
Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

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

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 634 
    individuālie           617 
    kolektīvie                11 
    anonīmie 6 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 72 
Viedokļi 46 
Sūdzības 398 
Informācijas pieprasījumi 27 
Dažādi iesniegumi 91 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 72 
Pa pastu 519 
Pa e-pastu info@saeima.lv 42 
Pa faksu 1 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 32 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 1379 
Frakcijas 59 
Komisijas 66 
Struktūrvienības 357 
  
Valoda  
Latviešu valoda 622 
Svešvalodas 12 
  
Sagatavotas atbildes 69 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  5 
  
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši:  

deputāte I.Čepāne (Vienotība), 
deputāts A.Loskutovs (Vienotība), 
deputāts A.Šķēle (PLL), 
deputāts V.Lācis (pie frakcijām nepiederošs deputāts), 
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija, 
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija. 
 
 

 

 

 
 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas  
priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs  

 

 
Tematika Saņemto 



 2 

iesniegumu 
skaits 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

72 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

2 

Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes reformu 
Latvijas Republikas pilsētās”” un aicina neatbalstīt tā tālāku virzību. 
 
Privātpersonas aicina izdarīt grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” un likumā 
„Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

51 

Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība, Latvijas Īrnieku apvienība un Latvijas 
denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija aicina 
neatbalstīt likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā”.  
 
Latvijas Psihiatru asociācija aicina izdarīt grozījumus likumdošanas aktos attiecībā uz tiesu 
psihiatrijas ekspertu statusu.  
 
Privātpersonas sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Civilprocesa likumā”. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus vēlēšanu sistēmas uzlabošanai.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta likumprojektus „Grozījums Latvijas Republikas 
Satversmē”, „Grozījums likumā „Par Pašvaldībām”” un „Grozījums Saeimas kārtības rullī”. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

1 

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” sniedz atzinumu likumprojektam „Grozījumi 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā” un vēlas saņemt informāciju par 
komisijas sēdēm, kurās tiks skatīts šis likumprojekts.  
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

3 

Latvijas Pašvaldību savienība norāda uz nepilnībām tiesību aktos, kas regulē administratīvo 
robežu noteikšanu jūrā, un sniedz priekšlikumus jautājuma risināšanai.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina steidzamības kārtā izdarīt grozījumus Civilprocesa 
likumā par maza apmēra prasību paātrinātu izskatīšanu un komunālo parādu segšanu 
nekustamo īpašumu izsoles gadījumā, kā arī dzīvokļu politiku regulējošos normatīvajos aktos 
precizēt komunālo maksājumu kārtošanas un pastiprināt dzīvokļu īpašnieku atbildību par 
šiem maksājumiem. 
  
SIA „Latio Namsaimnieks” aicina izdarīt grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā.  
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

3 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojekta „Zemes pārvaldības 
likums” izstrādei un likumprojektam „Būvniecības likums”. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera atbalsta Ekonomikas ministrijas priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”, kā arī sniedz savus 
priekšlikumus šim likumprojektam. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

12 

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju asociācija, Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Ķīmijas 
un farmācijas uzņēmēju asociācija, Latvijas Loģistikas asociācija, Latvijas Mašīnbūves un 
metālapstrādes rūpniecības asociācija, Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija un Latvijas 
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Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Darba 
likumā”. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija nosūta atzinumu attiecībā uz likumprojekta „Grozījumi 
Darba likumā” otro lasījumu. 
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija pauž iebildumus pret 
likumprojektu „Grozījumi Darba likumā” un izsaka vēlmi piedalīties komisijas sēdēs.  
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība un Latvijas 
Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
valsts pensijām””. 
 
Cēsu Invalīdu biedrība aicina pārskatīt pensiju indeksēšanas kritērijus.  
 
Latvijas Psihologu un psihoterapeitu asociācija pauž viedokli par likumprojektu „Psihologu 
profesionālās darbības likums”. 
  
 
II. Viedokļi  
 

46 

Par Saeimas darbu  
 

11 

Privātpersonas izsaka viedokli par deputātes I.Viņķeles (Vienotība) Saeimas ārkārtas sēdē 
teikto attiecībā uz pensiju indeksāciju, par deputāti A.Barču (ZZS), deputāti I.Griguli (ZZS), 
deputātu A.Šķēli (PLL), deputātu V.Lāci, deputāta S.Dolgopolova (SC) sniegto atbildi uz 
iesniegumu, deputātu J.Urbanoviču (SC), deputātu B.Cileviču (SC) un citiem politisko partiju 
apvienības „Saskaņas Centrs” frakcijas deputātiem. 
 
Privātpersona pauž viedokli par balsojumiem Saeimā, ievēlot amatpersonas. 
   

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

4 

Latvijas Ārstu biedrība iebilst pret grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa 
noteikumos Nr.265 „Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas 
lietvedības kārtība”.   
 
Privātpersona izsaka viedokli par latviešu valodas lietošanu Valmieras pilsētas pašvaldībā.  
 
Ieslodzītais izsaka viedokli par situāciju Latvijas ieslodzījuma vietās un aicina paplašināt 
ieslodzīto izglītošanās iespējas. 
 

 

Par situāciju valstī 
 

1 

Privātpersonas pauž viedokli par zemes īpašumu tirgošanu Latvijas nerezidentiem, kā arī 
sniedz priekšlikumus attiecībā uz zemes īpašumu tirgu un lauksaimniecības attīstības 
veicināšanu. 
  

 

Citi viedokļi 
 

30 

Privātpersona sniedz priekšlikumus reformām, kādas būtu jāveic nacionālajai apvienībai 
„Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” Ventspils 
nodaļas likvidēšanu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par politisko partiju apvienību „Vienotība” un Zaļo un 
Zemnieku savienību. 
 
Biedrība „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” izsaka viedokli par situāciju, kas radusies 
saistībā ar finansējuma piešķiršanu elektrisko ratiņkrēslu iegādei cilvēkiem ar invaliditātes 
problēmām, un aicina Labklājības ministriju papildus piešķirt 200 000 latu šā aprīkojuma 
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iegādei. 
 
Dzīvojamās mājas iemītnieki protestē pret kaimiņu smēķēšanu koplietojamās teritorijās un 
aicina mainīt likumdošanu, paredzot bargākus sodus smēķētājiem.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju uz Latvijas un Krievijas robežas un sniedz 
priekšlikumus radušās situācijas risināšanai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par iepriekš saņemtu atbildi un norāda valsts iestādes, kurās tā 
vērsusies, lai saņemtu palīdzību dažādu jautājumu risināšanā, bet nav saņēmusi atbalstu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par pensiju indeksāciju un pensiju sistēmu Latvijā kopumā, kā 
arī aicina veikt izmaiņas tajā un noteikt pensiju griestus. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par demogrāfisko situāciju un nepilsoņiem Latvijā, bezmaksas 
endoprotezēšanas nepieciešamību, situāciju valstī kopumā, Latvijas valsts karoga likumu, 
notikumiem Otrā pasaules kara laikā, Ventspils mēru A.Lembergu, fizisko audzināšanu un 
sporta attīstību, sporta pedagogiem, mazpulku kustības attīstīšanas nepieciešamību, cukura 
ražošanas nozari, LTV1 raidījumu „100.pants” un kafijas lietošanas nepieciešamību. 
 
 
III. Sūdzības 
 

398 

Par Saeimas darbu  
 

3 

Privātpersona sūdzas par Saeimas Juridiskās komisijas sniegto atbildi un aicina atzīt šo 
atbildi par neatbilstošu Satversmei, kā arī sniegt atbildi pēc būtības uz 2011.gada 13. un 
27.jūnijā nosūtītajiem iesniegumiem. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

375 

Privātpersonas sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Valsts ieņēmumu 
dienestu. 
 
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” sūdzas par Veselības norēķinu centru un citām 
iestādēm saistībā ar finansējuma piešķiršanu slimnīcu apvienības darbība nodrošināšanai. 
 
Privātpersonas sūdzas par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību daudzdzīvokļu 
māju dzīvokļu īpašniekiem. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldi, dzīves apstākļiem ieslodzījumu vietās 
Latvijā kopumā, Olaines cietuma slimnīcu, Daugavgrīvas cietuma administrāciju un dzīves 
apstākļiem tajā, Jelgavas cietuma administrāciju un dzīves apstākļiem tajā, starptautisko 
cilvēktiesību normu pārkāpumiem ieslodzījumu vietās Latvijā, veselības aprūpi ieslodzījumu 
vietās un sodu nesamērīgumu, kā arī aicina izdarīt grozījumus Latvijas Sodu izpildes 
kodeksā, Krimināllikumā un Amnestijas likumā. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

5 

Privātpersonas sūdzas par Liepājas prokuratūru saistībā ar iesniegumu neizskatīšanu, par 
tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar īres parādu un izlikšanu no dzīvokļa. 
 

 

Citas sūdzības 
 

15 

Privātpersonas sūdzas par Zaļo un Zemnieku savienības biedriem, daudzdzīvokļu mājas 
tehnisko stāvokli un piebraucamajiem ceļiem, mantojuma tiesību neievērošanu, pensijas 
apmēru, pensiju aprēķināšanas sistēmu, situāciju veselības aprūpē, zemes nomas maksas 
nesamērīgu pieaugumu, televīzijas signāla kvalitāti Carnikavas novadā, SIA „Pļavnieku nami” 
amatpersonām un to darbību, citu privātpersonu veiktajām darbībām, par dzīves 
apstākļiem, par noziedzīgu nodarījumu, dzīvokļa konfiscēšanu.   
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IV. Informācijas pieprasījumi 
 
 

27 

V. Dažādi iesniegumi 
 

91 

  

 

 


