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Saņemti iesniegumi          
kopskaitā 198 
    individuālie           187 
    kolektīvie                9 
    anonīmie 2 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 49 
Viedokļi 35 
Sūdzības 29 
Informācijas pieprasījumi 19 
Dažādi iesniegumi 66 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 35 
Pa pastu 138 
Pa e-pastu info@saeima.lv 22 
Pa faksu 3 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 20 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 310 
Frakcijas 52 
Komisijas 34 
Struktūrvienības 20 
  
Valoda  
Latviešu valoda 193 
Svešvalodas 5 
  
Sagatavotas atbildes 78 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  2 
  
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši: 
politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs” frakcija 
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija 

 

 

 

 

 

 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas  
priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs   
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Tematika 

Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 49 
  
Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

3 

Barikopēdijas fonds aicina iniciēt jautājumu par daļēja barikopēdijas finansējuma 
iekļaušanu valsts budžetā. 
 
Privātpersona aicina noteikt likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” zemes 
īpašniekiem, uz kuriem piederošajiem zemesgabaliem atrodas daudzdzīvokļu nami, 
paredzētu kompensācijas mehānismu. 
 
Privātpersona ierosina pārskatīt normatīvo aktu regulējumu par nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, ņemot vērā esošās 
īpašuma infrastruktūras un īpašuma objektu faktiskās izmantojamības ietekmi uz nekustamā 
īpašuma kadastrālo vērtību un izvērtējot iespēju veikt nekustamā īpašuma nodokļa 
pārrēķinu vai izmaksāt kompensāciju par īpašumiem bez infrastruktūras nodrošinājuma. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

12 

Latvijas Sociālo reformu biedrība aicina likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu 
ierosināšanu”, atjaunot 1922.gada jūnijā pieņemto kārtību, proti, noteikt, ka likumu 
iniciatīvas iesniedz viens tūkstotis vēlētāju un Centrālā vēlēšanu komisija atklāj parakstu 
vākšanu. Tāpat privātpersona aicina atstāt negrozītu līdzšinējo kārtību, atbilstoši kurai 
desmit tūkstoši pilsoņu var iesniegt likuma iniciatīvu Centrālajai vēlēšanu komisijai, ja nav 
iespējama 1922.gada likumā noteiktās kārtības atjaunošana. 
 
Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda”” izsaka viedokli par 
likumprojektiem „Grozījumi Civilprocesa likumā” un „Grozījumi Civillikumā” attiecībā uz 
rīcībspējas institūta regulējumu. 
 
Privātpersona ierosina pārtraukt likumprojekta „Dalītā īpašuma likums” izstrādi, jo tas 
paredz daudzdzīvokļu māju īpašniekiem tiesības izpirkt zemi zem mājām bez zemes 
īpašnieku piekrišanas. 
 
Privātpersona aicina izstrādāt likumprojektu „Likums par zvēresta laušanu”, kas noteiktu 
kārtību, kādā par tā nepildīšanu prokurori un tiesneši atceļami no amata. 
 
Privātpersonas sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Pilsonības likumā” attiecībā 
uz īpašumu pārdošanu nepilsoņiem un pilsonības piešķiršanu nepilsoņu bērniem. 
  

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

9 

Apvienība pret nacismu aicina izdarīt grozījumus likumā „Par svētku, atceres un 
atzīmējamām dienām”, nosakot 1.jūliju par Latvijas Republikas nacistiskās okupācijas 
dienu.  
 
SIA „Baltcom”, SIA IZZI un SIA „Lattelecom” iebilst pret likumprojektu „Grozījumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” attiecībā uz „must carry” principa ieviešanu un to, 
ka jau ar 2013.gada 1.janvāra no televīzijas skatītājiem tiktu prasīta samaksa par iespēju 
skatīties starptautiskā mediju koncerna MTG veidotās televīzijas programmas TV3 un LNT. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

2 

Privātpersona aicina izveidot policijas privāto biedrību, tādējādi ļaujot cilvēkiem risināt 
viņu drošības problēmas, kā arī policistiem rast papildu darba iespējas. 
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 

 
16 

Sabiedrības iniciatīvas grupa iesniedz likumprojektu „Universālā pakalpojuma 
elektroenerģijas apgādē likums” un aicina to izvērtēt, kā arī norāda, ka no sabiedrisko 
pakalpojumu pieejamības ir tieši atkarīga cilvēku dzīves kvalitāte. 
 
SIA „Lortex” aicina nepieļaut jaunu dalīto nekustamo īpašumu veidošanos, kā arī 
pārskatāmā periodā panākt, lai šādu Civillikumam neatbilstošu nekustamo īpašumu 
pastāvēšana vairs nebūtu iespējama. 
 
Vairāku daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji norāda uz problēmām ar dalītā īpašuma tiesisko 
regulējumu un uzskata, ka tiek pārkāpti samērīguma, vienlīdzības un taisnīguma principi, 
tāpēc aicina zemi zem daudzdzīvokļu namiem atsavināt zemes īpašniekiem un bez maksas 
atdot dzīvokļu īpašniekiem, bet zemes īpašniekiem izmaksāt kompensāciju vai piedāvāt citu 
zemi. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

7 

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija sniedz ierosinājumus likumprojektam 
„Grozījumi Farmācijas likumā” saistībā ar zāļu ražotāju, zāļu reģistrācijas apliecības 
turētāju vai to pilnvaroto pārstāvju tiesībām saņemt informāciju par zāļu realizācijas 
datiem, lai varētu veikt zāļu ražošanas un pieejamības plānošanu Latvijas tirgum.  
 
AS „Olainfarm” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Farmācijas likumā” 
attiecībā uz aktīvo vielu importētāju, ražotāju un izplatītāju darbības reģistrēšanas kārtību. 
 
Latvijas Ārstu biedrība aicina 2013.gada budžetā palielināt Latvijā finansējumu onkoloģisko 
ķīmijterapijas medikamentu apmaksai, jo onkoloģiskās slimības ir viens no galvenajiem 
mirstības iemesliem un onkoloģiski slimu pacientu skaits ik gadu turpina pieaugt. 
 
Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” attiecībā uz kapitālsabiedrību piesaisti 
nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz sociālos pakalpojumus. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
likumā „Par valsts pensijām”” attiecībā uz pensionēšanās vecuma paaugstināšanu, paredzot, 
ka cilvēkiem, kuri strādājuši kaitīgos un sevišķi kaitīgos apstākļos, jānosaka mazāks 
pensionēšanās vecums. 
 
Privātpersona aicina veikt pensiju indeksāciju, sākot ar 2013.gadu. 

 

  
II. Viedokļi  
 

35 

Par Saeimas darbu  
 

5 

Biedrība „Enerģija tautai” aicina Saeimas deputātus atteikties no Latvijas dalības Visaginas 
atomelektrostacijas projektā. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Saeimas darbu, risinot jautājumus par mātes un 
bērna tiesībām uz dzīvību abortu kontekstā. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Saeimas pieņemtajiem lēmumiem, kas skar gan 
īpašumu tirdzniecību, gan situāciju ražošanas nozarē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka vairākas valsts iestādes, arī Saeima, uz 
iesniegumiem neatbild pēc būtības, bet sniedz standartizētu atbildi: iesniegums pārsūtīts 
citai iestādei vai nodots zināšanai. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

9 

Aptieku īpašnieku asociācija aicina grozīt normatīvos aktus par veterināro zāļu izplatīšanu  



 4 

aptiekās, novēršot tādu situāciju, ka farmaceits bez augstākās izglītības nav tiesīgs pārdot 
dzīvniekiem paredzētās zāles, un konkrēti grozīt Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra 
noteikumus Nr.758 „Kārtība, kādā izsniedz, anulē un pagarina derīguma termiņu 
sertifikātam veterināro zāļu izplatīšanai un reģistrē sertificēto personu”. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par sociālā dienesta darbu sociālās aprūpes jomā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Bauskas novada pašvaldību saistībā ar palīdzības sniegšanu. 
 
Citi viedokļi 

 
21 

Profesionāļu solidaritātes biedrības, kas pārstāv patērētāju un īrnieku tiesības norāda, uz 
problēmām saistībā ar banku un to meitas uzņēmumu tiesībām izlikt no mājām īrniekus bez 
tiesas lēmuma. 
 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa izsaka viedokli par 
Latvijas Zinātnes padomes lēmumu par finansējuma sadalījumu starp zinātņu nozarēm, jo 
tas neatbilst labas pārvaldības principiem un diskriminē pret humanitārās un sociālās 
zinātnes.  
 
Latvijas Republikas Zemessardzes veterānu apvienība norāda uz problēmām saistībā ar 
jauniešu fizisko sagatavotību, kas ir pārāk vāja, un neapmierinošo patriotiskās audzināšanas 
darbu skolās.  
 
Privātpersona pauž neizpratni par to, ka nepieciešami papildu saskaņojumi bērnu nometnes 
organizēšanai, ja tā bāzēta izglītības iestādē, kuras darbība jau saskaņota ar konkrētajām 
institūcijām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par TNS Latvia veikto aptauju, kuras mērķis ir noskaidrot 
Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju viedokli par ebreju kopienai atsavināto sabiedrisko 
īpašumu. Autors norāda, ka jautājumi nav pareizi formulēti un šī aptauja var nodarīt 
ļaunumu Latvijas sabiedrībai un ekonomikai. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Latvijā tirgoto alu – spirta garša, stiprā alkohola 
procents pārāk augsts – un uzskata, ka tas var apdraudēt veselību.  

 

  
III. Sūdzības 
 

29 

Par Saeimas darbu  
 

1 

Latvijas Sociālo reformu biedrība norāda, ka Saeimas 26.jūlija ārkārtas sēde tika sasaukta 
pārāk ātri pēc Saeimas Prezidija 23.jūlija lēmuma, tādējādi iedzīvotājiem nebija laika 
tikties ar deputātiem un paust savu nostāju sēdē izskatāmajos jautājumos.  
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

11 

Privātpersona sūdzas par to, ka pašvaldības var patvaļīgi aprēķināt un noteikt nekustamā 
īpašuma nodokli savas teritorijas iedzīvotājiem. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka Jelgavas pilsētas domes institūcijas liek maksāt nodokļus, 
bet neievēro tiesiskuma un taisnīguma principus sadzīves apstākļu nodrošināšanā. 
 
Ieslodzītais sūdzas par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu atcelt repatrianta 
statusu un anulēt pastāvīgo uzturēšanās atļauju. 
 
Ieslodzītie sūdzas par dzīves apstākļiem cietumos, jo netiek nodrošināta pilnvērtīga 
ēdināšana, medicīniskā aprūpe, iespējas regulāri sazināties ar tuviniekiem un izglītoties.  
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 4 
  
SIA RAUTA sūdzas par prokuratūras un Valsts policijas darbinieku rīcību krimināllietas 
izmeklēšanā un uzskata, ka tiek aizskartas SIA RAUTA un tās pārstāvju intereses. 
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Privātpersona sūdzas par tiesu izpildītāja rīcību saistībā ar parāda piedziņu. 
 
Privātpersonas sūdzas par Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu attieksmi pret iedzīvotāju 
problēmām un konkrēti min problēmas saistībā ar administratīvo tiesu darbu un spriedumu 
izpildi. 
 
Citas sūdzības 

 
13 

Latvijas Handbola federācija sūdzas par Murjāņu sporta ģimnāzijas direktora rīcību un 
norāda uz patvaļību ģimnāzijas darba organizēšanā. 
 
AS „Reverta” sūdzas par hipotekārā kredīta parādnieku prettiesiskajām darbībām, kas kavē 
valsts ieguldīto līdzekļu atgūšanu, un aicina sakārtot likumdošanas aktus, lai novērstu 
pretlikumīgu darbību iespējamību. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka invalīdiem ar gaitas un statikas traucējumiem iegādāties 
ortopēdiskos apavus iespējams vienu reizi trīs gados. 
 
Privātpersona sūdzas par ārstu rīcību, kuras rezultātā radušies zaudējumi, jo arodslimība 
nav savlaicīgi konstatēta. 
 
Privātpersona sūdzas par patvarīgu izlikšanu no dzīvojamās telpas bez tiesas lēmuma un 
uzskata, ka tādējādi notiek valstij piederošo līdzekļu izšķērdēšana. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

19 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

66 

 

 


