
 
Latvijas Republikas Saeimas 

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

(2011.gada 1.maijs - 31.maijs) 

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 797 
    individuālie           786 
    kolektīvie                7 
    anonīmie 4 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 69 
Viedokļi 258 
Sūdzības 71 
Informācijas pieprasījumi 80 
Dažādi iesniegumi 319 
Atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi 0 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 101 
Pa pastu 623 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 72 
Pa faksu 1 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 34 
Saeimas Prezidijs 5 
Deputāti 1437 
Frakcijas 46 
Komisijas 71 
Struktūrvienības 50 
  
Valoda  
Latviešu valoda 783 
Svešvalodas 14 
  
Sagatavotas atbildes 53 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  2 
  
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši:  
V. Lācis (pie frakcijām nepiederošs deputāts)  
Dz.Zaķis (Vienotība)  
K.Olšteins (Vienotība) 
A.Loskutovs (Vienotība) 
Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija 

 
 
 

 
 
 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas  
priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs  
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Tematika Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

69 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

3 

Privātpersonas ierosina izdarīt grozījumus likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”. 
 
Privātpersona norāda uz pretrunām likumdošanas aktos, kas regulē azartspēles. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

15 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācija pauž viedokli par likumprojektu „Oficiālo publikāciju likums” un 
sniedz priekšlikumus tā pilnveidei. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz informāciju par likumprojektu „Oficiālo 
publikāciju likums”. 
 
Latvijas Zvērinātu notāru padome sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Civilprocesa likumā” attiecībā uz sevišķo tiesāšanās kārtību un aicina izvērtēt iespēju nodot 
atsevišķas tajā paredzētās funkcijas ārpustiesas iestādēm. 
 
Latvijas Juristu biedrība iebilst pret homoseksuālisma legalizāciju un pielīdzināšanu 
tradicionālajam ģimenes un laulības institūtam Reģistrēto partnerattiecību likumprojekta un 
ar to saistīto likumprojektu paketes ietvaros. 
 
Privātpersona mudina izdarīt grozījumus likumā „Par pašvaldībām”. 
 
Biedrība „Patiesība, taisnība, likumība” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Kriminālprocesa likumā” attiecībā uz tiesās izskatāmo lietu atlikšanu un nodošanu atpakaļ 
prokuratūrai.  
 
Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība aicina izdarīt grozījumus Civillikumā. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

3 

Latvijas Žurnālistu asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””.  
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

1 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina izdarīt grozījumus Vispārējās 
izglītības likumā. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

1 

Latvijas Mednieku asociācija, Latvijas Biatlona federācija, Latvijas Sportinga federācija, 
Latvijas Šaušanas federācija un Latvijas Ieroču tirgotāju asociācija aicina izdarīt grozījumus 
Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

5 

VAS „Privatizācijas aģentūra” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā”. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”. 
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Latvijas Raidorganizāciju asociācija aicina pārskatīt priekšlikumu likumprojektam 
„Grozījumi likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām””. 
 
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” sniedz viedokli par Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisijas priekšsēdētāja V.Staņas priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Valsts un 
pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 
26 

Latvijas Kredītņēmēju apvienība pauž viedokli par hipotekārās kreditēšanas tiesisko 
regulējumu Latvijā un aicina izstrādāt normatīvo aktu, kas regulētu hipotekāro kreditēšanu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība iesniedz apkopotos pašvaldību priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”. 
 
Biedrība „Dizaina inovāciju centrs”, Jauno arhitektu apvienība, Latvijas Būvnieku asociācija 
un Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs iesniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Būvniecības likums”. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija aicina nepieļaut grozījumu izdarīšanu likumā „Par nodokļiem un 
nodevām”. 
 
Latvijas Biodegvielas un bioenerģijas asociācija iebilst pret Zemnieku saeimas, Latvijas 
Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas un Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 
padomes pausto viedokli par likumprojektu „Grozījumi Biodegvielas likumā” un aicina 
Saeimu to neizskatīt, kamēr jautājums nav pārrunāts ar visiem nozares pārstāvjiem. 
 
AS „HRC Libau” aicina normatīvajos aktos paredzēt valsts atbalstu elektroenerģijas 
ražošanai, izmantojot dūmgāzes. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija un Ārvalstu investoru padome Latvijā pauž viedokli un 
iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Komerclikumā”. 
 
SIA „S.Motors” izsaka iebildumus pret likumprojektu „Grozījumi Autopārvadājumu likumā”. 
 
Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējā konsultatīvā padome un Rēzeknes Uzņēmēju 
biedrība iesniedz priekšlikumus likumprojektam par jaunu darba vietu veidošanu un nodokļu 
atvieglojumiem uzņēmējiem. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

12 

Jelgavas Pensionāru biedrība sniedz priekšlikumus sociālā budžeta deficīta mazināšanai. 
 
Latvijas Profesionālo psihologu asociācija un Latvijas Psihologu apvienība izsaka pateicību 
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai par aktīvo darbību saistībā ar psihologu profesijas 
reglamentēšanu un informē, ka plāno iesniegt likumprojektu par psihologu profesionālo 
darbību, kā arī aicina iekļaut psihologa profesiju reglamentēto profesiju sarakstā. 
 
Latvijas Neredzīgo biedrība aicina pieņemt likumu, kas paredzētu, ka zemesgabali, uz 
kuriem atrodas tās iestādes, tiek nodoti biedrībai beztermiņa un bezmaksas lietošanā. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Liepājas metalurgu arodbiedrība sniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””. 
 
Bijušās Daugavpils ķīmiskās šķiedras rūpnīcas darbinieki pieprasa saglabāt priekšlaicīgās 
pensionēšanās iespēju, kā arī tiesības uz atvieglotām pensijām par darbu kaitīgos un smagos 
apstākļos. 
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Citi jautājumi 
 

3 

Amerikas latviešu apvienība pauž atbalstu likumprojektam „Grozījumi Pilsonības likumā”.  
 
Privātpersona iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā” attiecībā uz transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumiem. 
 
Privātpersona aicina grozīt Latvijas Republikas Satversmi. 
 

 

  
II. Viedokļi  
 

258 

Par Saeimas darbu  
 

44 

Privātpersonas izsaka viedokli par deputātiem S.Dolgopolovu (SC), S.Šķesteru (ZZS), 
A.Bērziņu (ZZS, Vidzeme), V.Kravcovu (SC), J.Ādamsonu (SC), A.Loskutovu (Vienotība), 
J.Urbanoviču (SC), politisko partiju apvienības „Vienotība” frakciju.  
 
Privātpersona pauž viedokli par Valsts prezidenta vēlēšanām un 10.Saeimas atlaišanu.  
 
Privātpersona vēlas noskaidrot deputātu viedokli par to, vai deputāta A.Šlesera (PLL) 
dzīvesvieta ir pakļaujama kratīšanai. 
 
Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija izsaka pateicību par atbalstu 
pārdomātai akcīzes politikai, balsojumā par priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par akcīzes nodokli””, kas paredz atlikt akcīzes nodokļa paaugstināšanu tabakas 
izstrādājumiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātu nostāju 
jautājumos par latviešu valodu, Imigrācijas likumu un V.Zatlera kandidatūru Valsts 
prezidenta amatam. 
 
Privātpersona pauž viedokli par A.Brigmaņa izteikumiem sakarā ar V.Zatlera kandidatūru 
Valsts prezidenta amatam.  
 
Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība „Rīgas Centrāltirgus” izsaka viedokli par 2011.gada 
27.aprīlī laikrakstā „Dienas Bizness” un ziņu portālā „Delfi” publicēto informāciju par 
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas 
apakškomisijas 2011.gada 26.aprīļa sēdi, kurā tika skatīts jautājums par Rīgas pašvaldības 
AS „Rīgas Centrāltirgus” darbību. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

18 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija kritizē Valsts kancelejas izstrādāto „Ikgadējo 
pasākumu plānu administratīvā sloga mazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai 
un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem”. 
 
Privātpersona pauž viedokli par iesniegumu izskatīšanas kārtību valsts iestādēs. 
 
Biedrība „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” lūdz piešķirt papildu līdzekļus invalīdu 
tehnisko palīglīdzekļu iegādei, kā arī vērš uzmanību uz to, ka bronhiālās astmas pacienti tiek 
ārstēti neatbilstošos apstākļos.  
 
Privātpersona aicina par valsts kontrolieri iecelt Andri Ārgali. 
 
Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija iebilst pret profesionālās izglītības iestāžu 
reorganizāciju.  
 
Privātpersonas pauž viedokli par Iekšlietu ministrijas darbu.  
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Par situāciju valstī 
 

33 

Vecāku iniciatīvas grupa „Nauda seko bērnam” aicina izveidot vienotu valsts politiku un 
izstrādāt likumdošanas aktus, lai uzlabotu pirmsskolas izglītības pieejamību un kvalitāti. 
 
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība sniedz priekšlikumus dzimstības veicināšanai Latvijā. 
 
Privātpersona pauž viedokli par valsts valodu. 
 

 

Citi viedokļi 
 

163 

Latvijas Radošo savienību padome pauž atbalstu Saeimas atlaišanai un izsaka viedokli par 
tiesiskas valsts nepieciešamību.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par lauksaimniecības zemes intensīvu izmantošanu un sniedz 
priekšlikumus Latvijas lauku teritoriju attīstīšanai. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Valsts prezidenta kandidātu A.Bērziņu. 
 
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība, Latvijas Ārstu biedrība, Amerikas latviešu apvienība un 
Bauskas Invalīdu biedrība pauž atbalstu V.Zatlera atkārtotai ievēlēšanai Valsts prezidenta 
amatā.  
 
Privātpersona pauž viedokli par Valsts prezidenta amata kandidātu A.Bērziņu. 
 
Fonds „Moral Revolution” izsaka savu attieksmi pret tā saucamo partnerattiecību 
reģistrācijas likumprojektu un lūdz Saeimu paust viedokli par to, kā arī informēt par iespēju 
iesaistīties diskusijā par ģimenes, bērnu un demogrāfijas jautājumiem Saeimā. 
 
Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” lūdz Valsts prezidenta amata kandidātu 
A.Bērziņu paust viedokli par kritērijiem, ko tā izvirzījusi šā amata kandidātiem. 
 
Organizācija „ILGA-Europe” un organizācija „Human Rights Watch” aicina Latvijā veicināt 
diskusiju par viendzimuma laulību legalizāciju un seksuālo minoritāšu vienlīdzību.  
 
Privātpersonas pauž viedokli par latviešu tautas kultūras vērtībām, latviešu valodas statusu 
un ietekmi uz mazākumtautībām un aicina pieņemt Latvijas dekolonizācijas un deokupācijas 
likumu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par to, kā tiek organizētas mācību ekskursijas un citi pasākumi 
skolās, kur prasa vecāku līdzfinansējumu, un aicina Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisiju paust viedokli par šo jautājumu. 
 
Biedrība „Latgolys Saeima” pauž viedokli par Latvijas vēstures notikumiem un aicina 
atjaunot latgaliešu valodas tiesisko stāvokli.  
 
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība izsaka pateicību par Saeimas Nacionālās drošības 
komisijas Demogrāfijas politikas apakškomisijas nodibināšanu un vadīšanu, kā arī sniedz 
priekšlikumus dzimstības veicināšanai Latvijā. 
 
Privātpersona kritizē likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” attiecībā uz 
plānoto pensijas un bezdarbnieka pabalsta vienlaicīgu izmaksāšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par J.Straumi, Valsts prezidentu V.Zatleru, kā arī par 
deokupācijas nepieciešamību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par I.Grigules kandidatūru prezidenta amatam, kā arī par Zaļo 
un Zemnieku savienību. 
 
Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība izsaka viedokli par pirmsskolas izglītību Latvijā un aicina 
pirmsskolas izglītībā ieviest principu „nauda seko bērnam”. 
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Privātpersona pauž viedokli par partiju „Jaunais laiks”. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas valsts neatkarības atgūšanu 1990.gadā. 
 
Privātpersona pauž viedokli par bijušā Ministru prezidenta Ivara Godmaņa saistību ar G-24 
kredītiem, par parakstu vākšanu referendumam par krievu valodu kā otru valsts valodu, kā 
arī par jaunas cukurfabrikas celtniecību. 
 
  
III. Sūdzības 
 

71 

Par Saeimas darbu  
 

2 

Privātpersona sūdzas par iesniegumu neizskatīšanu. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

35 

Privātpersonas sūdzas par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Katvaru pagasta 
pārvaldi un Limbažu novada domi, Rīgas sociālo dienestu darbu, Labklājības ministriju, 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, Jelgavas cietumu, Rīgas domi, 
Rēzeknes novada domi un Pušas pašvaldību, Iekšlietu ministriju, Preiļu novada domes 
deputātiem, Rīgas Centrālcietuma administratīvo komisiju, Riebiņu novada pašvaldību, 
Latvijas vēstniecību Maskavā un Latvijas vēstnieku Krievijas Federācijā E.Skuju, 
Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieku V.Puķīti, kultūras ministri S.Ēlerti, Rīgas 
pašvaldības policijas Ceļu policiju, Olaines cietumu, Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūru, Limbažu novada domi. 
 
Privātpersona sūdzas par nosacījumiem, kas jāizpilda biškopjiem, lai saņemtu 
platībmaksājumus, un aicina panākt grozījumu izdarīšanu Ministru kabineta 2010.gada 
23.marta noteikumos Nr.295.  
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

10 

Privātpersonas sūdzas par Valsts policiju, Administratīvo apgabaltiesu, Rēzeknes prokuratūru 
un Preiļu administratīvo tiesu.  
 

 

Citas sūdzības 
 

24 

Privātpersonas sūdzas par zvērinātu tiesu izpildītāju, SIA „Pļavnieku nami”, SIA „Admirāļu 
klubs”, SIA „Jūrmalas namsaimnieks”, nama apsaimniekotāju, SIA „Braukšanas mācību 
centrs”, SIA „Film Angels Studio”, SIA „Jūrmalas siltums”, par Valsts valodas likuma 
neievērošanu pasākumā pie Uzvaras pieminekļa Rīgā, sadzīves apstākļiem, privāta rakstura 
nesaskaņām ar kaimiņiem.  

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 
 

80 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

319 

  
 
 

 

 

 


