
 
Latvijas Republikas Saeimas 

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

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

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 377 
    individuālie           362 
    kolektīvie                12 
    anonīmie 3 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 50 
Viedokļi 63 
Sūdzības 141 
Informācijas pieprasījumi 18 
Dažādi iesniegumi 105 
Atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi 0 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 65 
Pa pastu 280 
Pa e-pastu info@saeima.lv 30 
Pa faksu 0 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 36 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 275 
Frakcijas 33 
Komisijas 59 
Struktūrvienības 29 
  
Valoda  
Latviešu valoda 364 
Svešvalodas 13 
  
Sagatavotas atbildes 57 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  4 
  
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši: 

deputāts S.Šķesters (ZZS), 
deputāts A.Šķēle (PLL), 
deputāts V.Lācis (pie frakcijām nepiederošais deputāts). 
 

 

 
 

  
  
  

 

 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas  
priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs   
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

50 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

3 

Vidzemes Tirgotāju savienība aicina izdarīt grozījumus likumā „Par nodokļiem un nodevām”, 
lai aizliegtu skaidras naudas norēķinus vairumtirdzniecībā.  
 
Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji aicina izdarīt grozījumus likumdošanas aktos, kas regulē 
nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli zemei zem daudzdzīvokļu mājām. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

23 

Latvijas Kredītņēmēju apvienība, Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība, Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” un 
sniedz savus priekšlikumus. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija atsūtījusi priekšlikumus likumprojektam „Oficiālo 
publikāciju likums”. 
 
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa sniedz priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina rosināt Saeimas kārtības rullī izmaiņas, kas leģitimizē 
iedzīvotāju elektroniski iesniegto priekšlikumu iekļaušanu Saeimas sēžu darba kārtībā. 
 
Resursu centra sievietēm „Marta”, citu nevalstisko organizāciju un starptautiskā uzņēmuma 
„The Body Shop” pārstāvji sociālās kampaņas „Apturi bērnu un jauniešu seksa tirdzniecību!” 
ietvaros aicina izstrādāt un izdarīt Krimināllikumā grozījumus par seksuālo pakalpojumu 
pircēju sodīšanu. 
 
Rīgas Ebreju reliģiskā draudze aicina mainīt vēlēšanu iecirkņu darba laiku 11.Saeimas 
vēlēšanās. 
 
Privātpersonas aicina neatbalstīt likumprojektu „Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, 
Rīgā, atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – satiksmes mezgla rekonstrukcijai Krišjāņa 
Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā”, kā arī sniedz priekšlikumus grozījumiem 
Latvijas Republikas Satversmē. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

3 

„Sabiedrība par atklātību – Delna” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā”. 
 
Ieslodzītie izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” un 
aicina veikt izmaiņas Latvijas Sodu izpildes kodeksā saistībā ar ieslodzīto iespējām sazināties 
ar advokātiem. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

5 

Latvijas Pilsoniskā alianse, Sabiedriskās politikas centrs „Providus” izsaka viedokli par 
likumprojektu „Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā”. 
 
Latvijas Arhitektu savienība, „Sabiedrība par atklātību – Delna”, Latvijas Pašvaldību 
savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Teritorijas attīstības plānošanas likums”. 
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

11 

Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija, Latvijas Būvnieku asociācija, 
Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija, Sabiedriskās politikas centrs „Providus”, 
„Sabiedrība par atklātību – Delna”, AS „Latvenergo” sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Būvniecības likums”. 
 
Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija iesniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Aizsargjoslu likumā”. 
 
AS „Latvenergo” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Enerģētikas likumā”. 
 
Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji kritizē likumā „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju 
privatizāciju” ietvertās normas par zemes nomas maksas noteikšanu daudzdzīvokļu māju 
īpašniekiem. 
 
Privātpersona ierosina Meža likumā, iekļaut atļauju zemniekiem privatizēt kūdrājus.  
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

5 

Latvijas Psihologu apvienība un Latvijas Profesionālo psihologu biedrība sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Psihologu profesionālās darbības likums”. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par valsts pensijām””. 
 
Latvijas Pensionāru federācija piedāvā priekšlikumus izmaiņām vecuma pensijas 
aprēķināšanas kārtībā. 
 
Latvijas Celtnieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus saistībā ar ģimenes valsts pabalsta 
apmēru, pensionēšanās vecumu, pensiju indeksāciju, bezdarba jautājumiem, demogrāfijas 
un emigrācijas jautājumiem.  
 
Jelgavas krievu kultūras biedrība „Veče” aicina noteikt antifašistiskās koalīcijas veterāna 
statusu un paredzēt šiem veterāniem pabalstus un atvieglojumus.  
 

 

II. Viedokļi  
 

63 

Par Saeimas darbu  
 

6 

Privātpersonas izsaka viedokli par Saeimas darbu kopumā, par deputāti A.Barču (ZZS) 
saistībā ar nostāju pensiju un citos sociālajos jautājumos, par deputātu A.Brigmani (ZZS), 
deputātu R.Dzintaru (VL-TB/LNNK), kā arī deputātu B.Cilēviču (SC) un citiem politisko 
partiju apvienības „Saskaņas Centrs” frakcijas deputātiem. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

13 

Privātpersonas izsaka viedokli par Ministru prezidentu V.Dombrovski, Ģenerālprokuratūru, 
bijušo ģenerālprokuroru J.Maizīti, Tieslietu ministriju, tieslietu ministru A.Štokenbergu, 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pienākumu izpildītāju J.Strīķi, kā 
arī no valsts iestādēm saņemtajām atbildēm. 
 
Saldus mežniecība izsaka viedokli par Valsts meža dienesta reorganizācijas modeli un norāda 
uz iespējamām problēmām. 
 

 

Par situāciju valstī 
 

2 

Privātpersonas pauž viedokli par nepieciešamajām ekonomiskajām un politiskajām 
reformām valstī. 
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Citi viedokļi 
 

42 

Vides konsultatīvā padome pauž viedokli par Valsts meža dienesta darbību pēc tā reformas 
un lūdz sniegt atbildi pēc būtības uz Valsts konsultatīvās padomes vēstuli par Valsts meža 
dienesta iespējamo „funkcionālo un strukturālo reformu”. 
 
Latvijas Dievturu draudze izsaka viedokli par iespējamiem grozījumiem Vēlēšanu likumā -  
atsevišķu vēlēšanu iecirkņu darba laika pagarināšanu, atbalstot Rīgas ebreju reliģiskās 
draudzes pieprasījumu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par jautājumiem, kas būtu jārisina partijai „Vienotība”, par 
deokupācijas nepieciešamību Latvijā un pensiju pārrēķināšanu Latvijas pilsoņiem, kas 
okupācijas laikā strādājuši sevišķi smagos darba apstākļos, kā arī latviešu valodu. 
 
Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji pauž viedokli par noteikto zemes nomas maksu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Valsts prezidenta A.Bērziņa ievēlēšanu, bijušo Valsts 
prezidentu V.Zatleru, ārkārtas Saeimas vēlēšanām, minoritāšu, kultūras un vēstures 
jautājumiem Latvijā, Latvijas okupācijas fakta atzīšanu un kara noziegumiem, iedzīvotāju 
dēvēšanu par trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, transportlīdzekļa nodokļu atvieglojumu 
ieviešanu politiski represētām personām, attiecībām ar kaimiņiem, pensiju aprēķināšanas un 
sociālo nodokļu iemaksas sistēmu Latvijā, Iesniegumu likumu un situāciju valstī kopumā. 

 

  
III. Sūdzības 
 

141 

Par Saeimas darbu  
 

1 

Privātpersona nav apmierināta ar politisko partiju apvienības „Vienotība” frakcijas sniegto 
atbildi un lūdz tās iesniegumā minēto jautājumu izskatīt atkārtoti Mandātu, ētikas un 
iesniegumu komisijas sēdē. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

30 

Privātpersonas sūdzas par Tieslietu ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūru, Valsts ieņēmumu dienesta Cēsu nodaļu, Veselības 
norēķinu centru, Zemes dienestu, Ogres pilsētas domi, Saldus novada pašvaldības būvvaldi, 
Ķekavas novada pašvaldības Administratīvo komisiju, Rīgas reģionālās valsts darba 
inspekcijas amatpersonām, Līvānu novada domes amatpersonām.  
 
Privātpersona sūdzas par Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības pienākumu 
izpildītāja A.Kalnāja izdoto pavēli, kas paredz šo personu atbrīvot no dienesta. 
 
Ieslodzītie sūdzas par dzīves apstākļiem Rēzeknes īslaicīgās aizturēšanas izolatorā, 
Ieslodzījuma vietu pārvaldi, dzīves apstākļiem un veselības aprūpi Latvijas ieslodzījuma 
vietās.  
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 
Privātpersona sūdzas par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām 
saistībā ar operatīvā procesa un kriminālprocesa ietvaros izņemto naudas līdzekļu 
uzglabāšanu un uzskaiti. 

 

6 

Privātpersonas sūdzas par Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta sevišķi 
svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurora A.Miglāna sniegto atbildi, Rīgas pilsētas 
Vidzemes priekšpilsētas tiesnesi A.Mihaļčenko. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar aizturēšanu un turēšanu 
ieslodzījumā. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar Preiļu rajona tiesas 
lēmuma izpildi. 
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Citas sūdzības 
 

104 

Privātpersonas sūdzas par Eiropas Cilvēktiesību tiesas darbu, advokātu A.Libertu un 
apsardzes firmu ZZR saistībā ar viesnīcas „Hotel de Rome” darbības pārtraukšanu, AS 
„Latvijas Gāze”, paaugstināto zemes nomas maksu daudzdzīvokļu nama iemītniekiem un 
zemes kadastrālās vērtības kāpumu, sadzīves apstākļiem. 
 
Privātpersona kritizē tiesību aktus, kas regulē zemes uzmērīšanu. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

18 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

105 

  
VI. Atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpumi 
 

 

 

 

 


