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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 592 
    individuālie           486 
    kolektīvie                82 
    anonīmie 24 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 108 
Viedokļi 128 
Sūdzības 95 
Informācijas pieprasījumi 33 
Dažādi iesniegumi 225 
Atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi 3 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 60 
Pa pastu 445 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 82 
Pa faksu 5 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 66 
Saeimas Prezidijs 1 
Deputāti 992 
Frakcijas 33 
Komisijas 60 
Struktūrvienības 16 
  
Valoda  
Latviešu valoda 530 
Svešvalodas 62 
  
Sagatavotas atbildes 110 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  7 
  
  
  
  

 

 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas  
priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs  

 



 2 

 
Tematika Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

108 

Ārlietu jautājumi  
 

1 

Latvijas Īrnieku apvienība aicina likumprojektā „Par Pārskatīto Eiropas sociālo hartu” iekļaut 
normas par tiesībām uz sociālo drošību un tiesībām uz mājokli. 
 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

20 

Cēsu Invalīdu biedrība aicina ņemt vērā biedrības priekšlikumus, lemjot par likumprojektu 
„Grozījumi likumā „Par grāmatvedību””.  
 
Privātpersona ierosina izdarīt grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” un 
paredzēt atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm. 
 
Alkohola ražotāju un tirgotāju apvienība aicina nepaaugstināt akcīzes nodokli stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, lemjot par budžeta konsolidācijas pasākumiem. 
 
Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija kritiski vērtē plānoto akcīzes nodokļa 
pieaugumu tabakas izstrādājumiem un iesniedz priekšlikumus par optimālo nodokļa likmes 
lielumu.  
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Maksājumu pakalpojumu likumā”. 
 
Latvijas Siltumuzņēmēju asociācija aicina izdarīt grozījumus likumā „Par akcīzes nodokli” un 
atcelt akcīzes nodokli centralizētajā siltumapgādē izmantojamai dabasgāzei.  
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

30 

Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija, Latvijas Autopārvadātāju nacionālā 
asociācija, Autopārvadātāju asociācija „Latvijas auto” un Latvijas Pasažieru pārvadātāju 
asociācija kritizē priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā” un norāda, ka tie nav saskaņoti ar visām ieinteresētajām pusēm. 
 
Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība ierosina izdarīt grozījumus likumā „Par tiesu varu” 
attiecībā uz goda tiesneša institūtu un tiesneša darba novērtēšanu. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā.  
 
Maskavas Latviešu kultūras biedrība aicina likumdošanas aktos paredzēt dubultpilsonības 
piešķiršanu trimdā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem un viņu pēctečiem.  
 
Privātpersonas iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Pilsonības likumā”.  
 
Latvijas Kredītņēmēju apvienība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Civilprocesa likumā”.  
 
Privātpersona iesniedz priekšlikumus grozījumiem Iesniegumu likumā.  
 
Cēsu Invalīdu biedrība aicina izdarīt grozījumus likumā „Par grāmatvedību” un likumā „Par 
uzņēmumu ienākuma nodokli”, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret invalīdu biedrībām. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumdošanas aktos, lai novērstu pretrunas starp 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, Latvijas Republikas Satversmi un Eiropas 
Cilvēktiesību konvenciju.  
 
Privātpersonas sakarā ar plānotajiem grozījumiem Krimināllikumā pauž viedokli par nāves 
soda piemērošanu un aicina noteikt termiņu kriminālprocesu pabeigšanai.  
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Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

2 

Latvijas Politiski represēto apvienība un Rīgas Latgales priekšpilsētas Politiski represēto 
biedrība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par politiski represētās 
personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem””. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

2 

Latvijas Paralimpiskā komiteja, Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija un Latvijas Speciālā 
olimpiāde aicina izdarīt grozījumus Sporta likumā par finansējuma piešķiršanu 
paralimpiskajam sportam. 
 
Vecāku iniciatīvas grupa „Nauda seko bērnam” aicina likumdošanas aktos noteikt, ka līdzekļi 
pirmsskolas izglītībai vienādā apjomā tiek piešķirti gan pašvaldības, gan privātajām 
pirmsskolas iestādēm, ieviešot principu „nauda seko bērnam”, kā arī lūdz atbalstu 
starpnozaru darba grupas izveidošanai. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

2 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniedz precizētus priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas 
likumā”. 
 
Privātpersona pauž viedokli par ieroču turēšanas atļauju izsniegšanu un atlaides 
paredzēšanu atsevišķām iedzīvotāju grupām. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

8 

Latvijas Pilsoniskā alianse iebilst pret priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Biedrību 
un nodibinājumu likumā”. 
 
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība „Ausma” un Latvijas Īrnieku apvienība 
iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri””.  
 
Privātpersonas aicina izdarīt grozījumus likumā „Par pašvaldībām”, lai novērstu iespējamo 
interešu konfliktu, un noteikt, ka novada domes deputāta amatu nevar savienot ar tās pašas 
novada domes struktūrvienības, pašvaldības pārziņā esošas iestādes vai uzņēmuma vadītāja 
amatu. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

25 

Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija un Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija iesniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījums Konkurences likumā”. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Biometāna asociācija, SIA „W.e.p.1” un 
privātpersonas iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Atjaunojamās enerģijas likums”. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina pārskatīt Ekonomikas ministrijas 
iesniegto likumprojektu „Atjaunojamās enerģijas likums”, pieaicinot neatkarīgus 
starptautiskus ekspertus un nozares uzņēmējus.  
 
Jumurdas un Vestienas pagasta iedzīvotāji iesniedz priekšlikumus grozījumiem Medību 
likumā par medību platībām mežacūku medīšanai, lai pasargātu lauksaimniecības zemi no to 
postījumiem. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Būvniecības likumā.  
 
SIA „S.Motors” kritizē likumprojektu „Grozījumi Autopārvadājumu likumā”.  
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumdošanas aktos, kas regulē medības, lai tie 
nebūtu pretrunā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu.  
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Privātpersonas kritizē likumu „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” un „Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” normas, kas diskriminē daudzdzīvokļu 
namu īrniekus un īpašniekus, un aicina izdarīt grozījumus šajos likumos.  
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Meža likumā attiecībā uz atbalsta piešķiršanu privāto 
mežu īpašniekiem par jaunaudžu kopšanu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un eksportējošo nozaru asociācijas norāda, ka 
esot problēmas ar industriālo elektrības pieslēgumu, ka pašvaldībām trūkstot motivācijas 
investīciju piesaistīšanai, un iesniedz priekšlikumus situācijas uzlabošanai. 
 
SIA „RK birža” aicina samazināt Centrālajai statistikas pārvaldei iesniedzamo pārskatu 
skaitu, kas mazam uzņēmumam rada papildu administratīvo slogu. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 
18 

Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienība aicina izdarīt grozījumus 
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa 
likumā. 
 
Privātpersona aicina likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” paredzēt, ka 
11.panta ceturtās daļas nosacījumi attiecas arī uz vecākiem, kuru bērni invalīdi ir vecāki par 
18 gadiem.  
 
Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” aicina risināt centralizētas ratiņkrēslu iegādes 
un iegādāto preču kvalitātes problēmas un piedāvā grozīt valsts iepirkumu regulējošos 
tiesību aktus.  
 
Privātpersona vērš uzmanību uz trūkumiem Invaliditātes likumā. 
 
Privātpersona aicina likumdošanas aktos noteikt bērniem bāreņiem garantētas tiesības uz 
materiālo nodrošinājumu un pilnvērtīgu uzturu. 
 
Privātpersona pauž sašutumu par daudzdzīvokļu mājām pilsētā aprēķināto zemes nomas 
maksu un aicina Saeimu lemt par atvieglojumiem mazturīgām ģimenēm. 
 

 

  
II. Viedokļi  
 

128 

Par Saeimas darbu  
 

12 

Biedrība „Veselības projekti Latvijā” pauž viedokli par bezrecepšu medikamentu reklāmas 
aizliegšanu televīzijā, atsaucoties uz Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības 
apakškomisijas rosināto diskusiju. 
 
Privātpersona pauž viedokli par A.Šlesera (PLL) priekšlikumu piešķirt pilsonību pret 
ziedojumu. 
 
Privātpersona nav apmierināta ar Saeimas ieceri izdarīt grozījumus Iesniegumu likumā, jo 
uzskata, ka grozījumi ierobežos iedzīvotāju tiesības vērsties valsts iestādēs. 
 
Tautas kustība „Solidaritāte” aicina Saeimu veidot komisiju, kas pārbaudītu, vai Latvijas 
Komercbanku asociācijas un atsevišķu komercbanku darbības nevar tikt vērtētas kā 
kaitējums Latvijas Republikai.  
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

44 

Latgales Reģionālā pensionāru apvienība aicina nepieļaut policistu skaita samazināšanu.  
 
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris pauž viedokli par koncertzāles „Lielā Ģilde” 
tehnisko stāvokli un atbilstību tajā izvietoto organizāciju darbībai un vēlas noskaidrot 
Kultūras ministrijas viedokli par koncertzāles turpmāko attīstību.  
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Invalīdu tiesību aizsardzības centrs, dāmu klubs „Rīts”, biedrība „Pūres Dzirnas”, Kuldīgas 
daudzbērnu ģimeņu biedrība „Šūpulītis” un citas privātpersonas  protestē pret 
elektroenerģijas tarifu paaugstināšanu.  
 
2011.gada 24.marta piketa dalībnieki iesniedz rezolūciju ar prasību nepaaugstināt 
elektroenerģijas tarifus, kā arī priekšlikumus energopolitikas jomā. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka nepieciešams pārskatīt lielo pensiju aprēķināšanas 
pamatotību un izvērtēt to likumību. 
 
Privātpersona pauž atbalstu politisko partiju apvienības „Vienotība” darbam valdībā.  
 
SIA „Philip Morris Latvia” kritizē Finanšu ministrijas priekšlikumus par akcīzes nodokļa 
palielināšanu no 2011.gada jūlija un aicina to īstenošanu atlikt vismaz līdz 2011.gada 
septembrim.  
 
Pirmsskolas izglītības asociācija „OMEP Latvija” kritizē Ministru kabineta noteikumus, kas 
regulē pirmsskolas izglītību, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas un to 
apspriešanas veidus.  
 
Ogres novada sporta centra pedagogi iebilst pret pedagogu darba samaksai paredzēto 
mērķdotāciju samazināšanu. 
 
Latvijas Stividorkompāniju asociācija vērš uzmanību uz katastrofālo situāciju ar Rīgas 
brīvostā un Rīgas jūras līcī iesalušiem kuģiem. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija un citas nevalstiskās organizācijas vērš uzmanību uz Ministru 
kabineta noteikumu „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” ieviešanai 
nepieciešamo finansējumu. 
 
Latvijas Profesionālā baleta asociācija pauž viedokli par ieilgušo konkursu uz Rīgas 
Horeogrāfijas vidusskolas direktora amatu un izvirza kandidātu šim amatam. 
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija iesniedz savu vērtējumu par 
Eiropas Savienības līdzfinansētajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas attīstības 
projektiem un norāda uz turpmākās diskusijas nepieciešamību. 
 
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija iebilst pret finansējuma samazināšanu Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai. 
 
Sabiedrība par atklātību „Delna” informē par Latvijas cilvēktiesību nevalstisko organizāciju 
nostāju tiesībsarga jautājumā.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība vērš uzmanību uz situāciju ar sabiedrisko transportu un 
mehānisku 20 procentu samazinājumu starppilsētu maršrutiem, kā arī mērķdotācijām 
autoceļiem un mājsaimniecību maksātspējas samazinājuma kompensācijai 
nepieciešamajiem pasākumiem. 
 
Privātpersona pauž kritisku viedokli par Ministru prezidenta Valda Dombrovska darbu. 
 
Par situāciju valstī 

 
29 

Latvijas Izgudrotāju asociācija iesniedz priekšlikumus tiesiskās vides uzlabošanai un radošas 
komercdarbības veicināšanai valstī. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pauž viedokli par cilvēktirdzniecības problēmu un 
informē par īstenotajiem pasākumiem tās novēršanai.  
 
Privātpersonas pauž viedokli par situāciju valstī un iesniedz priekšlikumus bezdarba 
mazināšanai, lauksaimniecības attīstīšanai, demogrāfisko problēmu risināšanai, ekonomiskās 
situācijas uzlabošanai.  
 
Latgales Reģionālā pensionāru apvienība iesniedz rezolūciju par veselības aprūpi un 
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sociālajām problēmām valstī. 
 
Privātpersona ierosina likvidēt valsts apmaksātu padomnieku un konsultantu amatus. 
 
Citi viedokļi 

 
40 

Privātpersonas pauž viedokli par tautas vēlēta prezidenta nepieciešamību, izvirza 
kandidātus Valsts prezidenta amatam.  
 
Rīgas Latviešu biedrība pauž atbalstu Valdim Zatleram kā Valsts prezidenta amata 
kandidātam, piedāvā telpas diskusijām par Valsts prezidenta vēlēšanām, kritizē pašreizējo 
kārtību, proti, to, ka Saeima Valsts prezidentu ievēlē, aizklāti balsojot.  
 
Privātpersona pauž viedokli par represēto personu diskrimināciju un vēlas noskaidrot, vai tās 
ģimenei ir tiesības uz kompensāciju. 
 
Vides aizsardzības klubs pauž viedokli par iebrukumiem Lībijā un aicina neiesaistīt Latviju 
šajā konfliktā.   
 
Privātpersona pauž atbalstu partijai „Visu Latvijai!” un viedokli par politisko partiju 
apvienību „Vienotība”.  
 
Privātpersonas pauž viedokli par 16.marta, 25.marta un 9.maija atzīmēšanu.  
 
Privātpersona pauž viedokli par valsts atbalsta nepieciešamību topošajiem frizieriem. 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija pauž viedokli, ka nepieciešams novērst nacionālo 
televīzijas kanālu diskrimināciju un aicina Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu 
komisiju risināt šo problēmu.  
 
Privātpersona pauž viedokli par tiesnešu noslodzes un atalgojuma samēru.  
 
Nometnes „2x2” dalībnieki aicina uzsākt diskusiju par dubultpilsonības ieviešanu Latvijā. 
 
Privātpersona pauž viedokli par politisko partiju apvienību „Saskaņas Centrs”. 
 
Starptautiskais kino centrs „Arsenāls” vērš uzmanību uz faktu, ka Rīga 2014.gadā būs Eiropas 
kultūras galvaspilsēta, un aicina savlaicīgi gatavoties nozīmīgiem kultūras pasākumiem. 
  

 

  
III. Sūdzības 
 

95 

Par Saeimas darbu  
 

28 

VSIA „Latvijas Radio” vēlas noskaidrot iemeslus, kuru dēļ tās pārstāvji nav aicināti uz 
apspriedi ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju par papildu resursiem 
sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu finansēšanai.  
 
Privātpersona sūdzas par personīgiem apvainojumiem, ko viņai izteicis deputāts A.Šķēle 
(PLL) Latvijas Radio raidījumā „Krustpunktā”.  
 
Smiltenes Latviešu biedrība un vairākas nevalstiskās organizācijas kritizē Saeimas un 
valdības darbu un iesniedz priekšlikumus valsts attīstībai.  
 
Cēsu Invalīdu biedrība nav apmierināta ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 
sniegto atbildi uz iesniegumu, kurā aicināja ņemt vērā biedrības priekšlikumus, lemjot par 
likumprojektu „Grozījumi likumā „Par grāmatvedību””. 
 
Privātpersona nav apmierināta ar Saeimas Juridiskā biroja sniegto atbildi uz iesniegumu par 
iespējamiem pārkāpumiem tiesvedībā un lūdz panākt tiesneses sprieduma noprotestēšanu.  
 
Privātpersona nav apmierināta ar Saeimas Juridiskā biroja sniegto atbildi uz iesniegumu, 
kurā tika lūgts skaidrojums par autortiesībām un blakustiesībām, un lūdz sniegt atbildi pēc 
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būtības vai arī norādīt citu kompetentu atbildes sniedzēju. 
 
SIA „Sātiņi-S” sūdzas par atbildi uz iesniegumu, kurā lūdza skaidrot Sugu un biotopu 
aizsardzības likumu, lūdz izskaidrot iesnieguma virzību Saeimā un vēlas saņemt atbildi pēc 
būtības.  
 
Ieslodzītais nav apmierināts ar Saeimas Juridiskā biroja sniegto atbildi uz iesniegumu par 
krimināllietas izskatīšanas gaitu, atkārtoti sūdzas par prokuratūru un lūdz sniegt 
skaidrojumu par kriminālprocesa atjaunošanas iespējām.  
 
Privātpersona sūdzas par Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājas sniegto atbildi uz 
iesniegumu un vēlas tikties ar kādu Saeimas Juridiskās komisijas deputātu.  
 
Privātpersona nav apmierināta ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sniegto 
atbildi uz iesniegumu par finansējumu tā saucamās Stūra mājas remontam un muzeja 
izveidei tajā. 
  
Privātpersona pauž kritisku viedokli par Saeimas Kancelejas darbinieku skaitu un 
atalgojumu. 
 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 
39 

Privātpersonas sūdzas par Ministru kabinetu, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, 
Veselības ministriju, bijušo Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Rīgas domi, 
Valsts zemes dienestu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Valsts robežsardzi, Centrālo 
vēlēšanu komisiju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Rīgas Valsts tehnikuma 
direktoru, Rīgas 46.vidusskolas direktoru, Cēsu pilsētas domi, Gulbenes novada Daukstu 
pagasta pārvaldi, Baldones pašvaldību, Centrālo zemes komisiju,  Veselības inspekciju, 
Saldus Zemes komisiju, Valkas novada domi, Preiļu pilsētas domi, Skrundas novada 
Bāriņtiesu, Rēzeknes pilsētas domi. 
  

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersonas sūdzas par prokuratūras darbu, Administratīvās tiesas lēmumiem, Militārās 
policijas rīcību,  Vidzemes apgabaltiesas tiesneses lēmumu, Valsts policiju,  Rīgas pilsētas 
Centra rajona tiesas tiesnesi, Rīgas Centrālcietumu, Valsts policijas priekšnieka vietnieku, 
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas virsprokurori, Satversmes tiesas lēmumu, korumpētu tiesnesi.  
 

 

Citas sūdzības 
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Privātpersonas sūdzas par VSIA „Autotransporta direkcija”, VSIA „ Nacionālais rehabilitācijas 
centrs „Vaivari””, SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”, Liepājas 
Investīciju fondu, AS „Pilsētprojekts”, daudzdzīvokļu nama apsaimniekotāju, Rīgas Stradiņa 
universitātes rektoru un citām amatpersonām, Krievijas Federācijas vēstniecību Latvijā, 
Saldus aptieku, tiesu izpildītāju, nekustamā īpašuma vērtētāju, VAS „Latvijas Pasts”. 
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VI. Atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi 
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