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vairākus mēnešus, tādēļ 2021. gadā attālināti notika
lielākā daļa Saeimas sēžu. Izņēmums bija piecas sēdes septembrī un viena – oktobrī.
Tomēr, neraugoties uz pandēmijas ietekmi
gandrīz ikvienā dzīves jomā, 13. Saeima turpināja
pildīt savus lēmējvaras pienākumus un arī īstenoja
parlamentāro kontroli pār valdības darbu.
Ārkārtējā situācijā, kad valdībai pēc likuma tika
piešķirtas paplašinātas pilnvaras, Saeima operatīvi
izskatīja un apstiprināja Ministru kabineta rosinātās izmaiņas tiesību normās. Pandēmijas apstākļos
tam ir ļoti liela nozīme. Tas apliecina parlamenta un
izpildvaras ciešo sadarbību, vairo uzticamību lēmumiem un vienlaikus ļauj parlamentam veikt uzlabojumus likumos, ja tādi nepieciešami.

GODĀTIE LASĪTĀJI!
2021. gads bija sarežģīts. Pandēmija uzlika
savu zīmogu gandrīz visām sabiedriskajām, saimnieciskajām un politiskajām norisēm. Arī Saeimas
darbam.
Varam būt gandarīti, ka jau 2020. gadā, pavisam neilgi pēc pandēmijas sākuma, Saeima laikus
rada risinājumu tam, kā nodrošināt parlamenta
darbu arī ārkārtējos apstākļos.

Pēc parlamenta pieprasījuma tika izveidota
tehnoloģiskā platforma e-Saeima, kas Saeimas deputātiem deva iespēju strādāt attālināti. E-Saeimas
tehnoloģiskais risinājums nodrošināja leģitīmu
parlamenta darbu un parlamenta sēdes svarīgākās
funkcijas – deputātu iespējas debatēt un balsot par
Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem.
Pārskata periodā divas reizes tika noteikta mājsēde un komandantstunda, ārkārtējā situācija ilga

Līdzās 16 pastāvīgajām komisijām, kas Saeimā
strādā atbilstoši Kārtības rullim, 2021. gadā darbu
turpināja viena speciālā komisija – Administratīvi teritoriālās reformas komisija, kas tika izveidota
2019. gada 7. novembrī. Bija paredzēts, ka komisija
darbosies tikmēr, kamēr tiks izskatīti visi ar administratīvi teritoriālo reformu saistītie likumprojekti. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums tika
pieņemts 2020. gadā, taču komisijai pagaidām vēl
jāturpina strādāt. Jāteic, ka administratīvi teritoriālās reformas pieņemšana ir viens no darbiem, ar ko
13. Saeima būs ierakstījusi sevi likumdevēja vēsturē.
Tāpat ļoti nozīmīgi bija tas, ka pārskata periodā Saeima pieņēma Valsts prezidenta rosināto Vēsturisko zemju likumu, kas nosaka tiesisko ietvaru
latviskuma stiprināšanai.
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Godātie lasītāji!
Gada pārskatā apkopotā informācija liecina,
ka 2021. gadā Saeimā darbojās 21 pie frakcijām nepiederošs deputāts, taču visi deputāti ikdienā strādā
kādā no likumdevēja komisijām, apakškomisijām,
delegācijām vai grupām.
Piemēram, 2021. gadā parlamentā darbojās
17 deputātu grupas ar deputātu darbību saistītu interešu īstenošanai. Sešas deputātu grupas tika izveidotas no jauna: deputātu grupa par tiesībām uz vakcinācijas brīvprātīgumu, deputātu grupa Republika,
deputātu grupa reto slimību pacientu atbalstam,
deputātu grupa Starptautiskās Krimas platformas
atbalstam, Sēlijas atbalsta grupa, Stabilitātes grupa.
Šīs jaunizveidotās grupas lielā mērā atspoguļo konkrētā parlamentārā gada aktualitātes.
2021. gada 8. aprīlī pēc 36 deputātu iesnieguma Saeima izveidoja arī parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Tās uzdevums bija izmeklēt Latvijas
valdības kļūdaino rīcību Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosaukt to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski
negatīvas sekas Latvijai. Šīs komisijas darbs vairākkārt tika pagarināts.
Saeima ir viens no varas atzariem, kas piedalās
valsts ārpolitikas veidošanā. Daudz laika diplomātisko attiecību veidošanai, pildot savus amata pienākumus, velta Saeimas priekšsēdētājs. Ar ārlietām
saistītus jautājumus parlamentā skata Ārlietu komisija un Eiropas lietu komisija.
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Skumjas atmiņas ir saistītas ar mūsu valsts ārpolitikas granda Saeimas deputāta Ojāra Ērika Kalniņa aiziešanu mūžībā 2021. gada 14. oktobrī. Viņš
bija Ārlietu komisijas priekšsēdētājs vairākos Saeimas sasaukumos.
2021. gadā Saeima atzīmēja arī vairākus sabiedriski nozīmīgus notikumus, no kuriem ievērojamākie bija janvāra barikāžu trīsdesmitgade un Latvijas
neatkarības atjaunošanas de facto trīsdesmitgade.
23. un 24. augustā, atzīmējot Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 30. gadadienu, tika sarīkota
konference “Sapnis un piepildījums. Brīvība un neatkarība”, kuru organizēja Saeima, Ārlietu ministrija, 4. maija Deklarācijas klubs un Latvijas Nacionālā
bibliotēka.
Pārskata gadā būtiska uzmanība tika veltīta audiovizuālajai komunikācijai. Tika veidotas ilustrācijas, animācijas, videostāsti un infografikas, kas piemērotas konkrētiem komunikācijas kanāliem, īpaši
sociālajiem medijiem, tādējādi sasniedzot plašāku
mērķauditoriju. Uz to mudināja arī nepieciešamība pēc iespējas labāk informēt sabiedrību laikā, kad
tieša komunikācija bija ierobežota.
Aicinu iepazīties ar Saeimas 2021. gada publisko
pārskatu. Tā būs noderīga lasāmviela ikvienam, bet
īpaši tiem, kuri vēlas vairāk uzzināt par mūsu parlamenta darbu pirms 14. Saeimas vēlēšanām rudenī.
Ināra Mūrniece,
Saeimas priekšsēdētāja

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 svinīgu 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.
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Latvijas Republikas Saeimas struktūra
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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

Komisiju
darbinieki

Protokola nodaļa

Saeimas
drošības birojs

Juridiskais
direktors

Informācijas un
komunikācijas
tehnoloģiju nodaļa

Stenogrammu
un tulkošanas
nodrošinājuma
dienests

Saeimas biroji

Dokumentu
pārvaldības
nodaļa

Arhīvs

SAEIMAS
ADMINISTRĀCIJA

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 Administrācija, 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 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.
2021. gadā 13. Saeimas deputātu sastāvā notika
šādas izmaiņas:
• Dana Reizniece-Ozola nolika deputāta mandātu, un viņas vietā 7. janvārī deputāta pilnvaras apstiprināja Edgaram Tavaram;
• Daniels Pavļuts nolika deputāta mandātu
uz ministra amata pildīšanas laiku, un viņa
vietā 14. janvārī deputāta pilnvaras uz laiku
apstiprināja Gatim Zamuram;
• Ramona Petraviča nolika deputāta mandātu
uz ministra amata pildīšanas laiku, un viņas
vietā 4. februārī deputāta pilnvaras uz laiku
apstiprināja Edgaram Kronbergam;
• Aivars Geidāns 20. maijā beidza pildīt deputāta pienākumus, jo deputāta mandātu atjaunoja Jānis Vitenbergs, kurš to bija nolicis uz
ministra amata pildīšanas laiku;

13. Saeimas deputāti 2021. gada decembrī
Nr.
Vārds, uzvārds
p. k.
1.

Frakcija

1. tabula
Nr.
Vārds, uzvārds
p. k.

Frakcija

Aldis Adamovičs

JV

26.

Krišjānis Feldmans

JK

2.

Jānis Ādamsons

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

27.

Aivars Geidāns

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

3.

Valērijs Agešins

SASKAŅA

28.

Aldis Gobzems

Neatkarīgie

4.

Arvils Ašeradens

JV

29.

Inga Goldberga

SASKAŅA

5.

Uldis Augulis

ZZS

30.

Kaspars Ģirģens

6.

Ainars Bašķis

JK

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

7.

Krista Baumane

AP!

31.

Jānis Iesalnieks

NA

Dagmāra
Beitnere-Le Galla

32.

Ilze Indriksone

NA

8.

JK

33.

Janīna Jalinska

ZZS

9.

Iveta Benhena-Bēkena

Pie frakcijām
nepiederoša deputāte

34.

Ritvars Jansons

NA

10.

Raimonds Bergmanis

ZZS

35.

Andrejs Judins

JV

11.

Aigars Bikše

AP!

36.

Juris Jurašs

JK

12.

Aldis Blumbergs

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

37.

Nikolajs Kabanovs

SASKAŅA

13.

Mārtiņš Bondars

AP!

38.

Artuss Kaimiņš

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

14.

Uldis Budriķis

JK

39.

Aleksandrs Kiršteins

NA

15.

Jānis Butāns

JK

40.

Andrejs Klementjevs

SASKAŅA

16.

Jānis Cielēns

JK

41.

Ivans Klementjevs

SASKAŅA

17.

Boriss Cilevičs

SASKAŅA

Rihards Kols

NA

Anda Čakša

Pie frakcijām
nepiederoša deputāte

42.

18.

43.

Rihards Kozlovskis

JV

19.

Gundars Daudze

ZZS

44.

Ieva Krapāne

Neatkarīgie

20.

Sergejs Dolgopolovs

SASKAŅA

45.

Armands Krauze

ZZS

21.

Jānis Dombrava

NA

46.

Līva Kreituse

JK

22.

Vjačeslavs Dombrovskis

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

47.

Jānis Krišāns

SASKAŅA

23.

Jānis Dūklavs

ZZS

48.

Edgars Kucins

SASKAŅA

24.

Ilmārs Dūrītis

AP!

49.

Māris Kučinskis

ZZS

25.

Raivis Dzintars

NA

50.

Janīna Kursīte-Pakule

NA
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Nr.
Vārds, uzvārds
p. k.

Frakcija

Nr.
Vārds, uzvārds
p. k.

Frakcija

51.

Janīna Kursīte

Pie frakcijām
nepiederoša deputāte

76.

Artūrs Rubiks

SASKAŅA

52.

Ainars Latkovskis

JV

77.

Dace
Rukšāne-Ščipčinska

AP!

53.

Atis Lejiņš

JV

78.

Andris Skride

AP!

54.

Inese Lībiņa-Egnere

JV

79.

Karina Sprūde

Neatkarīgie

55.

Viesturs Liepkalns

AP!

80.

Jūlija Stepaņenko

56.

Regīna Ločmele

SASKAŅA

Pie frakcijām
nepiederoša deputāte

81.

Kārlis Šadurskis

JV

57.

Eva Mārtuža

JK

58.

Linda Medne

JK

82.

Didzis Šmits

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

59.

Māris Mičerevskis

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

83.

Edvīns Šnore

NA

84.

Mārtiņš Šteins

AP!

60.

Māris Možvillo

Neatkarīgie

61.

Ināra Mūrniece

NA

85.

Ilga Šuplinska

62.

Romāns Naudiņš

NA

86.

Ļubova Švecova

63.

Ralfs Nemiro

Neatkarīgie

87.

Edgars Tavars

ZZS

64.

Vladimirs Nikonovs

SASKAŅA

88.

Edmunds Teirumnieks

NA

65.

Vitālijs Orlovs

SASKAŅA

89.

Vita Anda Tērauda

AP!

66.

Evija Papule

Pie frakcijām
nepiederoša deputāte

90.

Jānis Tutins

SASKAŅA

67.

Ramona Petraviča

Neatkarīgie

91.

Jānis Urbanovičs

SASKAŅA

68.

Igors Pimenovs

SASKAŅA

92.

Viktors Valainis

ZZS

69.

Juris Pūce

AP!

93.

Inese Voika

AP!

70.

Ēriks Pucens

94.

Jānis Vucāns

ZZS

95.

Atis Zakatistovs

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

96.

Evita Zālīte-Grosa

JK

97.

Gatis Zamurs

AP!

98.

Ivars Zariņš

SASKAŅA

99.

Reinis Znotiņš

JK

Pie frakcijām
nepiederošs deputāts
Pie frakcijām
nepiederošs deputāts

71.

Ivars Puga

72.

Juris Rancāns

JK

73.

Ivans Ribakovs

SASKAŅA

74.

Inguna Rībena

Pie frakcijām
nepiederoša deputāte

75.

Sandis Riekstiņš

JK

100. Normunds Žunna

Pie frakcijām
nepiederoša deputāte
Pie frakcijām
nepiederoša deputāte

JK

Tabulā lietotie saīsinājumi: SASKAŅA (“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija), Neatkarīgie (frakcija “Neatkarīgie”), 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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• Edgars Kronbergs 8. jūnijā beidza pildīt deputāta pienākumus, jo deputāta mandātu atjaunoja Ramona Petraviča, kura to bija nolikusi uz ministra amata pildīšanas laiku;
• Andris Kazinovskis 8. jūnijā beidza pildīt
deputāta pienākumus, jo deputāta mandātu
atjaunoja Ilga Šuplinska, kura to bija nolikusi
uz ministra amata pildīšanas laiku;
• Marija Golubeva nolika deputāta mandātu
uz ministra amata pildīšanas laiku, un viņas
vietā 8. jūnijā deputāta pilnvaras uz laiku apstiprināja Mārim Mičerevskim;
• Gatis Eglītis nolika deputāta mandātu uz ministra amata pildīšanas laiku, un viņa vietā
8. jūnijā deputāta pilnvaras uz laiku apstiprināja Līvai Kreitusei;
• Anita Muižniece nolika deputāta mandātu
uz ministra amata pildīšanas laiku, un viņas
vietā 8. jūnijā deputāta pilnvaras uz laiku apstiprināja Mārim Beļauniekam;
• Mārtiņam Šteinam 8. jūnijā apstiprināja pastāvīgo deputāta mandātu; Viesturam Liepkalnam apstiprināja deputāta pilnvaras uz
laiku. Tas bija nepieciešams, jo mūžībā devusies deputāte Inese Ikstena;
• Jānis Vitenbergs nolika deputāta mandātu uz
ministra amata pildīšanas laiku, un viņa vietā
16. jūnijā deputāta pilnvaras uz laiku apstiprināja Aivaram Geidānam;
• Māris Beļaunieks nolika uz laiku apstiprināto deputāta mandātu, un viņa vietā 6. jūlijā
deputāta pilnvaras uz laiku apstiprināja Ainaram Bašķim;
• Kārlim Šadurskim 25. oktobrī apstiprināja
pastāvīgo deputāta mandātu. Tas bija nepieciešams, jo mūžībā devies deputāts Ojārs
Ēriks Kalniņš.

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 kopš 2021. gada 8. jūnija – Inese Voika. Izmaiņas Saeimas Prezidija sastāvā bija nepieciešamas,
jo Saeimas sekretāra biedre Marija Golubeva nolika deputāta mandātu uz iekšlietu ministra amata
pildīšanas laiku.
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.

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

Saeimas Prezidija pieņemtie lēmumi
Lēmumu veids
Saeimas kārtējo sēžu sasaukšana un sēžu darba kārtības

2. tabula
Skaits
6

Saeimas attālināto ārkārtas sēžu sasaukšana un sēžu darba kārtības

116

Saeimas ārkārtas sesiju sasaukšana un attālināto ārkārtas sēžu darba kārtības

11

Saeimas svinīgo sēžu darba kārtības

2

Jautājumu un atbilžu sēžu darba kārtības

1

Komandējumu piešķiršana

78

Dažādi lēmumi

79

Kopā

293
9

2021. gadā notikušas 128 Saeimas Prezidija sēdes. 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.

Deputātu skaits 13. Saeimas frakcijās (2021. gada sākumā un beigās)

18
10

6

10

19 “Saskaņa” sociāldemokrātiskās
partijas frakcija

Frakcija “Neatkarīgie”
(līdz 30.08.2021. frakcija KPV LV)

1.3. SAEIMAS FRAKCIJAS
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
frakciju un nevar iestāties citā. Ja kāds deputāts izstājas no frakcijas, viņš nezaudē deputāta mandātu,
taču turpmāk ir pie frakcijām nepiederošs deputāts.
Frakcijas darbu vada no pašu vidus ievēlēts
frakcijas priekšsēdētājs, viņu aizvieto priekšsēdētāja
biedrs. Ja nepieciešams, frakcija var ievēlēt vairākus
priekšsēdētāja biedrus.
Atsevišķas frakcijas var apvienoties politiskajos
blokos, kuros var iesaistīties arī pie frakcijām nepiederošie deputāti.
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. 2021. gadā
notikušas septiņas Frakciju padomes sēdes.

2. attēls

15
15
12
12
12

Jauno konservatīvo frakcija

13 Frakcija “Attīstībai/Par!”

2021. gada sākumā
2021. gada beigās

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

10
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija
10
8
8

Frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA
13

Pie frakcijām
19 nepiederoši deputāti

13. Saeimas frakciju priekšsēdētāji 2021. gadā

3. tabula

Frakcijas nosaukums

Frakcijas priekšsēdētājs

“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija

Jānis Urbanovičs

Frakcija “Neatkarīgie” (līdz 30.08.2021. frakcija KPV LV)

Māris Možvillo
(no 13.01.2021. līdz 15.09.2021.)
Aldis Gobzems (no 15.09.2021.)

Jauno konservatīvo frakcija

Juris Jurašs

Frakcija “Attīstībai/Par!”

Daniels Pavļuts
(no 06.11.2018. līdz 14.01.2021.)
Marija Golubeva
(no 11.01.2021. līdz 08.06.2021.)
Juris Pūce (no 07.06.2021.)

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

Raivis Dzintars

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Uldis Augulis

Frakcija JAUNĀ VIENOTĪBA

Ainars Latkovskis

Pārskata gadā Saeimā darbojās septiņas frakcijas: “Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas frakcija,
frakcija “Neatkarīgie” (līdz 30.08.2021. frakcijas
nosaukums – 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 2021. gadā Saeimā darbojās 21 pie
frakcijām nepiederošs deputāts: Jānis Ādamsons,
Iveta Benhena-Bēkena, Aldis Blumbergs, Anda
Čakša, Vjačeslavs Dombrovskis, Aivars Geidāns,
Aldis Gobzems (no 06.02.2019. līdz 08.09.2021.),
Kaspars Ģirģens, Artuss Kaimiņš, Janīna Kursīte, Māris Mičerevskis, Evija Papule, Ēriks Pucens,
Ivars Puga, Inguna Rībena, Karina Sprūde (no
03.06.2019. līdz 08.09.2021.), Jūlija Stepaņenko,
Didzis Šmits, Ilga Šuplinska, Ļubova Švecova un
Atis Zakatistovs.

1.4. SAEIMAS KOMISIJAS,
APAKŠKOMISIJAS UN
DEPUTĀTU GRUPAS

Komisiju sēžu skaits 2021. gadā

4. tabula

13. Saeimas komisijas

Sēžu skaits

Ārlietu komisija

50

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

115

Juridiskā komisija

82

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

68

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

90

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

101

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

76

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

75

Sociālo un darba lietu komisija

77

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

41

Pieprasījumu komisija

31

Publisko izdevumu un revīzijas komisija

70

Nacionālās drošības komisija

32

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

37

Eiropas lietu komisija

67

Ilgtspējīgas attīstības komisija

34

SAEIMAS KOMISIJAS

Atsevišķu likumdošanas uzdevumu veikšanas komisija

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

Administratīvi teritoriālās reformas komisija

un sēžu darba kārtību var iepazīties Saeimas mājaslapā www.saeima.lv).
Komisiju sastāvi tiek ievēlēti katra Saeimas sasaukuma darba 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

26

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. 2021. gadā darbu
turpināja Administratīvi teritoriālās reformas komisija (izveidota 2019. gada 7. novembrī). Komisija
darbosies, kamēr nebūs izskatīti visi ar administratīvi teritoriālo reformu saistītie likumprojekti.
11

Saeimas apakškomisiju sēžu skaits 2021. 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

5. tabula
Sēžu skaits
7
9
14
5
8
8

SAEIMAS APAKŠKOMISIJAS
Saeimas komisijas var izveidot apakškomisijas.
To izveidei un locekļu ievēlēšanai nav nepieciešams
Saeimas balsojums. Apakškomisijas sastāvā var 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. 2021. gadā Saeimas deputāti darbojās 18 apakškomisijās.

7

DEPUTĀTU GRUPAS

22

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.
2021. gadā darbojās 17 deputātu grupas ar deputāta darbību saistītu interešu īstenošanai. Pārskata gadā izveidotas sešas jaunas deputātu grupas:
deputātu grupa par tiesībām uz vakcinācijas brīvprātīgumu, deputātu grupa Republika, deputātu
grupa reto slimību pacientu atbalstam, deputātu
grupa Starptautiskās Krimas platformas atbalstam,
Sēlijas atbalsta grupa, Stabilitātes grupa.
Informācija par deputātu grupām sadarbībai ar
citu valstu parlamentiem skatāma šā pārskata 4. sadaļā “Ārpolitiskā darbība”.

7
24
10
31
3
15
4
10
4
6

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 atzīti likumprojekti – 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
iesniegt Saeimas komisijas, frakcijas un deputāti.

SAEIMAS
PREZIDIJS
Nosūta pieņemto likumu
Valsts prezidentam

VALSTS
PREZIDENTS
Izsludina pieņemto
likumu oficiālajā
izdevumā
Latvijas Vēstnesis

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, atsauktie, noraidītie un pieņemtie likumprojekti
Atsaukti
6 likumprojekti

Iesniegti

Noraidīti
56 likumprojekti

392
likumprojekti

(48 likumprojekti noraidīti,
nenododot komisijai)

Komisijām
izskatīšanai nodoti
338
likumprojekti

4. attēls

Skatot likumprojektus
2. un 3. lasījumā, kopumā vērtēti
2960

(no tiem 8 likumprojektus
komisija noraidījusi
1. lasījumā)

priekšlikumi

No 2021. gadā iesniegtajiem likumprojektiem pieņemti
215 likumi – 25 jauni likumi un grozījumi 190 likumos (steidzamības kārtībā pieņemti 110 likumi).

Likumprojektu iesniedzēji, iesniegto, atsaukto
un noraidīto likumprojektu skaits 2021. gadā

6. tabula
Iesniegtie
likumprojekti

Atsauktie
likumprojekti

Noraidītie
likumprojekti

Ministru kabinets

252

3

4

Saeimas deputāti

81

3

51

Saeimas komisijas

58

–

–

Valsts prezidents

1

–

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, un par valsts budžetu parlamentā ierasti
ir visgarākās debates.

2024. gadam” tika iesniegti 14 pavadošie likumprojekti, no kuriem divi tika izslēgti no valsts budžeta projektu pavadošo likumprojektu paketes.

2021. gadā kopā ar likumprojektu “Par valsts
budžetu 2022. gadam” un likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un

2021. gadā Saeima pieņēmusi 33 jaunus likumus, izdarījusi grozījumus 285 likumos, kā arī ratificējusi 13 starptautiskos līgumus.

Pieņemot 2022. gada valsts budžetu, vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam
un pavadošos likumus otrajā lasījumā, kopumā tika
izskatīti 567 priekšlikumi.
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2.3. SAEIMAI IESNIEGTIE LĒMUMU
PROJEKTI UN SAEIMAS
PIEŅEMTIE PAZIŅOJUMI
Likumi nav vienīgie normatīvie akti, ko pieņem Saeima. Saeima izskata un pieņem arī lēmumu
projektus, kas tiek izsludināti kā paziņojumi.
Saeimai lēmumu projektus var iesniegt ne mazāk kā 10 deputāti, kā arī Saeimas komisijas.
2021. gadā Saeimai iesniegti 283 lēmumu projekti, no tiem 211 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
2021. gadā izskatīja 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 248 atzinumi, kuros tika ietverts
941 balsojams priekšlikums likumprojektu pilnveidošanai un 352 apsvērumi, kuros norādīts uz
iespējamām piedāvātā tiesiskā regulējuma juridiskām nepilnībām un iespējamu tiesiskā regulējuma
neatbilstību Satversmei, kā arī uz potenciālajiem
konstatēto problēmu tiesiskajiem risinājumiem.
Papildus rakstveida atzinumiem likumprojektu izskatīšanas gaitā sniegti viedokļi par iesniegtajiem
priekšlikumiem, bet nepieciešamības gadījumā –
arī atbalsts komisijas priekšlikumu formulēšanā
16

Likumprojekti, kuriem iesniegts visvairāk priekšlikumu, 2021. gadā
Likumprojekta nosaukums

7. tabula
Priekšlikumu
skaits

Grozījumi Augstskolu likumā (Nr. 702/Lp13)

374 (2. lasījums)
271 (3. lasījums)

Par valsts budžetu 2022. gadam (Nr. 1195/Lp13)

232 (2. lasījums)

Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam (Nr. 1194/Lp13)

202 (2. lasījums)

Grozījumi Civilprocesa likumā (Nr. 953/Lp13)

112 (2. lasījums)

Grozījumi Kredītiestāžu likumā (Nr. 940/Lp13)

111 (2. lasījums)

Grozījumi Likumā par ostām (Nr. 1045/Lp13)

107 (2. lasījums)

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (Nr. 895/Lp13)

102 (2. lasījums)

Dzīvojamo telpu īres likums (Nr. 144/Lp13)

94 (3. lasījums)

Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām (Nr. 651/Lp13)

94 (2. lasījums)

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas
finansēšanas novēršanas likumā (Nr. 872/Lp13)

89 (2. lasījums)

Latviešu vēsturisko zemju likums (Nr. 788/Lp13)

81 (2. lasījums)

Plastmasu saturošu izstrādājumu likums (Nr. 1024/Lp13)

75 (2. lasījums)

Grozījumi Civilprocesa likumā (Nr. 599/Lp13)

62 (2. lasījums)
54 (3. lasījums)

Segto obligāciju likums (Nr. 911/Lp13)

60 (2. lasījums)

Saeimai iesniegtie lēmumu projekti 2021. gadā
Iesniegtie lēmumu projekti

8. tabula
Skaits

Deputātu ievēlēšana komisijās un atsaukšana no tām

88

Tiesnešu ievēlēšana, apstiprināšana vai atsaukšana

33

Parlamentārās uzraudzības funkciju noteikšana

5

Amatpersonu, tai skaitā Saeimas amatpersonu, apstiprināšana un atsaukšana

17

Kolektīvie iesniegumi

33

Deputātu mandātu apstiprināšana

11

Parlamentāro delegāciju sastāva un tā izmaiņu apstiprināšana

10

Uzticības vai neuzticības izteikšana ministriem

8

Deputātu ētikas kodeksa pārkāpumi

2

Citi

76

un konsultācijas par likumprojektu virzību, kā arī
citiem procedūras jautājumiem.
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
juridisko tehniku un kodifikāciju, kā arī Satversmes
tiesas procesu. Juridiskais birojs izstrādājis arīdzan
Saeimas Prezidija atzinumu projektus par visiem
Saeimai iesniegtajiem likumprojektiem, kā arī ar
deputātu darbības nodrošināšanu saistītu lēmumu
projektus. Nodrošināta arī dažādu aktuālo tiesību
problēmu izpēte. Analizējot 2021. gadā identificētos tiesību jautājumus Saeimas pieņemto tiesību
normu sakarā, tika sniegtas atbildes uz Juridiskajam birojam adresētiem 69 privātpersonu un 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.
Juridiskais birojs nodrošināja Saeimas kā lietas
dalībnieces pārstāvību Satversmes tiesā ierosinātajās lietās, kurās tika apstrīdētas dažādu likumu
normas. Iesniegšanai Satversmes tiesā tika sagatavoti 26 atbildes raksti un pieci pieaicinātās personas viedokļi, kā arī četras vēstules ar atbildēm uz
Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem un lūgumiem sniegt papildu paskaidrojumus. Juridiskā
biroja padomnieki piedalījās vienā publiskajā tiesas
procesā (kopumā četras sēžu dienas), kas notika attālināti videokonferences režīmā.
Satversmes tiesā 2021. gadā ierosinātās un izskatītās lietas ir skārušas visdažādākos tiesību jautājumus Saeimas pieņemto tiesību normu sakarā.
Sabiedrībā plaši apspriestas lietas par ezeru publiski tiesisko statusu; mācību procesa attālināto

norisi skolās pēc ārkārtējās situācijas beigām;
pievienotās vērtības nodokļa samaksu piespiedu
nomas gadījumā; iedzīvotāju ienākuma nodokļa
aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem; īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietoto personu nodrošināšanu ar personīgās
higiēnas līdzekļiem; studiju programmu apgūšanu
valsts valodā augstskolās un koledžās; pašvaldības domes vēlēšanu kārtību personām, kurām kā
drošības līdzeklis piemērots apcietinājums; par
vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem sodītas
personas tiesībām būt par aizbildni; par noziedzīgi
iegūtas mantas konfiskācijas kārtību; kriminālatbildību par aicinājumu likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību.
Par minētajiem jautājumiem tika sagatavots
detalizēts faktisko apstākļu izklāsts un juridiskais pamatojums, kā arī citi apsvērumi. Tāpat tika
sniegts visaptverošs juridiskais atbalsts Satversmes
tiesas nolēmumu izpildes nodrošināšanā Saeimā.
Papildus tam Juridiskais birojs 2021. gadā pārstāvēja Saeimu kā lietas dalībnieci vispārējās jurisdikcijas tiesā apelācijas un kasācijas instancē.

kas tika izstrādāts 2020. gadā). 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.

2.5. SAEIMAS SESIJAS UN SĒDES

2021. gadā Saeimas sēdēs izskatīti 1633 darba
kārtības jautājumi (2020. gadā – 1374 darba kārtības jautājumi).

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,
2021. gadā Saeima sanāca uz 116 ārkārtas sēdēm,
kas notika attālināti platformā e-Saeima (Latvijas
parlamenta vajadzībām un specifiskajām procedūrām īpaši pielāgots tehnoloģiskais risinājums,

Daļēji attālināti videokonferences formā, deputātiem uzturoties vairākās atsevišķās parlamenta
telpās, notika Saeimas svinīgās – 4. maija un 18. novembra – sēdes.
2021. gadā kopumā notikušas 136 Saeimas sēdes, to skaitā sešas kārtējās sēdes, viena jautājumu
un atbilžu sēde, kārtējo sesiju starplaikā – 11 ārkārtas sesijas sēdes.
Attālināti platformā e-Saeima notikusi arī garākā Saeimas sēde 2021. gadā – 15. novembra otrā
attālinātā ārkārtas sēde ar turpinājumu 16., 17., 22.
un 23. novembrī –, kura ilga 38 stundas un 20 minūtes (Saeima pieņēma likumu “Par vidēja termiņa
budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”, likumu “Par valsts budžetu 2022. gadam” un to pavadošos likumus. Kopumā sēdē tika pieņemti 14 likumi,
Saeimas deputāti runājuši 756 reizes).

Saeimas mājaslapā www.saeima.lv ir pieejama
informācija par deputātu aktivitāti, apspriežot likumprojektus Saeimas sēdēs. Informācija tiek aktualizēta pēc katras sēdes. 2021. gadā Saeimas sēdēs
visaktīvākie debatētāji bija Viktors Valainis, kurš
runājis 342 reizes, Jūlija Stepaņenko – 226 reizes
un Evija Papule – 206 reizes, savukārt par izskatāmajiem likumprojektiem visbiežāk ziņojuši deputāti Mārtiņš Bondars – 75 reizes, Mārtiņš Šteins –
62 reizes un Juris Rancāns – 56 reizes.
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Saeimas sēžu statistika 2021. gadā

5. attēls

Kopumā notikušas
136 sēdes

6

kārtējās

116

attālinātās
ārkārtas

11

ārkārtas
sesijas

(platformā e-Saeima)

Ziemas sesija
(07.01.-29.03.)

43

attālinātās
ārkārtas sēdes
(platformā e-Saeima)

Pavasara sesija
(06.04.-21.06.)

42

attālinātās
ārkārtas sēdes
(platformā e-Saeima)

1

svinīgā sēde

2

svinīgās

1

jautājumu
un atbilžu

Rudens sesija
(01.09.-27.12.)

6

kārtējās sēdes

31

attālinātā
ārkārtas sēde

ārkārtas
sesijas sēdes

Sēžu
dienu skaits

Kopējais sēžu ilgums

319 stundas un
52 minūtes

18

svinīgā sēde

1

jautājumu un
atbilžu sēde

Īsākā sēde

2

72

1633

Izskatīti
darba kārtības
jautājumi

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.
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.

2.7. VALSTS AMATPERSONU
IECELŠANA UN
APSTIPRINĀŠANA

(platformā e-Saeima)

1

Ārkārtas sesija
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2.6. SAEIMAS SĒŽU NORISES
ATSPOGUĻOJUMS

Ilgākā sēde

minūtes

38 stundas un
20 minūtes

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 citu amatu kandidātiem. Visas amatpersonas Saeima ievēlē, ieceļ vai apstiprina atklātā
balsojumā.
Kopumā 2021. gadā Saeima pieņēma 17 lēmumus par amatpersonu ievēlēšanu, tostarp
14. janvārī par valsts kontrolieri ievēlēja Rolandu
Irkli, 21. janvārī apstiprināja Augstākās izglītības
padomes locekļus, 11. martā par tiesībsargu atkārtoti apstiprināja Juri Jansonu, 6. maijā par Valsts

kontroles padomes locekli apstiprināja Maiju
Āboliņu, 16. jūnijā par Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāju iecēla Aldu Ozolu, 4. augustā par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP)
locekļiem apstiprināja Jāni Eglīti, Jāni Siksni un
Sanitu Upleju-Jegermani, kā arī 9. septembrī par
Fiskālās disciplīnas padomes locekli apstiprināja
Ivaru Golstu.
1

3

5

2

4

6

1

Saeimas svinīgā sēde par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 31. gadadienai
Saeimas svinīgā sēde par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienai
3 Darbs Saeimas sēdē
4 2022. gada valsts budžeta projekta iesniegšana Saeimā
5 6 Ārpolitikas debates Saeimas namā 28. janvārī
2

19

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
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Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas svinīgā sēde, kas veltīta Latgales kongresa dienai
3 Saeimas komisiju sēžu norise
4 Saeimas deputāti Silenē iepazīstas ar aktuālo situāciju uz Latvijas–Baltkrievijas robežas saistībā ar nelegālo robežšķērsošanu
2

vai pašvaldību līdzekļi, tās tiek finansētas no
valsts vai pašvaldības līdzekļiem vai to garantētajiem līdzekļiem vai tās pilda valsts vai
pašvaldību iepirkumu vai piedalās valsts vai
pašvaldību īpašuma privatizācijā.
Saskaņā ar Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumu 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.
2021. gada 8. aprīlī pēc 36 deputātu iesnieguma
Saeima uz sešiem mēnešiem izveidoja Parlamentārās izmeklēšanas komisiju, lai izmeklētu Latvijas
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valdības kļūdaino rīcību Covid-19 pandēmijas
pārvarēšanas procesā, kā arī nosauktu to politisko
amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas Latvijai. Saeima 30. septembrī,
pamatojoties uz Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likuma 3. panta pirmo daļu, nolēma pagarināt
parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības laiku un pilnvaras līdz 2021. gada 23. decembrim, savukārt 16. decembrī pagarināja komisijas darbības
laiku līdz 2022. gada 28. janvārim. Komisijā darbojās septiņi deputāti un pārskata gadā notika 21 sēde.

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 lēmumu par neuzticības izteikšanu Ministru kabineta loceklim vai valdībai kopumā.
2021. gadā tika iesniegti 32 pieprasījumi, kuri
adresēti:
• Ministru prezidentam Arturam Krišjānim
Kariņam – 14 pieprasījumi;
• veselības ministram Danielam Pavļutam –
10 pieprasījumi;
• iekšlietu ministrei Marijai Golubevai – divi
pieprasījumi;
• vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministram Artūram Tomam Plešam – viens
pieprasījums;
• labklājības ministrei Ramonai Petravičai –
viens pieprasījums;
• tieslietu ministram Jānim Bordānam – viens
pieprasījums;
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• aizsardzības ministram Artim Pabrikam –
viens pieprasījums;
• labklājības ministram Gatim Eglītim – viens
pieprasījums;
• Ministru prezidentam Arturam Krišjānim
Kariņam, ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, veselības ministram Danielam Pavļutam – 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 atbilžu sniegšanai uz deputātu jautājumiem paredzētā sēdē.
2021. gadā iesniegti 184 deputātu jautājumi un
notikusi viena sēde atbilžu sniegšanai uz deputātu
jautājumiem. Saeimas mājaslapā www.saeima.lv ir
pieejami deputātu jautājumi un Ministru kabineta
locekļu sniegtās atbildes. Visvairāk jautājumu adresēti veselības ministram (85), Ministru prezidentam
(27), ekonomikas ministram (15), kā arī izglītības
un zinātnes ministrei (14).

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 11. marta
pirmajā attālinātajā ārkārtas sēdē. Debatēs piedalījās 18 deputāti, Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, veselības ministrs Daniels Pavļuts, vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs,
izglītības ministre Ilga Šuplinska, kultūras ministrs
Nauris Puntulis un tieslietu ministrs Jānis Bordāns.
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 ministra Edgara Rinkēviča ziņojums
par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā
un ES jautājumos tika izskatīts Saeimas 28. janvāra
pirmajā attālinātajā ārkārtas sēdē. Pēc ārlietu ministra ziņojuma ārpolitikas debatēs piedalījās 25 deputāti, Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš,
aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kā arī ārlietu
ministrs Edgars Rinkēvičs.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli arī tiesībsargs
reizi gadā sniedz Saeimai ziņojumu par Tiesībsarga
biroja darbu. Tiesībsarga Jura Jansona ziņojums par
2020. gadu izskatīts Saeimas 2021. gada 25. februāra trešajā attālinātajā ārkārtas sēdē. Debatēs piedalījās deviņi deputāti.
Saeimas 2021. gada 28. oktobra attālinātajā ārkārtas sēdē par Valsts kontroles darba rezultātiem
2020. gadā ziņoja arī valsts kontrolieris Rolands Irklis. Debatēs piedalījās deviņi deputāti.

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 delegācijas, kas
pārstāv Latviju starptautiskajās parlamentārajās organizācijās. Saeimā darbojas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar citu valstu parlamentiem. Tās
kalpo kā platforma valstu sadarbības veicināšanai.

1

2

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 arī 2021. gadā plānoto ienākošo un izejošo vizīšu 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.
14. oktobrī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece Saeimas namā uzņēma jauno Igaunijas Republikas prezidentu Alaru Karisu viņa pirmās ārvalstu vizītes ietvaros.
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Saeimā darba vizītē viesojas Lietuvas Seima priekšsēdētāja Viktorija Čmilīte-Nilsena
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Dāvidu Mariju Sasoli
Ungārijas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja Lāslo Kevēra oficiālā vizīte Latvijā
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Polijas ārlietu ministru Zbigņevu Rau
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Igaunijas Republikas parlamenta priekšsēdētāju Jiri Ratasu un
Lietuvas Republikas parlamenta priekšsēdētāju Viktoriju Čmilīti-Nilsenu
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Spānijas Karalistes premjerministru Pedro Sančesu Peresu Kastehonu
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Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla tiekas ar Zviedrijas Karalistes parlamenta priekšsēdētāja vietnieci Čerstinu Lundgrēnu
Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces attālinātā tikšanās ar Ukrainas parlamenta priekšsēdētāju Dmitro Razumkovu
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Spānijas Karalistes ārlietu, Eiropas Savienības un sadarbības lietu ministri Aranču Gonsalesu Laju
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Kipras Republikas ārlietu ministru Niku Hristodulidi
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Šveices Konfederācijas Federālās padomes viceprezidentu,
Federālā ārlietu departamenta vadītāju Ignacio Kasisu
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Lietuvas Republikas premjerministri Ingrīdu Šimonīti
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Parlamentu priekšsēdētāju līmenī Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 1. martā tikās ar
Lietuvas parlamenta priekšsēdētāju Viktoriju Čmilīti-Nilsenu, kas Latvijā bija ieradusies savā pirmajā
darba vizītē, 8. jūlijā – ar Baltijas valstu parlamentu
priekšsēdētājiem: Igaunijas Republikas parlamenta
priekšsēdētāju Jiri Ratasu un Lietuvas Republikas
parlamenta priekšsēdētāju Viktoriju Čmilīti-Nilsenu, 19. augustā – ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Dāvidu Mariju Sasoli viņa oficiālās vizītes Latvijas Republikā ietvaros, 13. oktobrī – ar Ungārijas
Nacionālās asamblejas priekšsēdētāju Lāslo Kevēru
viņa oficiālās vizītes Latvijas Republikā ietvaros.
15. oktobrī Saeimas priekšsēdētājas biedre
Dagmāra Beitnere-Le Galla Saeimas namā tikās
ar Zviedrijas Karalistes parlamenta priekšsēdētāja
vietnieci Čerstinu Lundgrēnu viņas darba vizītes
Latvijas Republikā ietvaros.
Attālinātā formā Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece 21. janvārī tikās ar Lietuvas Seima priekšsēdētāju Viktoriju Čmilīti-Nilsenu, 24. februārī – ar
Ukrainas parlamenta priekšsēdētāju Dmitro Razumkovu, 19. martā – ar Igaunijas Republikas parlamenta priekšsēdētāju Jiri Ratasu, 20. aprīlī piedalījās
Baltijas valstu un Ziemeļvalstu parlamentu priekšsēdētāju videokonferencē, bet 10. maijā – ES dalībvalstu parlamentu priekšsēdētāju videokonferencē.
Kopumā 2021. gadā Saeimā notikušas divas
ministru prezidentu un piecas ārlietu ministru
līmeņa tikšanās: 8. aprīlī Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece tikās ar Spānijas Karalistes ārlietu, Eiropas Savienības un sadarbības lietu ministri Aranču Gonsalesu Laju, 5. maijā – ar Kipras
Republikas ārlietu ministru Niku Hristodulidi,
10. jūnijā – ar Polijas ārlietu ministru Zbigņevu
Rau, 18. jūnijā – ar Lietuvas Republikas premjerministri Ingrīdu Šimonīti viņas oficiālās vizītes
Latvijas Republikā ietvaros, 5. jūlijā – ar Šveices
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Konfederācijas Federālās padomes viceprezidentu,
Federālā ārlietu departamenta vadītāju Ignacio Kasisu, 7. jūlijā – ar Spānijas Karalistes premjerministru Pedro Sančesu viņa oficiālās vizītes Latvijas Republikā ietvaros, 1. decembrī – ar Ukrainas ārlietu
ministru Dmitro Kulebu.
2021. gadā organizētas četras Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizītes ārvalstīs – Ukrainā,
Austrijas Republikā, Zviedrijas Karalistē, Dānijas
Karalistē, kā arī viena Saeimas priekšsēdētājas biedres Dagmāras Beitneres-Le Gallas vizīte Ukrainā:
• no 17. maija līdz 20. maijam Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas
komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns un
Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja
biedrs Ojārs Ēriks Kalniņš uzturējās Ukrainā
oficiālā vizītē un tikās ar Ukrainas augstākajām amatpersonām, to skaitā Ukrainas parlamenta priekšsēdētāju Dmitro Razumkovu,
Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu, kā
arī aizsardzības ministru Andriju Taranu;
• no 6. septembra līdz 10. septembrim Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uzturējās darba vizītē Vīnē, Austrijā, kur piedalījās
5. Pasaules parlamentu spīkeru konferencē,
kā arī 13. Parlamentu spīkeru – sieviešu samitā un Pirmajā globālajā parlamentārajā
pretterorisma samitā. Pasaules parlamentu
spīkeru konferencē Saeimas priekšsēdētāja
uzrunāja klātesošos paneļdiskusijā, kas bija
veltīta parlamenta darba atvērtībai, pārredzamībai un pieejamībai kontekstā ar drošību, savukārt 13. Parlamentu spīkeru – sieviešu samitā piedalījās diskusijā, kas veltīta
sieviešu ieguldījumam cīņā pret Covid-19
pandēmiju;
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Saeimas sekretāra biedre Inese Voika tiekas ar Beļģijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Karlu Pētersu
Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere tiekas ar Japānas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Jasuhiro Kavaguči
Saeimas priekšsēdētājas biedres Dagmāras Beitneres-Le Gallas attālināta iepazīšanās tikšanās ar Mongolijas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto
vēstnieku Latvijas Republikā Barhasu Dordžu
Saeimas sekretārs Andrejs Klementjevs tiekas ar Uzbekistānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Kadambaju Sultanovu
Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols tiekas ar Igaunijas parlamenta Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Marko Mihelsonu,
Lietuvas parlamenta Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Žīgimantu Paviļoni un Apvienotās Karalistes parlamenta Ārlietu komisijas
priekšsēdētāju Tomu Tūdžendatu
Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda tiekas ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā
Šāronu Rapaportu Palgi
Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols tiekas ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto
vēstnieku Latvijas Republikā Polu Bramelu
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Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece kopā ar Ukrainas parlamenta priekšsēdētāju Dmitro Razumkovu noliek ziedus pie memoriālā
kompleksa Ukrainas karavīriem ceļa posmā starp Slovjansku un Kramatorsku
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece Vīnē piedalās 5. Pasaules parlamentu spīkeru konferencē
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece piedalās Baltijas seminārā Zviedrijas parlamentā par godu Baltijas valstu neatkarības un
diplomātisko attiecību atjaunošanas ar Zviedriju 30. gadadienai
Baltijas un Ziemeļvalstu (NB8) parlamentu priekšsēdētāju sanāksme Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā
Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla tiekas ar Ukrainas parlamenta Humanitāro un informācijas jautājumu komitejas
vadītāju Mikitu Poturajevu
Saeimas priekšsēdētājas biedre, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja biedre Inese Lībiņa-Egnere un Saeimas Ārlietu komisijas
priekšsēdētājs Rihards Kols darba vizītē ASV tiekas ar Kongresa Baltijas atbalsta grupas locekli Mārsiju Kapturi
Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces, Lietuvas Republikas parlamenta priekšsēdētājas Viktorijas Čmilītes-Nilsenas, Igaunijas Republikas
parlamenta priekšsēdētāja Jiri Ratasa un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Dāvida Marijas Sasoli preses konference, Lietuvā apmeklējot
valsts robežu ar Baltkrieviju
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• no 16. septembra līdz 18. septembrim
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece,
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs
Juris Rancāns, Saeimas Ārlietu komisijas
priekšsēdētāja biedrs Ojārs Ēriks Kalniņš
un 4. maija Deklarācijas kluba prezidente
Velta Čebotarenoka oficiālā vizītē apmeklēja
Zviedriju, kur kopā ar Igaunijas parlamenta
priekšsēdētāju Jiri Ratasu un Lietuvas parlamenta priekšsēdētāju Viktoriju Čmilīti-Nilsenu piedalījās Baltijas valstu neatkarības un
diplomātisko attiecību ar Zviedriju atjaunošanas 30. gadskārtai veltītajos pasākumos.
Saeimas delegācijas pārstāvji tikās ar Zviedrijas parlamenta priekšsēdētāju Andreasu
Norlēnu un parlamenta vicespīkerēm, kā arī
Zviedrijas parlamenta Ārlietu komisijas un
Aizsardzības komisijas deputātiem. Riksdāgā notika Baltijas seminārs, kur klātesošos
uzrunāja arī 4. maija Deklarācijas kluba prezidente Velta Čebotarenoka, pārstāvot Augstākās padomes deputātus, kuri pirms 30 gadiem atjaunoja neatkarīgu Latvijas valsti.
Vizītes laikā Saeimas priekšsēdētājai Inārai
Mūrniecei bija audience pie Zviedrijas karaļa Kārļa XVI Gustava;
• 28. un 29. novembrī Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece Kopenhāgenā, Dānijā, piedalījās Baltijas valstu un Ziemeļvalstu parlamentu priekšsēdētāju sanāksmē. Parlamentu
priekšsēdētāji diskutēja par aktuālajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras mūsu reģions, par drošības situāciju reģionā, kā arī
par Baltkrievijas režīma īstenotajiem hibrīd
uzbrukumiem ES austrumu pierobežā;
27

• no 5. oktobra līdz 7. oktobrim Saeimas
priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla darba vizītē uzturējās Kijivā,
Ukrainā, kur piedalījās Babinjaras traģēdijas
80. gadadienai veltītajos atceres pasākumos,
godinot holokausta upuru piemiņu. Vizītes
ietvaros Saeimas priekšsēdētājas biedre tikās ar Ukrainas parlamenta Humanitāro un
informācijas jautājumu komitejas vadītāju
Mikitu Poturajevu, kā arī Latvijas–Ukrainas
parlamentu sadraudzības grupas deputātiem.
Parlamenta komisiju un deputātu sadarbības
grupu līmenī 2021. gadā klātienē tika organizētas
divas vizītes: no 24. jūlija līdz 27. jūlijam Latvijā
viesojās Korejas Republikas Nacionālās asamblejas
Korejas–Latvijas parlamentu sadraudzības grupas
deputāti, savukārt no 17. augusta līdz 19. augustam Latvijā vizītē uzturējās Baltijas valstu parlamentu ārlietu komisiju vadītāji un Apvienotās
Karalistes parlamenta Pārstāvju palātas Ārlietu
komisijas vadītājs.
2021. gadā deputātu grupu pārstāvji gan klātienē, gan attālināti tikās ar Uzbekistānas, Izraēlas,
Baltkrievijas, Kazahstānas, Dienvidkorejas, Lietuvas, Īrijas, Vācijas, Gruzijas, Zviedrijas un Ungārijas
deputātiem.
Kopumā Latvijā 2021. gadā gan klātienē, gan
attālināti sarīkotas 50 ārvalstu vēstnieku un 14 ārvalstu viesu 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, kādos
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parlaments īsteno Latvijas ārpolitiku un pārstāv
mūsu valsts intereses. Delegāciju locekļus ar balsojumu apstiprina Saeima.
2021. 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;
• sadarbībai ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) globālo parlamentāro tīklu Ārlietu komisijas apstiprināts
pārstāvis.
2021. gada pirmajā pusē sakarā ar Covid-19
pandēmiju un Baltijas valstīs izsludināto ārkārtas
stāvokli Baltijas Asamblejas (BA) komiteju sēdes
un konferences notika attālināti. Tāpat attālinātā formā notika sanāksmes ar sadarbības partneriem – Beniluksa Starpparlamentu konsultatīvo
padomi un Ziemeļvalstu padomi (ZP).
BA Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns
21. un 22. oktobrī klātienē Čehijā pārstāvēja Baltijas valstu parlamentāriešus Baltijas valstu vēstniecību kopīgās izstādes “Baltijas valstis un Čehija:
diplomātisko attiecību simtgade” atklāšanā; 2. un
3. novembrī Dānijā piedalījās 73. ZP sesijā, kur
klātesošos uzrunāja BA vārdā; no 9. decembra līdz
11. decembrim piedalījās Beniluksa parlamenta sesijā Briselē, kur BA vārdā parakstīja BA un Beniluksa parlamenta sadarbības prioritātes nākamajiem
diviem gadiem.

2021. gadā Lietuvas prezidentūras laikā BA
40. sesija un Baltijas Padomes 27. sesija notika 4. un
5. novembrī Viļņā. Prezidentūrai bija noteiktas šādas prioritātes: Baltijas valstu ekonomiskās un sociālās stabilitātes veicināšana; spēcīga drošības un
aizsardzības kopiena; savstarpēji savienoti enerģētikas un transporta tīkli; droša sabiedrība un augsta
dzīves kvalitāte.
BA sesijā parlamentārieši sprieda par energoapgādes drošību Baltijā, kā arī par drošības izaicinājumiem ES austrumu pierobežā un Baltijas valstu lomu to risināšanā, akcentējot nepieciešamību
pēc vēl ciešākas koordinācijas, stājoties pretim
jauniem izaicinājumiem. Tāpat parlamentārieši
pārrunāja kopīgi veicamos pasākumus Covid-19
pandēmijas seku mazināšanai, kā arī sesijas noslēgumā pieņēma BA rezolūciju. Tajā Baltijas valstu
parlamenti un valdības, kā arī Baltijas Ministru
padome aicināti izstrādāt kopīgu ilgtermiņa plānu
Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes risināšanai
veselības aprūpes jomā. Tāpat uzsvērta nepieciešamība izvērtēt Covid-19 pandēmijas ietekmi uz
Baltijas valstu trūcīgo un mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. Rezolūcijā īpaši uzsvērta sabiedroto
nostājas būtiskā nozīme reģionā atturēšanas un
aizsardzības kontekstā, kā arī Amerikas Savienoto
Valstu pastāvīgas klātbūtnes svarīgums un nepieciešamība.
2021. gadā tika arī piešķirtas BA balvas
mākslā, zinātnē un literatūrā. Balvu mākslā par
starptautiskā izstāžu cikla “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā” īstenošanu
saņēma mākslas zinātniece Ginta Gerharde-Upeniece. BA balvu literatūrā piešķīra igauņu rakstniekam Vahuram Afanasjevam par romānu “Serafima
un Bogdans” (“Serafima ja Bogdan”). Savukārt balvu zinātnē saņēma lietuviešu zinātnieks Virģinijs
Šikšnis par izciliem sasniegumiem biomedicīnā.
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Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EP PA) Latvijas delegācija Strasbūrā, Francijā, piedalās EP PA sesijā
Saeimas priekšsēdētājas biedre, Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EP PA) Latvijas delegācijas vadītāja Inese Lībiņa-Egnere piedalās
Varšavas drošības forumā
3 Baltijas Asamblejas viceprezidents, Saeimas deputātu sadarbības grupas ar Čehijas parlamentu priekšsēdētājs Jānis Vucāns piedalās Baltijas
valstu kopīgās izstādes “Čehijas – Baltijas gadsimts 1921–2021” atklāšanā Prāgā, Čehijā
4 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu deputāti piedalās Baltijas Asamblejas 40. sesijā Lietuvas galvaspilsētā Viļņā
5 6 Baltijas Asamblejas balvu pasniegšanas ceremonija Viļņā
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2022. gadā Latvija būs BA prezidējošā valsts
un BA prezidenta amata pienākumus pildīs Latvijas
delegācijas vadītājs Jānis Vucāns.
Baltijas jūras parlamentārās konferences
(BJPK) delegācijas locekļi 2021. gadā piedalījās
vienā Baltijas jūras valstu parlamentārajā konferencē, trijās BJPK Pastāvīgās komitejas sēdēs, trijās BJPK darba grupas un trijās BJPK Sekretariāta
sēdēs, vienā BJPK tematiskajā seminārā un BJPK
jauniešu forumā. BJPK darbs 2021. gadā, izņemot
vienu Pastāvīgās komitejas sēdi, notika attālināti.
BJPK ikgadējā – 30. – konference notika 30. augustā, un tās dalībnieki diskutēja par demokrātiju
mainīgā mediju vidē, klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību, kā arī piedalījās vispārējās
debatēs. Konferences dalībnieki pieņēma rezolūciju, kurā tika uzsvērts, ka visu reģiona valstu sadarbības pamatā ir demokrātiskas vērtības, tiesiskums,
cilvēktiesības, mediju neatkarība, aktīva pilsoniskā
sabiedrība un stipras nevalstiskās organizācijas, kā
arī vienlīdzīgas iespējas.
Konferences noslēgumā tika pieņemts lēmums
turpināt Klimata pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības darba grupas darbību. Saeimu šajā darba
grupā pārstāv BJPK Latvijas delegācijas vadītājs
Arvils Ašeradens.
Zviedrijas prezidentūra BJPK Covid-19 pandēmijas dēļ bija risinājusies tikai digitāli, un tika
nolemts to pagarināt līdz 2022. gada vasarai –
BJPK konference notiks Stokholmā no 2022. gada
12. jūnija līdz 14. jūnijam.
Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas
Parlamentārajā asamblejā (EDSO PA) 2021. gadā
virkne pasākumu un semināru notika videokonferences formā, tostarp par tematiem “Humānā aizsardzība un cilvēktiesības konfliktu zonās”, “Pierādījumos balstīta likumdošana ar mērķi novērst un
29

apkarot vardarbību pret sievietēm”, “Vides drošība
kā sabiedrības veselības balsts”, “Veselība kā viena
no cilvēka pamattiesībām” u. c.
2021. gadā notika divas Pastāvīgās komitejas
(delegāciju vadītāju) sēdes, divas NB8 delegāciju
vadītāju sanāksmes, NB8 delegāciju vadītāju attālināta tikšanās ar EDSO PA prezidentu Pīteru
Bounesu, kā arī EDSO PA amatpersonu vēlēšanas
(attālināti).
Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EP PA) Latvijas delegācijas locekļi 2021. gadā
piedalījās gan attālināti (videokonferences formā),
gan klātienē četrās EP PA sesijās Strasbūrā, vairāk
nekā 20 komiteju sēdēs (ārpus sesijām), pārstāvēja
EP PA oficiālajās delegācijās parlamenta vēlēšanu
novērošanā un kā eksperti piedalījās dažādās konferencēs un semināros, paužot gan Latvijas oficiālo
pozīciju apspriežamajos jautājumos, gan arī savus
personīgos uzskatus.
EP PA Latvijas delegācijas vadītāja Inese Lībiņa-Egnere jūlijā piedalījās Moldovas Republikas parlamenta vēlēšanu novērošanā – pievienojās
EP PA vēlēšanu novērotāju delegācijai pēc īpaša ielūguma kā Pārraudzības komitejas līdzziņotāja par
Moldovas Republiku.
2021. gadā EP PA Latvijas delegācijas loceklis
Boriss Cilevičs turpināja pildīt Juridisko jautājumu
un cilvēktiesību komitejas priekšsēdētāja amata
pienākumus.
Arī 2021. 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 organizācijas pamatprincipus, aizstāvētu Krievijas
īstenotās Krimas aneksijas neatzīšanas politiku, kā
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arī regulāri nosodītu Krievijas militāro okupāciju
Austrumukrainā, daļā Gruzijas un Moldovas.
2021. gadā notika divas NATO Parlamentārās
asamblejas (NATO PA) sesijas: no 14. maija līdz
17. maijam tiešsaistes režīmā – NATO PA pavasara
sesija; no 10. novembra līdz 12. novembrim klātienē Lisabonā, Portugālē, – NATO PA rudens sesija
2021. gadā NATO PA uzmanības lokā bija jautājumi par NATO jaunās stratēģijas projektu, tika
izstrādāti priekšlikumi tā papildināšanai.
2021. gada augusta beigās Ojārs Ēriks Kalniņš
kā Ukrainas–NATO parlamentārās padomes līdzpriekšsēdētājs piedalījās Krimas platformas inaugurācijas samitā Kijivā, Ukrainā.
No 25. oktobra līdz 29. oktobrim Odesā notika Ukrainas–NATO parlamentārās padomes sēde,
kā arī Odesas debates. Saeimu šajos pasākumos
pārstāvēja NATO PA Latvijas delegācijas loceklis
Aleksandrs Kiršteins.
Ukrainas–NATO parlamentārās padomes sēdē
tika debatēts par Ukrainas reformu gaitu, Ukrainas
un NATO sadarbību, drošības izaicinājumiem Melnajā jūrā, Krievijas teritoriālo revizionismu Melnās
jūras reģionā, Krimas platformu kā rīku Krimas deokupācijai, cilvēktiesību pārkāpumiem Krimas teritorijā. Odesas debašu laikā tika apspriesti tādi temati
kā Ukrainas vieta transatlantiskajā telpā, Ukrainas
kā mierīgas un pārtikušas valsts nākotnes vīzija.
Latvijas delegācija vienmēr aktīvi darbojusies
Ukrainas–NATO parlamentārajā padomē. Ojārs
Ēriks Kalniņš bija šīs padomes līdzpriekšsēdētājs,
savukārt Aleksandrs Kiršteins un Ivans Klementjevs
ir padomes locekļi.
Delegācijas locekļi 2021. gadā ieņēma vadošus
amatus arī citās NATO PA struktūrās. NATO PA rudens sesijas laikā Latvijas delegācijas vadītājs Ojārs
Ēriks Kalniņš tika ievēlēts par Politiskās komitejas

galveno ziņotāju. Aleksandrs Kiršteins tika pārvēlēts
par Demokrātijas un drošības komitejas Noturības
un civilās drošības apakškomitejas priekšsēdētāja
vietnieku, bet Ivans Klementjevs – par Ekonomikas
un drošības komitejas Transatlantisko ekonomisko
attiecību apakškomitejas priekšsēdētāju.
Starpparlamentu savienības (SPS) sastāvā 2021. gadā bija 178 nacionālie parlamenti un
13 asociētie biedri.
2021. gadā notika 34 SPS tiešsaistes pasākumi – vebināri un augsta līmeņa apaļā galda diskusijas, no tām vairākas sadarbībā ar Apvienoto Nāciju
Organizācijas (ANO) un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) struktūrām. Diskusiju galvenie temati bija šādi: cīņa ar Covid-19 pandēmiju, dzimumu
līdztiesības un sieviešu tiesību ievērošana, jauniešu
iesaiste politikā un ekonomikā, cīņa ar klimata pārmaiņu postošajām sekām, nabadzības risku novēršana, vispārējās veselības aprūpes pieejamība u. c.
Latvijas delegācijas locekļi 2021. gadā piedalījās divās SPS asamblejās. Tiešsaistes režīmā
notika SPS pavasara asambleja (no 26. aprīļa līdz
29. aprīlim; 17. un 18. maijā (komiteju sēdes); no
24. maija līdz 27. maijam). Asamblejas galvenais
temats bija “Pandēmijas pārvarēšana šodien un
labākas dzīves veidošana rīt – parlamentu loma
šajā procesā”.
No 24. novembra līdz 1. decembrim Madridē, Spānijā, klātienē notika SPS rudens asambleja.
Asamblejas dalībniekus uzrunāja arī Spānijas karalis Viņa Majestāte Felipe VI.
Tika pieņemta jaunā SPS stratēģija 2022.–
2026. gadam, nosakot šādas prioritātes: rīcība klimata pārmaiņu jomā; demokrātija un cilvēktiesības; dzimumu līdztiesība un jauniešu līdzdalība;
miers un drošība; ilgtspējīga attīstība. Asamblejā
tika skatīti arī komiteju ziņojumi.

Rudens asamblejas ietvaros Latvijas delegācijas vadītājs Gundars Daudze piedalījās vispārējās
debatēs par tematu “Mūsdienu apdraudējumi demokrātijai – sašķeltības pārvarēšana un kopības
veidošana”.
Eiropas reģionālā “Twelve+” grupa atbalstīja Vācijas, Latvijas, Holandes un Polijas (iesniedzējiem vēlāk pievienojās arī Igaunija, Lietuva,
Ukraina, Apvienotā Karaliste) iesniegtā ārkārtas
jautājuma “Cilvēku tirdzniecības un cilvēktiesību
pārkāpumu apturēšana, darbs pie brīvām un godīgām vēlēšanām Baltkrievijā” virzību. Tika panākta
jautājuma par Baltkrieviju iekļaušana SPS Demokrātijas un cilvēktiesību komitejas nākamās sesijas
darba kārtībā 2022. gadā.
2021. gada 8. novembrī videokonferences formā notika Vidusjūras Savienības Parlamentārās asamblejas (VS PA) Sieviešu tiesību komitejas
sēde, bet 15. novembrī – VS PA Enerģētikas, vides
un ūdens resursu jautājumu komitejas sēde. 3. un
4. decembrī Eiropas Parlamentā Briselē notika visu
komiteju sēde un VS PA 16. plenārā sesija, kurā piedalījās arī VS PA Latvijas delegācijas locekle Evita
Zālīte-Grosa.
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.
2021. gada februārī Saeimas deputāti piedalījās OECD parlamentārā tīkla sanāksmē videokonferences formā un tika apspriesti šādi temati:
“Covid-19 krīzes pārvarēšanas ekonomiskie un
sociālie aspekti”, “Pandēmijas ietekme uz veselības
aprūpes sistēmu noturību”, “Tūrisma industrijas
pārstrukturēšana ar skatu uz nākotni”.

2022. gada jūnijā Latvijā notiks OECD globālā parlamentārā tīkla sanāksme, kuras darba kārtībā iekļauti digitālās transformācijas jautājumi.
Sanāksmes ietvaros paredzēta arī OECD globālā
parlamentārā tīkla Mākslīgā intelekta darba grupas
sēde. Lai apspriestu sanāksmes rīkošanu Latvijā,
2021. gada pēdējā ceturksnī notika divas Saeimas
pārstāvja OECD Riharda Kola attālinātas tikšanās
ar OECD parlamentārā tīkla koordinatorēm Kerolu
Gūtriju un Silviju Teronu.
Deputātu darbība starptautiskajās organizācijās ir nozīmīga, jo:
• sekmējusi pozitīva Latvijas tēla veidošanu
un Latvijas popularizēšanu Baltijas valstīs,
Eiropā un pasaulē (reģionālā sadarbība dažādos formātos);
• veicinājusi aktīvu Latvijas līdzdalību ES,
NATO, OECD un vairojusi sabiedroto izpratni par iespējamiem Baltijas valstu
apdraudējumiem;
• ļāvusi Latvijai nodot savu demokrātisko
reformu pieredzi ES Austrumu partnerības
valstīm kā divpusējos sadarbības formātos,
tā arī BA, sadarbojoties ar Gruzijas, Ukrainas, Azerbaidžānas un Moldovas (GUAM)
parlamentāro asambleju;
• 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 (NATO PA Aizsardzības un drošības komitejas lēmums rīkot tās sēdi Latvijā
2022. gada maijā; OECD lēmums rīkot tās
globālā parlamentārā tīkla sanāksmi Rīgā
2022. gada jūlijā; lēmums Trīs jūru iniciatīvas

(TJI – reģiona valstu prezidentu ierosināta ekonomiskas sadarbības platforma, kuras sastāvā ir 12 ES valstis, kas ģeogrāfiski
izvietotas starp Adrijas, Baltijas un Melno
jūru, – Austrija, Bulgārija, Čehija, Horvātija,
Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija,
Slovākija, Slovēnija, Ungārija) parlamentārā
tīkla forumu rīkot Rīgā, Latvijas Republikas
Saeimā, 2022. gada jūnijā).

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.
2021. gadā Saeimas deputāti darbojās 53 deputātu grupās sadarbībai ar citu valstu parlamentiem.
Skaitliski lielākās bija deputātu grupas sadarbībai
ar Polijas un Ukrainas parlamentiem (37 deputāti), Ķīnas parlamentu (35 deputāti) un Izraēlas
parlamentu (28 deputāti). Savukārt aktīvākās bija
deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Uzbekistānas, Izraēlas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Dienvidkorejas, Lietuvas, Īrijas, Gruzijas, Zviedrijas un
Ungārijas parlamentiem.
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, 2021. 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. SVINĪGIE PASĀKUMI
20. janvārī, atzīmējot 1991. gada barikāžu
30. gadskārtu, Saeimas Prezidija locekļi nolika ziedus Rīgas II Meža kapos, kur atdusas vairāki barikāžu laikā bojāgājušie, kā arī pie Brīvības pieminekļa
un barikādēs kritušo piemiņas vietām Bastejkalnā.
Tāpat tika iedegtas sveces pie 1991. gada barikāžu
pieminekļa un betona bloku sienas fragmenta netālu no Saeimas nama un arī pie Saeimas ēkas Torņa
ielā 3/5, kur zaudēja dzīvību Ilgvars Grieziņš.
27. aprīlī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko
lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē tika atzīmēta Latgales kongresa diena. Apakškomisijas deputātus attālināti uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece, Valsts prezidents Egils Levits, Ministru
prezidenta parlamentārā sekretāre Evika Siliņa, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un Saeimas
frakciju pārstāvji. Par izglītības tradīcijām Latgalē
četru gadsimtu skatījumā stāstīja Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta reģionālo studiju centra “Latgales Pētniecības institūts”
vadītājs Henrihs Soms. Savukārt par latgaliešu valodu digitālo resursu un mūsdienu valodu izglītības
kontekstā runāja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
profesore Sanita Martena. Latgales apakškomisijas
sēdi varēja vērot arī tiešraidē Saeimas mājaslapā.
Saeima 4. maijā sanāca uz Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīto svinīgo sēdi, kurā uzrunu teica Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece.
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3 Attālinātā konference “Baltijas ES sarunas 2021: Vai Eiropai kļūst labāk?”
4 5 6 Konference “Sapnis un piepildījums. Brīvība un neatkarība” par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 30. gadadienai
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Sēdē piedalījās Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš, kā arī 4. maija Deklarācijas kluba prezidente Velta Čebotarenoka. Ņemot vērā Covid-19
pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus, Saeimas svinīgā sēde notika videokonferences formā, deputātiem uzturoties vairākās atsevišķās parlamenta telpās. Sēdei tiešraidē
varēja sekot Saeimas mājaslapā, parlamenta Facebook
kontā, kā arī Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio.
4. maijā Jēkaba katedrālē attālināti notika Latvijas
neatkarības atjaunošanas gadadienai veltīts ekumeniskais dievkalpojums, un to varēja vērot arī tiešraidē
Latvijas Televīzijā. Šajā dienā Saeimas Prezidija locekļi nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa.
18. novembrī par godu Latvijas Republikas
proklamēšanas 103. gadadienai Saeima sanāca uz
svinīgo sēdi, kurā uzrunu teica Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Sēdē piedalījās Valsts prezidents
Egils Levits un Ministru prezidents Arturs Krišjānis
Kariņš. Saeimas svinīgā sēde risinājās daļēji attālināti
videokonferences formā, deputātiem uzturoties vairākās atsevišķās parlamenta telpās. Sēdei tiešraidē
varēja sekot Saeimas mājaslapā, parlamenta Facebook
kontā, kā arī Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio.
Tajā pašā rītā Rīgas Domā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienai veltīts ekumeniskais dievkalpojums, kam varēja sekot līdzi
tiešraidē Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio. Tāpat
šajā dienā Saeimas Prezidija locekļi un deputāti individuāli nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa.

5.2. TEMATISKAS KONFERENCES
UN DISKUSIJAS
18. janvārī notika tiešsaistes diskusija “Saeima
cilvēkiem ar invaliditāti”, kurā tika spriests par
kultūras dzīves pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Diskusiju atklāja Saeimas priekšsēdētāja
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2 Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti
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rīkotā attālinātā konference “Skolēns valodā un valoda skolēnā”
5 Saeimas Eiropas lietu komisijas rīkotā tiešsaistes videokonference “Konference par Eiropas nākotni – domapmaiņa”

Ināra Mūrniece un Saeimas Sociālo un darba lietu
komisijas priekšsēdētājs Andris Skride. Klātesošos
uzrunāja arī labklājības ministre Ramona Petraviča,
kultūras ministrs Nauris Puntulis un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
“SUSTENTO” valdes priekšsēdētāja Gunta Anča.
Pasākuma dalībnieki diskutēja par to, vai Latvijā
cilvēkiem ar invaliditāti un uztveres traucējumiem
ir pieejami kultūras produkti alternatīvos formātos,
un par kultūras vietu un pasākumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Diskusiju ikviens varēja vērot
tiešraidē Saeimas mājaslapā un Facebook kontā. Pasākumā tika nodrošināts surdotulkojums.
Lai diskutētu par izaicinājumiem Eiropā pandēmijas laikā un pēc Brexit, kā arī par ES nākotni
un lomu globālā mērogā, 12. martā tiešsaistē tika
sarīkota augsta līmeņa starptautiska ekspertu konference “Baltijas ES sarunas 2021: vai Eiropai kļūst
labāk?”. Konferenci atklāja Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece, Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūds un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītājs
Andris Kužnieks.
Konference bija veltīta ES tirdzniecības politikai, un tika runāts arī par to, vai ES dalībvalstis un pati ES demokrātija ir izturējušas noturības
testu, kā arī par Eiropas ekonomikas atveseļošanos
klimata pārmaiņu kontekstā. Notika arī trīs paralēlas diskusijas. Pirmajā no tām, kuras tiešraidi no
Tallinas nodrošināja Igaunijas Ārpolitikas institūts,
uzmanības centrā bija jautājums par Eiropas stratēģisko autonomiju. Otrā paralēlā paneļa saruna,
kuras norisi no Viļņas nodrošināja Viļņas Universitāte, bija veltīta Eiropas kaimiņattiecību politikai.
Savukārt trešajā paralēlajā diskusijā, kuras tiešraidi
no Rīgas nodrošināja Latvijas Ārpolitikas institūts,
dalībnieki sprieda par to, vai pastāvīgās krīzes stiprina ES. Pasākuma noslēgumā klātesošie diskutēja

par ES nākotni un lomu pasaulē, tostarp par to, kādai jābūt Eiropas sabiedrības vispārējai stratēģijai,
pozīcijai un mijiedarbībai arvien sarežģītākajā un
prasīgākajā pasaulē.
21. maijā, 28. maijā un 4. jūnijā risinājās trīs foruma “Izglītības sistēma un darba tirgus: vai Latvijas
izglītības sistēma sasniedz savu mērķi?” diskusijas.
Digitālā foruma uzdevums bija veicināt diskusiju
par šo jautājumu un definēt konkrētus priekšlikumus izglītības sistēmas pilnveidošanai dažādos tās
līmeņos. Diskusijas “Pamatizglītība un vidējā izglītība” ietvaros tika pārrunāts skolēnu sniegums
diagnosticējošajos darbos, kā arī tas, kā Latvijā var
kļūt par skolotāju. Diskusijas “Augstākā un profesionālā izglītība” ietvaros tika runāts par augstākās
un profesionālās izglītības iestāžu absolventu skaita
atbilstību darba tirgus pieprasījumam. Dalībnieki
apsprieda arī secinājumus, kas izriet no augstskolu
absolventu monitoringa datiem. Diskusija “Pieaugušo izglītības nodrošināšana un pārkvalifikācija”
notika attālinātā formā, un tās norisei ikviens interesents varēja sekot līdzi Saeimas mājaslapā, Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas Tehniskās
universitātes Facebook kontos, kā arī sabiedrisko
mediju portālā LSM.lv.
23. un 24. augustā, atzīmējot Latvijas valsts
neatkarības atjaunošanas 30. gadadienu, notika
konference “Sapnis un piepildījums. Brīvība un
neatkarība”. Tā pulcēja Augstākās Padomes deputātus, augstākās valsts amatpersonas, Latvijas Tautas
frontes pārstāvjus, konstitucionālo tiesību ekspertus, vēsturniekus, toreizējos diplomātus un ārvalstu
politiskos līderus.
Konferences pirmajā dienā, 23. augustā, pasākums notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. To
atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece,
Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš, 4. maija
Deklarācijas kluba prezidente Velta Čebotarenoka

un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris
Vilks. Pasākuma dalībniekus un skatītājus videoformātā uzrunāja Valsts prezidents Egils Levits,
savukārt Augstākās Padomes priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova apsveikumu nolasīja Latvijas Tautas
frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns. Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele nolasīja referātu “Ceļš līdz Neatkarības deklarācijai un
konstitucionālajam likumam no starptautiskā skatpunkta”. Konferences pirmajā dienā notika arī vairākas paneļdiskusijas: “Neatkarības sapnis un ceļi
uz tā piepildījumu”, “No deklarācijas līdz neatkarībai – Augstākā Padome kā pārejas parlaments”, “No
PSRS konstitūcijas atpakaļ uz Satversmi” un “Vai
šodien pieļaujam, ka varēja notikt citādi?”. Referātu
“No tautas kustības uz parlamentu” lasīja Latvijas
Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns,
savukārt referātu “Latvijas Tautas frontes frakcijas
transformācija Latvijas Republikas Augstākajā Padomē kā pārejas parlamentā” – Augstākās padomes
Latvijas Tautas frontes frakcijas priekšsēdētājs Jānis
Dinevičs. Interesenti konferences pirmajai daļai varēja sekot līdzi Saeimas mājaslapā un Facebook kontā, Nacionālās bibliotēkas mājaslapā un Facebook
kontā, kā arī sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.
Konferences otrajā dienā, 24. augustā, pasākums
notika Ārlietu ministrijā, un tas bija veltīts Latvijas
valstiskuma atjaunošanas ārpolitiskajiem aspektiem
un diplomātiskā dienesta atjaunošanai. Paneļdiskusijās tika izvērtēta neatkarības atjaunošanas procesa
nozīme no starptautiskā viedokļa, aplūkoti ar Latvijas
ārlietu dienesta atjaunošanu saistītie izaicinājumi un
pirmie soļi pēc atgriešanās pilntiesīga starptautisko
tiesību subjekta statusā. Tāpat tika apspriesti Latvijas
kā ES un NATO dalībvalsts nākotnes izaicinājumi.
Ārpolitikai veltīto pasākumu tiešraidē bija iespējams
vērot Ārlietu ministrijas mājaslapā un Facebook kontā, kā arī sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.
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8. oktobrī Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece kopā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu
un izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci
atklāja Valsts valodas dienai veltīto konferenci
“Valoda – tas ir darbības vārds. Valsts valoda
21. gadsimta Latvijai”. Konference bija daļēji attālināta, un tajā piedalījās arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja biedrs Raivis Dzintars. Pasākuma mērķis bija uzsvērt latviešu
valodas nozīmi Latvijas valstiskuma identitātē un saliedētas sabiedrības veidošanā. Šī konference pulcēja
valsts valodas politikas veidotājus, mācībspēkus un
ekspertus diskutēšanai par modernu valsts valodas
politiku, tostarp par rīcībpolitiku valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam īstenošanai, par latviešu valodu digitālajā vidē Eiropas valodu kontekstā, par latviešu valodu 21. gadsimta skolā.
Interesenti konferencei varēja sekot līdzi tiešraidē
Saeimas mājaslapā un Facebook kontā, Valsts prezidenta kancelejas mājaslapā un Facebook kontā, kā
arī Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook kontā
un sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.
Diskusijas par latviešu valodas un literatūras
lomu jaunajā, kompetenču pieejā balstītajā mācību saturā notika arī 29. oktobrī attālinātajā latviešu
valodas skolotāju un nozares ekspertu konferencē
“Skolēns valodā un valoda skolēnā”. Konferenci atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, savukārt pasākuma moderators bija Saeimas Izglītības,
kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils
Ašeradens. Konferences dalībniekus uzrunāja arī
izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.
Uzmanības centrā bija jautājumi par latviešu valodas lomu izglītības procesā un tās mācīšanai nepieciešamiem mācību līdzekļiem. Notika arī paneļdiskusija “Kā palikt skolotājam?”. Tāpat konferences
dalībnieki pievērsās latviešu literatūrai kā mācību
priekšmetam, vērtējot tekstpiekļuves un lasīšanas
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Skolēni piedalās skolu programmas “Iepazīsti Saeimu” interaktīvajā tiešsaistes lekcijā
3 4 10. Jauniešu Saeimas deputātu kandidātu diskusija “Medijpratība un attālinātā izglītība”

veicināšanas iespējas, kā arī attieksmi pret latviešu
valodu. Uzmanība tika pievērsta arī apkopotajai informācijai par latviešu valodas mācīšanas aktualitātēm un izaicinājumiem, ar ko saskaras skolotāji.
Konference noslēdzās ar paneļdiskusiju “Bērni, literatūra un digitālā vide”. Konferences norisei varēja sekot līdzi Saeimas mājaslapā, kā arī parlamenta
Facebook kontā.
10. decembrī notika tiešsaistes diskusija “Konference par Eiropas nākotni – domapmaiņa”, kurā
piedalījās nevalstisko organizāciju un Saeimas

pārstāvji un kuru atklāja Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece, Saeimas Eiropas lietu komisijas
priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda un Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga. Nevalstiskās organizācijas tika aicinātas dalīties ar savām idejām un viedokļiem par ES kopējās nākotnes
veidošanu. Šī diskusija tika organizēta, gatavojoties
Konferencei par Eiropas nākotni veltītajai plenārsēdei. Paralēlajās sesijās tika diskutēts par digitālo
pārkārtošanos, par izglītības, kultūras, jaunatnes un
sporta jautājumiem, kā arī par veselību un ES vietu

pasaulē. Paralēlās sesijas vadīja Saeimas pārstāvji:
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda
Tērauda, Eiropas lietu komisijas sekretārs Igors
Pimenovs, Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja biedre Anda Čakša un Ārlietu komisijas
priekšsēdētājs Rihards Kols. Diskusiju varēja vērot
tiešraidē Saeimas mājaslapā, savukārt parlamenta
Facebook kontā tiešraidē bija skatāma pasākuma atklāšana un noslēgums.

5.3. INFORMATĪVI IZGLĪTOJOŠI
PASĀKUMI UN AKCIJAS
2021. gadā vidusskolu un pamatskolu vecāko
klašu skolēni tiešsaistē piedalījās 170 lekcijās parlamenta izglītojošās skolu programmas “Iepazīsti
Saeimu” ietvaros. Šīs programmas mērķis ir ieinteresēt jauniešus par politiskajiem procesiem Latvijā, izglītot jautājumos par Saeimu un tās struktūru, likumdošanu, deputātu darbu, demokrātiju
un sabiedrības līdzdalību. Programma “Iepazīsti
Saeimu” dod jauniešiem iespēju izprast parlamenta darbu un interaktīvas lekcijas laikā noskaidrot,
kā likumdošana ietekmē viņu dzīvi un kā viņi paši
var ietekmēt Saeimas darbu. Tika izveidota skolu
programmas tiešsaistes versija, tādējādi paplašinot
parlamenta piedāvājumu skolu jauniešiem. Ņemot
vērā Covid-19 izplatību un rekomendācijas pandēmijas ierobežošanai, klātienes lekcijas netika rīkotas. Tiešsaistes lekcijas tika organizētas platformā
Zoom un ilga aptuveni vienu stundu.
27. martā Saeima jau trīspadsmito reizi piedalījās akcijā “Zemes stunda”, izslēdzot parlamenta
ēku fasāžu apgaismojumu. 2021. gadā akcijas galvenā tēma bija dabas daudzveidības izzušana un
aicinājums steidzami rīkoties, īstenojot dabas saglabāšanas un atjaunošanas pasākumus un klimata
pārmaiņu mazināšanas iniciatīvas. Iesaistoties šajā
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2 Fotokonkursa “Sardzē par visdārgāko!” darbu vērtēšanas komisijas sēde
4 Saeima sarūpē Ziemassvētku dāvanas bērniem, kuri ārstējas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā

akcijā, parlaments pievienojas tiem miljoniem cilvēku, uzņēmumu un organizāciju no vairāk nekā
180 valstīm un teritorijām, kuri aktualizē vides jautājumus. Ierasto klātienes pasākumu pilsētu gaismas objektu izslēgšanas brīdī 2021. gadā aizstāja
digitāla kopības izjūta un solidarizēšanās.
12. aprīlī tiešsaistes diskusijai pulcējās 10. Jauniešu Saeimas deputātu kandidāti, lai
spriestu par tādiem īpaši jauniešiem aktuāliem
jautājumiem kā attālinātā izglītība un medijpratība. Diskusiju atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra

Mūrniece, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko
lietu komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš un
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens. Medijpratībai
veltītajā diskusijas daļā kopīgi ar jauniešiem par
kritisko domāšanu interneta vidē sprieda Eiropas
politikas analīzes centra (CEPA) asociētais pētnieks Mārtiņš Hiršs, savukārt par sociālo mediju
nozīmi un influenceru radīto saturu – Oksfordas
Universitātes diplomātijas maģistrantūras studente
Beata Jonite. Savukārt diskusijas daļā par attālināto
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mācību ietekmi uz izglītību ar jauniešiem runāja
Saeimas deputāts, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš, bet
par emocionālo labsajūtu – Pusaudžu un jauniešu
psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs. Diskusijas moderēja projekta “Jauniešu Saeima” vēstnese Anete Biķe. Ņemot vērā Covid-19
pandēmijas izplatību, 10. Jauniešu Saeimas sanākšana 2020. gadā tika atlikta uz nenoteiktu laiku. Tā
kā arī 2021. gadā projekta dalībnieku pulcēšanās
Saeimas namā nebija iespējama, parlaments rīkoja tiešsaistes diskusiju tiem interesentiem, kuri
kandidēja uz 10. Jauniešu Saeimu. Projekta dalībnieki tika iesaistīti tematu un piesaistīto ekspertu
izvēlē. Tiešsaistes diskusija notika platformā Zoom,
un ikviens interesents tai varēja sekot Saeimas mājaslapā, kā arī parlamenta un projekta “Jauniešu
Saeima” Facebook kontos.
Atzīmējot Zemessardzes 30. gadadienu un
gatavojoties Lāčplēša dienai, parlaments aicināja
jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem piedalīties
fotokonkursā “Sardzē par visdārgāko!”. Jaunieši tika
aicināti sūtīt konkursam pašu uzņemtas fotogrāfijas, kuras atspoguļo to, ko pats jaunietis uzskata
par visdārgāko un īpaši sargājamu. Darbu vērtēšanā tika ņemta vērā radošā ideja, ieguldītā darba
apjoms, oriģinalitāte un mākslinieciskā kvalitāte.
Konkursa mērķis bija veicināt jauniešu patriotismu,
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. Tādi pasākumi kā svinīga
labāko darbu izstādes atklāšana Saeimas namā un
Zemessardzes militārās bāzes apmeklējums tika atlikti uz nenoteiktu laiku, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un rekomendācijas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
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Ziemassvētku gaidīšanas laikā Saeimas deputāti un darbinieki piedalījās tradicionālajā labdarības
akcijā, sarūpējot svētku dāvaniņas Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas mazajiem pacientiem, lai
darītu gaišāku viņu veseļošanās procesu un vairotu
viņos pozitīvas emocijas. Ziemassvētku labdarības
akciju parlaments rīkoja sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu.

5.4. 2022. GADĀ PLĀNOTIE
PASĀKUMI
2022. gadā Latvijas parlaments svinēs nozīmīgu
jubileju – apritēs 100 gadi, kopš pirmo reizi sanāca
Saeima. 1922. gada 7. novembrī pulksten 12.00 uz
savu pirmo sēdi pulcējās 1. Saeima, un līdz ar parlamenta sanākšanu stājās spēkā arī Latvijas valsts pamatlikums jeb Satversme.
Parlaments jubilejas gadu atzīmēs ar dažādiem
pasākumiem, tostarp plānots svinīgs Saeimas simtgades ieskaņas pasākums, kā arī Muzeju nakts un
Atvērto durvju dienas tematiskās ekspozīcijas. Tāpat
tiks dots vārds parlamenta simtgadei veltītai ceriņu
šķirnei.
2022. gadā tiks svinēta arī 150. dzimšanas diena
ilggadējam Saeimas priekšsēdētājam Paulam Kalniņam, godinot valstsvīru ar tematisku izstādi. Paulam
Kalniņam veltītā izstāde būs daļa no Saeimas jubilejas gada svinībām.

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 sagatavoti 789 paziņojumi
presei, sniedzot informāciju par Saeimas un Saeimas Prezidija darbu, komisiju, apakškomisiju un
parlamenta delegāciju aktualitātēm, kā arī par pasākumiem ar ārvalstu amatpersonu dalību, Saeimas
organizētajām diskusijām, konferencēm un citām
norisēm.
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.
Pārskata gadā būtiska uzmanība veltīta 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, tādējādi sasniedzot plašāku mērķauditoriju. Saeimas mājaslapā paplašināts videomateriālu
klāsts zīmju valodā.
2021. gadā Saeimā pastāvīgi bija akreditēti 129 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Ņemot vērā
Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus
un piesardzības pasākumus, mediju pārstāvji arī
pārskata gadā tika aicināti Saeimas darbam sekot
attālināti. Saeimas sēdēm – tāpat kā agrāk – varēja
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sekot Saeimas mājaslapā un parlamenta Facebook
kontā. Tāpat mediju pārstāvjiem tika nodrošināta
iespēja attālināti reālajā laikā sekot arī atklātajām
Saeimas komisiju sēdēm. Mediju pārstāvji tika aicināti sazināties ar deputātiem, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas, taču tika nodrošināta arī
iespēja intervēt deputātus klātienē.
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,
un pavēstīt par jaunāko, svarīgāko un aktuālāko.
Sociālajā tīklā Facebook, kur Saeimas kontā tiek
vēstīts par notikumiem un aktualitātēm parlamentā,
kā arī par Latvijas parlamentārismu un tā vēsturi, sekotāju skaits pārskata gada beigās sasniedzis 12 tūkstošus. 2021. gadā Saeima publicējusi 608 ierakstus,
akcentējot informāciju vizuālā formā un tostarp izmantojot infografikas, informatīvās ilustrācijas, animācijas, videosižetus un fotogrāfiju albumus.
Tāpat tika publicēti zīmju valodā sagatavoti videomateriāli par demokrātiju, likumdevēja darbu
un vēsturi. Visvairāk Facebook lietotāju – gandrīz
42 tūkstošus – pārskata gadā sasniegusi infografika
par iespējām saņemt atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai, bet gandrīz 38 tūkstošus lietotāju – latviešu valodā publicētais video par 4. maiju – Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu.
Saeimas Facebook kontā nodrošināta iespēja
tiešraidē sekot līdzi parlamenta sēdēm, un interesenti tās var skatīties arī sev izdevīgā laikā. Visvairāk lietotāju – 94 tūkstoši – pulcēja tiešraide no
Saeimas 15. aprīļa attālinātās ārkārtas sēdes, kurā
deputāti skatīja lēmuma projektu par neuzticības
izteikšanu Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam. Tāpat Saeimas Facebook kontā tiešraidē translēti vairāki parlamentā rīkoti pasākumi,

tostarp konference “Sapnis un piepildījums. Brīvība
un neatkarība”, kas bija veltīta Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 30. gadadienai. Komunikācija
Facebook lapā ļauj aptvert plašāku auditoriju, nepastarpināti vēstot par jaunākajiem un svarīgākajiem
notikumiem Saeimā, kā arī palīdz nodrošināt atgriezenisko saikni ar Facebook lietotājiem.
Mikroblogošanas vietnē Twitter Saeimas kontā
pārskata gadā publicēti 1462 paziņojumi, un profila
@Jekaba11 sekotāju skaits pārsniedzis 22 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 vairāk
nekā 52 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 2021. gadā publicēti
72 videosižeti, kuros atspoguļotas Saeimas amatpersonu tikšanās ar ārvalstu viesiem, kā arī citi
ar parlamenta darbu saistīti notikumi un pasākumi. Kopumā YouTube kanālā augšupielādēti vairāk nekā 1780 videosižeti. Vislielāko uzmanību –
1,5 tūkstošus skatījumu – piesaistīja video “Kas
notika 1991. gada 21. augustā?”.
Parlamenta ikdienas darbam interesenti var
sekot līdzi fotogrāfijās, kas tiek ievietotas Saeimas
Instagram profilā @jekaba11. Tā sekotāju skaits
2021. gadā sasniedzis gandrīz 2,6 tūkstošus, profilā
kopumā publicēti vairāk nekā 4,6 tūkstoši fotogrāfiju un video.
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Viena no Saeimas darba prioritātēm ir atvērtība, sadarbība ar sabiedrību un tās iesaistīšana likumdošanā. Saeimas dialogā ar sabiedrību būtiska
nozīme ir Saeimas Apmeklētāju un informācijas
centram (turpmāk arī – Centrs), kas ikvienam interesentam nodrošina nepastarpinātu informāciju
par parlamenta darbu.
Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, 2021. gada
pirmajā pusē Centrs apmeklētājus apkalpoja attālināti, savukārt no 1. jūlija Centru varēja apmeklēt klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta, stingri ievērojot
valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un
piesardzības pasākumus. Klātienē bija iespējams iesniegt tikai iesniegumu Saeimai, savukārt citos jautājumos, tostarp lai iegūtu informāciju par parlamenta
darbu, ikviens bija aicināts sazināties ar Centru attālināti, zvanot uz Saeimas informatīvo tālruni 67087321
vai rakstot uz informatīvo e-pastu info@saeima.lv.
2021. gadā Centru apmeklējuši 45 cilvēki, savukārt uz parlamenta informatīvo tālruni saņemti
1033 zvani.
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6.2. SAEIMAS APMEKLĒTĀJU
SKAITA DINAMIKA

Apmeklētāju un informācijas centra apmeklētāju un saņemto zvanu skaits pa mēnešiem 6. attēls
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Fotogrāfijas un videosižeti par Saeimas darbu
tiek publicēti arī Saeimas mājaslapā www.saeima.lv.
Aktuālie fotoattēli tiek demonstrēti Saeimas nama
vestibilā.
Pārskata gadā, ņemot vērā Latvijā Covid-19
pandēmijas dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju, radioraidījums “Frakciju viedokļi” tika organizēts, atsākoties Saeimas darbam rudens sesijā – septembrī
un oktobra sākumā –, kad Saeima sanāca uz kārtējām sēdēm klātienē. Raidījumā deputāti tiešraidē
Latvijas Radio sniedz pārskatu par parlamentā skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un
citām aktualitātēm.

Apmeklētāji

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
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.
2021. gadā Saeimai nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāji iesnieguši 2831 iesniegumu,
tostarp saņemts 31 kolektīvais iesniegums. Teju
1700 iesniegumu parlaments saņēmis elektroniski,
tostarp caur portālu www.latvija.lv, tāpat saņemti
iesniegumi arī pa pastu.

Zvani

Iesniegumos visbiežāk izteikti likumdošanas
priekšlikumi budžeta un nodokļu, juridiskajos, veselības aizsardzības, valsts pārvaldes un pašvaldību,
izglītības, kultūras un zinātnes, cilvēktiesību, kā arī
tautsaimniecības jautājumos. Tāpat saņemti iesniegumi, kuros izteikts viedoklis par valsts un pašvaldību iestāžu darbu, kā arī iesniedzēji akciju veidā vērsušies parlamentā sakarā ar dažādām aktuālām tēmām.
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 izpildvaras kontrolē, kā arī veicinātu uz zināšanām balstītu likumdošanas praksi un politiku. 2021. gadā pēc deputātu
pieprasījuma izstrādāti apjomīgi pētījumi, kā arī
tematiskie apskati.
Pētījuma “Valsts atbalsts plašsaziņas līdzekļiem laikposmā no 2014. gada līdz 2019. gadam”
mērķis bija novērtēt plašsaziņas līdzekļiem minētajā laikposmā sniegtā valsts atbalsta formas. Pētījumā apkopota informācija par plašsaziņas līdzekļiem piešķirtā valsts atbalsta formām, avotiem un
attiecīgo līdzekļu apmēru, analizēta sniegtā atbalsta nozīme mediju plurālisma un kvalitatīva satura
piedāvājuma veicināšanā, kā arī stiprinot Latvijas
sabiedrības noturīgumu pret hibrīdapdraudējumiem. Pētījuma “Augu aizsardzības līdzekļu lietojuma samazināšana: situācija Latvijā un nodoklis
kā risinājums ārvalstīs” izstrādes gaitā rastas atbildes uz šādiem jautājumiem: kāda ir situācija Latvijā sintētisko augu aizsardzības līdzekļu lietojuma
ziņā; kāda ir citu valstu pieredze pesticīdu nodokļa
ieviešanā; kādi aspekti jāņem vērā, apsverot pesticīdu nodokļa ieviešanu Latvijā vietējās specifikas
un starptautiskās pieredzes kontekstā. Pētījumā
“Personu ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātība Latvijā” raksturotas iespējas veicināt
personu ar garīga rakstura traucējumiem iesaisti
nodarbinātībā. Latvijā personām ar garīga rakstura traucējumiem ir daudz mazākas iespējas atrast
darbu nekā personām ar citu veidu invaliditāti,
turklāt personas ar garīga rakstura traucējumiem
ir viena no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām. Šīs personu grupas

zemais nodarbinātības līmenis daudzējādā ziņā ir
sekas, kas izriet no nepietiekamas starpnozaru sadarbības veselības, izglītības un labklājības jomā.
2021. gadā veikts arī sociālās drošības sistēmas novērtējums attiecībā uz personām ar invaliditāti kopš bērnības. Pētījumā identificēti vairāki
Latvijas sociālās drošības sistēmas trūkumi: trūkst
mērķētu un individualizētu pakalpojumu; nav
pietiekami nodrošināti pakalpojumi un pēctecība
pārejas posmā, bērnam kļūstot par pieaugušo; atšķirīga pieeja invaliditātes noteikšanai un izvērtēšanai bērniem līdz 17 gadu vecumam un pieaugušajiem; pašvaldībām nav vienotas pieejas sociālo
pakalpojumu un pabalstu kritēriju noteikšanai;
problēmas ar datubāzu un informācijas apmaiņu;
izkliedēta informācija par pieejamiem atbalsta
pasākumiem. Tika veikts darbs arī pētījuma “Satversmes tiesas spriedumos ietvertie kritēriji veselības, vides un ekonomisko interešu līdzsvarošanai”
ietvaros.
2021. gadā sagatavoti lakoniskas formas tematiskie apskati, kas kalpo par darba materiālu parlamenta locekļiem. Apskati sagatavoti par šādiem
tematiem: “Vēlēšanu politikas veidošanas principi
Baltijas jūras reģiona valstīs” un “Valodas prasmes
pārbaude personām ar disleksiju, iegūstot pilsonību: Eiropas Savienības dalībvalstu prakse”.
2022. gadā plānots sagatavot vairākus pētnieciskos materiālus – apskatus un sintēzes ziņojumus
par šādiem tematiem:
• “Vārda brīvības robežas hibrīdkara apstākļos – satura interneta vidē tiesiskais regulējums Eiropas Savienības valstīs”;
• “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas
Eiropas valstīs”;
• “Par tiesībām atteikties no atdzīvināšanas,
dzīvības uzturošas ārstniecības”;

• “Nekustamā īpašuma nodokļu sistēmas atšķirības Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs”;
• “Optimāla ģimenes valsts pabalsta apmēra
noteikšanas problemātika”;
• “Pēdējo gadu pieredze digitālo mācību līdzekļu (botu) attīstībā pasaulē, un vai ir iespējama to plaša ieviešana Latvijas skolās”.
2021. 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 255 Saeimai adresētie Eiropas Parlamenta, Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas un citu valstu parlamentu informācijas pieprasījumi un sagatavoti 22 Saeimai nepieciešamās
informācijas pieprasījumi.
Bibliotēkā pēc Saeimas deputātu un darbinieku
pieprasījuma izpildīti vairāk nekā 1478 uzziņu pieprasījumi, izsniegtas 2214 grāmatas un periodiskie
izdevumi. Bibliotēkas krājums – 12 806 dokumenti,
t. sk. 11 760 grāmatas.
Bibliotēkas lietotāji aktīvi izmantoja starpbibliotēku abonementu – no citām Latvijas bibliotēkām saņemti 640 izdevumi. Tika nodrošināta piekļuve dažādiem informācijas resursiem, izmantojot
gan abonētās, gan pašu veidotās datubāzes.

7.2. PERSONĀLA VADĪBA
Saskaņā ar Saeimas Prezidija apstiprināto Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību amatu sarakstu pārskata gada beigās – 2021. gada
31. decembrī – Saeimā strādāja 578 darbinieki (amatu sarakstā – 539 amata vietas). No tiem augstākā izglītība bija 87 %, vidējā izglītība – 7 % un vidējā profesionālā izglītība – 6 % Saeimas Administrācijas un
citu Saeimas struktūrvienību darbinieku, savukārt
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Saeimas deputātu palīgu iegūtās kvalifikācijas līmenis bija šāds: augstākā izglītība – 78 %, vidējā izglītība – 17 % un vidējā profesionālā izglītība – 5 %.
2021. gadā darba tiesiskās attiecības nodibinātas ar 83 darbiniekiem (tai skaitā ar 50 Saeimas
deputātu palīgiem) un izbeigtas ar 89 darbiniekiem
(tai skaitā ar 53 Saeimas deputātu palīgiem). Darba
tiesisko attiecību izbeigšanas pamati: darba devēja
un darbinieka vienošanās – 37 (42 %); darbinieka
uzteikums – 26 (29 %); darba līguma termiņa izbeigšanās – 20 (23 %); darba devēja uzteikumi un
citi darba tiesisko attiecību izbeigšanās iemesli –
5 (6 %) gadījumos.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu, profesionālu un
nepārtrauktu atbalstu Saeimas funkciju un Saeimas
deputātu pilnvaru īstenošanai, viena no personāla
vadības prioritātēm 2021. gadā bija turpināt efektīvi
un dinamiski pielāgot Saeimas struktūrvienību darba organizāciju epidemioloģiskās drošības situācijai, lai darba vidē pēc iespējas ierobežotu Covid-19
infekcijas izplatību un tādējādi nodrošinātu darba
nepārtrauktību, un vienlaikus pilnvērtīgi īstenot
personāla vadības procesus – personāla plānošanas
un atlases, darbinieku darba izpildes novērtēšanas,
personāla apmācības un attīstības, darbinieku atlīdzības un motivēšanas, personāla dokumentu pārvaldības, darba tiesisko jautājumu risināšanas un
citus ar personāla vadību saistītos procesus.
Noteiktu Saeimas darba atbalsta funkciju stiprināšanai, kā arī Saeimas frakciju darba atbilstošai
nodrošināšanai Saeimas struktūrvienībās tika veiktas amatu sastāva un strukturālas izmaiņas, tostarp
Saeimas komisiju darba, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājuma, Saeimas
sēžu nodrošinājuma, Saeimas autobāzes un personāla vadības procesu efektivizēšanai. Pilnveidojot
Saeimas struktūrvienību darba saturu un pārdalot
amatu funkcijas, pārskata gadā izstrādāti jauni, kā
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arī pilnveidoti kopumā 54 Saeimas struktūrvienību
amatu apraksti, kuros precīzi un skaidri formulēti
ar attiecīgajiem amatiem saistītie pienākumi, prasības, kompetences, tiesības un atbildība.
2021. gadā joprojām būtiska prioritāte bija darbinieku atlīdzības un motivēšanas sistēmas īstenošana tādējādi, lai budžeta resursu ietvaros, ievērojot
normatīvajos aktos noteikto, saglabātu Saeimas kā
darba devējas konkurētspēju darba tirgū, tostarp
noturētu un piesaistītu profesionālus un kompetentus, uz attīstību vērstus darbiniekus noteiktās, darba tirgū pieprasītās, Saeimas darba nodrošināšanai
nozīmīgās profesijās, un motivētu esošos darbiniekus pilnveidot darba sniegumu. Jauno darbinieku
efektīvākai integrēšanai darba vidē tika izstrādāta
un apstiprināta kārtība, kādā Saeimas jaunie darbinieki tiek ievadīti darbā, un definēts pasākumu
kopums, kas īstenojams Saeimas struktūrvienībās ar mērķi nodrošināt jaunajiem darbiniekiem
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atbilstošu darba vietu, materiāltehnisko nodrošinājumu, sniegt konsultatīvu un metodisku atbalstu, palīdzēt apgūt veicamos amata pienākumus
un adaptēties jaunajos darba apstākļos, lai viņi pēc
iespējas īsākā laikā varētu uzsākt rezultatīvu darbu.
Nolūkā attīstīt Saeimas darbiniekiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, kā
arī viņu spējas pielāgoties mainīgās vides izaicinājumiem un aktualitātēm darba saturā atbilstoši Saeimas Prezidija apstiprinātajiem Saeimas Administrācijas un citu Saeimas struktūrvienību darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšanas noteikumiem tika
plānota un organizēta Saeimas darbinieku apmācība. Pārskata gadā profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 312 Saeimas darbinieki 838 organizētos
apmācības pasākumos (tostarp darbinieku grupu
apmācībās Saeimā).
Saeimas darbinieku darba izpildes novērtēšanas process veikts atbilstoši Saeimas Prezidija

noteiktajai kārtībai, nodrošinot visu Saeimas darbinieku ikgadējo darba izpildes novērtēšanu. Nemainīgi saglabāta šī procesa sasaiste ar citām personāla
vadības jomām, tostarp ar pilnveidojamo prasmju,
kompetenču un attīstības vajadzību noteikšanu
darbiniekiem, viņu izaugsmes iespēju plānošanu,
atlīdzības noteikšanu atbilstoši spēkā esošajai atlīdzības sistēmai.
Turpinot operacionālā darba pilnveidošanu,
arvien vairāk tajā integrēti e-risinājumi, tostarp
palielinot e-dokumentu apriti visos personāla
vadības procesos, pilnveidojot personāla vadības
sistēmu un tādējādi efektivizējot un optimizējot
personāla vadības funkciju īstenošanai nepieciešamos resursus.

Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas jomas
zinības, sabiedriskās attiecības
107 Vadības
un sociālo kompetenču pilnveidošana
180 Normatīvo aktu izpratne,
piemērošana un izstrāde

179 Automobiļu vadītāju prasmju pilnveidošana
Mācību semināri struktūrvienību vadītājiem, vadītāju vietniekiem, apakšstruktūrvienību
42 vadītājiem, frakciju un komisiju vecākajiem konsultantiem vadības prasmju pilnveidošanai
15 Dokumentu pārvaldība (lietvedība un arhivēšana)
28 Valsts valodas prasmju pilnveidošana
30 Ar amata specifiku saistītie jautājumi
27 Svešvalodu apguve
215 Informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju joma

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.
2021. gadā izstrādāti un precizēti Saeimas Prezidija lēmumu, Saeimas Administrācijas rīkojumu
un citu iekšējo normatīvo aktu projekti, tostarp šādos jautājumos:
• par Latvijas Republikas Saeimas Prezidija apbalvojumiem;
• par transportlīdzekļu atļauju režīmu Saeimas
apsargājamā teritorijā;
• par Saeimas mājaslapas www.saeima.lv informācijas aktualizēšanas un uzturēšanas
kārtību;
• par Saeimas ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu;
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• par Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11, Rīgā, pārbūvi, restaurāciju un aprīkošanu;
• par klātienē organizēto Saeimas un Saeimas komisiju sēžu apmeklēšanas kārtību
Covid-19 epidemioloģiskā riska situācijā;
• par Saeimas kritiskās infrastruktūras drošības nodrošināšanu;
• par bezpilota gaisa kuģu lidojumu saskaņošanu virs Saeimas infrastruktūras objektiem;
• par minimālajām prasībām attiecībā uz
Saeimas informācijas sistēmas lietošanas
drošību.
Sniegts atbalsts vairāku iekšējo normatīvo
aktu projektu izstrādāšanā, tostarp par šādiem

200
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jautājumiem: Saeimai un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaiti, novērtēšanu, glabāšanu
un izpirkšanu; arhīva kārtības noteikumiem; darba
drošības un ugunsdrošības, epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, civilās aizsardzības plānu; darbinieku
ievadīšanu darbā un darba organizēšanu Covid-19
infekcijas izplatības laikā, veselības apdrošināšanas
noteikumu grozījumiem; videonovērošanas sistēmas lietošanu Saeimas objektos un apsargājamā teritorijā, kā arī iekšējo normatīvo aktu kopumu par
valsts noslēpuma aizsardzības pasākumu īstenošanu Saeimā; sīkdatņu izmantošanu Saeimas tīmekļvietnēs, pārziņa leģitīmo interešu novērtēšanas metodiku; grāmatvedības uzskaites organizēšanu u. c.
jautājumiem.
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Būtisku darba apjomu 2021. gadā veidoja dokumentu projektu izstrāde un pilnveidošana saistībā ar Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11, Rīgā, pārbūvi,
restaurāciju un aprīkošanu. Nodrošināta Saeimas
pārstāvība 2021. gadā aktuālajās civillietās un krimināllietā, t. sk. visu nepieciešamo ar tiesvedību
saistīto procesuālo dokumentu izstrāde. Sagatavoti administratīvie akti par saskaņotajām darbībām
Saeimas aizsargjoslā, kā arī bezpilota gaisa kuģu
lidojumu saskaņošanu virs Saeimas infrastruktūras
objektiem (kopumā aptuveni 25).
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 aktu projekti, tostarp:
• ar degvielas uzpildes stacijas Skanstes ielā 6,
Rīgā, demontāžas projektu saistīto līgumu
projekti;
• ar Saeimas telpu nomu saistīto līgumu projekti;
• ar Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas
30. gadadienai veltītajiem pasākumiem saistīto līgumu projekti;
• kā arī risināti ar Saeimas kā būvju īpašnieces
likumisko zemes lietošanas tiesību īstenošanu saistīti jautājumi atbilstoši 2021. gada
29. oktobra grozījumiem likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu
tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”, t. sk. izstrādāts vienošanās
projekts par zemes lietošanas tiesību īstenošanu un nodrošināta saziņa ar nekustamo
īpašumu – zemes gabalu – īpašniekiem un to
pārstāvjiem.
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Izskatīti iepirkumu līgumu projekti, sagatavotas pilnvaras, vēstuļu projekti. Veikta dažādu
juridisku problēmjautājumu izpēte un sniegtas
konsultācijas.

7.4. PĀRSKATA GADA
JAUNIE PROJEKTI
Ņemot vērā Saeimas kā institūcijas veicamās
funkcijas un uzdevumus, 2021. gadā tika turpināts
jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
(IKT) risinājumu izstrādes darbs efektīvu un ērtu
likumdošanas un atbalsta procesu nodrošināšanai
Saeimā – transkribēšanas, stenogrammu sagatavošanas automatizācijai, vairāki IKT jomas projekti,
kas saistīti ar esošo Saeimas informācijas sistēmu
uzlabojumiem un modernizāciju; ar likumdošanas procesu saistītās informācijas ērtai attēlošanai
Saeimas tīmekļvietnē; elektronisko pieteikumu
Saeimas pasākumiem anketu uzlabošanai.
Saskaņā ar Saeimas Prezidija 2021. gada 6. jūlija lēmumu “Par Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11, Rīgā,
pārbūvi, restaurāciju un aprīkošanu” tika nolemts
nepieciešamos darbus renovācijas projekta īstenošanai uzsākt 2021. gadā.

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 oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” likumu un citu
likumdošanas dokumentu un ar tiem saistīto paziņojumu savstarpējai apmaiņai.
2021. gadā Saeimas oficiālajā adresē, e-pasta
adresē saeima@saeima.lv, e-adresē un no portāla
www.latvija.lv saņemti 17 864 Saeimai, tās struktūrvienībām un deputātiem adresēti dokumenti, to
skaitā:
• likumdošanas dokumenti (likumdošanas
iniciatīvas, ar tām saistītie dokumenti) – 454;
• iestāžu dokumenti (iestāžu un valsts amatpersonu iesniegumi, priekšlikumi) – 3521;
• privātpersonu dokumenti (privātpersonu iesniegumi, priekšlikumi, arī tie, kuri attiecas
uz likumdošanas jautājumiem) – 2831;
• saimnieciskie dokumenti (iestāžu, valsts
amatpersonu un privāto tiesību juridisko personu saimnieciska rakstura iesniegumi) – 371;
• finanšu dokumenti (grāmatvedības attaisnojošie dokumenti) – 5316;
• nereģistrējamā korespondence (ielūgumi,
korespondence ar atzīmi “Personīgi”, informatīvie materiāli u. tml.) – 5371.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu
saņemto dokumentu skaits palielinājies par 6,3 %.
2021. gadā elektroniski saņemti 52,3 % no kopējā saņemto dokumentu skaita, t. i., 9337 dokumenti, tostarp 4887 dokumenti ar drošu elektronisko parakstu. Elektroniski saņemto dokumentu
skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu
ir palielinājies par 11,8 %.

Analizējot datus par elektronisko dokumentu saņemšanas kanāliem, secināts, ka
6692 dokumenti sūtīti uz Saeimas oficiālo e-pasta
adresi saeima@saeima.lv, oficiālajā elektroniskajā adresē saņemti 2535 dokumenti un no portāla
www.latvija.lv – 110 dokumenti.
Pārskata gadā Saeimā tālākai virzībai nodoti
4778 iekšējās aprites dokumenti, savukārt 6247 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 65,8 % jeb 3551 dokuments.
2021. gadā turpināta 12. Saeimas arhīvā nodoto papīra dokumentu uzskaites sarakstu veidošana elektroniskajā arhīva datubāzē, kurā iekļauta
informācija par 200 arhīvā aprakstītajām lietām
(par 85,5 % mazāk nekā 2020. gadā, t. i., 1361 lieta).
Lai nodrošinātu darbu attālināti Covid-19 pandēmijas laikā, galvenokārt tika veikta foto un skaņas
dokumentu aprakstīšana (aprakstīti 12. Saeimas
3040 skaņas dokumenti un 18 912 fotodokumenti).
Kopumā arhīva elektroniskajā datubāzē iekļauta informācija par 2861 glabājamo vienību; saņemti un
izpildīti 130 pieprasījumi par arhīva dokumentu izmantošanu (par 32 % mazāk nekā iepriekšējā gadā,
t. i., 192 pieprasījumi), no tiem 64 pieprasījumus iesniegušas Saeimas struktūrvienības, bet 66 pieprasījumus – privātpersonas un institūcijas.
Informācijas pieprasītājiem izsniegtas dokumentu kopijas: 241 digitālā kopija (par 7 % vairāk
nekā iepriekšējā gadā), dokumentu kopijas papīra
formā uz 383 lapām (par 83 % mazāk nekā iepriekšējā gadā), 249 skaņas dokumentu kopijas (par 27 %
vairāk nekā iepriekšējā gadā).

7.6. INFORMĀCIJAS UN
KOMUNIKĀCIJAS
TEHNOLOĢIJU JOMAS
NODROŠINĀJUMS
2021. gadā tika izstrādāta Saeimas informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju attīstības stratēģija
2022.–2024. gadam. Līdz ar to uzsākta virkne tādu
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības projektu plānošana, kuru īstenošana tuvākajos
gados ļaus būtiski attīstīt un pilnveidot Saeimas
darba organizāciju.
Arī 2021. gadā, turpinoties globālajai pandēmijai, lielākais izaicinājums Saeimai bija nodrošināt
sava darba nepārtrauktību. Liels uzsvars tika likts
uz digitālo rīku, informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju plašāku izmantošanu Saeimas darbā.
2021. gadā tika turpināta platformas e-Saeima –
speciāli Saeimas attālināto sēžu noturēšanai izstrādātā rīka – funkcionālās spējas un veiktspējas attīstīšana. Lielākā daļa Saeimas sēžu 2021. gadā notika
attālināti platformā e-Saeima.
Izmantojot Saeimas ikdienas darbību nodrošinošos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
risinājumus, ir aktīvi risināti drošības jautājumi,
kontrolēti riski un attīstīti jauni pasaulē arvien biežāk konstatējamo pret informācijas un komunikācijas tehnoloģijām vērsto apdraudējumu atklāšanai
un novēršanai piemēroti risinājumi.
Pārskata periodā, apzinoties HCL Notes (iepriekš – IBM Notes) lielo nozīmi Saeimas informācijas sistēmu veiksmīgā un stabilā darbībā, tika
uzturēti infrastruktūrai būtisko serveru resursi un
bez darbības pārtraukumiem nodrošināta sekmīga
HCL Notes 11. versijas migrācija uz 12. versiju.
Rūpējoties par Saeimas deputātu un darbinieku drošību, tika dota iespēja strādāt attālināti. Lai

attālinātais darbs būtu efektīvs un drošs, tika pilnveidoti vairāki Saeimas darbības atbalsta procesi,
tos maksimāli digitalizējot un intensīvi izmantojot
elektroniski parakstīto dokumentu apriti.
Pārskata periodā nodrošināta vairāk nekā
5,6 tūkstošu problēmpieteikumu apstrāde, uzturēta
un modernizēta Saeimas informācijas sistēmas lietotājiem ikdienas funkciju veikšanai nepieciešamā
datortehnika, tādējādi veidojot drošu un atbilstoši
jaunākajām programmatūras versijām aktualizētu,
stabilu darba vidi, kā arī nodrošināta vairāk nekā
22 dažādu iekšējo datubāzu un reģistru uzturēšana,
atjaunošana un pilnveidošana.
2021. gadā Saeimas tīmekļvietnē ieviestas elektroniskās anketas Saeimas pasākumu pieteikšanai,
kā arī aktīvo likumprojektu vizualizācijas rīks, pilnveidoti sīkdatņu apstrādes mehānismi un politika.
Nodrošināta lietotāju administrēšana, jaunas informācijas ievietošana un esošās informācijas atjaunošana Saeimas mājaslapā un intranetā, kā arī komisiju mājaslapās. Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada
14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes
ievieto informāciju internetā” veikta Saeimas un tās
komisiju mājaslapu testēšana un tajās ieviestas izmaiņas (atjaunoti piekļūstamības paziņojumi).
2021. gadā Saeimas mājaslapa skatīta
1 222 996 reizes un to apmeklējuši 255 784 lietotāji
(salīdzinājumam: 2020. gadā – 228 169, 2019. gadā –
205 772, 2018. gadā – 192 501).

7.7. PUBLISKIE IEPIRKUMI UN
SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
2021. gadā saskaņā ar Saeimas budžetā piešķirto finansējumu veikti preču, pakalpojumu un
būvdarbu iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu
likumā noteiktajiem līgumcenu sliekšņiem un iepirkumu metodēm.
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Pārskata gadā veikti 24 publiskie iepirkumi, to
skaitā septiņi atklāti konkursi, 13 iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā, trīs sarunu
procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
8. pantam un viena sarunu procedūra atbilstoši
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma
6. panta trešās daļas 2. punkta regulējumam.
Iepirkumu ietvaros kopumā tika iesniegts un
izvērtēts 61 pretendenta piedāvājums. Septiņos
iepirkumos tika paredzēta un organizēta objekta
apskate nolūkā pievērst pretendentu uzmanību pasūtītāja ēku, teritorijas, telpu stāvoklim, to iekārtojuma īpatnībām un automašīnu tehniskajam un vizuālajam stāvoklim, kas jāņem vērā pretendentiem,
sagatavojot piedāvājumus. Ievērojot Covid-19 pandēmijas apstākļus, objekta apskates kārtība salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem tika mainīta, proti,
objekta apskate tika organizēta katram pretendentam atsevišķi.
Veikto iepirkumu rezultātā sagatavoti un noslēgti 13 līgumi, kā arī septiņas vienošanās par iepriekš noslēgto iepirkumu līgumu grozījumiem.
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu
apakšsistēmā kopumā veikti iepirkumi par kopējo
summu 939 987,65 eiro (ar PVN).
Atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam publisko iepirkumu paziņojumi tiek publicēti
Elektronisko iepirkumu sistēmā, paredzot elektronisku piedāvājumu iesniegšanu un atvēršanu. Elektronisko iepirkumu sistēmā tiek publicēta un, ja nepieciešams, aktualizēta informācija arī par Saeimas
plānotajiem Publisko iepirkumu likuma 8. panta
pirmajā daļā un 9. pantā noteiktajā kārtībā veicamajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām.
2021. gadā nedz Iepirkumu uzraudzības birojā, nedz Administratīvajā rajona tiesā nav apstrīdēti
Saeimas rīkotie iepirkumi.
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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.
Organizēti Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanai noteiktie drošības pasākumi. Saeimas
ēkās nodrošināta individuālo aizsardzības līdzekļu
un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība. Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības 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 Saeimas Prezidijs. Finanšu rīkotājs ir Saeimas Prezidijs vai tā
iecelta Saeimas amatpersona. Saeimas grāmatvedību, izdevumu lietderību, likumību un gada pārskatus pārbauda Publisko izdevumu un revīzijas
komisija.
Saeimas budžeta izdevumu tāme tiek sagatavota, ņemot vērā struktūrvienību priekšlikumus
un Saeimas Prezidija norādījumus. 2021. 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 2021. 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
2021. gadam Latvijas Republikas Saeimas kopējie budžeta izdevumi apstiprināti 24 383 729 eiro
apmērā, no tiem 23 873 729 eiro bija valsts budžeta
dotācija, bet pārējie līdzekļi bija uzkrātie un plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

2021. gada 16. augustā Saeimas Prezidijs pieņēma lēmumu “Par Saeimas 2021. gada budžeta
samazināšanu un finansējuma novirzīšanu Finanšu
ministrijai” par 88 471 eiro, ievērojot Saeimas Prezidija 2021. gada 6. jūlija lēmumā “Par Saeimas ēkas
Jēkaba ielā 11, Rīgā, pārbūvi, restaurāciju un aprīkošanu” noteikto un Finanšu ministrijas lūgumu
piešķirt līdzekļus Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11, Rīgā,
renovācijas projekta uzsākšanai 2021. gadā valsts
akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” izpētes darbu veikšanai. 2021. gada 9. decembrī Saeimas
Prezidijs vēlreiz pārskatīja budžeta izdevumu samazināšanas iespējas un pieņēma lēmumu “Par Saeimas
2021. gada budžeta samazināšanu un finansējuma
novirzīšanu Veselības ministrijai”. Ar šo lēmumu par
2 430 000 eiro tika samazināta Saeimas programmas
“Saeimas darbības nodrošināšana” izdevumu daļa.

Saeimas finansējums un tā izlietojums
Finansiālie rādītāji

9. tabula
2020. gada
izpilde

2021. gadā
Apstiprināts likumā ar
izmaiņām gada laikā

Faktiskā
izpilde

Saeimas izdevumu kopsavilkums
Resursi izdevumu segšanai

20 134 159

21 695 258

19 424 629

274 660

260 000

243 911

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

19 859 499

21 435 258

19 180 718

Izdevumi – kopā

19 859 499

21 865 258

19 533 651

Uzturēšanas izdevumi

18 977 108

20 790 318

18 775 851

Kārtējie izdevumi

18 827 844

20 632 753

18 628 488

Atlīdzība

16 538 088

17 713 444

16 292 454

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

Atalgojums

12 702 225

12 394 132

Mēnešalga

12 206 826

11 898 043

466 356

460 078

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

2020. gada
izpilde

2021. gadā
Apstiprināts likumā ar
izmaiņām gada laikā

Faktiskā
izpilde

29 043

36 011

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

3 835 863

3 898 322

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2 995 735

3 097 439

840 128

800 883

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

2 289 756

2 919 309

2 336 034

94 802

170 528

1 782 243

1 718 709

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi

148 651

154 487

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

427 240

446 335

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

207 745

203 696

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

519 382

401 737

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi

442 742

470 225

36 483

41 929

Pakalpojumi

Īre un noma
Pārējie pakalpojumi

300

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

326 817

339 238

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

167 861

202 212

34 121

63 685

124 835

73 341

Izdevumi periodikas iegādei

12 529

12 525

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi

73 365

95 034

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

17 000

14 000

14 000

132 093

143 378

133 178

171

187

185

Kapitālie izdevumi

882 391

1 074 940

757 800

Pamatkapitāla veidošana

882 391

1 074 940

757 800

Nemateriālie ieguldījumi

161 353

Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

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

189 981
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Finansiālie rādītāji

2020. gada
izpilde

2021. gadā
Apstiprināts likumā ar
izmaiņām gada laikā

Faktiskā
izpilde

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības

161 353

189 981

Pamatlīdzekļi

721 038

567 819

7 195

2 757

701 295

565 062

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija

12 548

Programma “Saeimas darbības nodrošināšana”
Resursi izdevumu segšanai

20 002 066

21 551 880

19 291 451

274 660

260 000

243 911

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

19 727 406

21 291 880

19 047 540

Izdevumi – kopā

19 727 406

21 721 880

19 400 473

Uzturēšanas izdevumi

18 845 015

20 646 940

18 642 673

Kārtējie izdevumi

18 827 844

20 632 753

18 628 488

Atlīdzība

16 538 088

17 713 444

16 292 454

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

Atalgojums

12 702 225

12 394 132

Mēnešalga

12 206 826

11 898 043

466 356

460 078

29 043

36 011

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

3 835 863

3 898 322

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2 995 735

3 097 439

840 128

800 883

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

2 289 756

2 919 309

2 336 034

94 802

170 528

1 782 243

1 718 709

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi

148 651

154 487

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

427 240

446 335

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

207 745

203 696

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

519 382

401 737

Pakalpojumi
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Finansiālie rādītāji
Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi
Īre un noma

2020. gada
izpilde

2021. gadā
Apstiprināts likumā ar
izmaiņām gada laikā

Faktiskā
izpilde

442 742

470 225

36 483

41 929

Pārējie pakalpojumi

300

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

326 817

339 238

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

167 861

202 212

34 121

63 685

124 835

73 341

Izdevumi periodikas iegādei

12 529

12 525

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi

73 365

95 034

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

17 000

14 000

14 000

171

187

185

Kapitālie izdevumi

882 391

1 074 940

757 800

Pamatkapitāla veidošana

882 391

757 800

Nemateriālie ieguldījumi

161 353

189 981

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības

161 353

189 981

Pamatlīdzekļi

721 038

567 819

7 195

2 757

701 295

565 062

Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija

12 548

Programma “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
Resursi izdevumu segšanai

132 093

143 378

133 178

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

132 093

143 378

133 178

Izdevumi – kopā

132 093

143 378

133 178

Uzturēšanas izdevumi

132 093

143 378

133 178

Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība

132 093

143 378

133 178
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8.3. NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
• vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu
pārskatam, un
• vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Rīgā
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks
2022.gada 16.martā

Nr.036

Latvijas Republikas Saeimai
Atzinums
Mēs esam veikuši Latvijas Republikas Saeimas (turpmāk tekstā „Iestāde”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā
finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
•
•
•
•
•

pārskatu par finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī (bilance);
pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī;
pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī;
naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. 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 Latvijas Republikas Saeimas
finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas
noslēdzās 2021. 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 Iestādes 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
Iestādes vadība ir atbildīga par citu informāciju. 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”.
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 vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur
cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Iestādi un tās darbības
vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā
nav nonākuši 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:
90000028300_ATZI_160322_00; Neatkarīgu revidentu ziņojums Latvijas Republikas Saeimai
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Vadības un personu, kurām uzticēta Iestādes 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.
Personas, kurām uzticēta Iestādes pārvalde, ir atbildīgas par Iestādes 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 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 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 Iestādes 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 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 notikumu vai apstākļu
ietekmē Iestāde savu darbību var pārtraukt;
• 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 Iestādes finanšu informāciju ar mērķi sniegt
atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Iestādes revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs
paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.
Personām, kurām uzticēta Iestādes 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.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”
ZRK Licence Nr.30

Sandra Vilcāne
Valdes locekle
Atbildīgā zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.30

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Sandra Vilcāne, t.29222562
s.vilcane2@gmail.com
90000028300_ATZI_160322_00; Neatkarīgu revidentu ziņojums Latvijas Republikas Saeimai
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