
Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā  
(2011.gada 1.janvāris - 2011.gada 31.janvāris) 

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 362 
    individuālie           332 
    kolektīvie                5 
    anonīmie 25 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 61 
Viedokļi 61 
Sūdzības 69 
Informācijas pieprasījumi 31 
Dažādi iesniegumi 138 
Atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi 2 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 55 
Pa pastu 238 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 63 
Pa faksu 6 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 54 
Saeimas Prezidijs 32 
Deputāti 509 
Frakcijas 37 
Komisijas 48 
Struktūrvienības 13 
  
Valoda  
Latviešu valoda 317 
Svešvalodas 45 
  
Sagatavotas atbildes 79 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  9 
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Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā  
(2011.gada 1.janvāris - 2011.gada 31.janvāris) 

 
Tematika Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

61 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

6 

Sabiedrības integrācijas fonds iesniedz priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi Sabiedrības 
integrācijas fonda likumā”, kas paredz, ka fonda izstrādātais valsts budžeta pieprasījums 
bez tā iesniedzēja piekrišanas nav grozāms. 
 
Latvijas Nedzirdīgo savienība aicina atbrīvot invalīdu sabiedriskās organizācijas no 
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas. 
 
Uzņēmuma Five rivers trading limited filiāle Latvijā lūdz paredzēt valsts budžetā 
finansējumu Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta pārstāvja nosūtīšanai uz Indiju. 
 
Privātpersona aicina Saeimu pieņemt likumu par PSRS laika noguldījumu kompensāciju. 
 
Rīgas apgabaltiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas darbinieki vērš uzmanību uz 
likumdošanas aktiem neatbilstošu atalgojuma aprēķināšanu tiesu darbiniekiem un aicina 
grozīt attiecīgo likumu. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

4 

Transporta organizāciju pārstāvji, Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Lielo pilsētu 
asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā” par sankcijām pārkāpumu gadījumos. 
 
AS „Pilsētas zemes dienests” aicina likumdošanas aktos veikt grozījumus, kas izbeigtu tiesu 
lietu izskatīšanas novilcināšanu, tai skaitā strīdos par zemes nomas maksas piedziņu. 
 
Talsu rajona un pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība aicina pieņemt likumu, kas tai 
palīdzētu atgūt gruntsgabalu. 
 
Latvijas Kredītņēmēju asociācija vērš uzmanību uz nepilnībām Darba likumā un Civillikumā 
parāda piedziņas jautājumā un aicina tās novērst. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

3 

Latvijas Raidorganizāciju asociācija iesniedz priekšlikumus grozījumiem Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā un aicina izvērtēt iespēju piešķirt valsts budžeta līdzekļus, lai 
SIA „Lattelecom” tiktu kompensētas virszemes ciparu televīzijas apraides izmaksas, kas tai 
radušās. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta politiski represētās personas statusa piešķiršanas 
centralizēšanu. 
 
Privātpersona aicina pārdēvēt atzīmējamās dienas – 16.martu un 9.maiju.  
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Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi 5 

Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība iesniedz 
grozījumus likumprojektam „Grozījumi Autortiesību likumā”. 
 
Latvijas Privātskolu asociācija aicina grozīt tiesību aktus, kas nosaka pašvaldību un izglītības 
iestāžu savstarpējo norēķinu kārtību.  
 
Latvijas Tirgotāju asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījums Autortiesību 
likumā” par taisnīgas atlīdzības noteikšanas principiem mūzikas atskaņošanā.  
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

2 

Latvijas Pašvaldību savienība iesniedz priekšlikumus par valsts institūciju un pašvaldību 
sadarbības pilnveidošanu ārkārtas un krīzes situācijās. 
 
Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācija atbalsta lobēšanas tiesiskā regulējama 
izstrādi un lūdz rast iespēju piedalīties attiecīgā likumprojekta sagatavošanā. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

2 

Privātpersona iesniedz priekšlikumus likumdošanas aktiem par Saeimas deputātu atalgojumu 
un kompensācijām. 
 
Privātpersona ierosina grozījumus likumdošanas aktos par valsts pārvaldes iestāžu darbu.  
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

11 

Valsts SIA „Latvijas Radio” aicina veikt grozījumus likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla 
daļām un kapitālsabiedrībām”, paredzot materiālo stimulēšanu saskaņā ar Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu. 
 
Latvijas Zemnieku federācija aicina valdību pagarināt termiņu ārvalstniekiem noteiktajiem 
zemes pirkšanas ierobežojumiem. 
 
SIA „S.Motors” iebilst pret Autopārvadājumu likumā paredzētajiem grozījumiem par 
pasažieru regulārajiem pārvadājumiem. 
 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija ierosina izdarīt grozījumus Konkurences likumā, 
nosakot 30 dienu termiņu, kurā tirgotājiem jānorēķinās ar ražotājiem par piegādātajām 
pārtikas precēm. 
 
Zemnieku saeima iesniedz Ceļu satiksmes likuma grozījumus par transportlīdzekļa vilkšanu. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumā „Par citas valsts teritorijā esoša nekustamā 
īpašuma zemes daļas kompensēšanu”, palielinot kompensējamo zemes platību. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

21 

Latvijas Sociālo reformu biedrība un Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un 
dzīvokļu īpašnieku asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Par Pārskatīto Eiropas 
Sociālo hartu” un „Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu”. 
 
Latvijas Īrnieku apvienība aicina neratificēt Eiropas Sociālo hartu. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība iebilst pret likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
valsts sociālo apdrošināšanu””. 
 
Jelgavas rajona zemnieku apvienība aicina mainīt pabalstu piešķiršanas kartību, nosakot, ka 
pabalstus piešķir tikai tiem, kuri paši saimnieko piemājas saimniecībās un kuriem radušās  
īslaicīgas grūtības. 
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Privātpersonas aicina pārskatīt 2010.gada 20.decembrī pieņemto normu likumā „Par valsts 
pensijām”, kas liedz tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi 
kaitīgos darba apstākļos. 
 
Latvijas Kaskadieru biedrība vērš uzmanību uz nepilnībām likumdošanas aktos par ārvalstu 
darbaspēka piesaistīšanu. 
 
Privātpersonas norāda uz nepilnībām likumā „Par valsts pensijām” saistībā ar palīdzību 
vecākiem, kas audzina bērnus invalīdus, kā arī aicina I un II grupas invalīdiem sociālā 
pabalsta vietā piešķirt invaliditātes pensiju. 
 
Latvijas Sporta un tūrisma arodbiedrība aicina politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs” 
frakciju apspriest priekšlikumus nācijas atveseļošanas pasākumiem krīzes apstākļos.  
 
Privātpersona ierosina tiesību aktos paredzēt slimiem un no trūcīgām ģimenēm nākušiem 
bērniem iespēju vasaras periodā sabiedrisko transportu izmantot bez maksas.  
 
Citi jautājumi 

 
7 

Privātpersonas aicina izdarīt Pilsonības likuma grozījumus, kas dotu iespēju latviešu 
izcelsmes personām, atgriežoties Latvijā, iegūt pilsonību, kā arī legalizētu dubultpilsonību. 
 

 

  
II. Viedokļi  
 

61 

Par Saeimas darbu  
 

19 

Latvijas Darba devēju konfederācija aicina Saeimas priekšsēdētāju uz sadarbību, rīkojot 
forumus par valsts stratēģiju izaugsmei un labklājībai, par ēnu ekonomikas ietekmi un 
cilvēkresursu pārvaldību. 
 
Latvijas Ārstu biedrība aicina Saeimas priekšsēdētāju aizliegt alkoholisko dzērienu 
tirdzniecību Saeimā.  
 
Biedrība „Gods, taisnīgums, likumība” aicina politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs” 
frakciju pārbaudīt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” privatizācijas procesa likumību. 
 
Sabiedriskās politikas centrs „Providus” aicina Saeimas mājaslapā ievietot deputātu palīgu 
un Saeimas administrācijas kontaktinformāciju.  
 
SIA „Lattelecom” pauž bažas par mēģinājumu politiski iejaukties neatkarīgas institūcijas 
lēmumu pieņemšanas procesā un aicina izvērtēt Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 
rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem. 
 
Privātpersona kritizē Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas darbu. 
 
Privātpersona pauž atbalstu Saeimas deputātes I.Čepānes (Vienotība) darbam. 
 
Cēsu invalīdu biedrība kritizē TV raidījumā deputātes I.Viņķeles (Vienotība) pausto viedokli 
par pensiju piemaksu samazināšanu. 
 
Privātpersonas aicina izstrādāt likumdošanas normu par Saeimas deputātu valsts valodas 
zināšanām, pauž viedokli par sabiedriskā transporta kompensācijām Saeimas deputātiem, 
aicina samazināt algas Saeimā un citās valsts iestādēs. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

6 

Latvijas Ātro kredītdevēju asociācija pauž iebildumus pret valdības izstrādātajiem 
noteikumiem par patērētāju kreditēšanas pakalpojumu licencēšanu un pret paredzēto valsts 
nodevas apmēru. 
 
Privātpersona kritizē valdības pieņemtos noteikumus, kas paredz, ka jūrniekiem par nepilnu 
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darba mēnesi nodokļus maksā kā par pilnu mēnesi. 
 
Privātpersona vērš uzmanību uz nepieciešamību mainīt Ministru kabineta noteikumus, kas 
regulē obligātās veselības pārbaudes kārtību. 
 
Dzīvnieku aizsardzības biedrību pārstāvji vērš uzmanību uz nepieciešamību ieviest Ministru 
kabineta noteikumus par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas kartību. 
 
Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība „Mozaīka” aicina Latvijas 
valdību noraidīt priekšlikumu par nodevas ieviešanu Eiropas Cilvēktiesību tiesā 
iesniedzamajām prasībām. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu. 
 
Par situāciju valstī 

 
20 

Latvijas Makšķernieku asociācija iesniedz pārskatu par zivju resursu aizsardzības akciju 
„Dzīvais ūdens 2010”, pauž viedokli par vides aizsardzības un zivsaimniecības jautājumiem 
un aicina uz sadarbību.   
 
Privātpersona Saeimas ārpolitikas debašu sakarā pauž viedokli par ebreju kultūras 
saglabāšanu. 
 
Privātpersona iesniedz savus priekšlikumus finanšu līdzekļu taupīšanai sociālajā sfērā un 
izglītības jomā, piemēram, ierosina slimnīcas pārveidot par pansionātiem, apvienot skolas. 
 
Privātpersona pauž viedokli par nepieciešamību samazināt valsts pārvaldes aparātu un jaunu 
darba vietu radīšanu ražošanā. 
 
Privātpersona pauž viedokli par prezidenta vēlēšanām, par situāciju valstī un aicina veicināt 
ekoloģisko preču eksportu. 
 
Privātpersona apliecina atbalstu V.Dombrovska valdībai un vēlas ziedot daļu pensijas 
budžeta konsolidācijai. 
 
Privātpersona kritizē par pensiju apjomu un aprēķināšanas kārtību. 
 
Privātpersona aicina stiprināt latviešu valodu un veikt Saeimas deputātu kandidātu veselības 
pārbaudi. 
 
Latvijas Īrnieku apvienība pauž viedokli par denacionalizētajām mājām un lūdz nacionālās 
apvienības „VL-TB/LNNK” frakcijas deputātus informēt par pasākumu plānu šīs problēmas 
risināšanai. 
 
Privātpersona ierosina pasākumus ekonomiskās situācijas uzlabošanai.  
 
Privātpersonas pauž viedokli par ebrejiem atdodamajiem īpašumiem. 
 
Privātpersona aicina politiskos spēkus konsolidēties un apvienoties partijās, kā arī vērš 
uzmanību uz nelikumībām pilsonības un valsts valodas apliecību iegūšanā. 
 
Privātpersona pauž viedokli par administratīvo reformu un piedāvā izveidot apriņķus. 
 

 

Citi viedokļi 
 

16 

Sabiedriskās politikas centrs „Providus” informē par iedzīvotāju priekšlikumiem Eiropas 
Savienības kopējās lauksaimniecības politikas reformēšanā. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par nacionālām vērtībām, Latvijas okupāciju un Latvijas 
Republikas atjaunošanu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par politisko partiju apvienības „Vienotība” frakciju. 
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Partiju apvienība „Zaļo un Zemnieku savienība” aicina Ministru prezidentu un politisko 
partiju apvienību „Vienotība” rīkot diskusiju par 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības  
plānošanas perioda prioritātēm.  
 
Privātpersonas kritiski vērtē Latvijas himnas izpildījumu pirms hokeja spēlēm. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Valsts prezidenta vēlēšanām. 
 
Privātpersona aicina risināt jautājumu par māju apsaimniekotāju pārraudzību. 
 
SIA „Remeks” informē par privātu iniciatīvu – Latvijas dzelzceļa elektrifikācijas projektu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par reklāmas izvietošanu un aicina Saeimu rast alternatīvu veidu 
reklāmas izvietošanai plašsaziņas līdzekļos. 
  
III. Sūdzības 
 

69 

Par Saeimas darbu  
 

5 

Privātpersonas sūdzas par deputātu I.Klementjevu (SC), deputātu un Centrālās zemes 
komisijas vadītāju S.Šķesteru (ZZS), kritiski vērtē Saeimas deputāta V.Kravcova (SC) valsts 
valodas zināšanas, sūdzas par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā” izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības un 2011.gada budžeta paketes.  
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

28 

Privātpersonas sūdzas par tiesībsargu, Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Tiesu 
administrāciju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Valsts zemes dienestu, Rīgas domi, 
Rīgas Sociālo dienestu, Rīgas pilsētas Īres valdi un Rīgas domes Mājokļu un vides 
departamentu, Daugavpils pilsētas domi, Novadnieku pagasta deputātiem, Ķekavas novada 
domi, Krāslavas novada domi, par izglītības iestāžu reorganizāciju Limbažos. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

22 

Privātpersonas atkārtoti sūdzas par Rīgas Autotransporta prokuratūru, Daugavpils pilsētas 
prokuratūru, Cēsu rajona prokuratūru, Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju, 
Administratīvās tiesas tiesnesi, kā arī par Daugavgrīvas cietuma, Jelgavas cietuma, 
Valmieras cietuma un Šķirotavas cietuma administrāciju. 
 

 

Citas sūdzības 
 

14 

Privātpersonas sūdzas par namu apsaimniekotājiem, par Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas AS „Liepājas osta”, Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, par 
sadzīves apstākļiem denacionalizētā namā. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

31 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

138 

- aicina deputātus uz dažādiem pasākumiem 
- lūdz palīdzību dažādu jautājumu risināšanā, tostarp finansiālu palīdzību  
- plašsaziņas līdzekļu akreditācija 
- informatīva satura paziņojumi 
- iesniegumi bez konkrēta satura 
- anonīmie 
 

 

VI. Atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi 
 

2 

 


