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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 474 
    individuālie           453 
    kolektīvie                19 
    anonīmie 2 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 82 
Viedokļi 71 
Sūdzības 81 
Informācijas pieprasījumi 31 
Dažādi iesniegumi 209 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
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Pa e-pastu info@saeima.lv 43 
Pa faksu 4 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 33 
Saeimas Prezidijs 3 
Deputāti 1033 
Frakcijas 37 
Komisijas 60 
Struktūrvienības 28 
  
Valoda  
Latviešu valoda 463 
Svešvalodas 11 
  
Sagatavotas atbildes 65 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  5 
  
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši:  
Deputāts K.Šadurskis (Vienotība) 
Deputāts E.Smiltēns (Vienotība) 
Deputāts I.Rībena (Vienotība) 
Deputāts J.Ādamsons (SC) 
Deputāts R.Strode (PLL) 
Deputāts V.Lācis (pie frakcijām nepiederošs deputāts) 
Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 
frakcija 
Politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija 
Juridiskā komisija 
 

 

  
  
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas  
priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs  



 2 

 

 
Tematika Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

82 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

9 

Grāmatvežu atbalsta asociācija izsaka viedokli par grozījumiem likumā „Par nodokļiem un 
nodevām”. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija aicina atcelt iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpības nomaksu 
ārvalstīs strādājošiem Latvijas rezidentiem, grozot attiecīgos likumdošanas aktus.  
 
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina papildināt likumprojektu „Nodokļu atbalsta pasākuma 
likums”. 
 
Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija un biedrība „Latvijas 
Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 
likumā”. 
 
Latvijas Nodokļu maksātāju tiesību asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Fizisko 
personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums”. 
 
Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija aicina iekļaut grāmatvežu un nodokļu konsultantu 
profesijas reglamentēto profesiju sarakstā. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un SIA „Merks” pilnvarotais pārstāvis advokātu 
birojs „Sorainen” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par pievienotās 
vērtības nodokli””. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

18 

Interneta vietnes manabalss.lv veidotāji aicina Saeimas deputātus atbalstīt likumprojektu 
„Grozījums Saeimas kārtības rullī”. 
 
Latvijas Juristu apvienība aicina izdarīt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 167.pantā, aizstājot jēdzienu „necenzēti vārdi” ar jēdzienu „nepieklājīga uzvedība”. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. 
 
Politiskā partija „Tautas kustība „Solidaritāte”” pauž viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Civilprocesa likumā”. 
 
Biedrība „Progresīvie” aicina izdarīt grozījumus likumdošanas aktos, kas regulē Saeimas 
deputātu pabalstus, kompensācijas un citus ar deputātu darbības nodrošināšanu saistītus 
jautājumus.  
 
Sabiedrības līdzdalības fonds iesniedz priekšlikumus grozījumiem Saeimas kārtības rullī. 
 
Privātpersonas aicina izdarīt grozījumus likumdošanas aktos, lai panāktu sadzīves apstākļu 
uzlabošanu ieslodzījuma vietās.  
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

1 

Privātpersona sniedz priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi likumā „Par svētku, atceres un 
atzīmējamām dienām””.  
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Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

6 

Ekonomikas un kultūras augstskolas Studentu pašpārvalde, Banku augstskolas Studentu 
padome, Latvijas Universitātes Studentu padome, Rīgas Tehniskās universitātes Studentu 
parlaments un Latvijas Mākslas augstskolu asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Augstskolu likumā”.  
 
Biedrība „Pro Futuro” iebilst pret likumprojektu „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

4 

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā”, kas vērsti uz biroja priekšnieka 
izraudzīšanas kārtības pilnveidošanu.  
 
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība aicina atsaukt likumprojektu „Grozījumi Iekšlietu 
ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām 
dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā”. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

6 

AS „Latvijas Gāze” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Teritorijas attīstības plānošanas 
likums”. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse iebilst pret priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Biedrību un 
nodibinājumu likumā”.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība iesniedz iebildumus pret 
likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumā”. 
 
Sabiedriskās politikas centrs „Providus” iesniedz priekšlikumus priekšvēlēšanu aģitācijas 
regulējumam ārkārtas vēlēšanās. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

11 

AS „Latvenergo”, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija un Latvijas Patērētāju 
interešu aizstāvības asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””. 
 
Ārvalstu investoru padome Latvijā iesniedz priekšlikumus publiskā iepirkuma regulējuma 
uzlabošanai. 
 
Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs un Latvijas Būvnieku asociācija 
sniedz priekšlikumus likumprojektam „Būvniecības likums”. 
 
Saldus lauksaimniecības apvienība ierosina izdarīt grozījumus Meža likumā, lai dotu iespēju 
likvidēto mežsaimniecību ēku tagadējiem īpašniekiem atpirkt valsts mežu zemi. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Publisko iepirkumu likumā”. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

4 

Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Darba 
likumā”. 
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Citi jautājumi 

 
23 

Privātpersona aicina pieņemt likumu par bezvīzu režīmu latviešiem, kas atrodas ārvalstīs. 
 
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība precizē iepriekš nosūtītos priekšlikumus saistībā ar 
dzimstības līmeņa celšanu Latvijā. 
 
Biedrība „Gustava Celmiņa centrs” aicina izdarīt Latvijas Republikas Satversmē un citos 
likumdošanas aktos grozījumus attiecībā uz Saeimas deputātu pilnvarām. 
 

 

  
II. Viedokļi  
 

71 

Par Saeimas darbu  
 

15 

Privātpersonas izsaka viedokli par Saeimas priekšsēdētāju S.Āboltiņu, Aizsardzības, iekšlietu 
un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāju A.Latkovski, deputātiem I.Griguli (ZZS), 
A.Bērziņu (PLL, Rīga), S.Dolgopolovu (SC), I.Čepāni (Vienotība), A.Brigmani (ZZS), E.Zalānu 
(PLL), L.Čigāni (Vienotība). 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Saeimas deputātiem, kuri balsoja par Valsts prezidenta 
kandidātu A.Bērziņu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Saeimas Juridiskā biroja atbildi uz iepriekš nosūtītu 
iesniegumu. 
 
Nodibinājums „Fonds-Šī pasaule kā durvis vaļā. Un es stāvu caurvējā...” izsaka viedokli par 
kristīgo mācību un aicina izveidot komisiju, kas pārbaudītu Reliģisko organizāciju likuma 
atbilstību Satversmei.  
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

6 

Privātpersona izsaka viedokli par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu un 
ģenerālprokuroru E.Kalnmeieru. 
 
Privātpersona pauž viedokli par izglītības iestāžu reformu Limbažos.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā valsts 
finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” un lūdz 
izskaidrot ar to saistītos jautājumus.  
 
Privātpersona pauž viedokli par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka 
vietnieces J.Strīķes sniegto atbildi. 
 

 

Par situāciju valstī 
 

3 

Privātpersona pauž viedokli par Latvijas okupāciju, aicina izstrādāt Dekolonizācijas likumu un 
veikt virkni pasākumu, lai novērstu okupācijas sekas Latvijā.  
 

 

Citi viedokļi 
 

47 

Latvijas Juristu biedrība un biedrība „Tēvzemes aizstāvju barikādes” pauž atbalstu V.Zatlera 
atkārtotai ievēlēšanai Valsts prezidenta amatā. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Valsts prezidenta kandidātu A.Bērziņu. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pauž viedokli par Eiro+ paktu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par krievu valodu kā otro valsts valodu un aicina no 2011.gada 
1.augusta visās valsts un pašvaldību iestādēs, sabiedriskās vietās lietot tikai latviešu valodu. 
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Privātpersona atkārtoti izsaka viedokli par iesniegumu izskatīšanas kārtību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par referendumu „Par valsts valodu valsts skolās”. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par situāciju valstī un politisko partiju apvienību „Saskaņas 
Centrs”, partiju apvienību „Par Labu Latviju” un politisko partiju apvienību „Vienotība”. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par politisko situāciju Latvijā un Valsts prezidenta vēlēšanām. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par partiju finansēšanu, sabiedrības līdzdalību, plašsaziņas 
līdzekļu darbu, kapitālsabiedrību vadību.  
 
  
III. Sūdzības 
 

81 

Par Saeimas darbu  
 

8 

Privātpersona pauž neapmierinātību ar Saeimas pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz 
likumdošanas aktiem, kas nosaka daudzdzīvokļu mājas īrnieku pienākumus. 
 
Latvijas Nekustamo īpašumu individuālo īpašnieku, darbinieku un pakalpojumu patērētāju 
biedrība „Mans mājoklis - mans cietoksnis” nav apmierināta ar atbildi uz iesniegumu, un  
iebilst pret to, ka atbildes saņēmusi no Saeimas frakcijām, nevis no Saeimas kā iestādes.  
 
Cēsu Invalīdu biedrība sūdzas par sniegto atbildi uz iesniegumu.  
 
Privātpersona sūdzas par deputāta A.Šķēles (PLL) rīcību saistībā ar ceļu satiksmes 
negadījumu. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

47 

Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācija iebilst pret grozījumiem Ministru kabineta 
noteikumos Nr.363 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes izglītības programmas, 
kuras īsteno pašvaldību izglītības iestādes”, kā arī sūdzas par Kultūrizglītības un nemateriālā 
mantojuma centra darbu. 
 
Privātpersonas sūdzas par Jēkabpils vakara vidusskolas direktori, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūru, Limbažu novada domi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, 
Preiļu novada domi, Olaines pagasta priekšsēdētāju A.Zandari, Valsts prezidenta kanceleju, 
Valsts darba inspekciju. 
 
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts sūdzas par valsts zinātnisko 
institūciju diskrimināciju publiskajos iepirkumos. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

10 

Privātpersonas sūdzas par Latvijas Republikas prokuratūru, ģenerālprokuroru Ē.Kalnmeieru,  
Rēzeknes prokuratūru, Satversmes tiesas tiesnesi V.Muižnieci, Preiļu rajona virsprokuroru 
A.Pauru. 
 

 

Citas sūdzības 
 

16 

Privātpersonas sūdzas par dzīves apstākļiem, SIA „Skrīveru saimnieks” , SIA „Baltic Taxi”, VSIA 
„NRC „Vaivari”” Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centru, uzņēmumu „Euromin holding (Cyprus) 
limited”, Rīgas 86.vidusskolu.  
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

31 

  
V. Dažādi iesniegumi 209 
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