 500 625

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi
Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2 836 537

3 521 126

2 818 436

438 970

392 609

1 770 377

1 765 880

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi

129 152

126 144

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

444 746

467 359

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

402 288

285 586

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

525 140

545 458

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi

236 303

278 462

32 748

62 871

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

460 492

478 156

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

192 755

220 385

Pakalpojumi

Īre un noma
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Finansiālie rādītāji

2017. gada
izpilde

2018. gadā
Apstiprināts
likumā

Faktiskā
izpilde

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

121 105

101 353

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

146 632

156 418

17 305

15 351

149 393

166 440

Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi
Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem

12 000

12 000

1 000

1 000

187

188

171

Kapitālie izdevumi

627 055

1 218 452

781 635

Pamatkapitāla veidošana

627 055

1 218 452

781 635

Nemateriālie ieguldījumi

249 742

204 183

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības

249 742

204 183

Pamatlīdzekļi

377 313

577 452

12 463

7 132

364 850

469 775

Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija

100 545

Programma “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
Resursi izdevumu segšanai

128 787

144 956

140 092

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

128 787

144 956

140 092

Izdevumi – kopā

128 787

144 956

140 092

Uzturēšanas izdevumi

128 787

144 956

140 092

Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība

128 787

144 956

140 092
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