
 
Latvijas Republikas Saeimas 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 
par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 

(2011.gada 1.aprīlis – 30.aprīlis) 
 

 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 527 
    individuālie           479 
    kolektīvie                34 
    anonīmie 14 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 190 
Viedokļi 73 
Sūdzības 83 
Informācijas pieprasījumi 38 
Dažādi iesniegumi 142 
Atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi 1 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 34 
Pa pastu 412 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 79 
Pa faksu 2 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 31 
Saeimas Prezidijs 1 
Deputāti 606 
Frakcijas 48 
Komisijas 65 
Struktūrvienības 18 
  
Valoda  
Latviešu valoda 507 
Svešvalodas 20 
  
Sagatavotas atbildes 85 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  9 
 
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši: 

 

V. Lācis (pie frakcijām nepiederošs deputāts)  
A.Loskutovs (Vienotība) 
Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 
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Tematika Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

190 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

139 

Biedrība „Zemnieku saeima”, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, 
Lauksaimniecības organizāciju padome, Latvijas Meža īpašnieku biedrība un 
Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija iebilst pret plānotajiem grozījumiem likumā 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” un aicina aplikt ar paaugstinātu likmi termiņā 
neatjaunotās meža platības. 
 
Latvijas Kredītņēmēju asociācija aicina izstrādāt un pieņemt Hipotekārās kreditēšanas 
likumu.  
 
SIA „Mārupes Siltumnīcas”, „British American Tobacco Latvia”, Latvijas Darba devēju 
konfederācija, AS „Latvijas Gāze”, Latvijas Siltumuzņēmēju asociācija, Tabakas 
izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija un Latvijas Ārstu biedrība iesniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli””. 
 
Politiskā partija „Vienota Rēzekne” iesniedz priekšlikumus ekonomiskās situācijas 
uzlabošanai valstī, iesaka piešķirt nodokļu atlaides uzņēmējiem, kas palielina strādājošo 
skaitu vai saražotās produkcijas un sniegto pakalpojumu apjomu.  
 
Ārvalstu investoru padome Latvijā pauž viedokli par pēkšņu nodokļu izmaiņu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vides paredzamību un stabilitāti Latvijā un aicina pārskatīt lēmumu par 
akcīzes nodokļa paaugstināšanu.  
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

15 

Biedrība „Tēvzemes aizstāvju barikādes” iesniedz priekšlikumus par dokumentu 
noformēšanas kārtību un Latvijas Republikas pilsonības saņemšanu. 
 
Latvijas Līzinga devēju asociācija un SIA „Lati Namsaimnieks” iesniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Civilprocesa likumā”.  
 
Latvijas Komercbanku asociācija norāda uz likumprojekta „Grozījumi Civilprocesa likumā” 
neatbilstību Satversmei un aicina to nevirzīt otrajam lasījumam.  
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija iesniedz priekšlikumus grozījumiem Krimināllikumā par 
krāpšanu, kas saistīta ar apdrošināšanu.  
 
Privātpersona iebilst pret plānotajiem grozījumiem Iesniegumu likumā.  
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

2 

Latvijas Mākslas augstskolu asociācija un Latvijas Augstskolu profesoru asociācija iesniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Augstskolu likumā”. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

3 

Latvijas Ārstu biedrība lūdz Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē 
skatīt jautājumu par smēķēšanas ietekmi uz bērniem un pusaudžiem kā noziedzīgu 
nodarījumu un izdarīt attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos. 
 
Latvijas Cilvēktiesību centrs iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Imigrācijas 
likumā”. 
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Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

5 

Sabiedrība par atklātību „Delna”, Latvijas Pašvaldību savienība un AS „Latvenergo” iesniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Teritorijas attīstības plānošanas likums”. 
 
Vides konsultatīvā padome iesniedz priekšlikumus likumprojektiem „Teritorijas attīstības 
plānošanas likums” un „Grozījumi Aizsargjoslu likumā”. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumdošanas aktos, kas paredz pašvaldību gada 
pārskatu iesniegšanu Valsts kasei ar elektronisko parakstu.  
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

15 

Zemnieku saeima un SIA „Neste Latvija” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Biodegvielas likumā”. 
 
Latvijas Elektroenerģētiķu un enegrobūvnieku asociācija iesniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Atjaunojamās enerģijas likums”. 
 
Latvijas arodbiedrība „Enerģija” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Elektroenerģijas likumā”. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumā „Par citas valsts teritorijā esošās nekustamā 
īpašuma zemes daļas kompensēšanu” un palielināt kompensējamo zemes platību no 8,5 līdz 
11 hektāriem. 
 
Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs iesniedz priekšlikumus 
grozījumiem Būvniecības likumā.  
 
Latvijas Komercbanku asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Komerclikumā”.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina izdarīt grozījumu likumprojektā „Grozījumi likumā „Par 
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās””. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumdošanas aktos par invalīdu tiesībām uz 
mantojamo zemi. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

11 

Biedrība „Tēvzemes aizstāvju barikādes” izsaka viedokli par barikāžu dalībniekiem un aicina 
ar likumu noteikt, ka, pieņemot darbā, priekšroka jādod barikāžu dalībniekiem. 
 
Latvijas Bērnu alergologu un pneimonologu biedrība, Latvijas Pediatru asociācija, Latvijas 
Alergologu asociācija, Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija, Latvijas 
Pneimonologu asociācija un Latvijas Internistu biedrība aicina izdarīt grozījumus  
kompensējamo zāļu sarakstā. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz atzinumu par Labklājības ministrijas 
parlamentārā sekretāra A.Staķa iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi 
Darba likumā”.  
 
Latvijas Radiologu asistentu asociācija aicina iekļaut Ārstniecības likuma 29.panta 2.punktā 
minēto profesiju sarakstā ārstniecības personas „radiologa asistents” un „radiogrāfs”.  
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus par valsts pensiju, piemaksu aprēķināšanu un iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa piemērošanu.  
 
Privātpersona aicina ieviest bezbērnu nodokli un palielināt valsts atbalstu daudzbērnu 
ģimenēm.  
 
Privātpersona rosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā saistībā ar demogrāfiskās 
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situācijas uzlabošanu diskutēt par valsts atbalstu neauglīgiem pāriem.  
 
Privātpersona aicina pārskatīt likumdošanas normas par pabalsta piešķiršanu arodslimības 
gadījumā.  
 
  
II. Viedokļi  
 

73 

Par Saeimas darbu  
 

8 

Sabiedrība par atklātību „Delna” aicina publiskot Saeimas mājaslapā informāciju par 
deputātu Saeimas sēžu apmeklējumu.  
 
Privātpersona nav apmierināta ar A.Loskutova (Vienotība) atbildi uz iesniegumu un joprojām 
vēlas noskaidrot deputāta viedokli par latgaļu valodas un tautības statusu. 
 
Privātpersona kritizē likumdošanas aktus, kas regulē nekustamā īpašuma nodokļa apjomu. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par deputāti I.Čepāni (Vienotība), deputātu V.Lāci, deputātu 
V.Kravcovu (Saskaņas Centrs), deputātu J.Urbanoviču (Saskaņas Centrs). 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

24 

Biedrība „Tēvzemes aizstāvju barikādes” pauž viedokli par Latvijas izglītības sistēmu un 
iesniedz priekšlikumus izglītības jomā. 
 
Rīgas Purvciema amatu skolas arodkomiteja iebilst pret Izglītības ministrijas lēmumu 
likvidēt Rīgas Purvciema amatu skolu un piešķirt tai SIA statusu un lūdz skaidrot šā lēmuma 
pamatotību. 
 
Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes darbinieki pauž viedokli par lēmumu 
reorganizēt pārvaldi un aicina to nepieļaut.  
 
Vides konsultatīvā padome informē par Valsts meža dienesta darbu un neatbalsta tā 
optimizāciju, kas nozīmētu tālāku kapacitātes un neatkarības samazināšanu un kavētu 
Latvijas valsts meža politikas mērķu sasniegšanu.  
 
Privātpersona pauž viedokli par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. 
 
Latvijas Politiski represēto apvienība aicina izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas 
kārtība”, lai rastu iespēju no komunistiskā režīma cietušajiem saņemt tādu pašu medicīnisko 
aprūpi, kādu saņem no nacistiskā režīma cietušie. 
 
Daugavpils Politiski represēto klubs un Nacionālās pretošanās kustība „Daugavpils saime” 
protestē pret elektroenerģijas tarifu paaugstināšanu. 
 
Līvānu un Preiļu pagastu iedzīvotāji aicina reorganizēt Preiļu zemesgrāmatu nodaļu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par piena rūpniecību, Zemkopības ministrijas darbu un sniedz 
priekšlikumus lauksaimniecības attīstīšanai Latvijā.  
 

 

Par situāciju valstī 
 

17 

Latvijas Agronomu biedrība izsaka viedokli par meliorācijas sistēmu uzturēšanu un lūdz rast 
līdzekļus šim nolūkam, kā arī pārskatīt normatīvos aktus un tajos fiksēt atbildību par 
meliorēto zemju izmantošanu un apsaimniekošanu. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par pensiju sistēmu un sociālo budžetu, sniedz priekšlikumus 
solidaritātes budžeta veidošanai, kā arī aicina būvēt jaunas elektrostacijas. 
 
Privātpersona pauž viedokli par plašsaziņas līdzekļiem, Latvijas vēlēšanu sistēmu un sniedz 
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priekšlikumus Latvijas tautsaimniecības attīstīšanai. 
 
Privātpersona pauž viedokli par bezpajumtnieku skaita samazināšanu.  
 
Citi viedokļi 
 
Biedrība „Tēvzemes aizstāvju barikādes” ierosina izvērtēt nepieciešamību un iespēju 
piemērot nāves sodu kā galējo līdzekli noziedzības samazināšanai un aicina atjaunot 
obligāto militāro dienestu. 
 

24 

Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pauž viedokli par izglītības nodrošinājumu 
skolas vecuma bērniem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijās, kā arī aicina nodrošināt visiem bērniem vienlīdzīgas iespējas saņemt obligāto 
pamatizglītību ilgstošas aprūpes iestādēs. 
 
Latvijas Ekoloģiskā biedrība pauž viedokli par Latvijas atmodu, privatizāciju un zemes 
reformu, kas neatbilstot spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. 
 
Privātpersona kritizē likumdošanas aktus, kas pieļauj, ka ikviena valsts amatpersona var 
veikt saimniecisko darbību, nedeklarējot ienākumus, un aicina mainīt šo situāciju. 
 
SIA „Scintilla” pauž viedokli par situāciju kabeļtelevīzijas biznesā, kur SIA „Lattelecom” ir 
monopoltiesības uz virszemes apraidi, un lūdz to mainīt. 
 
Privātpersona pauž viedokli par izglītības iestādēm ar krievu mācību valodu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par politisko partiju apvienību „Saskaņas Centrs”, kā arī par 
pensiju samazināšanu un ēnu ekonomiku.  
 
Privātpersona pauž viedokli par Latvijas deokupācijas un deboļševizācijas nepieciešamību, 
kā arī par citu mazākumtautību pārkrievošanu. 
 
Biedrība „Tēvzemes aizstāvju barikādes” un Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras 
biedrību asociācija pauž atbalstu V.Zatlera pārvēlēšanai Valsts prezidenta amatā. 
 
Privātpersona pauž viedokli par politisko partiju apvienību „Vienotība”, par sociālo budžetu 
un pensijām.  
 
Privātpersonas pauž viedokli par nodokļu piemērošanu zemnieku saimniecībām, kas savu 
produkciju realizē tirgū. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Valsts valodas likuma piemērošanu reklāmas materiāliem, kā 
arī krievu valodas kā otrās valsts valodas statusu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par plašsaziņas līdzekļu atkarību no politiskajām partijām un 
valsts pārvaldes organizāciju. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Zaļo un Zemnieku savienību.  

 

 
 
III. Sūdzības 
 

 
 

83 

Par Saeimas darbu  
 

12 

Privātpersona nav apmierināta ar Saeimas Juridiskās komisijas sniegto atbildi uz iesniegumu 
un sūdzas, ka nav skaidrotas viņu interesējošās likumu normas, kā arī jautā, kad tiks izpildīts 
Augstākās padomes lēmums par likuma „Par autortiesībām un blakustiesībām” spēkā 
stāšanās kārtību.  
 
Privātpersona sūdzas, ka Saeimas priekšsēdētāja nav atbildējusi uz iepriekšējo iesniegumu 
pēc būtības, kā arī lūdz paskaidrot, vai politiskās partijas „Jaunais laiks” biedri vienlaikus 
ieņem vairākus amatus.  
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Privātpersona sūdzas par Juridiskās komisijas priekšsēdētājas I.Čepānes (Vienotība) 
atbildēm uz iesniegumiem, kā arī lūdz palīdzību nekustamo īpašumu atgūšanai.  
 
SIA „Lattelecom” sūdzas par Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 
priekšsēdētājas I.Circenes (Vienotība) izteikumiem TV24 raidījumā „Sarunas ar Zanderu”. 
 
Privātpersona kritizē Saeimas deputātu kompensāciju apjomu.  
 
Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki un īrnieki sūdzas par likumu „Grozījums likumā „Par 
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” un „Grozījums likumā „Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” neatbilstību Latvijas Republikas Satversmei, 
Civillikuma normām, un uzskata, ka šie likumi ir diskriminējoši salīdzinājumā ar likumu „Par 
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”. 
 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 
46 

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija sūdzas par Patērētāju tiesību aizsardzības centra 
īstenoto Ministru Kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumu Nr. 132 „Rotaļlietu drošuma 
noteikumi” interpretāciju.  
 
Privātpersonas sūdzas par Dundagas novada domi, Daugavgrīvas cietuma administrāciju, 
Preiļu novada domi, Veselības ministriju, Valmieras cietumu, Ogres novada domi, Saldus 
novada pašvaldību un Valsts zemes dienestu, Tieslietu ministriju, Latvijas pastu, Stopiņu 
novada domes deputātu V.Jakovļevu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Rīgas 
domi, Rīgas Centrālcietumu, iekšlietu ministri Lindu Mūrnieci, Limbažu novada domes 
nekustamā īpašuma un plānojuma nodaļu, Valsts ieņēmumu dienestu un Datu valsts 
inspekciju, par nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas kārtību, nederīgas pases 
izsniegšanu. 
 
Krāslavas novada Pensionāru biedrība iesniedz 1663 iedzīvotāju parakstus pret 
elektroenerģijas tarifu paaugstināšanu. 
  
Privātpersona Dzīvojamo māju īrnieku un saimnieku asociācijas „Tautas kontrole” vārdā 
iesniedz 5046 iedzīvotāju parakstus ar prasību atcelt sabiedrisko pakalpojumu tarifu 
paaugstinājumu, 1865 iedzīvotāju parakstus ar prasību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijai rosināt samazināt siltumenerģijas tarifus un 887 iedzīvotāju parakstus pret 
elektroenerģijas tarifu paaugstināšanu. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

12 

Privātpersona sūdzas par Valsts policiju, Preiļu policiju un prokuratūru, Saldus policiju, 
Latvijas Republikas prokuratūru un Rīgas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūru, Ludzas rajona 
prokuratūru un Latgales tiesas apgabala prokuratūru. 
 

 

Citas sūdzības 
 

13 

Privātpersonas sūdzas par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotāju, komunālo pakalpojumu 
kvalitāti un cenu, sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu darbu, SIA „Popova Legāts”, SIA „Baltic 
Taxi, SIA „Pļavnieku nami”, SIA „Tonus Elast”, Eiropas Parlamenta deputāti T.Ždanoku. 

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 
 

38 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

142 

  
VI. Atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi 
 

1 

 


