
 
 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
 (2011.gada 1.septembris - 30.septembris) 

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 247 
    individuālie           231 
    kolektīvie                7 
    anonīmie 9 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 29 
Viedokļi 71 
Sūdzības 24 
Informācijas pieprasījumi 8 
Dažādi iesniegumi 115 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 13 
Pa pastu 204 
Pa e-pastu info@saeima.lv 27 
Pa faksu 3 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 19 
Saeimas Prezidijs 0 
Deputāti 467 
Frakcijas 23 
Komisijas 36 
Struktūrvienības 24 
  
Valoda  
Latviešu valoda 237 
Svešvalodas 10 
  
Sagatavotas atbildes 49 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  5 
  
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši:  

deputāts V.Lācis (pie frakcijām nepiederošs deputāts) 
 
 
 
 
 
 

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

skaits 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

29 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

9 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija un biedrība „Būvniecības attīstības stratēģiskā 
partnerība” pauž viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības 
nodokli”” saistībā ar „reverso” pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību būvniecībā. 
 
Biedrība „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs” un Latvijas Ārstu biedrība sniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā”. 
 
SIA „Sumata” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un 
nodevām””.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par nekustamā īpašuma nodokļa likmes aprēķinu un sniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””.  
 
Privātpersona pauž viedokli par likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikto speciālā 
nodokļa piemērošanu jūrniekiem un tās radītajām sekām. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

9 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera pauž atbalstu un sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Oficiālo publikāciju likums”. 
 
Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība aicina izdarīt grozījumus Civilprocesa likumā. 
 
Privātpersona aicina tiesību aktos paredzēt iespēju iegūt Latvijas pilsonību kā otro 
pilsonību, par to maksājot valstij nodokli.  
 
Ieslodzītais aicina izstrādāt likumu, kas regulētu ieslodzīto iespējas ārstēties no narkotisko 
vielu atkarības. 
 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 
Ieslodzītais izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” un 
lūdz sniegt tā skaidrojumu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

3 

Nacionālā arhitektūras padome un Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Teritorijas attīstības plānošanas likums”. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

7 

Vēja enerģijas asociācija, Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija un SIA 
„Enercom” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Atjaunojamās enerģijas likums”. 
 
Latvijas Universitāšu asociācija pauž viedokli par likumprojektu „Grozījumi Meža likumā”.  
 
Privātpersona aicina Meža likumā paredzēt gadījumus, kad zemnieki var iegādāties bijušās 
kūdras ieguvju teritorijas.  
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II. Viedokļi  
 

71 

Par Saeimas darbu  
 

2 

Privātpersonas izsaka viedokli par Saeimas darbu un kompensāciju piešķiršanu 10.Saeimas 
deputātiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par deputātes I.Čepānes (Vienotība) sniegto atbildi. 

Privātpersona izsaka viedokli par deputātu A.Brigmani (ZZS) un deputāti R.Kārkliņu 
(Vienotība). 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

6 

Latvijas Ārstu biedrība, Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija un Latvijas 
Patentbrīvo medikamentu asociācija izsaka viedokli par Veselības ministrijas sagatavotajiem 
grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai 
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Veselības ministrijas vēstuli. 
 
Privātpersona pauž viedokli par valsts amatpersonām un to iespējamu saistību ar organizēto 
noziedzību.  
 

 

Par situāciju valstī 
 

6 

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība izsaka viedokli par demogrāfisko situāciju Latvijā un 
sniedz priekšlikumus tās uzlabošanai.  
 
Privātpersonas pauž viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar valsts vēsturi, politisko un 
ekonomisko situāciju.  
 

 

Citi viedokļi 
 

57 

Privātpersonas izsaka viedokli par Zaļo un Zemnieku savienību, politisko partiju apvienību 
„Saskaņas Centrs”, nacionālo apvienību „Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, 
politisko partiju „Vienotība”. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par tautas nobalsošanu par 10.Saeimas atlaišanu, 11.Saeimas 
vēlēšanu norisi un rezultātiem, kā arī par iespējamo koalīcijas sastāvu un valdības 
veidošanu. 
 
Biedrība „Kultūras un atbalsta centrs - ICEJ Latvija” aicina neatbalstīt priekšlaicīgu 
Palestīnas valsts atzīšanu, kas varētu tikt apspriesta ANO Ģenerālās asamblejas samitā 
2011.gada septembrī. 
 
Privātpersonas aicina ieviest progresīvo ienākuma nodokli un mainīt Latvijas valsts iekārtu 
uz monarhiju. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus izglītības sistēmas uzlabošanai. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Rīgas Svētā Antona Romas katoļu draudzes baznīcas 
celtniecību Maskavas ielā, par likumdošanas aktiem, kas regulē ar dzīvojamo māju zemes 
nomu saistītus jautājumus, par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesībām, par pensiju 
sistēmu Latvijā. 
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III. Sūdzības 

 
24 

 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 
11 

Privātpersonas sūdzas par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru R.Vējoni, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Tiesībsarga biroju, Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūru, Rīgas domi, Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu, Dikļu pagasta padomes 
priekšsēdētāju I.Grabovsku, Ogres novada domi, Garkalnes novada domi un tās 
amatpersonām, ieslodzījuma vietu administrāciju. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

4 

Privātpersonas sūdzas par Ģenerālprokuratūru, administratīvo tiesu, Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas tiesnesi A.Mihaļčenko, prokuroru E.Bartkeviču. 
 

 

Citas sūdzības 
 

9 

Privātpersonas sūdzas par kārtību, kādā tiek iekasēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 
Igaunijas Republikas izmaksātās pensijas, par nepamatoti augsto zemes nomas maksu, 
dzīves apstākļiem, iespējamu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par SIA „Liepājas 
Pērkonīte”.  
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

8 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

115 

  
  

 

 


