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GODĀTIE LASĪTĀJI!
2020. gads ieviesis nozīmīgas pārmaiņas visas
sabiedrības dzīvē, arī Latvijas parlamentā. Saeima
kļuva par vienu no pirmajiem parlamentiem pasaulē, kas ļoti ātri spēja pielāgoties darbam jaunajos
apstākļos pandēmijas laikā un strādāt pilnībā attālināti, deputātiem atrodoties arī ārpus parlamenta
telpām. Vienlaikus jāuzsver, ka pat Covid-19 izraisītās krīzes laikā parlaments spēja strādāt pilnvērtīgi,
ievērojot Satversmes mērķus un pamatprincipus.

Platforma e-Saeima ir tieši mūsu parlamenta
vajadzībām un procedūrām izstrādāts tehnoloģiskais risinājums. Tā nodrošina parlamenta sēdes svarīgākās funkcijas – iespēju deputātiem gan debatēt,
gan balsot par Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem. Pirmā sēde platformā e-Saeima noturēta
2020. gada 26. maijā.
Covid-19 izraisītās krīzes laikā viena no prioritātēm ir sargāt citam cita veselību, tādēļ rūpēs
par līdzcilvēkiem neesam varējuši tikties klātienē.

Noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu
dēļ aizvadītajā gadā ieviesta iespēja attālināti sekot
līdzi ne tikai parlamenta sēdēm, bet arī Saeimas komisiju sēdēm. Mediju pārstāvjiem nodrošināta iespēja to darīt reālajā laikā, savukārt Saeimas tīmekļvietnē pēc sēdēm pieejami to audioieraksti.
Strādājot attālināti, parlaments pieņēmis vairākus nozīmīgus lēmumus, viens no tiem ir administratīvi teritoriālā reforma. Tāpat pieņemts Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to
pārvaldības likums, kas būtiski uzlabos sabiedrisko
mediju darbību.
Attālināti noritējusi arī vēsturē garākā parlamenta sēde pēc valsts neatkarības atjaunošanas.
Tajā parlaments vairākas dienas izskatīja 2021. gada
valsts budžeta projektu. Kopumā sēde ilga 57 stundas un 40 minūtes.
Pagājušajā gadā Saeima ievēlējusi 20 valsts
amatpersonas, tostarp par Latvijas Bankas prezidenta vietnieku apstiprināts Māris Kālis, par Fiskālās
disciplīnas padomes locekļiem apstiprināti Mārtiņš
Āboliņš un Andrejs Jakobsons, par ģenerālprokuroru iecelts Juris Stukāns, Latvijas Bankas padomes locekļa amatā apstiprināts Andris Vilks, bet Nacionālo
bruņoto spēku komandiera amatā – ģenerālleitnants
Leonīds Kalniņš.
Pērn aizvadītas jau desmitās ārpolitikas debates,
kas ir viena no parlamenta ikgadējām tradīcijām.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli arī tiesībsargs
reizi gadā sniedz Saeimai ziņojumu par Tiesībsarga
biroja darbu, taču Covid-19 izplatības dēļ šoreiz tas
Saeimas sēdē tika izskatīts tikai šajā gadā.
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Pandēmija ieviesa izmaiņas arī parlamenta ārpolitiskajā darbībā. Latvijā un citviet pasaulē noteikto ierobežojumu dēļ liela daļa 2020. gadā plānoto
vizīšu tika atceltas vai arī tika būtiski mainīta to forma, piemēram, rīkojot tikšanās dažādās tiešsaistes
platformās. Pandēmijas apstākļos mums aktīvi jāturpina ciešs un regulārs diplomātiskais dialogs, lai
kopīgiem spēkiem pārvarētu izaicinājumus.
Lai veicinātu sabiedrības iesaisti parlamenta
darbā, arī 2020. gadā Saeimā tiešsaistes režīmā rīkotas dažādas tematiskas konferences un diskusijas
par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem. Notikuši informatīvi izglītojoši pasākumi jauniešiem, kā arī svinīgi un sociāli nozīmīgi pasākumi un akcijas.
Aicinu iepazīties ar 2020. gada publisko pārskatu un aktīvi sekot līdzi Saeimas darbam arī ikdienā.
Ceru uz drīzu tikšanos klātienē!

Ināra Mūrniece,
Saeimas priekšsēdētāja

4

1. LATVIJAS REPUBLIK AS
SAEIMA

Saeima ir Latvijas Republikas parlaments, kas
sastāv no 100 tautas priekšstāvjiem – deputātiem.
Svarīgākie Saeimas darbības noteikumi ietverti
Latvijas Republikas pamatlikumā – Satversmē, bet
iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Saeima
izstrādājusi Kārtības rulli.
Saeima ir vienīgā valsts institūcija, kas var pieņemt likumus un ir tiesīga grozīt arī Satversmi jeb
valsts konstitūciju. Parlaments ievēlē Valsts prezidentu, apstiprina valdību un pārrauga tās darbu, kā arī
ieceļ un apstiprina amatā citas augstas valsts amatpersonas. Saeimai ir būtiska loma valsts ārpolitikā.
Saeimu ievēlē uz četriem gadiem vispārīgās,
vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Saeimā var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni,
kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu. Saeimas
locekļa pilnvaras iegūst Saeimā ievēlēta persona, ja
tā Saeimas sēdē dod svinīgo solījumu. Atbilstoši vēlēšanu rezultātiem deputāti, kuri ievēlēti no vienas
partijas saraksta, parasti veido kopīgu frakciju. Frakcijas ir Saeimas politiskā struktūra. Deputāti vienlaikus strādā Saeimas komisijās un apakškomisijās,
kuras izveidotas atbilstoši noteiktām likumdošanas
jomām un nozarēm, vai pilda citus uzdevumus, kuri
saistīti ar parlamenta funkcijām.
Latvijas parlamenta galvenās funkcijas ir:
• likumdošana – likumu un likumu grozījumu
pieņemšana;
• Ministru kabineta darba uzraudzība jeb
parlamentārā kontrole;
• valsts budžeta pieņemšana;
• valsts amatpersonu iecelšana un
apstiprināšana;
• ārpolitiskā darbība.
Patlaban strādā 13. Saeimas sasaukums, kas
darbu sāka 2018. gada 6. novembrī.
6

Latvijas Republikas Saeimas struktūra

1. 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

Saeimas Prezidija
locekļu biroji

Izpilddirektors

Komisiju
darbinieki

Protokola nodaļa

Saeimas
drošības birojs

Juridiskais
direktors

Informācijas un
komunikācijas
tehnoloģiju nodaļa

Finanšu
nodaļa

Juridiskā atbalsta
nodaļa

Tehnikas
nodaļa

Saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļa

Publisko iepirkumu
nodaļa

Saeimas sēžu
nodrošinājuma
nodaļa

Autobāze

Personāla
nodaļa

Stenogrammu
un tulkošanas
nodrošinājuma
dienests

Saeimas biroji

Dokumentu
pārvaldības
nodaļa

Arhīvs

SAEIMAS ADMINISTRĀCIJA
SAEIMAS DARBINIEKI

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 konservatīvā partija, partiju apvienība
“Attīstībai/Par!”, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Zaļo un
Zemnieku savienība un partiju apvienība “Jaunā
VIENOTĪBA”. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12. pantu 13. Saeimas pilnvaras beigsies

2022. gada novembra pirmajā otrdienā, kad uz pirmo sēdi sanāks jaunievēlētā 14. Saeima.
Saeimas vēlēšanu kārtību nosaka Saeimas vēlēšanu likums, bet to norisi sagatavo un vada pastāvīga un vēlēta valsts institūcija – Centrālā vēlēšanu
komisija.
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.

1.1. 13. SAEIMAS DEPUTĀTI
Saeimas deputāta pilnvaras apstiprina pati Saeima pēc tam, kad deputāts Saeimas sēdē devis svinīgo
solījumu. Kā to paredz Saeimas kārtības rullis, deputāta pilnvaras izbeidzas ar brīdi, kad sanākusi jaunievēlētā Saeima, viņš paziņojis par mandāta nolikšanu
un viņa vietā pilnvaras apstiprinātas citam deputātam
vai viņš izslēgts no Saeimas sastāva. Saeimas deputāts mandātu var nolikt arī uz Ministru prezidenta,
Ministru prezidenta biedra vai ministra amata pildīšanas laiku, kā arī uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, atvaļinājuma adoptētājam vai bērna kopšanas atvaļinājuma laiku. Saeimas Prezidijs uzaicina
mandātu nolikušā deputāta vietā iestāties Saeimas
sastāvā nākamo kandidātu un paziņo par to Saeimas
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.
2020. gadā 13. Saeimas deputātu sastāvā notika
šādas izmaiņas:
• Aivars Geidāns 20. martā beidza pildīt deputāta pienākumus, jo deputāta mandātu atjaunoja Ralfs Nemiro, kurš to bija nolicis uz
ministra amata pildīšanas laiku;
• Jānis Vitenbergs nolika deputāta mandātu uz
ministra amata pildīšanas laiku, un viņa vietā
2. aprīlī deputāta pilnvaras uz laiku apstiprināja Aivaram Geidānam;
• Jānim Butānam 2. aprīlī apstiprināja pastāvīgo deputāta mandātu; Evai Mārtužai apstiprināja deputāta pilnvaras uz laiku. Tas bija
nepieciešams, jo mūžībā devusies deputāte
Juta Strīķe;
• Mārtiņš Staķis nolika deputāta mandātu, un
viņa vietā 11. jūnijā deputāta pilnvaras apstiprināja Kristai Baumanei;

13. Saeimas deputāti 2020. gada 31. decembrī
Nr.
Vārds, uzvārds
p. k.

Frakcija

1. tabula
Nr.
Vārds, uzvārds
p. k.

Frakcija

1.

Aldis Adamovičs

JV

26.

Krišjānis Feldmans

JK

2.

Jānis Ādamsons

SASKAŅA

27.

Aivars Geidāns

KPV LV

3.

Valērijs Agešins

SASKAŅA

28.

Aldis Gobzems

4.

Arvils Ašeradens

JV

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

29.

Inga Goldberga

SASKAŅA

5.

Uldis Augulis

ZZS

30.

Marija Golubeva

AP!

6.

Krista Baumane

AP!

Dagmāra
Beitnere-Le Galla

31.

Kaspars Ģirģens

KPV LV

7.

JK

32.

Jānis Iesalnieks

NA

8.

Iveta Benhena-Bēkena

KPV LV

33.

Inese Ikstena

AP!

9.

Raimonds Bergmanis

ZZS

34.

Ilze Indriksone

NA

10.

Aigars Bikše

AP!

35.

Janīna Jalinska

ZZS

11.

Aldis Blumbergs

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

36.

Ritvars Jansons

NA

12.

Mārtiņš Bondars

AP!

37.

Andrejs Judins

JV

13.

Uldis Budriķis

JK

38.

Juris Jurašs

JK

14.

Jānis Butāns

JK

39.

Nikolajs Kabanovs

SASKAŅA

15.

Jānis Cielēns

JK

40.

Artuss Kaimiņš

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

16.

Boriss Cilevičs

SASKAŅA

41.

Ojārs Ēriks Kalniņš

JV

17.

Anda Čakša

Pie frakcijām
nepiederoša deputāte

42.

Andris Kazinovskis

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

18.

Gundars Daudze

ZZS

43.

Aleksandrs Kiršteins

NA

19.

Sergejs Dolgopolovs

SASKAŅA

44.

Andrejs Klementjevs

SASKAŅA

20.

Jānis Dombrava

NA

45.

Ivans Klementjevs

SASKAŅA

21.

Vjačeslavs Dombrovskis

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

46.

Rihards Kols

NA

22.

Jānis Dūklavs

ZZS

47.

Rihards Kozlovskis

JV

23.

Ilmārs Dūrītis

AP!

48.

Ieva Krapāne

KPV LV

24.

Raivis Dzintars

NA

49.

Armands Krauze

ZZS

25.

Gatis Eglītis

JK

50.

Jānis Krišāns

SASKAŅA
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Nr.
Vārds, uzvārds
p. k.

Frakcija

Nr.
Vārds, uzvārds
p. k.

Frakcija

51.

Edgars Kucins

SASKAŅA

77.

Ivans Ribakovs

SASKAŅA

52.

Māris Kučinskis

ZZS

78.

Inguna Rībena

53.

Janīna Kursīte-Pakule

NA

Pie frakcijām
nepiederoša deputāte

79.

Sandis Riekstiņš

JK

54.

Janīna Kursīte

KPV LV

80.

Artūrs Rubiks

SASKAŅA

55.

Ainars Latkovskis

JV

56.

Atis Lejiņš

JV

81.

Dace
Rukšāne-Ščipčinska

AP!

57.

Inese Lībiņa-Egnere

JV

82.

Andris Skride

AP!

58.

Regīna Ločmele

SASKAŅA

83.

Karina Sprūde

59.

Eva Mārtuža

JK

84.

Jūlija Stepaņenko

60.

Linda Medne

JK

61.

Māris Možvillo

KPV LV

85.

Didzis Šmits

62.

Anita Muižniece

JK

86.

Edvīns Šnore

NA

63.

Ināra Mūrniece

NA

87.

Mārtiņš Šteins

AP!

64.

Romāns Naudiņš

NA

88.

Ļubova Švecova

Pie frakcijām
nepiederoša deputāte

65.

Ralfs Nemiro

KPV LV

89.

Edmunds Teirumnieks

NA

66.

Vladimirs Nikonovs

SASKAŅA

90.

Vita Anda Tērauda

AP!

67.

Vitālijs Orlovs

SASKAŅA

91.

Jānis Tutins

SASKAŅA

68.

Evija Papule

Pie frakcijām
nepiederoša deputāte

92.

Jānis Urbanovičs

SASKAŅA

69.

Daniels Pavļuts

AP!

93.

Viktors Valainis

ZZS

70.

Ramona Petraviča

KPV LV

94.

Inese Voika

AP!

71.

Igors Pimenovs

SASKAŅA

95.

Jānis Vucāns

ZZS

72.

Juris Pūce

AP!

96.

Atis Zakatistovs

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

73.

Ēriks Pucens

KPV LV

97.

Evita Zālīte-Grosa

JK

74.

Ivars Puga

KPV LV

98.

Ivars Zariņš

SASKAŅA

75.

Juris Rancāns

JK

99.

Reinis Znotiņš

JK

76.

Dana Reizniece-Ozola

ZZS

100. Normunds Žunna

Pie frakcijām
nepiederoša deputāte
Pie frakcijām
nepiederoša deputāte
Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

JK

Tabulā lietotie saīsinājumi: SASKAŅA (“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija), KPV LV (frakcija KPV LV), JK (Jauno konservatīvo frakcija), AP! (frakcija “Attīstībai/Par!”),
NA (Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija), ZZS (Zaļo un Zemnieku savienības frakcija,) JV (frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA).
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• Linda Ozola nolika deputāta mandātu (ievēlēta Rīgas domē), un viņas vietā 8. oktobrī pastāvīgo deputāta mandātu apstiprināja
Evai Mārtužai; Lindai Mednei apstiprināja
deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no Jaunās
konservatīvās partijas kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda
ministra pienākumus;
• Linda Liepiņa nolika deputāta mandātu, un
viņas vietā 22. oktobrī deputāta pilnvaras apstiprināja Mārim Možvillo;
• Dace Bluķe 19. novembrī beidza pildīt deputāta pienākumus, jo deputāta mandātu atjaunoja Juris Pūce, kurš to bija nolicis uz ministra amata pildīšanas laiku;
• Artūrs Toms Plešs nolika deputāta mandātu
uz ministra amata pildīšanas laiku, un viņa
vietā 18. decembrī deputāta pilnvaras uz laiku apstiprināja Aigaram Bikšem.

1.2. SAEIMAS PREZIDIJS
Saeimas Prezidija locekļus deputāti ievēlē no
sava vidus, un tas parasti notiek pirmajā jaunievēlētās Saeimas sēdē.
Saeimas Prezidija sastāvā ir pieci deputāti – Saeimas priekšsēdētājs, divi viņa biedri, Saeimas sekretārs un viņa biedrs.
13. Saeimas priekšsēdētāja ir Ināra Mūrniece,
viņas biedres – Dagmāra Beitnere-Le Galla un Inese Lībiņa-Egnere, Saeimas sekretārs ir Andrejs Klementjevs, bet Saeimas sekretāra biedre 2020. gadā
bija Marija Golubeva.
Saeimas Prezidijs nosaka Saeimas iekšējo kārtību un darba gaitu. Saeimas Prezidijs sniedz atzinumus par saņemtajiem likumprojektiem un virza
tālāk saņemtās lietas visos Saeimas kārtības rullī

paredzētajos gadījumos, izsludina Saeimas sēdes
un sastāda Saeimas sēžu darba kārtības, lemj par
komandējumiem, kā arī veic citas organizatoriskas
funkcijas.
Saeimas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa
pienākumus pēc savstarpējas vienošanās pilda
viens no Saeimas priekšsēdētāja biedriem. Tāpat
Saeimas priekšsēdētājs un viņa biedri savstarpēji
sadala kārtējos darbus, tostarp Saeimas sēžu, Saeimas Prezidija sēžu un atbildēm uz deputātu jautājumiem veltīto sēžu vadīšanu, kā arī tikšanos ar citu
valstu amatpersonām.
Saeimas sekretārs un viņa biedrs nodrošina Saeimas sēžu protokolēšanu, ja nepieciešams, Saeimas
sēdē nolasa dokumentus, pārbauda stenogrammas
un pārzina Saeimas Administrācijas darbu, savstarpēji vienojoties par pienākumu sadali.
2020. gadā notikušas 104 Saeimas Prezidija
sēdes (valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
Saeimas Prezidija sēdes notika daļēji attālināti vai
attālināti, izmantojot videokonferenču platformu).
Saeimas Prezidija sēdēs 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.

13. Saeimas Prezidijs. Attēlā no kreisās: Marija Golubeva, Andrejs Klementjevs, Ināra Mūrniece,
Dagmāra Beitnere-Le Galla un Inese Lībiņa-Egnere

Saeimas Prezidija pieņemtie lēmumi

2. tabula

1.3. SAEIMAS FRAKCIJAS

Lēmumu veids

Saeimas frakcijām ir būtiska loma politisko
viedokļu un nostāju formulēšanā gan likumdošanas, gan parlamenta politiskās dienaskārtības jautājumos.
Frakciju var izveidot ne mazāk kā pieci deputāti, kas ievēlēti Saeimā no viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta, turklāt frakcijas piederību
mainīt nav iespējams. Tādējādi no viena kandidātu
saraksta ievēlētie deputāti var izveidot tikai vienu

Saeimas kārtējo sēžu darba kārtības

10

Saeimas ārkārtas un attālināto ārkārtas sēžu darba kārtības

81

Saeimas ārkārtas sesiju, svinīgo sēžu darba kārtības

10

Jautājumu un atbilžu sēžu darba kārtības

13

Komandējumu piešķiršana

74

Dažādi lēmumi

69

Kopā

Skaits

257
9

frakciju un nevar iestāties citā. Ja kāds deputāts
izstājas no frakcijas, viņš nezaudē deputāta mandātu, taču turpmāk ir pie frakcijām nepiederošs
deputāts.

Deputātu skaits 13. Saeimas frakcijās (2020. gada sākumā un beigās)
19

Frakcijas darbu vada no pašu vidus ievēlēts
frakcijas priekšsēdētājs, viņu aizvieto priekšsēdētāja
biedrs. Ja nepieciešams, frakcija var ievēlēt vairākus
priekšsēdētāja biedrus.

11
12

16
13
13

Lai saskaņotu frakciju un politisko bloku darbību Saeimā un komisijās, kā arī kopā ar Saeimas
Prezidiju izlemtu jautājumus, kurus neregulē Saeimas kārtības rullis, darbojas Frakciju padome.
To veido pa vienam deputātam no katras frakcijas
un politiskā bloka. Frakciju padomes atzinumiem
ir ieteikuma raksturs. Frakciju padomes sēžu darba kārtību noteic un sēdes sasauc Saeimas Prezidijs. Sēdes vada Saeimas priekšsēdētājs vai viņa
biedrs. 2020. gadā notikušas sešas Frakciju padomes sēdes.
Pārskata gadā Saeimā darbojās septiņas frakcijas: “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija,
frakcija KPV LV, Jauno konservatīvo frakcija, frakcija “Attīstībai/Par!”, Nacionālās apvienības “Visu
Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija, Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, frakcija
JAUNĀ VIENOTĪBA.
Kopumā 2020. gadā Saeimā darbojās 13 pie
frakcijām nepiederoši deputāti: Aldis Blumbergs,
Anda Čakša, Vjačeslavs Dombrovskis, Aldis Gobzems, Artuss Kaimiņš, Andris Kazinovskis, Evija
Papule, Inguna Rībena, Karina Sprūde, Jūlija Stepaņenko, Didzis Šmits, Ļubova Švecova un Atis
Zakatistovs.
10

“Saskaņa” sociāldemokrātiskās
22 partijas frakcija

Frakcija KPV LV
15

Atsevišķas frakcijas var apvienoties politiskajos
blokos, kuros var iesaistīties arī pie frakcijām nepiederošie deputāti.

2. attēls

Jauno konservatīvo frakcija

Frakcija “Attīstībai/Par!”

12 Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” –
12 “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija
10
10

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

8
Frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA
8
13
7

Pie frakcijām nepiederoši deputāti

2020. gada beigās
2020. gada sākumā

13. Saeimas frakciju priekšsēdētāji 2020. gadā
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Frakcijas nosaukums

Frakcijas priekšsēdētājs

“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija

Jānis Urbanovičs

Frakcija KPV LV

Atis Zakatistovs (līdz 15.12.2020.)

Jauno konservatīvo frakcija

Juta Strīķe (līdz 18.03.2020.)
Juris Jurašs (no 25.03.2020.)

Frakcija “Attīstībai/Par!”

Daniels Pavļuts

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

Raivis Dzintars

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Uldis Augulis

Frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA

Ainars Latkovskis

1.4. SAEIMAS KOMISIJAS,
APAKŠKOMISIJAS UN
DEPUTĀTU GRUPAS
SAEIMAS KOMISIJAS
Parlamenta darbā būtiska loma ir tā komisijām. Saeimas komisijas specializējas noteiktā
likumdošanas jomā un sagatavo likumprojektus izskatīšanai Saeimas sēdēs, kā arī īsteno parlamentāro kontroli pār valdības darbu. Dažas
parlamenta komisijas pilda arī citus uzdevumus,
piemēram, vērtē publisko izdevumu pamatotību, izskata ētikas pārkāpumus vai vērtē Latvijas
nacionālo pozīciju Eiropas Savienības (turpmāk
arī – ES) jautājumos.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimā darbojas 16 pastāvīgās komisijas (ar komisiju sastāvu
un sēžu darba kārtību var iepazīties Saeimas tīmekļa vietnē www.saeima.lv).
Komisiju sastāvi tiek ievēlēti katra Saeimas
sasaukuma sākumā, bet to sastāvu parlaments
var mainīt arī vēlāk darba gaitā. Katrā komisijā
strādā deputāti no dažādām frakcijām, proporcionāli pārstāvot Saeimā ievēlētos politiskos spēkus. Izņēmums ir Mandātu, ētikas un iesniegumu
komisija, kurā ievēlē divus deputātus no katras
Saeimas frakcijas, kā arī Nacionālās drošības komisija, kurā strādā pa vienam pārstāvim no katras
frakcijas.
Saeimas kārtības ruļļa 150. pants paredz, ka atsevišķu likumdošanas uzdevumu veikšanai Saeima
var izveidot speciālas komisijas. 2020. gadā darbu
turpināja 2019. gada 7. novembrī izveidotā Administratīvi teritoriālās reformas komisija. Šī komisija
strādāja ar likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (Nr. 462/Lp13) un

Komisiju sēžu skaits 2020. gadā
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13. Saeimas komisijas

Sēžu skaits

Ārlietu komisija

44

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

115

Juridiskā komisija

75

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

56

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

86

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

80

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

64

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

74

Sociālo un darba lietu komisija

92

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

30

Pieprasījumu komisija

15

Publisko izdevumu un revīzijas komisija

53

Nacionālās drošības komisija

26

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

26

Eiropas lietu komisija

63

Ilgtspējīgas attīstības komisija

24

Atsevišķu likumdošanas uzdevumu veikšanas komisija
Administratīvi teritoriālās reformas komisija

citiem ar administratīvi teritoriālo reformu un tās
īstenošanu saistītiem likumprojektiem un jautājumiem. Komisija darbosies, kamēr nebūs izskatīti
visi ar administratīvi teritoriālo reformu saistītie
likumprojekti.

SAEIMAS APAKŠKOMISIJAS
Saeimas komisijas var izveidot apakškomisijas.
To izveidei un locekļu ievēlēšanai nav nepieciešams
Saeimas balsojums. Apakškomisijas sastāvā var

31

iekļaut arī deputātus, kuri nav attiecīgās komisijas
locekļi. Savus lēmumus un priekšlikumus apakškomisija iesniedz komisijai. Apakškomisijas darbu vada no apakškomisijas deputātu vidus ievēlēts
priekšsēdētājs un sekretārs.
Deputāts vienlaikus drīkst strādāt ne vairāk kā
divās pastāvīgajās komisijās un trijās apakškomisijās. Priekšsēdētāja amatu deputāts var ieņemt tikai
vienā pastāvīgajā komisijā. 2020. gadā Saeimas deputāti darbojās 18 apakškomisijās.
11

Saeimas apakškomisiju sēžu skaits 2020. gadā
13. Saeimas apakškomisijas
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
Stratēģiskās komunikācijas apakškomisija
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisija
Ārlietu komisijas
Baltijas lietu apakškomisija
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas
Finanšu sektora uzraudzības apakškomisija
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas
Nodokļu politikas apakškomisija
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas
Latgales apakškomisija
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas
Mediju politikas apakškomisija
Ilgtspējīgas attīstības komisijas
E-pārvaldības apakškomisija
Ilgtspējīgas attīstības komisijas
Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisija
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
Sporta apakškomisija
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
12
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18
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31
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DEPUTĀTU GRUPAS
Lai īstenotu citas ar deputātu darbību saistītas
intereses, Saeimas deputāti var izveidot deputātu
grupas. To izveidei nepieciešami vismaz trīs deputāti. Grupu izveide ir pašu deputātu iniciatīva, un
īpašu noteikumu par grupas izveides principiem un
sastāvu nav. Saeima nebalso par grupu izveidi un
sastāvu.
2020. gadā darbojās 11 deputātu grupas ar deputāta darbību saistītu interešu īstenošanai. Pārskata gadā izveidotas trīs jaunas deputātu grupas:
deputātu grupa brīvprātīgā darba veicināšanai,
deputātu grupa mazo un vidējo lauksaimnieku
atbalstam, deputātu grupa onkoloģijas pacientu
atbalstam.
Informācija par deputātu grupām sadarbībai ar
citu valstu parlamentiem skatāma šā pārskata 4. sadaļā “Ārpolitiskā darbība”.

2. SAEIMAS
LIKUMDOŠANAS DARBS

2.1. LIKUMPROJEKTA
IZSKATĪŠANAS UN
PIEŅEMŠANAS GAITA
Saeima ir Latvijas Republikas likumdevējs.
Tai vienīgajai no valsts institūcijām ir tiesības
pieņemt likumus. Iesniegt likumprojektus izskatīšanai Saeimā var Valsts prezidents, Ministru kabinets, Saeimas komisijas, ne mazāk kā pieci deputāti, kā arī – Satversmē paredzētajos gadījumos un
kārtībā – viena desmitā daļa vēlētāju. Likumprojektus iesniedz Saeimas Prezidijam. Saeimas sēdē
Prezidijs ziņo par saņemtajiem likumprojektiem
un parlaments lemj par likumprojekta nodošanu
komisijai, kura turpmāk būs atbildīga par likumprojekta virzību.
Lai likums stātos spēkā, tā projekts gan komisijā, gan Saeimas sēdē jāizskata trijos lasījumos vai
par steidzamiem atzītus likumprojektus – divos lasījumos. Tāpat divos lasījumos skata valsts budžeta
likuma projektu, vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu un grozījumus šajos likumos, kā arī
likumprojektus, kas paredz starptautisko līgumu
apstiprināšanu.
Satversmes grozījumi vienmēr izskatāmi trijos
lasījumos. Izskatot Satversmes grozījumus, Saeimas
sēdē jāpiedalās vismaz divām trešdaļām deputātu
(ne mazāk kā 67 deputātiem). Lai veiktu izmaiņas
Satversmē, par tām jānobalso vismaz divām trešdaļām no klātesošo deputātu skaita.
Pirmajā lasījumā par likumprojektu komisijā
un Saeimas sēdē lemj konceptuāli. Tas nozīmē, ka
likumprojektu vērtē kopumā un tā tekstā vēl neveic
izmaiņas. Komisijas sēdēs likumprojekta apspriešanā ir iesaistīti ne tikai deputāti un atbildīgās valsts
iestādes, bet arī nozares eksperti un sabiedrības
pārstāvji. Taču tiesības lemt par atbalstu likumprojektam ir tikai atbildīgās komisijas deputātiem.
14

Likumprojekta pieņemšanas gaita

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

Skatot likumprojektu Saeimas sēdē, deputāti
lēmumu pieņem ar klātesošo deputātu balsu vairākumu. Balsošanā jāpiedalās vismaz pusei deputātu (ne mazāk kā 50 deputātiem). Kad likumprojekts atbalstīts Saeimas sēdē, parlaments nosaka
priekšlikumu iesniegšanas termiņu turpmākajiem
lasījumiem.
Nākamajos divos lasījumos gan komisijā, gan
Saeimas sēdē deputāti debatē par priekšlikumiem,
kuri iesniegti par atsevišķiem pantiem vai to daļām.
Priekšlikumus par grozījumiem likumprojektā var

SAEIMAS
PREZIDIJS
Nosūta pieņemto likumu
Valsts prezidentam

VALSTS
PREZIDENTS
Izsludina pieņemto
likumu oficiālajā
izdevumā
Latvijas Vēstnesis

iesniegt Saeimas komisijas, frakcijas un deputāti. Šādas tiesības ir arī Valsts prezidentam, Ministru prezidentam, Ministru prezidenta biedram, ministriem un
ministra pilnvarojumā arī ministriju parlamentārajiem sekretāriem, kā arī tiesībsargam. Priekšlikumus,
kas attiecas uz likumdošanas tehniku, kodifikāciju un
piedāvātās redakcijas atbilstību citiem likumiem, iesniedz Saeimas Juridiskais birojs. Pēc noteiktā termiņa
priekšlikumus likumprojektam var pievienot vienīgi
atbildīgā komisija. Kad visi iesniegtie priekšlikumi izskatīti, deputāti balso par likumprojektu kopumā.

Lai Saeimā pieņemtais likums stātos spēkā, tas
jāizsludina Valsts prezidentam. Likums stājas spēkā
14 dienas pēc tā izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits termiņš.
Satversme Valsts prezidentam dod arī veto tiesības – viņš var nodot likumu parlamentam otrreizējai caurlūkošanai vai noteiktā kārtībā apturēt tā
publicēšanu.
Ja likums nodots Saeimai otrreizējai caurlūkošanai, Saeima bez debatēm nodod Valsts prezidenta
motivētos iebildumus atbildīgajai komisijai un lemj
par termiņu, kādā iesniedzami priekšlikumi un likums izskatāms atkārtoti. Otrreizējā caurlūkošana
notiek, ievērojot kārtību, kādā likumprojektu izskata trešajā lasījumā. Otrreizējās caurlūkošanas laikā
parlaments izskata tikai Valsts prezidenta iebildumus un priekšlikumus, kas saistīti ar Valsts prezidenta paustajiem iebildumiem.
Savukārt tad, ja likums Saeimā ir atzīts par steidzamu un pieņemts divos lasījumos, Valsts prezidents nevar izmantot veto tiesības un likums izsludināms ne vēlāk kā trešajā dienā pēc tā saņemšanas.
Saeimas pieņemtos likumus Valsts prezidents
izsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
(www.vestnesis.lv), teksta beigās norādot likuma
pieņemšanas datumu.

2.2. SAEIMAI IESNIEGTIE
LIKUMPROJEKTI UN
PIEŅEMTIE LIKUMI
Saeimas svarīgākā funkcija ir likumu pieņemšana. Ar likumdošanas procesu saprot gan jaunu
likumu izstrādi un pieņemšanu, gan arī grozījumu
izdarīšanu spēkā esošajos likumos.
Saeima katru gadu lemj par valsts budžetu nākamajam gadam un budžeta ietvaru trim

Pārskata gadā iesniegtie, noraidītie un pieņemtie likumprojekti
Iesniegti

Noraidīti

357

19

likumprojekti

likumprojekti

Komisijām
izskatīšanai nodoti

4. attēls
Skatot likumprojektus
2. un 3. lasījumā, kopumā vērtēti

338

4834

likumprojekti

priekšlikumi

No 2020. gadā iesniegtajiem likumprojektiem pieņemti 207 likumi – 21 jauns likums un grozījumi 186 likumos
(steidzamības kārtībā pieņemti 113 likumi); pēc otrreizējas caurlūkošanas pieņemts viens likums – Grozījumi Publisku
izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (Nr. 123/Lp13) (12. Saeimas likumprojekts Nr. 994/Lp12).

Likumprojektu iesniedzēji, iesniegto un noraidīto likumprojektu skaits 2020. gadā

6. tabula

Iesniegtie
likumprojekti

Noraidītie
likumprojekti

Ministru kabinets

272

–

Saeimas deputāti

49

19

Saeimas komisijas

35

–

Valsts prezidents

1

–

10 % vēlētāju

–

–

Likumprojekta iesniedzējs

turpmākajiem gadiem. Budžets ir valsts ienākumu
un izdevumu plāns noteiktam laika periodam –
vienam gadam. Valsts budžeta projektu Saeimai
iesniedz Ministru kabinets, bet galavārds pieder Saeimai. Valsts budžeta projektu Saeima izskata divos
lasījumos.
2020. gadā kopā ar likumprojektu “Par
valsts budžetu 2021. gadam” un likumprojektu
“Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022.
un 2023. gadam” tika iesniegti 30 pavadošie

likumprojekti, no kuriem divi tika izslēgti no likumprojektu paketes.
Pieņemot 2021. gada valsts budžetu, vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam
un pavadošos likumus otrajā lasījumā, kopumā tika
izskatīti 622 priekšlikumi.
2020. gadā Saeima pieņēmusi 33 jaunus likumus, izdarījusi grozījumus 247 likumos, kā arī ratificējusi 14 starptautiskos līgumus.
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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 galīgajā variantā tiek izsludināti kā paziņojumi.
Saeimai lēmumu projektus var iesniegt ne mazāk kā 10 deputāti, kā arī Saeimas komisijas.
2020. gadā Saeimai iesniegti 288 lēmumu projekti, no tiem 184 pieņemti un noformēti kā Saeimas paziņojumi un publicēti oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.

2.4. LIKUMDOŠANAS PROCESA
JURIDISKAIS NODROŠINĀJUMS
Īstenojot Saeimas kārtības rullī paredzēto kompetenci attiecībā uz likumdošanas procesa juridisko
nodrošinājumu, Saeimas Juridiskais birojs (turpmāk
arī – Birojs) 2020. gadā izskatīja 357 Saeimai iesniegtos likumprojektus un to izskatīšanas gaitā iesniegtos
priekšlikumus, kā arī citu tiesību aktu projektus, izvērtējot to atbilstību Latvijas Republikas Satversmei,
Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem, citiem likumiem un Latvijas tiesību sistēmai kopumā,
kā arī likumdošanas tehnikas un kodifikācijas prasībām. Sniegti 213 atzinumi, kuros tika ietverti 735 balsojami priekšlikumi likumprojektu pilnveidošanai
un 249 apsvērumi, kuros norādīts uz piedāvātā tiesiskā regulējuma iespējamām juridiskām nepilnībām
un citiem riskiem, kā arī to potenciālajiem tiesiskajiem risinājumiem. Papildus rakstveida atzinumiem
likumprojektu izskatīšanas gaitā sniegti viedokļi par
iesniegtajiem priekšlikumiem, bet nepieciešamības
gadījumā – arī atbalsts komisijas priekšlikumu formulēšanā un konsultācijas par likumprojektu virzību, kā arī citiem procedūras jautājumiem.
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Likumprojekti, kuriem iesniegts visvairāk priekšlikumu, 2020. gadā
Likumprojekta nosaukums

7. tabula
Priekšlikumu
skaits

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (Nr. 462/Lp13)

316 (2. lasījums)
377 (3. lasījums)

Preču zīmju likums (Nr. 409/Lp13)

244 (2. lasījums)
101 (3. lasījums)

Par valsts budžetu 2021. gadam (Nr. 837/Lp13)

142 (2. lasījums)

Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam (Nr. 836/Lp13)

115 (2. lasījums)

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums (Nr. 43/Lp13)

107 (2. lasījums)

Dzīvojamo telpu īres likums (Nr. 144/Lp13)

71 (2. lasījums)

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (Nr. 864/Lp13)

69 (2. lasījums)

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Nr. 834/Lp13)

66 (2. lasījums)

Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību
(Nr. 632/Lp13)

53 (2. lasījums)

Saeimai iesniegtie lēmumu projekti 2020. gadā
Iesniegtie lēmumu projekti

8. tabula
Skaits

Deputātu ievēlēšana komisijās un atsaukšana no tām

55

Tiesnešu ievēlēšana, apstiprināšana vai atsaukšana

46

Parlamentārās uzraudzības funkciju noteikšana

1

Amatpersonu, tai skaitā Saeimas amatpersonu, apstiprināšana un atsaukšana

22

Kolektīvie iesniegumi

13

Deputātu mandātu apstiprināšana

10

Parlamentāro delegāciju sastāva un tā izmaiņu apstiprināšana

5

Uzticības vai neuzticības izteikšana ministriem

2

Deputātu ētikas kodeksa pārkāpumi

1

Citi

73

Sniegtas konsultācijas Saeimas amatpersonām,
Saeimas komisijām, apakškomisijām, frakcijām,
Saeimas deputātiem un darbiniekiem jautājumos,
kas saistīti ar Saeimas un Saeimas Prezidija aktu
pieņemšanas procedūru, normatīvo aktu jaunrades
tehniku un kodifikāciju, kā arī Satversmes tiesas
procesu. Šajā sakarā Birojs sagatavojis 40 dokumentus un izstrādājis arīdzan Saeimas Prezidija atzinumu projektus par visiem Saeimai iesniegtajiem
likumprojektiem, kā arī ar deputātu darbības nodrošināšanu saistītu lēmumu projektus, piemēram,
Saeimas Prezidija lēmumus “Par Saeimas attālināto
sēžu norises kārtības apstiprināšanu”, “Par atklātu
balsošanu ar vēlēšanu zīmēm attālinātā Saeimas
sēdē”, noteikumus “Par Saeimas sēdes kavējuma
attaisnošanas kārtību”, izstrādājis vadlīnijas komisiju sēžu attālinātai norisei, piedalījies tādu lēmuma
projektu sagatavošanā kā Saeimas Prezidija lēmums
“Par Saeimas sēžu noturēšanu platformā e-Saeima”
un “Saeimas attālinātās sēdes platformas e-Saeima
lietošanas noteikumi”.
Nodrošināta arī dažādu aktuālo tiesību problēmu izpēte. Analizējot 2020. gadā identificētos
tiesību jautājumus Saeimas pieņemto tiesību normu sakarā, tika sniegtas atbildes uz Birojam adresētiem 33 privātpersonu un 44 valsts un pašvaldību
institūciju iesniegumiem, tostarp daudziem apjomīgiem vispārējās jurisdikcijas tiesu un administratīvo tiesu viedokļu pieprasījumiem par likumdevēja gribas noskaidrošanu un tiesību normu
iztulkošanas jautājumiem.
Papildus tam Birojs nodrošināja Saeimas kā
lietas dalībnieka pārstāvību Satversmes tiesā ierosinātajās lietās, kurās tika apstrīdētas dažādu likumu
normas. 2020. gadā Satversmes tiesā izskatīto lietu
skaits bija pusotru reizi lielāks nekā 2019. gadā. Iesniegšanai Satversmes tiesā tika sagatavoti 45 atbildes raksti un seši pieaicinātās personas viedokļi, kā

arī 10 vēstules ar atbildēm uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem un lūgumiem sniegt papildu
paskaidrojumus.
2020. gads bijis īpaši ražīgs attiecībā uz Saeimas
pārstāvību Satversmes tiesas sēdēs ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Neraugoties uz valstī Covid-19
pandēmijas ierobežošanai noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, Biroja padomnieki
piedalījās sešos publiskajos tiesas procesos (kopumā 15 sēžu dienas), kas notika attālināti videokonferences režīmā.
Satversmes tiesā 2020. gadā ierosinātās un izskatītās lietas ir skārušas visdažādākos tiesību jautājumus Saeimas pieņemto tiesību normu sakarā,
par kuriem Birojs sagatavojis detalizētu faktisko
apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu, kā arī
citus apsvērumus. Sabiedrībā plaši apspriestas lietas
par minimālo ienākumu sliekšņiem, administratīvi
teritoriālo reformu, sociālajā realitātē pastāvošo ģimeņu aizsardzību un liegumu organizēt azartspēles
Covid-19 pandēmijas apstākļos.
Tāpat Birojam 2020. gadā bija uzticēta arī Saeimas kā lietas dalībnieka pārstāvība vispārējās jurisdikcijas tiesā ierosinātā lietā.

2.5. SAEIMAS SESIJAS UN SĒDES
Saeimas kārtības rullis paredz, ka Saeimas sesijas ir kārtējas un ārkārtas. Gadā ir trīs kārtējās sesijas: rudens, ziemas un pavasara sesija. Par Saeimas
kārtējo sesiju sākšanu un slēgšanu lemj Saeima. Saeimas kārtējo sesiju starplaikā pēc nepieciešamības
var sasaukt Saeimas ārkārtas sesijas.
Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus,
pārskata gadā 21 Saeimas ārkārtas sēde notika daļēji attālināti videokonferences formā, deputātiem
uzturoties vairākās atsevišķās parlamenta telpās.

Daļēji attālināti videokonferences formā notika
arī Saeimas svinīgās – 4. maija un 18. novembra –
sēdes.
2020. gada 26. maijā notika pirmā parlamenta ārkārtas sēde platformā e-Saeima. Saeima kā
viens no pirmajiem parlamentiem pasaulē jau ļoti
ātri bija gatava strādāt pilnībā attālinātā režīmā.
Platforma e-Saeima ir tieši Latvijas parlamenta
vajadzībām un specifiskajām procedūrām izstrādāts tehnoloģiskais risinājums. Saeimas sēžu noturēšana attālināti ir ārkārtas risinājums, kas ļāvis
nodrošināt pilnvērtīgu parlamenta darbu pandēmijas apstākļos un sniedz iespēju deputātiem piedalīties Saeimas sēdēs, atrodoties arī ārpus parlamenta telpām.
2020. gadā kopumā notikusi 101 Saeimas
sēde, to skaitā deviņas kārtējās sēdes, kārtējo sesiju starplaikā – astoņas ārkārtas sesijas sēdes; kārtējo sesiju laikā – 81 ārkārtas sēde. Lielākā daļa
no tām – 49 sēdes – notika attālināti platformā
e-Saeima.
Attālināti notikusi arī Saeimas vēsturē pēc
valsts neatkarības atjaunošanas garākā Saeimas
sēde – 23. novembra attālinātā ārkārtas sēde ar turpinājumu 24.–27., 30. novembrī, 1. un 2. decembrī –, kura ilga 57 stundas un 40 minūtes (Saeima
pieņēma likumu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” (Nr. 836/Lp13);
likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” (Nr. 837/
Lp13) un to pavadošos likumus; izskatīja Ministru
prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa ikgadējo ziņojumu par Ministru kabineta paveikto un iecerēto
darbību. Kopumā sēdē tika izskatīti 622 priekšlikumi un pieņemti 30 likumi, Saeimas deputāti runājuši 1285 reizes). 23 stundas un 11 minūtes ilga
26. maija attālinātā ārkārtas sēde ar turpinājumu
29. maijā, 2., 9. un 10. jūnijā (Saeima 3. lasījumā
pieņēma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
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vietu likumu (Nr. 462/Lp13). Kopumā sēdē tika izskatīti 377 priekšlikumi, Saeimas deputāti runājuši
419 reizes).
2020. gadā Saeimas sēdēs izskatīti 1374 darba
kārtības jautājumi (2019. gadā – 1546 darba kārtības jautājumi).
Saeimas mājaslapas www.saeima.lv sadaļā
“Deputāti” ir pieejama informācija par deputātu
aktivitāti, apspriežot likumprojektus Saeimas sēdēs. Informācija tiek aktualizēta pēc katras sēdes.
2020. gadā Saeimas sēdēs visaktīvākie debatētāji
bija Viktors Valainis, kurš runājis 595 reizes, Jūlija
Stepaņenko – 526 reizes, Aldis Gobzems – 490 reizes, savukārt par likumprojektiem visbiežāk ziņojuši deputāti Mārtiņš Bondars – 61 reizi, Juris Rancāns – 59 reizes un Valērijs Agešins – 44 reizes.

2.6. SAEIMAS SĒŽU NORISES
ATSPOGUĻOJUMS
Ikvienam interesentam ir iespēja Saeimas mājaslapā tiešsaistē sekot Saeimas sēžu norisei. Turpat ir pieejams arī Saeimas sēžu videoarhīvs. Saeimas sēdes tiešraidē ikviens var vērot arī parlamenta Facebook kontā.
Arī attālināto Saeimas sēžu norise (jautājumu
izskatīšanas gaita, runātāju saraksts, kopējie balsojuma rezultāti) tiek atspoguļota tiešsaistē Saeimas
mājaslapā pie attiecīgās sēdes darba kārtības.
Saeimas sēdes norisi fiksē arī audioierakstā,
pēc kura tiek sagatavota stenogramma. Pastāvīgi
tiek aktualizēta stenogrammu datubāze, 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.
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Saeimas sēžu statistika 2020. gadā

5. attēls

Kopumā notikusi
101 sēde
9

kārtējās

11

ārkārtas

21

49

daļēji
attālinātās
ārkārtas

attālinātās
ārkārtas

(platformā e-Saeima)

Ziemas sesija

Pavasara sesija

(09.01.-06.04.)

(14.04.-19.06.)

9 kārtējās sēdes

5 daļēji attālinātās ārkārtas
1 jautājumu un atbilžu sēde

16

6

ārkārtas sēdes
daļēji attālinātās ārkārtas
1 svinīgā sēde

8

ārkārtas
sesijas

2

svinīgās

Rudens sesija
37

(02.09.-23.12.)

5

ārkārtas sēdes
attālinātās ārkārtas
(platformā e-Saeima)

1

svinīgā sēde

Ārkārtas sesija
8 ārkārtas sesijas sēdes

Sēžu
dienu skaits

Īsākā sēde

5

139

Kopējais sēžu ilgums

681 stunda un
37 minūtes

1374

Izskatīti
darba kārtības
jautājumi

Ilgākā sēde

minūtes

57 stundas un
40 minūtes

2.7. VALSTS AMATPERSONU
IECELŠANA UN
APSTIPRINĀŠANA
Saeima ir atbildīga par vairāku augstu valsts
amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, kā arī atbrīvošanu vai atlaišanu. Parlaments
lemj par Valsts prezidenta, Saeimas Prezidija locekļu, valsts kontroliera, tiesībsarga, Latvijas Bankas prezidenta, Augstākās tiesas priekšsēdētāja,
ģenerālprokurora un citiem amata kandidātiem.
Visas amatpersonas Saeima ievēlē, ieceļ vai apstiprina atklātā balsojumā.
Kopumā 2020. gadā Saeima pieņēma 20 lēmumus par amatpersonu ievēlēšanu, tostarp 5. martā
par Latvijas Bankas prezidenta vietnieku apstiprināja Māri Kāli, 5. martā par Fiskālās disciplīnas
padomes locekļiem apstiprināja Mārtiņu Āboliņu
un Andreju Jakobsonu, 18. jūnijā par ģenerālprokuroru iecēla Juri Stukānu, 1. oktobrī par Latvijas
Bankas padomes locekli apstiprināja Andri Vilku
un 17. decembrī Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā apstiprināja ģenerālleitnantu Leonīdu
Kalniņu.
Arī valdībai, lai tā sāktu pildīt pienākumus, ir
nepieciešams Saeimas uzticības balsojums. Valsts
prezidents izvēlas Ministru prezidenta amata kandidātu un uzdod tam sastādīt Ministru kabinetu.
Saeima ar balsojumu izsaka uzticību sastādītajai
valdībai pēc tam, kad Ministru prezidenta kandidāts ir sniedzis parlamentam ziņojumu par valdības
iecerēto darbību.

1

2

3

4

5

6

1 Saeimas svinīgā sēde par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai
2 Saeimas svinīgā sēde par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienai
3

4

5 Darbs Saeimas attālinātajā ārkārtas sēdē

6 Ārpolitikas debates Saeimas namā 28. janvārī
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3. PARLAMENTĀR Ā
UZR AUDZĪBA

Viena no Saeimas funkcijām ir izpildvaras darba uzraudzība jeb parlamentārā kontrole.
Parlaments izpildvaras uzraudzību īsteno dažādos veidos. Uzraudzību veic arī Saeimas komisijas,
vērtējot izpildvaras darbu, pieprasot informāciju par
aktuālajiem jautājumiem no ministriem un ministriju pakļautībā vai pārraudzībā esošajām iestādēm,
kā arī spriežot par nepieciešamajiem uzlabojumiem
to darbā. Uzraudzības funkcijas īstenošanai tiek veidotas arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas.

1

2

3.1. PARLAMENTĀRĀS
IZMEKLĒŠANAS KOMISIJAS
Ja kādā jautājumā ir nepieciešams noskaidrot
apstākļus un savākt materiālus par valdības iestāžu
rīcību, Saeima var izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Šāda komisija Saeimai jāieceļ, ja to
pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa deputātu.
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

3
1

4
2

3

4 Saeimas komisiju sēžu norise

garantētajiem līdzekļiem vai tās pilda valsts
vai pašvaldību iepirkumu vai piedalās valsts
vai pašvaldību īpašuma privatizācijā.
Saskaņā ar Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumu parlamentārās izmeklēšanas komisijas
darbība izbeidzas astotajā dienā pēc galaziņojuma
izskatīšanas Saeimas sēdē, ja Saeima nav lēmusi citādi. Savukārt pēc galaziņojuma publicēšanas oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” galaziņojumā 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.
Saeimas 2020. gada 27. februāra sēdē tika izskatīts Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par

OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti, Eiropas Komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmumu lietā
SA.43140 (2015/NN) un par nodarīto kaitējumu un
tiesību aizsardzības institūciju rīcību galaziņojums.
Kopumā komisijas darbības laikā darbojās septiņi
deputāti un notika 27 sēdes.

3.2. DEPUTĀTU PIEPRASĪJUMI
UN JAUTĀJUMI
Deputātu pieprasījumi ir viens no parlamentārās uzraudzības rīkiem. Ja Saeimas deputāti nav apmierināti ar kādas nozares darbu, viņi var iesniegt
valdībai pieprasījumu. Ja Saeima šo pieprasījumu
atbalsta, tā saistībā ar pieprasījumu var pieņemt
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lēmumu par neuzticības izteikšanu Ministru kabineta loceklim vai valdībai kopumā.
2020. gadā tika iesniegti 16 pieprasījumi, kuri
adresēti:
• ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam – seši pieprasījumi;
• Ministru prezidentam Arturam Krišjānim
Kariņam – pieci pieprasījumi;
• veselības ministrei Ilzei Viņķelei – divi pieprasījumi;
• kultūras ministram Naurim Puntulim –
viens pieprasījums;
• ekonomikas ministram Ralfam Nemiro –
viens pieprasījums;
• finanšu ministram Jānim Reiram – viens pieprasījums;
• satiksmes ministram Tālim Linkaitam –
viens pieprasījums.
Saeimas deputāti var iesniegt arī jautājumu
Ministru prezidentam, viņa biedram, ministram un
Latvijas Bankas prezidentam par šo amatpersonu
kompetencē esošajām lietām. Atbildi uz jautājumu attiecīgā amatpersona iesniedz rakstveidā vai
sniedz to mutvārdos deputātu jautājumiem paredzētā sēdē.
2020. gadā iesniegti 54 deputātu jautājumi un
notikusi viena sēde atbilžu sniegšanai uz deputātu
jautājumiem. Visvairāk jautājumu adresēti Ministru prezidentam, ekonomikas ministram un veselības ministrei.
Saeimas deputāti visbiežāk uzdevuši jautājumus saistībā ar elektroenerģijas nozari. Saistībā ar
Covid-19 pandēmiju iesniegtie jautājumi galvenokārt attiecās uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Deputāti iesnieguši jautājumus arī attiecībā uz veselības nozari kopumā. Savukārt attiecībā
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uz izglītības nozari iesniegti jautājumi saistībā ar
izglītības sistēmu.
Saeimas mājaslapā www.saeima.lv ir pieejami
deputātu jautājumi un Ministru kabineta locekļu
sniegtās atbildes.

3.3. MINISTRU KABINETA LOCEKĻU
UN TIESĪBSARGA ZIŅOJUMI
Valdība kopumā un katrs ministrs atsevišķi ir
politiski atbildīgi Saeimas priekšā, un izpildvara katru gadu sniedz Saeimai ziņojumus par savu darbību.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 118. 1 panta
pirmo daļu Ministru prezidents ne vēlāk kā 1. martā rakstveidā iesniedz Saeimai ikgadējo ziņojumu
par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību.
Ja ziņojuma iesniegšanas dienā Ministru prezidents
šajā amatā ir mazāk par sešiem mēnešiem, viņš minēto ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc stāšanās amatā.
Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa
ikgadējais ziņojums par Ministru kabineta paveikto
un iecerēto darbību tika izskatīts Saeimas 23. novembra attālinātajā ārkārtas sēdē. Debatēs piedalījās 17 deputāti, satiksmes ministrs Tālis Linkaits,
izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, kā arī
Ministru prezidents.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 118. 3 panta
pirmo daļu 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. janvārim) tuvākajā Saeimas sēdē, un 2020. gadā tās

notika jau desmito reizi. Ārpolitikas debatēm tiešraidē parlamenta mājaslapā varēja sekot līdzi Latvijā akreditēto diplomātisko misiju un starptautisko
organizāciju vadītāji. Ikviens interesents debatēm
var sekot līdzi arī parlamenta Facebook kontā.
Par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un ES jautājumos Saeimas 23. janvāra sēdē
ziņoja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Pēc ārlietu
ministra ziņojuma debatēs runāja 24 deputāti, Ministru prezidents un aizsardzības ministrs.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli arī tiesībsargs
reizi gadā sniedz Saeimai ziņojumu par Tiesībsarga
biroja darbu. 2020. gada 4. martā tiesībsargs Saeimai iesniedza ikgadējo ziņojumu par Tiesībsarga
biroja paveikto, taču Covid-19 pandēmijas dēļ ziņojums tika izskatīts Saeimas 2021. gada 14. janvāra
trešajā attālinātajā ārkārtas sēdē.

4. ĀRPOLITISK Ā
DARBĪBA

Saeima ir viens no varas atzariem, kas piedalās
valsts ārpolitikas veidošanā. Parlamentā ar ārlietām
saistītus jautājumus skata Ārlietu komisija un Eiropas lietu komisija.
Viens no ārpolitiskās darbības instrumentiem
ir amatpersonu vizītes. Lai stiprinātu valstu divpusējās attiecības, ārvalstu kolēģi apmeklē Saeimu un
vizītēs dodas arī Latvijas parlamentārieši. Tāpat ar
Saeimas amatpersonām un deputātiem tiekas ārvalstu vēstnieki.
Saeima no deputātu vidus ievēlē arī delegācijas, kas pārstāv Latviju starptautiskajās parlamentārajās organizācijās. Saeimā darbojas deputātu
grupas sadarbības veicināšanai ar citu valstu parlamentiem. Tās kalpo kā platforma valstu sadarbības veicināšanai.

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 – gan klātienē, gan daļēji attālinātā vai attālinātā formā.
Saistībā ar Covid-19 pandēmiju Latvijā noteikto ierobežojumu dēļ 2020. gadā plānotās ienākošās un izejošās vizītes tika atceltas vai arī tika
būtiski mainīta to forma. Ņemot vērā jaunos izaicinājumus, pasākumu plānošana, kā arī forma
tika pielāgota e-videi, daudzas tikšanās rīkojot
daļēji attālināti vai attālināti. Ārvalstu ārkārtējo
un pilnvaroto vēstnieku vizītes – kā iepazīšanās,
tā atvadu vizītes –, videokonferences un diskusijas ar citu valstu parlamentu pārstāvjiem un dažādu rangu amatpersonu tikšanās gan Latvijā, gan
visā pasaulē tika īstenotas, izmantojot dažādas
tiešsaistes platformas.
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Ukrainas parlamenta priekšsēdētāja Dmitro Razumkova vizīte
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Francijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Aurēliju Ruajē-Gunēnu
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece piedalās Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (NB8) parlamentu priekšsēdētāju videokonferencē
Saeimā viesojas Francijas Republikas parlamenta deputātu delegācija
Šveices Konfederācijas Nacionālās padomes prezidentes Izabellas Morē vizīte
Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla tiekas ar Meksikas Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku
Latvijas Republikā Fransisko Eduardo del Rio Lopesu. Parlamentā norisinās Ēnu diena
Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere tiekas ar Slovākijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā
Ladislavu Babčanu
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Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda tiekas ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā
Orli Esteri Gilu
2 Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols tiekas ar Čehijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā
Janu Hinkovu
3 Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla tiekas ar Mali Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā
Umū Sallu-Seku
4 Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere tiekas ar Vjetnamas Sociālistiskās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci
Latvijas Republikā Zungu Duanu

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 25. februārī tikās ar Ukrainas parlamenta priekšsēdētāju
Dmitro Razumkovu viņa oficiālās vizītes Latvijas
Republikā laikā un 20. oktobrī – ar Šveices Konfederācijas Nacionālās padomes prezidenti Izabellu
Morē viņas oficiālās vizītes Latvijas Republikā laikā.
Attālinātā formā Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece piedalījās sešos parlamentu vadītāju līmeņa pasākumos:

• 16. aprīlī – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
parlamentu priekšsēdētāju videokonferencē;
• 17. un 18. augustā – 13. Sieviešu – parlamentu spīkeru sanāksmē;
• 19. un 20. augustā – 5. Pasaules parlamentu
priekšsēdētāju konferencē;
• 22. septembrī – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
parlamentu priekšsēdētāju videokonferencē;

• 6. oktobrī – ar atklāšanas uzrunu – Baltijas
valstu un Višegradas grupas valstu parlamentu ārlietu komisiju priekšsēdētāju sanāksmē;
• 26. novembrī – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
parlamentu priekšsēdētāju videokonferencē.
Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla 30. septembrī Saeimas namā tikās ar
Francijas Republikas parlamenta deputātu delegāciju Francijas Republikas prezidenta Emanuela Makrona un viņa kundzes Brižitas Makronas oficiālās
vizītes Latvijas Republikā ietvaros.
Ārlietu ministru līmeņa vizītēs Saeimu apmeklēja trīs delegācijas. 31. janvārī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tikās ar Slovākijas Republikas
ārlietu un Eiropas lietu ministru Miroslavu Lajčāku, 18. februārī – ar Islandes Republikas ārlietu ministru Gudlaugiru Touru Tourdarsonu, kurš tikās
arī ar Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju Vitu Andu Tēraudu. Savukārt 30. septembrī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tikās ar Igaunijas ārlietu ministru Urmasu Reinsalu.
2020. gadā organizētas trīs Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizītes ārvalstīs – Korejas
Republikā, Izraēlas Valstī un Amerikas Savienotajās
Valstīs:
• no 7. janvāra līdz 12. janvārim Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols,
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas vietnieks un deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Dienvidkorejas parlamentu loceklis
Gatis Eglītis un Baltijas Asamblejas Latvijas
delegācijas vadītājs Jānis Vucāns uzturējās
Korejā oficiālā vizītē un tās ietvaros tikās
ar Korejas Republikas Nacionālās asamblejas prezidentu Munu Hisangu. Vizītes laikā
Ināra Mūrniece tikās ar Korejas Republikas
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Nacionālās asamblejas prezidentu Munu
Hisangu un Nacionālās asamblejas Latvijas–
Korejas sadraudzības grupas vadītāju Parku
Dživonu. Tāpat Saeimas delegācija tikās ar
Korejas Republikas ārlietu ministri Gangu
Gjonghvu, Kjondžu pilsētas mēru Džu Nagjongu, kā arī apmeklēja Hankukas Svešvalodu universitāti, kur tikās ar universitātes
prezidentu un piedalījās diskusijā ar mācībspēkiem un studentiem;
• no 21. janvāra līdz 24. janvārim Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece piedalījās
5. Pasaules Holokausta forumā Izraēlas
Valstī un vizītes ietvaros Jeruzalemē tikās
ar Izraēlas parlamenta Kneseta priekšsēdētāju Jūliju Joelu Ēdelšteinu. Tāpat Saeimas
priekšsēdētāja kopā ar citu pasaules valstu
līderiem piedalījās pieņemšanā pie Izraēlas
prezidenta Ruvena Rivlina. Vizītes laikā Saeimas priekšsēdētāja nolika ziedus pie Žanim Lipkem veltītā piemiņas koka Pasaules
taisnīgo alejā “Jad Vašem” memoriāla teritorijā, kā arī tikās ar Latvijas un Igaunijas ebreju asociācijas valdes locekļiem un Latvijas
ebreju izcelsmes žurnālistu, rakstnieku un
tulkotāju Franku Gordonu;
• no 29. februāra līdz 6. martam Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, kā arī Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs
Ojārs Ēriks Kalniņš darba vizītē apmeklēja Amerikas Savienotās Valstis, kur kopā ar
Lietuvas Republikas Seima priekšsēdētāju
Viktoru Pranckieti, Polijas Republikas Seima
maršali Elžbetu Viteku un Igaunijas–ASV
parlamentārās sadarbības grupas vadītāju
Andresu Sutu tikās ar ASV Kongresa Pārstāvju palātas spīkeri Nensiju Pelosi un Kongresa deputātiem.
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Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizīte Korejas Republikā. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece Seulā no Korejas Kultūras
asociācijas saņem dāvinājumu – tradicionālo tērpu
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un viņas vadītā Saeimas delegācija Seulā tiekas ar Korejas Republikas Nacionālās asamblejas
prezidentu Munu Hisangu
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece Jeruzalemē tiekas ar Izraēlas parlamenta Kneseta priekšsēdētāju Jūliju Joelu Ēdelšteinu
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece kopā ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas parlamentāriešiem tiekas ar ASV Kongresa Pārstāvju palātas
spīkeri Nensiju Pelosi
Jeruzalemē notiekošā 5. Pasaules holokausta foruma “Atceroties holokaustu, cīnoties ar antisemītismu” laikā Saeimas priekšsēdētāja tiekas
ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Dāvidu Mariju Sasoli
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece kopā ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas parlamentāriešiem tiekas ar ASV Kongresa Pārstāvju palātas
sadarbības grupas ar Baltijas valstīm līdzpriekšsēdētājiem – kongresmeņiem Džonu Šimkusu un Ādamu Šifu
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece darba vizītē Panevēžā tiekas ar Lietuvas Seima priekšsēdētāju Viktoru Pranckieti
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Kopumā Latvijā 2020. gadā notikušas 45 ārvalstu vēstnieku klātienes un vairākas attālinātas
tikšanās ar Saeimas Prezidija, frakciju, komisiju un
deputātu grupu locekļiem.

4.2. DELEGĀCIJAS
STARPTAUTISKAJĀS
ORGANIZĀCIJĀS
Latvija ir vairāku starptautisko starpparlamentāro organizāciju dalībvalsts. Saeimas pārstāvju darbs šajās organizācijās ir viens no veidiem, kā
parlaments īsteno Latvijas ārpolitiku un pārstāv
mūsu valsts intereses. Delegāciju locekļus ar balsojumu apstiprina Saeima.
2020. gadā Saeimai bija delegācijas šādās starptautiskajās organizācijās:
• Baltijas Asamblejā;
• Baltijas jūras parlamentārajā konferencē;
• Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārajā asamblejā;
• Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā;
• NATO Parlamentārajā asamblejā;
• Starpparlamentu savienībā;
• Vidusjūras Savienības Parlamentārajā asamblejā (turklāt arī Ārlietu komisijas apstiprināts pārstāvis sadarbībai ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD)
globālo parlamentāro tīklu).
2020. gada pavasarī Covid-19 pandēmija ieviesa būtiskas izmaiņas arī Baltijas Asamblejas
(BA) darbā, liekot mainīt līdzšinējo sadarbības
formātu un pāriet no klātienes saziņas uz virtuālo
saziņu. Igaunijas prezidentūras laikā BA 39. sesija
un Baltijas Padomes (BP) 26. sesija notika attālināti 6. novembrī. Prezidentūrai bija noteiktas šādas

prioritātes: Baltijas partnerība aizsardzības un drošības jomā, enerģētikas un transporta savienojumu
attīstība un reģionālie pētniecības un izglītības tīkli.
BA sesijas ietvaros parlamentārieši apsprieda
Baltijas valstu aktualitātes un sadarbību, līdz šim
nepieredzētus un ar Covid-19 pandēmiju saistītus
riskus un izaicinājumus, kā arī pasākumus, kas veicami, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas ietekmi uz
ekonomiku un sociālo un veselības aprūpi. Tāpat
tika apspriesti jautājumi par sadarbību drošības un
aizsardzības jomā, vienota enerģijas tirgus izveidi,
projekta Rail Baltica un citu infrastruktūras projektu īstenošanu, kā arī kopīgiem izglītības, pētniecības un kultūras projektiem.
BP 26. sesijā dalībniekus uzrunāja Baltijas valstu ārlietu ministri, īpašu uzmanību pievēršot BA
un Baltijas Ministru padomes (BMP) sadarbības
prioritāšu īstenošanai 2020. gadā Covid-19 pandēmijas kontekstā.
Arī 2020. gadā tika piešķirtas BA balvas mākslā,
zinātnē un literatūrā. Vērtējot BA balvas kandidātus, starptautiskā žūrija 2. oktobrī daļēji attālinātā
sēdē nolēma balvu zinātnē piešķirt Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklim fiziķim Robertam Eglītim par pētījumu ciklu “Teorētiski aprēķini jauniem materiāliem enerģijas iegūšanai un
uzglabāšanai”. BA balvu literatūrā piešķīra prozistei,
dzejniecei un esejistei Birutei Jonuškaitei par romānu cikliem “Maranta” un “Maestro”. Savukārt balvu mākslā piešķīra režisoriem Kristīnei Briedei un
Audrjum Stonim par filmu Bridges of Time (“Laika
tilti”), kura kopproducēta Lietuvas, Latvijas un Igaunijas studijās un portretē mazāk zināmās poētiskās
Baltijas jaunā viļņa kinodokumentālistu paaudzes.
Baltijas jūras parlamentārās konferences
(BJPK) delegācijas locekļi 2020. gadā piedalījās divās BJPK darba grupas sēdēs (vienā klātienē, otrā
attālināti), četrās BJPK Pastāvīgās komitejas sēdēs

(vienā klātienē, trijās attālināti), vienā Baltijas jūras valstu parlamentārajā konferencē, kā arī vienā
BJPK un Melnās jūras ekonomiskās sadarbības Parlamentārās asamblejas (PABSEC) pastāvīgo komiteju sanāksmē.
BJPK ikgadējā konference notika attālināti
24. augustā, un tās dalībnieki diskutēja par sadarbību Baltijas jūras reģionā, jo īpaši par sadarbību
Covid-19 pandēmijas laikā. Tāpat tika spriests par
vides, jūru un okeānu saglabāšanu nākamajām paaudzēm, Baltijas jūras reģiona digitalizāciju, kā arī
uzklausīts Migrācijas un integrācijas darba grupas
noslēguma ziņojums.
Konferences dalībnieki pieņēma rezolūciju,
kurā aicināja visas Baltijas jūras reģiona valstis turpināt darbu, lai reģionā arī turpmāk valdītu miers,
draudzīgas kaimiņattiecības un cieša sadarbība.
Konferences noslēgumā tika pieņemts lēmums
izveidot Klimata pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības darba grupu ar divu gadu mandātu. Saeimu šajā darba grupā pārstāvēs BJPK Latvijas delegācijas vadītājs Arvils Ašeradens.
Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas (EDSO PA) delegācijas locekļi 2020. gadā piedalījās EDSO PA ziemas
sesijā Vīnē, Azerbaidžānas parlamenta vēlēšanu novērošanas misijā, turklāt notika divas NB8 delegāciju vadītāju sanāksmes un divas Pastāvīgās komitejas
sēdes. Covid-19 pandēmijas laikā virkne pasākumu
un semināru notika videokonferences formā.
Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EP PA) Latvijas delegācijas vadītāja Inese
Lībiņa-Egnere 2020. gadā turpināja pildīt EP PA
viceprezidentes amata pienākumus, savukārt pastāvīgais pārstāvis Boriss Cilevičs tika ievēlēts par
Juridisko jautājumu un cilvēktiesību komitejas
priekšsēdētāju.
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Pārskata gadā delegācijas locekļi klātienē piedalījās asamblejas janvāra sesijā, bet pēc ārkārtas situācijas pasludināšanas aktīvi iesaistījās asamblejas
darbā, komiteju sēdēs piedaloties attālināti.
Delegācijas locekļi 2020. gadā piedalījās komiteju darbā, runāja asamblejas plenārsēdēs un komiteju sēdēs, paužot gan Latvijas oficiālo pozīciju,
gan arī savus personīgos uzskatus apspriežamajos
jautājumos.
Arī 2020. gadā turpināja darboties 2019. gadā
pēc Latvijas delegācijas iniciatīvas organizētā “Baltija+ grupa”, kurā apvienojušies Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Gruzijas, Ukrainas, Lielbritānijas un
Polijas delegāciju pārstāvji. “Baltija+ grupa” nodibināta, lai atgādinātu EP PA un tās locekļiem par
organizācijas pamatprincipiem aizstāvēt Krievijas
īstenotās Krimas aneksijas neatzīšanas politiku, kā
arī regulāri nosodītu Krievijas militāro okupāciju
Austrumukrainā, daļā Gruzijas un Moldovas.
Latvijas delegācijas locekļi aktīvi iesaistījās
debatēs par notikumiem Baltkrievijā pēc prezidenta vēlēšanām. Tāpat Latvijas delegācija ierosināja pieņemt paziņojumu Krievijas Federācijas
varas iestādēm sakarā ar opozīcijas līdera Alekseja
Navaļnija saindēšanu un aizturēšanu pēc atgriešanās no Vācijas.
2020. gadā nenotika NATO Parlamentārās
asamblejas (NATO PA) pavasara sesija, bet notika
tikai atsevišķas attālinātās komiteju sēdes, savukārt
NATO PA rudens sesija attālināti notika no 18. novembra līdz 23. novembrim. Deputāti diskutēja par
komiteju ziņojumiem, pieņēma rezolūcijas, uzklausīja NATO ģenerālsekretāru Janu Stoltenbergu, kā
arī apstiprināja budžetu 2021. gadam. Tika diskutēts par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz drošības
situāciju pasaulē un NATO lomu pandēmijas apkarošanā, par inovācijām aizsardzībā, par dzimumu līdztiesību bruņotajos spēkos, par informācijas
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Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EP PA) Latvijas delegācijas vadītāja Inese Lībiņa-Egnere Eiropas Padomes ēkā Strasbūrā atklāj
Baltijas ceļa 30. gadadienai veltītu izstādi
2 Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Sieviešu diskriminācijas izskaušanas
komitejas 75. sesijā Ženēvā, Šveicē
3 Latvijas parlamentārieši attālināti piedalās digitālajā Baltijas Asamblejas 39. sesijā
4 EP PA viceprezidente, Latvijas delegācijas vadītāja Inese Lībiņa-Egnere piedalās EP PA attālinātajā darbā

pieejamību un komunikācijas nepieciešamību sabiedrības, īpaši jaunatnes, izglītošanā par alianses
būtību, vērtībām un darbību. Parlamentāriešu redzeslokā bija arī pēdējo gadu lielākie izaicinājumi
globālās drošības jomā – Ķīnas ietekmes palielināšanās, Krievijas militārā modernizācija, saspīlējums
Balkānos, drošības dinamika Līča valstīs un ģeopolitiskā spriedze Melnās jūras reģionā.
NATO PA uzmanības lokā izvirzījās jautājumi, kas saistīti ar alianses jauno stratēģiju,

tādēļ tika pieņemta Pastāvīgās komitejas rezolūcija “NATO 2030 – vienotāka un stiprāka alianse
globālajā pasaulē”.
2020. gadā Latvijas delegācijas locekļi devās arī
divos komandējumos. No 17. februāra līdz 19. februārim delegācija Briselē piedalījās NATO PA triju komiteju (Politiskās komitejas, Aizsardzības
un drošības komitejas, Ekonomikas un drošības
komitejas) kopīgajā sēdē. Tās daļu, kas bija veltīta
ekonomiskajiem jautājumiem, vadīja NATO PA

Ekonomikas un drošības komitejas vadītājs Ivans
Klementjevs. Savukārt 27. un 28. janvārī delegācijas
locekļi piedalījās Ukrainas–NATO parlamentārās
padomes sēdē Briselē, kurā Ojārs Ēriks Kalniņš tika
vienbalsīgi ievēlēts par šīs padomes līdzpriekšsēdētāju, bet par padomes locekļiem tika atkārtoti ievēlēti Aleksandrs Kiršteins un Ivans Klementjevs.
Delegācijas locekļi 2020. gadā ieņēma arī citus
vadošus amatus NATO PA struktūrās. Ivans Klementjevs turpināja vadīt NATO PA Ekonomikas un
drošības komiteju, bet novembrī, pēc šā amata pilnvaru termiņa beigām, tika ievēlēts par Ekonomikas
un drošības komitejas Transatlantisko ekonomisko
attiecību apakškomitejas priekšsēdētāju. Latvijas
delegācijas vadītājs Ojārs Ēriks Kalniņš joprojām
turpināja ieņemt Politiskās komitejas Transatlantisko attiecību apakškomitejas priekšsēdētāja vietnieka amatu, Gatis Eglītis – Aizsardzības un drošības
komitejas Transatlantiskās sadarbības aizsardzības
un drošības jomā apakškomitejas priekšsēdētāja
vietnieka amatu, savukārt Aleksandrs Kiršteins tika
ievēlēts par Drošības civilās dimensijas demokrātiskās pārvaldības apakškomitejas priekšsēdētāja
vietnieku.
Starpparlamentu savienības (SPS) sastāvā 2020. gadā bija 179 nacionālie parlamenti un
13 asociētie biedri.
2020. gada 17. un 18. februārī Ņujorkā SPS sadarbībā ar ANO rīkoja klātienes pasākumu – ANO
Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas sesiju, kurā piedalījās Saeimas priekšsēdētājas biedre
Inese Lībiņa-Egnere.
Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ SPS
darbs kardināli mainījās – kopš marta visi pasākumi
notika tiešsaistē. Pavasara asambleja tika atlikta, bet
rudens asamblejai tika sašaurināts formāts – notika tikai SPS Vadošās padomes sēde no 1. novembra
līdz 4. novembrim. Delegācijas locekļi sprieda un

balsoja par organizācijas budžetu un darba programmu 2021. gadam, kā arī par jauno prezidentu.
Šīs vēlēšanas tiek uzskatītas par īpašām, vēsturiskām vēlēšanām visā līdzšinējā SPS pastāvēšanas
laikā, jo balsošana notika attālinātā režīmā un stingras informatīvās drošības apstākļos (ar personalizētiem vairākpakāpju drošības kodiem neatkarīgas
auditorfirmas pārraudzībā), turklāt balsojums ilga
24 stundas.
Attālināti notika arī 5. Pasaules parlamentu
priekšsēdētāju konference 19. un 20. augustā – tās
ietvaros Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece
piedalījās diskusiju panelī ar runu “Pārvaldības
uzlabošana, mazinot plaisu starp parlamentiem un
cilvēkiem” – un 13. Pasaules sieviešu – parlamentu priekšsēdētāju samits 17. un 18. augustā. Samita
dalībnieces apsprieda kolektīvās un individuālās
darbības, kas vajadzīgas vīriešu un sieviešu līdztiesības stiprināšanai, balstoties uz Pekinas deklarācijas un rīcības platformu, kam apritēja jau 25. gadadiena.
SPS darbā ieviestas jaunas formas – tiešsaistes
vebināri un augsta līmeņa apaļā galda diskusijas,
vairākas no tām sadarbībā ar ANO, PVO struktūrām, Kofi Annana fondu u. c. Kopumā 2020. gadā
tika organizēti 19 šādi pasākumi, kā arī ANO procesiem veltītu trīs brīfingu sērija.
2020. gadā tika izdota IPU (Inter-Parliamentary Union) 130 gadu jubilejas grāmata, kurā līdz
ar atsauci uz IPU mērķiem iekļauti apraksti par lielākās daļas IPU dalībvalstu parlamentu ieguldījumu IPU un vispār parlamentārisma attīstībā, kā arī
redzējums par organizācijas turpmāko attīstību un
lomu. Viena sadaļa (141. lpp.) – veltīta arī Saeimai.
2020. gadā notika tikai viena Vidusjūras Savienības Parlamentārās asamblejas (VS PA) komitejas sēde – Dzīves kvalitātes veicināšanas, cilvēku apmaiņas un kultūras lietu komitejas sēde

27. februārī. 7. un 8. martā ieplānotā VS PA ikgadējā sesija Antaljā (Turcijā) Covid-19 pandēmijas dēļ
tika atcelta.
Kopš Latvija kļuvusi par OECD dalībvalsti
(2016. gada 1. jūlijā), OECD globālā parlamentārā
tīkla ietvaros tika intensificēti OECD un Saeimas
kontakti. Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs
Rihards Kols ir Saeimas pārstāvis sadarbībai ar
OECD.
2020. gada februārī Saeimas deputāti piedalījās
OECD parlamentārā tīkla sanāksmē organizācijas
galvenajā mītnē Parīzē un oktobrī – OECD parlamentārā tīkla sanāksmē videokonferences formā.
Visi OECD globālā parlamentārā tīkla oktobra sanāksmē apspriestie temati bija saistīti ar Covid-19 pandēmiju: tika analizēta Covid-19 ietekme
uz veselības sistēmām; spriests par to, kā izglītības
sektors pielāgojas pandēmijas radītajiem izaicinājumiem; diskutēts par ekonomikas atveseļošanas plāniem un valstu nodarbinātības stratēģijām, kā arī
par biznesa vides un finanšu stabilizēšanu.
Deputātu darbība starptautiskajās organizācijās ir nozīmīga, jo:
• sekmējusi pozitīva Latvijas tēla veidošanu
un Latvijas popularizēšanu Baltijā, Eiropā
un pasaulē (reģionālā sadarbība, “Baltija+
grupa” u. c.);
• veicinājusi aktīvu Latvijas līdzdalību ES,
NATO un OECD un vairojusi sabiedroto
izpratni par iespējamiem Baltijas valstu apdraudējumiem;
• ļāvusi Latvijai nodot savu demokrātisko
reformu pieredzi ES Austrumu partnerības
valstīm, gan divpusējos sadarbības formātos, gan arī BA ietvaros sadarbojoties ar
Gruzijas, Ukrainas, Azerbaidžānas un Moldovas (GUAM) parlamentāro asambleju;
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• stiprinājusi Latvijas lomu starptautiskajā
politikā – ar regulāru atbalstu Austrumu
partnerības valstīm, īpaši Ukrainai un Gruzijai, un aktīvu deputātu darbību starpparlamentāro organizāciju ietvaros;
• iezīmējusi arī nākotnes sadarbības projektus (OECD lēmums rīkot tās Parlamentārā
tīkla globālo sanāksmi Rīgā 2021. gadā, par
ko pieņemts arī Saeimas lēmums).

4.3. DEPUTĀTU GRUPAS
SADARBĪBAI AR CITU VALSTU
PARLAMENTIEM
Lai veicinātu sadarbību ar citu valstu parlamentiem, Saeimas deputāti var izveidot deputātu
grupas. Tās palīdz stiprināt starpparlamentāro sadarbību un aizstāvēt mūsu valsts intereses.
2020. gadā Saeimas deputāti darbojās 53 deputātu grupās sadarbībai ar citu valstu parlamentiem.
Skaitliski lielākās bija deputātu grupas sadarbībai
ar Ukrainas parlamentu (41 deputāts), Polijas parlamentu (39 deputāti), Ķīnas parlamentu (37 deputāti) un Izraēlas parlamentu (31 deputāts).
Ar deputātu grupu sadarbības veicināšanai ar
citu valstu parlamentiem sastāvu var iepazīties Saeimas mājaslapā www.saeima.lv.
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5. SABIEDRISKI NOZĪMĪGI
PASĀKUMI SAEIMĀ

Lai veicinātu parlamenta atvērtību, 2020. gadā
Saeimā gan klātienē, gan tiešsaistē rīkotas dažādas
tematiskas konferences un diskusijas par sabiedrībā
aktuāliem jautājumiem, informatīvi izglītojoši pasākumi jauniešiem, kā arī svinīgi un sociāli nozīmīgi pasākumi un akcijas.

5.1. TEMATISKAS KONFERENCES
UN DISKUSIJAS
Saeimā 17. janvārī notika pirmā no foruma
“Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes perspektīva”
diskusijām, un tās darba kārtībā bija jautājums par
indivīda profesionālās attīstības izvēlēm un tās ietekmējošajiem aspektiem. Pasākuma ietvaros notika
arī paneļdiskusija par to, vai un kā valstij ir jāietekmē indivīda nākotnes profesijas izvēle. Diskusiju rīkoja Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un
Rīgas Tehnisko universitāti. Konferenci varēja vērot
arī tiešraidē Saeimas mājaslapā.
7. februārī notika diskusija “Valsts padomes
loma likumdošanā”. Tās mērķis – apmainīties viedokļiem par ideju Latvijā izveidot neatkarīgu Valsts
padomi un tās iespējamo devumu likumdošanas
kvalitātes celšanā. Diskusijas galvenais jautājums –
vai un kāpēc būtu nepieciešams šāds institūts, un
kā tas iekļausies Latvijas konstitucionālajā sistēmā.
Diskusiju rīkoja Saeima, Latvijas Valsts prezidenta
kanceleja un Satversmes tiesa. Diskusiju varēja vērot
arī tiešraidē Saeimas mājaslapā.
14. februārī notika konference “Inovācijas un izaicinājumi profesionālajā izglītībā”. Pasākuma mērķis – sekmēt uzņēmēju un profesionālās izglītības
iestāžu sadarbību, lai veicinātu darba tirgū pieprasītu speciālistu sagatavošanu. Pirmajā daļā konferences dalībnieki diskutēja par pāreju no profesionālās izglītības kompetences centriem uz ekselences
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2 Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Rīgas Tehnisko universitāti rīkotais
forums “Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes perspektīva”
3 4 Latvijas Republikas Saeimas, Latvijas Valsts prezidenta kancelejas un Latvijas Republikas Satversmes tiesas rīkotā diskusija
“Valsts padomes loma likumdošanā”
5 6 Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un biedrības “Profesionālās izglītības biedrība” rīkotā
diskusija “Profesionālās izglītības izaicinājumi 2020. gadā”
7 8 Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sadarbībā ar Valsts kanceleju un biedrību “Sabiedrība par atklātību –
Delna” rīkotā starptautiskā tiešsaistes konference “Ceļā uz interešu aizstāvības tiesisko regulējumu Latvijā”

centriem, bet pēc tam pievērsās arī jautājumam
par pieaugušo izglītības nodrošinājumu profesionālās izglītības iestādēs. Tāpat pasākuma dalībnieki
diskutēja par uzņēmēju un profesionālās izglītības
iestāžu sadarbību darba tirgus prasībām atbilstošu
speciālistu sagatavošanā. Pasākumu rīkoja Saeimas
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sadarbībā ar
Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Pieaugušo un
profesionālās izglītības asociāciju. Konferenci varēja
vērot arī tiešraidē Saeimas mājaslapā.
11. decembrī notika starptautiska tiešsaistes
konference “Ceļā uz interešu aizstāvības tiesisko
regulējumu Latvijā”, kurā sprieda par dažādu Eiropas valstu pieredzi un praksi regulējuma izstrādē,
pieņemšanā un ieviešanā, kā arī Atvērtās pārvaldības partnerības lomu. Konferences pirmajā sesijā
klātesošie pārrunāja, kā nodrošināt atklātību par
privātu interešu ietekmi uz lēmumu pieņemšanu.
Savukārt otrajā sesijā notika diskusija “Interešu
aizstāvis vai lobētājs: Latvijas gadījums”. Pasākumu
rīkoja Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā ar biedrību “Sabiedrība par atklātību – Delna” un Valsts kanceleju.
Konferenci bija iespējams vērot gan Saeimas, gan
biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” mājaslapā un Facebook kontā.
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5.2. INFORMATĪVI IZGLĪTOJOŠI
PASĀKUMI UN AKCIJAS
Gada sākumā, janvārī un februārī, vidusskolu un pamatskolu vecāko klašu skolēni piedalījās
parlamenta rīkotajā izglītojošā skolu programmā
“Iepazīsti Saeimu”, kas ietvēra ne tikai lekciju, bet
arī Saeimas nama apskati. Šīs skolu programmas
mērķis ir ieinteresēt jauniešus par politiskajiem
procesiem Latvijā, izglītot jautājumos par Saeimu
un tās struktūru, likumdošanu, deputātu darbu,
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2 3 “Ēnu diena” Saeimā
Rīgas 84. vidusskolas 9.b klases skolēni apmeklē Saeimu skolu programmas “Iepazīsti Saeimu” ietvaros

5

Jaunpiebalgas vidusskolas 9. klases skolēni apmeklē Saeimu skolu programmas “Iepazīsti Saeimu” ietvaros

6

Rīgas 84. vidusskolas 9.a klases skolēni apmeklē Saeimu skolu programmas “Iepazīsti Saeimu” ietvaros
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demokrātiju un sabiedrības līdzdalību. Skolu programma ļauj jauniešiem interaktīvā veidā nostiprināt un papildināt mācību stundās gūtās zināšanas
par valsts pārvaldi un parlamenta darbu.
12. februārī, “Ēnu dienā”, Saeimā viesojās vairāk nekā 180 skolu jaunieši – Saeimas deputātu un
darbinieku, kā arī ministru un žurnālistu “ēnas”.
“Ēnām” Saeimā bija iespēja iepazīties ar parlamenta darbu, likumu tapšanas gaitu, kā arī deputātu un
darbinieku ikdienas darba pienākumiem. Skolēni
tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci,
apmeklēja parlamenta komisiju sēdes un citus Saeimas pasākumus. Tāpat skolēni varēja piedalīties
atjautības konkursā, kā arī saņemt informāciju par
projektu “Jauniešu Saeima” un skolu programmu
“Iepazīsti Saeimu”. Parlaments ir viena no valstī
populārākajām “ēnošanas” vietām. Saeima “Ēnu
dienā” piedalījās jau divpadsmito gadu pēc kārtas,
un šajos gados deputātus un darbiniekus ēnojuši
teju 2600 skolēni.
Lai pēc iespējas vairāk jauniešu informētu par
parlamenta projektu “Jauniešu Saeima”, no 28. februāra līdz 1. martam Saeima piedalījās izstādē “Skola 2020”. “Jauniešu Saeimas” stendā bija iespējams
saņemt plašāku informāciju par attiecīgo projektu
un satikties ar “Jauniešu Saeimas” vēstnešiem – bijušajiem projekta dalībniekiem, kuri dalījās savā
pieredzē. Tāpat jauniešiem tika dota iespēja pieteikt
idejas 10. “Jauniešu Saeimas” vēlēšanām, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs, tostarp nofotografēties
deputāta krēslā.
11. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija
sarīkota publiskās runas darbnīca jauniešiem “Saturs un forma”. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja
uzklausīt noderīgus padomus par to, kā pārliecinoši
runāt publikas priekšā, uzzināt publiskās runas sagatavošanas nianses, kā arī apgūt klausītāju uzrunāšanas un pārliecināšanas prasmi. Arī šajā pasākumā
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1 Saeimas deputāti futbola laukumā tiekas ar Latvijas un sabiedroto valstu karavīru komandām
2 Saeima sarūpē Ziemassvētku dāvanas bērniem, kuri ārstējas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā

varēja iegūt informāciju par parlamenta projektu
“Jauniešu Saeima” un satikties ar projekta vēstnešiem. Darbnīcu organizēja Saeima, sadarbojoties ar
nodibinājumu “Profesora Kārļa Dišlera fonds”.
28. martā Saeima piedalījās akcijā “Zemes
stunda” un uz vienu stundu izslēdza parlamenta
ēku fasāžu apgaismojumu, šajā laikā pievienojoties
miljoniem cilvēku un organizāciju visā pasaulē. Saeima šajā akcijā piedalījās jau divpadsmito gadu, lai
apliecinātu apņēmību ikdienā veicināt videi draudzīgāku rīcību un aktualizētu jautājumu par resursu taupīšanu.
Parlaments jau desmito gadu aicināja jauniešus
piedalīties projektā “Jauniešu Saeima”, kura norise
bija plānota 17. aprīlī. Iesaistīties projektā bija aicināti gan Latvijā, gan ārpus valsts dzīvojošie jaunieši. Jubilejas gada projekts bija veltīts jauniešu
līdzdalībai, un kandidāti bija aicināti līdz 25. martam iesniegt idejas par sev aktuāliem jautājumiem
kontekstā ar to, kā veicināt jauniešu valstiskuma
apziņu un līdzdalību mūsu valsts attīstīšanā. Lai
kļūtu par projekta dalībnieku, jauniešiem vecumā
no 15 līdz 20 gadiem vajadzēja pieteikt savu ideju
virtuālajās vēlēšanās interneta vietnē – vēlēšanu

platformā – www.jauniesusaeima.lv, kura par godu
projekta desmitajai jubilejai bija ieguvusi jaunu veidolu. Diemžēl sakarā ar Covid-19 pandēmiju un
rekomendācijām tās ierobežošanai “Jauniešu Saeimas” vēlēšanas nācās apturēt un dalībnieku pulcēšanos pārcelt uz nenoteiktu laiku.
Gatavojoties janvāra barikāžu 30. gadadienai
un Lāčplēša dienai, parlaments aicināja jauniešus
vecumā no 15 līdz 25 gadiem piedalīties fotokonkursā “Barikāžu stāsts”. Konkursa mērķis – veicināt
patriotismu, jauniešu izpratni par mūsu valsts vēsturiskajiem notikumiem, piederību savai valstij, kā
arī radošumu. Fotokonkursu organizēja Saeima un
rīkoja Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā ar Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem un Jaunsardzes centru. Nepietiekamā darbu skaita dēļ fotokonkurss noslēdzās
bez rezultāta. Rīkotāji pateicās par dalību tiem jauniešiem, kuri bija iesūtījuši savus darbus. Lāčplēša
dienas un janvāra barikāžu 30. gadadienas ieskaņā
iesūtītie darbi tika publicēti parlamenta sociālo tīklu kontos.
Saeimas futbola komanda 9. septembrī Ādažu bāzes jaunā sporta kompleksa futbola laukuma

atklāšanas turnīrā draudzības spēlēs pārspēja komandas, kas bija veidotas no Nacionālo bruņoto
spēku un NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas
grupas Latvijā karavīriem.
Par godu Satversmes sapulces sanākšanas simtajai un Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30. gadskārtai tapa videostāsts par Saeimas
nama durvīm kā Latvijas valsts vēstures lieciniecēm. Šim videostāstam vajadzēja tikt iekļautam
gaismas festivāla “Staro Rīga” programmā, taču
sakarā ar Covid-19 pandēmijas ierobežošanai nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem festivāla
rīkotāji atcēla tā norisi klātienē. Sagatavotais videostāsts 18. novembrī tika publicēts Saeimas sociālo
tīklu kontos.
Lai darītu gaišāku Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mazo pacientu veseļošanās procesu
un vairotu viņos pozitīvas emocijas, Ziemassvētku
laikā Saeimas deputāti un darbinieki tradicionālajā
labdarības akcijā sarūpēja dāvaniņas un tās nogādāja uz slimnīcu. Ziemassvētku labdarības akciju parlaments rīkoja sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu.
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5.3. SVINĪGIE PASĀKUMI
20. janvārī, atzīmējot 1991. gada barikāžu atceres dienu, vairākos pasākumos tika pieminēti
mūsu valsts neatkarības aizstāvji. Pie Saeimas nama
iedegtā ugunskura dalīties atmiņās par 1991. gada
notikumiem bija aicināti barikāžu dalībnieki, tā laika politiskie darbinieki un žurnālisti. Uz tikšanos
Saeimā tika aicināti vairāk nekā 170 barikāžu laika
mediju pārstāvju, kuri tolaik strādāja radio, televīzijā, drukātajā presē un atspoguļoja tautas nevardarbīgo pretošanos vēsturiskajās janvāra dienās.
Par godu Latgales atbrīvošanas cīņu 100. gadskārtai 27. aprīlī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē tika

5
1

6
2 Izdevuma “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima” svinīgais atvēršanas pasākums

Saeimā viesojas barikāžu laika žurnālisti
Pie Saeimas nama iekurts ugunskurs, atminoties 1991. gada barikādes
5 Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde par godu Latgales kongresa dienai
6 Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā pie Saeimas nama uzstādītā 4. maija Neatkarības deklarācijas pieņemšanai
veltītā piemiņas plāksne
3
4
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atzīmēta Latgales kongresa diena. Šī komisija kopā
ar Polijas Republikas vēstniecību Latvijā bija sarīkojusi eseju konkursu skolēniem “Veltījums Latgales
atbrīvošanas simtgadei”. Par konkursa rezultātiem
attālināti informēja deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Linda Ozola. Par atbrīvošanas cīņām Latgalē tiešsaistē stāstīja
Latvijas Universitātes profesors vēsturnieks Ēriks
Jēkabsons. Ikviens interesents pasākumu varēja vērot tiešraidē Saeimas mājaslapā.
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas
30. gadadienai bija veltīta Saeimas svinīgā sēde
4. maijā. Sakarā ar nepieciešamību ievērot fizisko
distanci šī sēde notika videokonferences formā. Ikviens interesents sēdi varēja vērot tiešraidē Saeimas
mājaslapā, kā arī Latvijas Televīzijā un klausīties
Latvijas Radio. Sēdē piedalījās Valsts prezidents
Egils Levits, Ministru prezidents Arturs Krišjānis
Kariņš, kā arī 4. maija Deklarācijas kluba prezidente Velta Čebotarenoka. Tajā pašā dienā pie Saeimas
nama tika atklāta 4. maija deklarācijas pieņemšanai veltītā piemiņas plāksne ar uzrakstu: “Šajā
namā 1990. gada 4. maijā Augstākās padomes deputāti pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu”. Plāksne uzstādīta pie
Saeimas nama galvenās ieejas durvīm, pa kurām
pirms 30 gadiem 4. maijā pēc vēsturiskā lēmuma
pieņemšanas deputāti iznāca pie gavilējošās tautas.
Līdzās 4. maija deklarācijas piemiņas plāksnei uzstādīta arī atjaunota plāksne ar uzrakstu “Latvijas
Republikas Saeima”.
8. septembrī Saeimas namā daļēji attālinātā
pasākumā svinīgi atvēra izdevumu “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima”.
Satversmes komentāri ir zinātnisks skaidrojums par
Satversmi, tās nodaļām un pantiem. Šie komentāri
dod iespēju iepazīties ar atlasītiem faktiem, kas iegūti, pētot pirmavotus, tostarp Satversmes sapulces
36

un Saeimas stenogrammas, valdības un parlamenta komisiju protokolus un likumprojektu anotācijas. Kopumā izdoti seši sējumi. Šī ir Satversmes
komentāru noslēdzošā daļa, kas aptver Satversmes
astoto – pēdējo un visvairāk komentēto nodaļu. Pasākumā piedalījās līdzšinējie Saeimas priekšsēdētāji, Saeimas Prezidija locekļi, izdevuma zinātniskās
redkolēģijas locekļi un autori.

6. DIALOGS AR
SABIEDRĪBU

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

6.1. SAEIMAS DARBA
ATSPOGUĻOJUMS
Pārskata periodā sagatavots 631 paziņojums
presei, sniedzot informāciju par Saeimas un Saeimas Prezidija darbu, komisiju, apakškomisiju un
parlamenta delegāciju aktualitātēm, kā arī par tikšanās reizēm ar ārvalstu amatpersonām, Saeimas
organizētajām diskusijām, konferencēm un citiem
pasākumiem.
Paziņojumi presei tiek publicēti Saeimas mājaslapā www.saeima.lv, kā arī nosūtīti nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un citiem
interesentiem. Daļa preses relīžu tiek tulkotas un
publicētas Saeimas mājaslapas versijās angļu un
franču valodā.
Būtiska uzmanība veltīta tieši audiovizuālajai
komunikācijai, vēstot par parlamenta darbu, aktuālajiem notikumiem un Latvijas parlamentārisma
vēsturi. Veidotas ilustrācijas, animācijas, videostāsti un infografikas, kas piemērotas konkrētiem komunikācijas kanāliem, īpaši sociālajiem medijiem,
jo ļauj sasniegt plašāku mērķauditoriju. Pielāgojot
saturu dažādām sabiedrības grupām, Saeimas mājaslapā uzsākta videomateriālu publicēšana zīmju
valodā, kā arī paplašināta informācija par Saeimu
vieglajā valodā.
2020. gadā Saeimā pastāvīgi bija akreditēti 244 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Ņemot vērā
Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus
un piesardzības pasākumus, mediju pārstāvji kopš
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pavasara tika aicināti Saeimas darbam sekot attālināti. Tas bija nepieciešams piesardzības dēļ, lai pēc
iespējas mazinātu Covid-19 pandēmijas izplatīšanās risku. Saeimas sēdēm – tāpat kā agrāk – varēja
sekot Saeimas mājaslapā un parlamenta Facebook
kontā. Savukārt Covid-19 pandēmijas laikā ieviests
jauninājums bija iespēja attālināti reālajā laikā sekot arī atklātajām Saeimas komisiju sēdēm. Sazināties ar deputātiem mediju pārstāvji tika aicināti,
izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas, taču tika
nodrošināta arī iespēja intervēt deputātus Saeimas
sēžu laikā Saeimas nama vestibilā, kā arī Saeimas
Apmeklētāju un informācijas centra telpās.
Parlamenta darba atspoguļošanai Saeima izmanto sociālās platformas Facebook, Twitter, Flickr,
YouTube un Instagram. Komunikācija sociālajos
tīklos ir iespēja uzrunāt to sabiedrības daļu, kura
mazāk izmanto tradicionālos plašsaziņas līdzekļus.
Sociālajā tīklā Facebook, kur Saeimas kontā
tiek vēstīts par notikumiem un aktualitātēm parlamentā, kā arī par parlamentārismu un tā vēsturi
Latvijā, sekotāju skaits pārskata gada beigās sasniedza gandrīz 8,3 tūkstošus. 2020. gadā Saeima
publicējusi 525 ierakstus, akcentējot informācijas
pasniegšanu vizuālā formā, tostarp izmantojot
infografikas, informatīvās ilustrācijas, animācijas, videosižetus un fotogrāfiju albumus. Pārskata
gadā uzsākta arī videoanimāciju cikla “Likumdošanas ABC” publicēšana, lai skaidrotu likumdošanas procedūru.
Tāpat tika publicēti zīmju valodā sagatavoti videomateriāli par demokrātiju, likumdevēja darbu
un vēsturi. Visvairāk Facebook lietotāju – 192 tūkstošus – pārskata gadā sasniedzis angļu valodā
publicēts video par Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu pirms 30 gadiem, bet 102 tūkstošus
lietotāju – infografika par administratīvo sodu paaugstināšanu gadījumos, kad pārkāptas ārkārtējās

situācijas laikā noteiktās epidemioloģiskās drošības
prasības, ierobežojumi vai aizliegumi.
Saeimas Facebook kontā nodrošināta iespēja
tiešraidē sekot līdzi parlamenta sēdēm, un interesenti tās var skatīties arī sev izdevīgā laikā. Visvairāk
skatītāju – 39 tūkstoši – bija tiešraidei no Saeimas
18. decembra ārkārtas sēdes, kurā tika skatīts kolektīvais iesniegums “Ļausim bērniem skolā brīvi
elpot”. Tāpat Saeimas Facebook kontā tiešraidē translēti vairāki parlamentā rīkoti pasākumi, tostarp
starptautiskā tiešsaistes konference par interešu
aizstāvības tiesiskā regulējuma izstrādi Latvijā. Komunikācija Facebook lapā ļauj aptvert plašāku auditoriju, nepastarpināti vēstot par jaunākajiem un
svarīgākajiem notikumiem Saeimā, kā arī palīdz nodrošināt atgriezenisko saiti ar Facebook lietotājiem.
Mikroblogošanas vietnē Twitter Saeimas kontā pārskata gadā publicēts 1281 paziņojums un
@Jekaba11 sekotāju skaits pārsniedzis 20 tūkstošus.
Sekotāju vidū ir gan žurnālisti, gan valsts un pašvaldību iestādes, gan nevalstiskās organizācijas un citi
interesenti. Twitter kontā parlamenta sēžu dienās
operatīvi tiek publicēti ziņojumi par Saeimas sēdes
darba kārtības jautājumiem.
Saeimas darbs fotogrāfijās un videomateriālos
atspoguļots interneta vietnēs Flickr un YouTube.
Saeimas Flickr kontā kopumā publicēti gandrīz
50 tūkstoši fotogrāfiju, tostarp fotomirkļi no Saeimas un tās komisiju sēdēm, vizītēm un citiem
pasākumiem. Šeit pieejamas 9., 10., 11., 12. un
13. Saeimas deputātu un visu atjaunotās Latvijas
parlamenta sasaukumu priekšsēdētāju fotogrāfijas,
kā arī Saeimas ēku un interjera fotoattēli.
Saeimas YouTube kanālā 2020. gadā publicēti
50 videosižeti par Saeimas amatpersonu tikšanos
ar ārvalstu viesiem, kā arī par citiem ar parlamenta darbu saistītiem notikumiem un pasākumiem.
Kopumā YouTube kanālā augšuplādēti vairāk nekā

6.2. SAEIMAS APMEKLĒTĀJU
SKAITA DINAMIKA
Saeimas dialogā ar sabiedrību būtiska nozīme
ir Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram
(turpmāk arī – Centrs). Centrs ikvienam iedzīvotājam sniedz iespēju klātienē un bez caurlaides iegūt
informāciju par Saeimas darbu, iesniegt iesniegumus, tikties ar deputātiem un amatpersonām.
Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izplatību
un noteiktās fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības prasības, no 2020. gada 12. marta
Centrs apmeklētājus apkalpoja attālināti. Centrs
kā ierasts atbildēja uz zvaniem pa Saeimas informatīvo tālruni 67087321 un elektroniski – uz

Apmeklētāju un informācijas centra apmeklētāju un saņemto zvanu skaits pa mēnešiem 6. attēls
250

227

200
194
150

82

76

62

72

70

69

45

aij
s
M

īlis

ar
ts
M

ru
ār
is

Fe
b

0

0

0

Jū
lijs

0

0

48

36

Jū
ni
js

50

50

99

92

0

0

0

0

Apmeklētāji

sūtījumiem informatīvajā e-pastā info@saeima.lv.
Savukārt iesniegumus klātienē ikviens varēja iesniegt Saeimas lietvedībā Jēkaba ielā 11.
2020. gadā Centru apmeklējuši 803 cilvēki un
saņemti 503 zvani pa Saeimas informatīvo tālruni
67087321.
Saeimas deputāti un amatpersonas 2020. gadā
tikās ar 249 apmeklētājiem (2019. gadā – ar 895 apmeklētājiem).

6.3. SAŅEMTIE IESNIEGUMI
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi ikvienam ir tiesības vērsties Saeimā ar iesniegumu.
Iesniegumi ir būtisks informācijas avots, ko Saeimas deputāti, komisijas un frakcijas izmanto savā

0

Au
gu
st
s
Se
pt
em
br
is
Ok
to
br
is
No
ve
m
br
is
De
ce
m
br
is

75

Ap
r

100

Ja
nv
ār
is

1680 videosižeti. Vislielāko uzmanību – 2,9 tūkstošus skatījumu – piesaistīja animācija “Satversmes
Sapulcei – 100”.
Parlamenta ikdienas darbam interesenti var
sekot līdzi fotogrāfijās, kas tiek ievietotas Saeimas
Instagram profilā @jekaba11. Tā sekotāju skaits
2020. gadā sasniedzis gandrīz 2,5 tūkstošus, profilā kopumā publicēti teju 4,5 tūkstoši fotogrāfiju un
video.
Fotogrāfijas un videosižeti par Saeimas darbu
tiek publicēti arī Saeimas mājaslapā www.saeima.lv.
Aktuālie fotoattēli tiek demonstrēti Saeimas nama
vestibilā, kur tos var apskatīt ikviens parlamenta
apmeklētājs.
Pārskata gadā līdz marta vidum, kad Latvijā
Covid-19 pandēmijas dēļ tika izsludināta ārkārtējā
situācija, ik ceturtdienu pēc kārtējās Saeimas sēdes
tika organizēts radioraidījums “Frakciju viedokļi”,
kurā frakciju deputāti tiešraidē Latvijas Radio sniedza pārskatu par parlamenta sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un arī citām
aktualitātēm.

Zvani

ikdienas darbā, savukārt iesniedzēji tādējādi piedalās likumdošanas procesā. Iesniegumi Saeimā tiek
pieņemti un izskatīti atbilstoši Saeimas kārtības
rullim, Iesniegumu likumam, Valsts valodas likumam un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī labas
pārvaldības principiem.
2020. gadā Saeimai nevalstiskās organizācijas
un iedzīvotāji iesnieguši 4056 iesniegumus, tostarp
saņemti arī 12 kolektīvie iesniegumi, un katru no
tiem parakstījuši vairāk nekā 10 tūkstoši valsts
iedzīvotāju. Lielāko daļu iesniegumu iedzīvotāji
parlamentam sūtījuši pa pastu, savukārt teju divi
tūkstoši iesniegumu saņemti elektroniski, kā arī izmantojot portālu www.latvija.lv.
Privātpersonas un nevalstiskās organizācijas
iesniegumos parlamentam visbiežāk izteikušas
39

likumdošanas priekšlikumus valsts pārvaldes un
pašvaldību, izglītības, kultūras un zinātnes, cilvēktiesību, administratīvi teritoriālās reformas
jautājumos, tāpat arī tautsaimniecības, veselības
aizsardzības, nodokļu un juridiskajos jautājumos.
Iedzīvotāji citstarp aicinājuši pārskatīt plānotās nodokļu izmaiņas.
Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs katru
mēnesi apkopo un sagatavo izskatīšanai Saeimas
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā pārskatu
par parlamentā saņemtajiem privātpersonu un nevalstisko organizāciju iesniegumiem. Visi pārskati
ir pieejami Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājaslapā. Tāpat birojs katru mēnesi sagatavo
pārskatu un ziņo Mandātu, ētikas un iesniegumu
komisijai par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbu – šie pārskati pieejami Saeimas
mājaslapā.
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7. SAEIMAS DARBA
NODROŠINĀŠANA

7.1. VEIKTIE UN PLĀNOTIE
PĒTĪJUMI
Analītiskā un pētnieciskā darbība Saeimā tiek
veikta, lai nodrošinātu atbalstu likumdevējam lēmumu pieņemšanas procesā un kontrolē pār izpildvaru, kā arī veicinātu uz zināšanām balstītu likumdošanas praksi un politiku. 2020. gadā pēc deputātu
pieprasījuma sagatavoti vairāki pētnieciskie materiāli, kā arī izstrādāti apjomīgi pētījumi.
Pētījuma “Iekļaujošā izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijā” mērķis bija apzināt un
raksturot situāciju Latvijā iekļaujošās izglītības
jomā attiecībā uz bērniem ar speciālām vajadzībām.
Veikts arī pētījums par budžeta izskatīšanas procedūru parlamentā. Tajā analizēta dažādu Eiropas
valstu pieeja budžeta projekta izskatīšanai parlamentā, attiecīgā prakse un starptautiskās rekomendācijas šajā jomā. Pētījums “Pieaugušo digitālās un
tehnoloģiju prasmes: to attīstīšanas iespējas un izaicinājumi Latvijā” izstrādāts ar mērķi apzināt iespējas veicināt 40 līdz 45 gadus vecu Latvijas iedzīvotāju iesaisti izglītības aktivitātēs un palīdzēt viņiem
attīstīt darba tirgū pieprasītās digitālās, tehnoloģiju
un valodu prasmes. Pētījumā arī vispārīgi raksturots minētajā vecuma grupā ietilpstošo Latvijas iedzīvotāju stāvoklis darba tirgū un izglītības ziņā, kā
arī norādīti iespējamie risinājumi pieaugušo motivēšanai iesaistīties izglītības aktivitātēs un uzlabot
savas digitālās, tehnoloģiju un valodu prasmes.
2020. gadā sagatavoti vairāki lakoniskas formas tematiskie apskati, kas kalpo par darba materiālu parlamenta locekļiem. Apskati ir sagatavoti
par šādiem tematiem:
• “Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana Latvijas reģionos”;
• “Igaunijas pieredzes izvērtējums, valstij pārņemot vidusskolas”;
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• “Parlamentārās ētikas regulējums Eiropā”;
• “Vecuma pensijas un tās ietekmējošie faktori
Eiropas valstīs”;
• “Zāļu cenu regulējums un finansiālā pieejamība Latvijā un citās Eiropas valstīs”;
• “Bērnu ārpusģimenes aprūpe un adopcija
Latvijā”;
• “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem Eiropas valstīs”;
• “Zinātnes politika un pārvaldība zinātniskajās institūcijās: izaicinājumi Latvijā”.
2020. gadā viens no Saeimas bibliotēkas darba
galvenajiem virzieniem bija atbilžu sagatavošana uz
Eiropas Parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centra (ECPRD) informācijas pieprasījumiem,
tādējādi nodrošinot arī Saeimas pārstāvību šajā
centrā. Izpildīti 236 Saeimai adresētie Eiropas Parlamenta, Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas un citu valstu parlamentu informācijas pieprasījumi un sagatavoti astoņi Saeimai nepieciešamās
informācijas pieprasījumi.
Bibliotēkā pēc Saeimas deputātu un darbinieku
pieprasījuma izpildīti vairāk nekā 3600 uzziņu pieprasījumi, izsniegtas 2969 grāmatas un periodiskie
izdevumi. Bibliotēkas krājums – 12 678 dokumenti, t. sk. 11 653 grāmatas; bibliotēkas apmeklējumu
kopskaits – 3884; aktīvo lietotāju kopskaits – 406.
Bibliotēkas lietotāji aktīvi izmantoja starpbibliotēku abonementu, un tādējādi ir palielinājies
attiecīgā pakalpojuma ietvaros pieprasīto materiālu skaits – no citām Latvijas bibliotēkām saņemti
533 dokumenti.
Tika nodrošināta piekļuve dažādiem informācijas resursiem, ne tikai izmantojot abonētās
un brīvpieejas datubāzes, bet arī uzturot un papildinot pašu veidotās datubāzes. Tāpat aktīvi
tika turpināta digitalizācija, padarot bibliotēkas

krājumu pieejamu arī elektroniskā formā. Digitalizēti 1278 teksta dokumenti.

7.2. PERSONĀLA VADĪBA
2020. gads personāla vadības jomā bija raksturīgs ar būtiskiem izaicinājumiem sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas Saeimas struktūrvienību
darba organizācijā, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus, un vienlaikus
nodrošināt darba nepārtrauktību, kā arī funkciju
un uzdevumu, tostarp personāla vadības procesu
(darbinieku atlīdzības un motivēšanas sistēma, personāla plānošana un atlase, darbinieku darba izpildes novērtēšana, personāla apmācība un attīstība,
personāla dokumentu pārvaldība, darba tiesisko
jautājumu risināšana u. c.) efektīvu īstenošanu un
turpmāku pilnveidošanu.

7.2.1. STRUKTURĀLĀS UN
SATURISKĀS IZMAIŅAS SAEIMAS
STRUKTŪRVIENĪBĀS
Lai stiprinātu Saeimas struktūrvienību funkciju
izpildi un Saeimas kā darba devējas spēju konkurēt
darba tirgū, 2020. gadā tika turpināts amatu funkciju izvērtēšanas process un atbilstoši Saeimas Prezidija lēmumiem īstenotas attiecīgas strukturālās un
saturiskās izmaiņas Saeimas struktūrvienībās.
Pilnveidojot Saeimas struktūrvienību darba
saturu un pārdalot amatu funkcijas, pārskata gadā
izstrādāti jauni, kā arī pilnveidoti un attiecīgi grozīti kopumā 34 Saeimas struktūrvienību darbinieku
amatu apraksti, kuros precīzi un skaidri formulēti
ar attiecīgajiem amatiem saistītie pienākumi, prasības, kompetences, tiesības un atbildība.
2020. gadā budžeta resursu ietvaros tika turpināts Saeimas darbinieku atlīdzības un motivēšanas

sistēmas pilnveidošanas process ar mērķi palielināt Saeimas kā darba devējas spēju konkurēt darba tirgū, tostarp noturēt un piesaistīt profesionālus
un kompetentus, uz attīstību vērstus darbiniekus
noteiktās, darba tirgū pieprasītās, Saeimas darba
nodrošināšanai nozīmīgās profesijās (informācijas
tehnoloģiju, tiesību zinātņu, augstākā līmeņa vadības u. c. jomās), kā arī motivēt darbiniekus pilnveidot darba sniegumu attālinātā darba procesā.

7.2.2. DARBINIEKU DARBA IZPILDES
NOVĒRTĒŠANAS PROCESA
ĪSTENOŠANA
Viena no galvenajām Saeimas darbinieku darba
izpildes novērtēšanas procesa prioritātēm 2020. gadā
bija efektīvi un atbilstoši Saeimas Prezidija 2015.
gada 2. novembra lēmumā “Saeimas Administrācijas
un citu Saeimas struktūrvienību darbinieku darba
izpildes novērtēšanas noteikumi” (turpmāk – Darba
izpildes novērtēšanas noteikumi) noteiktajai kārtībai
nodrošināt darbinieku darba plānošanu un darba
izpildes novērtēšanu, vienlaikus nemainīgi saglabājot šā procesa sasaisti ar citām personāla vadības jomām, tostarp ar darbinieku pilnveidojamo prasmju,
kompetenču un attīstības vajadzību noteikšanu, izaugsmes iespēju plānošanu un atlīdzības noteikšanu
atbilstoši spēkā esošajai atlīdzības sistēmai.
Saskaņā ar Darba izpildes novērtēšanas noteikumiem veikta visu Saeimas darbinieku ikgadējā
darba izpildes novērtēšana. Pārskata gadā nodrošināta arī to darbinieku darba izpildes novērtēšana,
ar kuriem darba tiesiskās attiecības nodibinātas
2019. gada beigās un 2020. gada laikā vai kuri atsākuši pildīt amata pienākumus pēc ilgstošas prombūtnes (kopā 93 darbinieki).
Darba izpildes novērtēšanas rezultāti attiecīgi ņemti vērā, īstenojot citus personāla vadības

procesus – nosakot darbiniekiem pilnveidojamās
prasmes, kompetences un attīstības vajadzības,
identificējot pilnveidojamās jomas, plānojot darbinieku izaugsmes iespējas, kā arī nosakot darbiniekiem atlīdzību u. c.

7.2.3. DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJAS
PAAUGSTINĀŠANAS PLĀNOŠANAS
UN ORGANIZĒŠANAS PROCESA
NODROŠINĀŠANA
Atbilstoši 2020. gada sākumā izvirzītajam mērķim pilnveidot un modernizēt Saeimas darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšanas procesu pārskata periodā tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai saskaņā
ar Saeimas Prezidija 2020. gada 17. decembra lēmumu “Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas
noteikumi” no 2021. gada 1. janvāra tiktu ieviests digitāls rīks IBM Notes vidē – Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pārvaldības sistēma – un līdz ar
to tiktu nodrošināta kvalifikācijas paaugstināšanas
procesa dokumentu aprite, informācijas pieejamība
un apmaiņa e-vidē, uzlabota procesa pārskatāmība,
kontrole un saturs, kā arī ietaupīti ar šā procesa administrēšanu saistītie laika un budžeta resursi.
Saskaņā ar Saeimas Administrācijas Personāla
nodaļas rīcībā esošo informāciju par Saeimas darbinieku izglītības līmeni pārskata perioda beigās
augstākā izglītība bija 86 %, vidējā izglītība – 8 %
un vidējā profesionālā izglītība – 6 % Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību darbinieku, savukārt Saeimas deputātu palīgu iegūtās
kvalifikācijas līmenis bija šāds: augstākā izglītība –
76 %, vidējā izglītība – 21 % un vidējā profesionālā
izglītība – 3 %.
2020. gadā Saeimas darbinieki turpināja paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju, gan

studējot augstākajās mācību iestādēs, gan piedaloties kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos.
Saskaņā ar Saeimas Prezidija apstiprinātajiem 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 2020. gadam pārskata gadā
kvalifikāciju paaugstināja 255 Saeimas darbinieki, apmeklējot 673 kvalifikācijas paaugstināšanas
pasākumus (tostarp darbinieku grupu apmācību
Saeimā).

7.2.4. PERSONĀLA VADĪBAS
OPERACIONĀLĀS UN PERSONĀLA
DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS
FUNKCIJAS NODROŠINĀŠANA UN
STATISTIKAS DATI PAR SAEIMAS
DARBINIEKU MAINĪBU
Viena no galvenajām prioritātēm personāla
vadības operacionālās un dokumentu pārvaldības
funkcijas izpildes procesā 2020. gadā izsludinātās
ārkārtējās situācijas laikā bija saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto un atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai nodrošināt attiecīgus struktūrvienību
darba plānošanas un organizācijas risinājumus Saeimas darba nepārtrauktības garantēšanai, kā arī
efektivizēt personāla dokumentu pārvaldības procesu, arvien plašāk tajā ieviešot un piemērojot atbilstošus e-risinājumus.
Šajā nolūkā tika izstrādāti un apstiprināti vairāki iekšējie normatīvie akti, kuros noteikta kārtība, kādā ārkārtējās situācijas laikā un laika periodā, kamēr epidemioloģiskā drošība ir apdraudēta,
Saeimas struktūrvienības pilda savas funkcijas, kā
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Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas jomas

7. attēls

zinības, sabiedriskās attiecības
207 Vadības
un sociālo kompetenču pilnveidošana
138 Normatīvo aktu izpratne,
piemērošana un izstrāde
115 Automobiļu vadītāju prasmju pilnveidošana
Mācību semināri struktūrvienību vadītājiem, vadītāju vietniekiem, apakšstruktūrvienību
41 vadītājiem, frakciju un komisiju vecākajiem konsultantiem vadības prasmju pilnveidošanai
37 Dokumentu pārvaldība (lietvedība un arhivēšana)
35 Valsts valodas prasmju pilnveidošana
31 Ar amata specifiku saistītie jautājumi
29 Svešvalodu apguve
27 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju joma
9 Eiropas Sociālā fonda finansētās mācības
4 Obligātās profesionālās mācības
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arī kārtība, kādā tiek plānots un organizēts Saeimas
darbinieku darbs, par prioritāti izvirzot attālinātā
darba organizāciju un vienlaikus darba nepārtrauktības un struktūrvienību funkciju efektīvas izpildes
nodrošināšanu, un epidemioloģiskās drošības prasību stingru ievērošanu.
Tāpat tika turpināts personāla dokumentu
pārvaldības (aprites un noformēšanas) pilnveidošanas process, tostarp paplašinot e-dokumentu
apriti, kā arī veikti pasākumi, lai 2021. gadā varētu tikt efektivizēts Saeimas darbinieku darba laika
uzskaites un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas process un nodrošināta ar šo procesu saistīto dokumentu aprite un informācijas pieejamība
e-vidē.
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Sadarbībā ar Saeimas struktūrvienībām aktualizēti, pilnveidoti un izstrādāti iekšējie normatīvie akti
strukturālo un saturisko izmaiņu nodrošināšanas, kā
arī personāla vadības procesu pilnveidošanai, tostarp:
• ar Saeimas Prezidija 2020. gada 17. decembra
lēmumu apstiprināti grozījumi Saeimas Prezidija 2015. gada 2. novembra lēmumā “Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību darba laika uzskaites noteikumi”,
lai tiktu nodrošināta Saeimas darbinieku
darba laika uzskaites dokumentu aprite e-vidē – Saeimas Personāla vadības sistēmas modulī “Darba laika uzskaite”;
• ar Saeimas Prezidija 2020. gada 17. decembra
lēmumu apstiprināti Saeimas Administrācijas

un citu Saeimas struktūrvienību darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšanas noteikumi,
būtiski mainot veidu, kādā ar 2021. gada
1. janvāri uzsākama darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšanas procesa plānošana un organizēšana, izmantojot 2020. gadā izveidoto
Personāla vadības sistēmas moduli “Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana”;
• ar Saeimas Prezidija 2020. gada 17. decembra lēmumu “Grozījumi Saeimas Prezidija
2015. gada 2. novembra lēmumā “Saeimas
Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību darbinieku darba izpildes novērtēšanas
noteikumi”” precizēts Saeimas darbinieku
darba izpildes novērtēšanas process;
• ar Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāra
p. i. 2020. gada 23. decembra rīkojumu
Nr. 711.12-68-13/21 “Par Personāla vadības
sistēmas un tās moduļu lietotāju tiesību piešķiršanas, mainīšanas un anulēšanas kārtības
apstiprināšanu” noteikts Personāla vadības
sistēmas lietotāju tiesību piešķiršanas, mainīšanas un anulēšanas process.
Pārskata gadā nodrošināta darba tiesisko attiecību jautājumu risināšana Saeimas Administrācijā
un citās Saeimas struktūrvienībās – veikti 328 darba līgumu noteikumu grozījumi, tostarp 51 darba
līguma grozījumi saistīti ar amata maiņu, 30 – ar
darba līguma termiņa grozījumiem, 132 – ar grozījumiem Profesiju klasifikatorā, kā arī 115 darbiniekiem izdarīti citi grozījumi darba līgumu noteikumos (to skaitā noteikta cita mēnešalga, darba laiks,
amata apraksts u. c.).
2020. gadā noslēgti 103 darba līgumi (tostarp
48 darba līgumi ar Saeimas deputātu palīgiem).
Darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 95 darbiniekiem, tostarp 44 Saeimas deputātu palīgiem. Darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamati: darbinieka
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uzteikums – 24 (25 %); darba devēja un darbinieka
vienošanās – 45 (47 %); darba līguma termiņa izbeigšanās – 17 (18 %); darba devēja uzteikumi un
citi darba tiesisko attiecību izbeigšanās iemesli –
9 (10 %) gadījumos.
Saskaņā ar Personāla nodaļas statistikas datiem
pārskata perioda beigās – 2020. gada 31. decembrī –
Saeimā strādāja 555 darbinieki (544 štata vienības).

7.3. JURIDISKĀ ATBALSTA
NODROŠINĀŠANA
Nodrošināts juridiskais atbalsts Saeimas Administrācijas vadībai un struktūrvienībām, Saeimas
Prezidijam un tā tiešā pakļautībā esošajām struktūrvienībām jautājumos, kas nav saistīti ar Saeimas
likumdošanas funkciju.
2020. gadā izstrādāti un precizēti Saeimas Prezidija lēmumu, Saeimas Administrācijas rīkojumu
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un citu iekšējo normatīvo aktu projekti, tostarp šādos jautājumos:
• par Saeimas ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu;
• par Saeimas iepirkumu organizēšanas un līgumu slēgšanas kārtību;
• par saskaņotajām darbībām Saeimas aizsargjoslā;
• par bezpilota gaisa kuģu lidojumu saskaņošanu virs Saeimas infrastruktūras objektiem;
• par transportlīdzekļu atļauju režīmu Saeimas
apsargājamā teritorijā;
• par Saeimai un tās amatpersonām pasniegto
dāvanu uzskaiti, novērtēšanu, glabāšanu un
izpirkšanu;
• par atslēgu apriti Saeimas ēkās;
• par Saeimas Administrācijas dokumentu saskaņošanas un parakstīšanas noteikumiem;

• par Saeimas līgumu datubāzi;
• par degvielas aprites un uzskaites kārtību
Latvijas Republikas Saeimā.
Izvērtēti Saeimas Administrācijas struktūrvienību izstrādāti iekšējie normatīvie akti par piekļuves tiesību noteikšanu ELDIS, arhīva un audioierakstu jautājumiem; Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11
ekspluatācijas ierobežojumiem, ugunsdrošības jautājumiem; darbinieku ievadīšanu darbā un darba
organizēšanu Covid-19 pandēmijas izplatības laikā
u. c. jautājumiem.
Nodrošināta Saeimas pārstāvība 2020. gadā
aktuālajās civillietās un krimināllietā, t. sk. visu nepieciešamo ar tiesvedību saistīto procesuālo dokumentu izstrāde.
Sagatavoti Saeimas saimnieciskie līgumi, kuriem nav jāpiemēro Publisko iepirkumu likums vai
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums,
sadarbības u. c. līgumu un to grozījumu projekti
(kopumā aptuveni 150), pakalpojumu pieņemšanas
un nodošanas akti. Izskatīti Saeimas Administrācijas Publisko iepirkumu nodaļas sagatavotie iepirkumu līgumu projekti. Risināti dažādi ar autortiesībām saistīti jautājumi un sagatavota atbilstoša
dokumentācija. Pēc pieprasījuma sagatavotas pilnvaras, kā arī nodaļas kompetencei atbilstošu Saeimas Administrācijas vēstuļu projekti. Veikta dažādu juridisku problēmjautājumu izpēte un sniegtas
konsultācijas.
Nodrošināts juridiskais atbalsts pēc Saeimas
Administrācijas Saeimas autobāzes tiesiskā statusa
maiņas, kā arī sniegts atbalsts ar Saeimas attālināto
sēžu norisi (platformā e-Saeima) saistītā iepirkuma
dokumentācijas izstrādē.
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7.4. PĀRSKATA GADA
JAUNIE PROJEKTI
Lai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
nodrošinātu parlamenta darba nepārtrauktību un
iespēju Saeimas sēdes noturēt attālināti, deputātiem
uzturoties ārpus parlamenta telpām, 2020. gadā tika
izstrādāts parlamenta darbam atbilstošs tehnoloģiskais risinājums – platforma e-Saeima.
Platforma e-Saeima nodrošina Saeimas sēdes
svarīgākās procedūras – iespēju deputātiem debatēt un balsot par sēdes darba kārtības jautājumiem.
Abas šīs procedūras tiek īstenotas tiešsaistes režīmā
reālajā laikā. Deputāti e-Saeima videi var pieslēgties
no jebkura datora īpašā interneta vietnē un autentifikāciju veikt ar drošu identitātes apliecināšanas
instrumentu – e-parakstu.
Attālināto Saeimas sēžu norises platforma
e-Saeima saņēma Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA) gada balvu
“Platīna pele 2020” kā veiksmīgākais e-paraksta integrācijas risinājums.

7.5. DOKUMENTU PLŪSMAS
NODROŠINĀŠANA
Saeimā saņemtās, nosūtāmās un iekšējās korespondences apstrāde, reģistrācija un aprite notiek
saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumiem par dokumentu apriti. Saeimas korespondence tiek reģistrēta, uzskaitīta un sistematizēta.
Saeima izmanto Elektronisko dokumentu
informatīvo sistēmu (ELDIS), kas nodrošina arī
elektroniski parakstītu dokumentu saņemšanu,
pārbaudi, apstrādi un nosūtīšanu. ELDIS kalpo arī
par tiešsaistes kanālu starp Saeimu, Ministru kabineta Dokumentu aprites un uzdevumu kontroles
sistēmu (DAUKS), Valsts prezidenta kanceleju un
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oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” likumu un
citu likumdošanas dokumentu un ar tiem saistīto
paziņojumu savstarpējai apmaiņai.
2020. gadā Saeimas oficiālajā adresē, e-pasta
adresē saeima@saeima.lv, oficiālajā elektroniskajā adresē un no portāla www.latvija.lv saņemti
16 800 Saeimai, tās struktūrvienībām un deputātiem adresēti dokumenti, to skaitā:
• likumdošanas dokumenti (likumdošanas
iniciatīvas, ar tām saistītie dokumenti) – 293;
• iestāžu dokumenti (iestāžu un valsts amatpersonu iesniegumi, priekšlikumi) – 3745;
• privātpersonu dokumenti (privātpersonu iesniegumi, priekšlikumi, arī tie, kuri attiecas
uz likumdošanas jautājumiem) – 4065;
• saimnieciskie dokumenti (iestāžu, valsts
amatpersonu un privāto tiesību juridisko personu saimnieciska rakstura iesniegumi) – 431;
• finanšu dokumenti (grāmatvedības attaisnojošie dokumenti) – 5600;
• nereģistrējamā korespondence (ielūgumi,
korespondence ar atzīmi “Personīgi”, informatīvie materiāli u. tml.) – 2666.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu saņemto dokumentu skaits samazinājies par 2,96 %,
jo Covid-19 pandēmijas dēļ ir samazinājusies ar
starpparlamentu sadarbības jautājumiem saistīto
dokumentu (ielūgumi u. tml.) aprite.
2020. gadā elektroniski saņemti 49,70 % no
kopējā saņemto dokumentu skaita, t. i., 8349 dokumenti, tostarp 4033 dokumenti ar drošu elektronisko parakstu. Elektroniski saņemto dokumentu
skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu
ir palielinājies par 29,26 %.
Analizējot datus par elektronisko dokumentu saņemšanas kanāliem, secināts, ka 4415 dokumenti sūtīti

uz Saeimas oficiālo epasta adresi saeima@saeima.lv,
oficiālajā elektroniskajā adresē saņemti 3834 dokumenti un no portāla www.latvija.lv – 100 dokumenti.
Pārskata gadā Saeimā tālākai virzībai nodoti
4863 iekšējās aprites dokumenti, savukārt 6923 dokumenti nosūtīti adresātiem ārpus Saeimas elektroniskā veidā (oficiālā elektroniskā adrese, elektroniskais pasts, tiešsaistes kanāli), papīra veidā (pasta
pakalpojumi) vai nodoti adresātiem personīgi. No
visu nosūtīto dokumentu kopskaita elektroniski
nosūtīti 43,08 % jeb 2981 dokuments.
Nosūtīto dokumentu skaits salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu arī ir samazinājies – par 18,07 % –
galvenokārt tādēļ, ka Covid-19 pandēmijas laikā
vairāk tiek izmantota citu veidu saziņa.
Pārskata periodā aprakstīti 12. Saeimas 577 videodokumenti (par 291 % vairāk nekā 2019. gadā,
t. i., 198 dokumenti, kopā aprakstīti 775 dokumenti), 2215 skaņas dokumenti (par 250 % vairāk nekā
2019. gadā, t. i., 885 dokumenti, kopā aprakstīti
3100 dokumenti). Uzsākta 12. Saeimas fotodokumentu aprakstīšana (aprakstītas 1305 glabājamās
vienības).
2020. gadā turpināta 12. Saeimas arhīvā nodoto papīra dokumentu uzskaites sarakstu veidošana
elektroniskajā arhīva datubāzē, kurā iekļauta informācija par 1361 arhīvā aprakstīto lietu (par 9,5 %
vairāk nekā 2019. gadā, t. i., 1300 lietu). Kopumā
arhīva datubāzē iekļauta informācija par 2661 glabājamo vienību; saņemti un izpildīti 192 pieprasījumi par arhīva dokumentu izmantošanu (par 29 %
mazāk nekā iepriekšējā gadā), no tiem 122 pieprasījumus iesniegušas Saeimas struktūrvienības, bet
70 pieprasījumus – privātpersonas un institūcijas.
Informācijas pieprasītājiem izsniegtas dokumentu kopijas: 222 digitālās kopijas (par 81 %
vairāk nekā iepriekšējā gadā), dokumentu kopijas

papīra formā uz 2332 lapām (par 58 % mazāk nekā
iepriekšējā gadā), 182 skaņas dokumentu kopijas
(par 43 % mazāk nekā iepriekšējā gadā).

7.6. INFORMĀCIJAS UN
KOMUNIKĀCIJAS
TEHNOLOĢIJU JOMAS
NODROŠINĀJUMS
Ņemot vērā informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju straujo attīstību un nemitīgi pieaugošo
nozīmi, Saeimā ne tikai tiek ieviesti un uzturēti aktuāli ikdienas darbību nodrošinoši risinājumi, bet
arī aktīvi sekots līdzi tam, kādi drošības risinājumi
tiek izmantoti visā pasaulē arvien biežāk konstatēto
informācijas tehnoloģiju incidentu dēļ.
2020. gadā lielākais izaicinājums bija nodrošināt parlamenta darba nepārtrauktību Covid-19
pandēmijas apstākļos. Līdz ar ārkārtējās situācijas
iestāšanos, kad visā pasaulē uzņēmumi un iestādes
pārkārtoja savu darbību, pārejot uz attālināta darba
režīmu, tas pats bija jāizdara arī Saeimai – gan darbiniekiem, gan deputātiem.
Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī
divu mēnešu laikā tika veikts iepirkums un uzstādīta
jauna sistēma – Saeimas attālināto sēžu nodrošināšanas risinājums – e-Saeima. Šis tehnoloģiskais risinājums tika izstrādāts un ieviests ļoti īsos, saspringtos
termiņos, un tā ieviešanai bija nepieciešama cieša sadarbība starp izpildītāju, VAS “Latvijas Valsts radio
un televīzijas centrs” un drošības institūcijām.
Papildus šim risinājumam tika izstrādāta balsojumu rezultātu salāgošanas funkcionalitāte, kas
ļauj e-Saeima balsojuma rezultātu datnes importēt
Saeimas Darba kārtības informācijas sistēmā un tādējādi atspoguļot rezultātus arī Saeimas mājaslapā.
Pārskata gadā, apzinoties HCL Notes (iepriekš

IBM Notes) lielo nozīmi Saeimas informācijas sistēmu veiksmīgas un stabilas darbības nodrošināšanā,
tika uzturēti infrastruktūrai būtisko serveru resursi
un bez darbības pārtraukuma nodrošināta sekmīga HCL Notes 10. versijas migrācija uz 11. versiju,
ieviests produkcijas vidē Elektronisko dokumentu
informatīvās sistēmas saslēgums ar e-adreses sistēmu un e-parakstītāja integrāciju tajā.
2020. gadā ieviests HCL Notes attālinātas atjaunošanas rīks, kurš ļauj operatīvi un pārskatāmi
atjaunot HCL Notes darbstacijās.
Nodrošināta Saeimas datortehnikas un serveru uzturēšana darba kārtībā, jaunāko versiju uzstādīšana. Veikta gan ugunsmūra kļūdu izmeklēšana
un novēršana, gan tā migrācija uz jaunāku platformu. Paplašināta un pilnveidota Saeimas virtuālo
serveru platforma.
Rūpējoties par Saeimas deputātu un darbinieku drošību, tika nodrošināta iespēja strādāt attālināti. Lai attālinātais darbs būtu efektīvs un drošs,
tika pārveidoti un optimizēti vairāki Saeimas darbības atbalsta procesi, tos maksimāli digitalizējot un
pārejot uz elektroniski parakstītu dokumentu apriti.
Pārskata gadā nodrošināta vairāk nekā 5,2 tūkstošu problēmpieteikumu apstrāde, uzturēta un
modernizēta Saeimas informācijas sistēmas lietotājiem ikdienas funkciju veikšanai nepieciešamā datortehnika, veidojot drošu un atbilstoši jaunākajām
programmatūras versijām aktualizētu, stabilu darba vidi, nodrošināta vairāk nekā 18 dažādu iekšējo
datubāzu un reģistru uzturēšana, atjaunošana un
pilnveidošana.
Veikta regulāra informācijas administrēšana, ievadīšana un atjaunošana Saeimas mājaslapā
un intranetā, kā arī funkcionalitātes paplašināšana. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju

internetā” veikta testēšana un izdarītas izmaiņas Saeimas un komisiju mājaslapās.
Saeimas mājaslapas pilnveidošanas rezultātā ir palielinājies apmeklējumu skaits. 2020. gadā
Saeimas mājaslapai bijuši 1 279 697 skatījumi, to
apmeklējuši 228 169 lietotāji (salīdzinājumam:
2019. gadā – 205 772, 2018. gadā – 192 501).

7.7. PUBLISKIE IEPIRKUMI UN
SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
2020. gadā saskaņā ar Saeimas budžetā piešķirto finansējumu veikti preču, pakalpojumu un
būvdarbu iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu
likumā noteiktajiem līgumcenu sliekšņiem un iepirkumu metodēm.
Pārskata gadā veikti 16 publiskie iepirkumi, to
skaitā trīs atklāti konkursi un 13 iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā.
Iepirkumu un tirgus izpētes ietvaros kopumā tika
iesniegts un izvērtēts 41 pretendenta piedāvājums.
Veikto iepirkumu rezultātā sagatavoti un noslēgti
12 līgumi, kā arī deviņas vienošanās par grozījumiem iepirkumu līgumos.
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu
apakšsistēmā kopumā veikti iepirkumi par kopējo
summu 604 508,13 eiro (ar PVN).
2020. gadā vienu reizi tika organizēta tirgus
izpēte – Saeimas attālinātas sēdes nodrošināšanai
nepieciešamās iegādes –, pamatojoties uz Saeimas
Prezidija 2020. gada 2. aprīļa lēmumu, Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.14. punktu
un Saeimas Prezidija 2020. gada 8. aprīļa rīkojumu Nr. 613.1-1-13/20. Tirgus izpēte netika iekļauta
2020. gada Saeimas iepirkumu plānā, jo attiecīgajā
gadījumā netika piemēroti publiskos iepirkumus
regulējoši normatīvie akti.
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Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam Elektronisko iepirkumu sistēmā tiek publicēta un pēc nepieciešamības aktualizēta informācija par Saeimas plānotajiem Publisko iepirkumu
likuma 8. panta pirmajā daļā un 9. pantā noteiktajā
kārtībā veicamajiem iepirkumiem un iepirkuma
procedūrām.
2020. gadā nedz Iepirkumu uzraudzības birojā, nedz Administratīvajā rajona tiesā nav apstrīdēti
Saeimas rīkotie iepirkumi.
Lai veicinātu atbildīgo struktūrvienību darbinieku izpratni par iepirkuma procesiem, 2020. gadā
tika izstrādātas iepirkumu veikšanas posmu un
termiņu shēmas un Saeimas iepirkumu komisiju
locekļiem sniegtas attiecīgas konsultācijas. Nolūkā sniegt metodisko atbalstu un pārliecināties par
labās prakses piemērošanu Saeimas publisko iepirkumu organizēšanā ir veikta padziļināta izpēte un
sniegti priekšlikumi attiecībā uz interešu konflikta
riskiem publisko iepirkumu jomā un tā apliecināšanas, novēršanas un samazināšanas pasākumiem.
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, organizēta ugunsdrošības,
darba drošības un vides pieejamības prasību izpilde, koordinēti un uzraudzīti telpu uzkopšanas un
remonta darbi (ēkā Jēkaba ielā 16 veikti telpu atjaunošanas darbi: darba drošības prasībām atbilstoša
apgaismojuma ierīkošana, komisijas sēžu zāles paplašināšana un modernizācija, mūsdienīgu un higiēnas prasībām atbilstošu sanitāro mezglu izbūve).
Organizēti Covid-19 pandēmijas izplatības
mazināšanai noteiktie drošības pasākumi. Saeimas
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ēkās nodrošināta individuālo aizsardzības līdzekļu
un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība. Lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu, izpildītas
atbilstošās Slimību profilakses un kontroles centra
rekomendācijas. Pēc nepieciešamības veikta telpu
dezinfekcija.

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 Saeimas
Publisko izdevumu un revīzijas komisija.
Saeimas budžeta izdevumu tāme tiek sagatavota, ņemot vērā struktūrvienību priekšlikumus
un Saeimas Prezidija norādījumus. 2020. gadā tika
sagatavots ikgadējais 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 apstiprinātajam 2020. gada valsts
budžetam. Turpmāk sniegtā informācija ir Latvijas
Republikas Saeimas pārskats, kas atspoguļo divu
šādu budžeta programmu izpildi:
• Saeimas darbības nodrošināšana;
• iemaksas starptautiskajās organizācijās.

8.2. BUDŽETA LĪDZEKĻU
IZLIETOJUMS
2020. gadā Latvijas Republikas Saeimas kopējie budžeta izdevumi apstiprināti 26 075 808 eiro
apmērā, no tiem 25 291 308 eiro ir valsts budžeta
dotācija, bet pārējie līdzekļi ir ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem.

2020. gada 27. martā Saeimas Prezidijs pieņēma
lēmumu par Saeimas 2020. gada budžeta samazināšanu par 50 700 eiro saskaņā ar likumu “Par valsts
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” un
Ministru kabineta 2020. gada 27. marta rīkojumu
Nr. 133 “Par apropriācijas pārdali”, lai nodrošinātu
finansējumu Covid-19 seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem. 2020. gada 23. novembrī Saeimas Prezidijs vēlreiz pārskatīja budžeta izdevumu
samazināšanas iespējas un pieņēma lēmumu “Par
Saeimas 2020. gada budžeta samazināšanu un finansējuma novirzīšanu Veselības ministrijai”. Ar šo
lēmumu par 3 110 000 eiro tika samazināta budžeta
programmas “Saeimas darbības nodrošināšana” izdevumu daļa.

Saeimas finansējums un tā izlietojums
Finansiālie rādītāji

9. tabula
2019. gada
izpilde

2020. gadā
Apstiprināts likumā ar
izmaiņām gada laikā

Faktiskā
izpilde

Saeimas izdevumu kopsavilkums
Resursi izdevumu segšanai

20 683 357

22 915 108

20 134 159

517 575

284 500

274 660

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 165 782

22 630 608

19 859 499

Izdevumi – kopā

20 231 259

22 915 108

19 859 499

Uzturēšanas izdevumi

19 180 903

20 967 704

18 977 108

Kārtējie izdevumi

19 036 439

20 808 197

18 827 844

Atlīdzība

16 147 618

17 681 060

16 538 088

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

Atalgojums

12 285 717

12 702 225

Mēnešalga

11 800 460

12 206 826

50

Finansiālie rādītāji
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas

2019. gada
izpilde

2020. gadā
Apstiprināts likumā ar
izmaiņām gada laikā

Faktiskā
izpilde

440 078

466 356

45 179

29 043

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

3 861 901

3 835 863

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

3 082 840

2 995 735

779 061

840 128

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

2 888 821

3 127 137

2 289 756

509 508

94 802

1 828 735

1 782 243

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi

132 002

148 651

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

451 616

427 240

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

314 114

207 745

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

567 020

519 382

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi

327 470

442 742

36 513

36 483

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

377 069

326 817

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

211 243

167 861

54 278

34 121

111 548

124 835

14 136

12 529

159 373

73 365

Pakalpojumi

Īre un noma

Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

12 000

17 000

17 000

132 278

142 320

132 093

186

187

171

Kapitālie izdevumi

1 050 356

1 947 404

882 391

Pamatkapitāla veidošana

1 050 356

1 947 404

882 391

Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

Nemateriālie ieguldījumi

210 890

161 353
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Finansiālie rādītāji

2019. gada
izpilde

2020. gadā
Apstiprināts likumā ar
izmaiņām gada laikā

Faktiskā
izpilde

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības

210 890

161 353

Pamatlīdzekļi

839 466

721 038

536

7 195

Pārējie pamatlīdzekļi

666 276

701 295

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

172 654

12 548

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

Programma “Saeimas darbības nodrošināšana”
Resursi izdevumu segšanai

20 551 079

22 772 788

20 002 066

517 575

284 500

274 660

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 033 504

22 488 288

19 727 406

Izdevumi – kopā

20 098 981

22 772 788

19 727 406

Uzturēšanas izdevumi

19 048 625

20 825 384

18 845 015

Kārtējie izdevumi

19 036 439

20 808 197

18 827 844

Atlīdzība

16 147 618

17 681 060

16 538 088

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

Atalgojums

12 285 717

12 702 225

Mēnešalga

11 800 460

12 206 826

440 078

466 356

45 179

29 043

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

3 861 901

3 835 863

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

3 082 840

2 995 735

779 061

840 128

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

2 888 821

3 127 137

2 289 756

509 508

94 802

1 828 735

1 782 243

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi

132 002

148 651

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

451 616

427 240

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

314 114

207 745

Pakalpojumi
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Finansiālie rādītāji

2019. gada
izpilde

2020. gadā
Apstiprināts likumā ar
izmaiņām gada laikā

Faktiskā
izpilde

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

567 020

519 382

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi

327 470

442 742

36 513

36 483

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

377 069

326 817

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

211 243

167 861

54 278

34 121

111 548

124 835

14 136

12 529

159 373

73 365

Īre un noma

Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

12 000

17 000

17 000

186

187

171

Kapitālie izdevumi

1 050 356

1 947 404

882 391

Pamatkapitāla veidošana

1 050 356

1 947 404

882 391

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

Nemateriālie ieguldījumi

210 890

161 353

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības

210 890

161 353

Pamatlīdzekļi

839 466

721 038

536

7 195

Pārējie pamatlīdzekļi

666 276

701 295

Kapitālais remonts un rekonstrukcija

172 654

12 548

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

Programma “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
Resursi izdevumu segšanai

132 278

142 320

132 093

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

132 278

142 320

132 093

Izdevumi – kopā

132 278

142 320

132 093

Uzturēšanas izdevumi

132 278

142 320

132 093

Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība

132 278

142 320

132 093
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8.3. NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Rīgā
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

Nr.1/2020

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši Latvijas Republikas Saeimas (turpmāk tekstā „LR Saeimas”) pievienotajā gada
pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
•
•
•
•
•

pārskatu par finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī (bilance);
pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2020. gada
31. decembrī;
pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī;
naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī;
finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu,
grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu
un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par LR Saeimas
finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas
plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada
19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos
starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas
noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par finanšu
pārskata revīziju”.
Mēs esam neatkarīgi no LR Saeimas saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu
padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko
Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības
prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī
Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp
Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un
objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu
mūsu atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild LR Saeimas vadība. Cita informācija ietver:
•
•

vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā;
budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā.

Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to
nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas
prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”.
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Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot,
izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu
zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par LR Saeimu
un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums
ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā
sakarā būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām

•
•
•

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums
ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros
veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
•
•

vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst 2020 finanšu pārskatam, un
vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Vadības un personu, kurām uzticēta LR Saeima pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu
saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai
būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas
neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt iestādes spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar iestādes spēju turpināt darbību
un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota pievienošana citai iestādei vai
sadalīšana.
Personas, kurām uzticēta pārvalde, ir atbildīgas par finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai
krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums.
Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā
ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties
krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās
katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem,
pamatojoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:
•

identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas
vai kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras
šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un
atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas
radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var
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•
•

ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju,
maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;
iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par
LR Saeima iekšējās kontroles efektivitāti;
izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības
aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;
izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un,
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par iestādes spēju
turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek
vērsta uzmanība uz konsolidētajā finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem
apstākļiem. Ja šāda informācijas finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu
atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz
revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumi vai apstākļi var ietekmēt iestādes
darbību;
izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā
atklāto informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā esošos
darījumus un notikumus;
iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par finanšu informāciju ar
mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par LR Saeima revīzijas
vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu
atzinumu.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta LR Saeima pārvalde, mēs cita starpā sniedzam
informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem,
tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā.
SIA „AUDITORFIRMA PADOMS”
Licence Nr. 68
____________________________________
Vaira Šķibele
Valdes priekšsēdētāja
Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 24
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Vaira Šķibele 29239651
info@auditorfirmapadoms.lv
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