
 
Latvijas Republikas Saeimas 

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

laika posmā no 2012.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.augustam 
 

 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 235 
    individuālie           198 
    kolektīvie                27 
    anonīmie 10 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 59 
Viedokļi 45 
Sūdzības 47 
Informācijas pieprasījumi 12 
Dažādi iesniegumi 72 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 44 
Pa pastu 156 
Pa e-pastu info@saeima.lv 33 
Pa faksu 2 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 29 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 338 
Frakcijas 25 
Komisijas 41 
Struktūrvienības 25 
  
Valoda  
Latviešu valoda 226 
Svešvalodas 9 
  
Sagatavotas atbildes 69 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  6 
  
  

 

 

 

 

 

 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas  
priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs   



 2 

Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

59 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

35 

ISO sertificēto grāmatvežu asociācija aicina likumprojektā „Eiro ieviešanas likums” precizēt 
terminu definīcijas, korektāk un saprotamāk aprakstīt eiro ieviešanas procedūras, vienkāršot 
paralēlās atspoguļošanas periodā elektroniskā kases aparāta čekos uzrādāmo informāciju, kā arī 
noteikt, ka bankās un bankomātos izsniedzamas tikai mazas nominācijas kupīras, lai atvieglotu 
iedzīvotājiem norēķināšanos tirdzniecības punktos.   
 
Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret Ministru kabineta iesniegto priekšlikumu 
likumprojektam „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” attiecībā uz sabiedriskā 
transporta regulēšanas centralizēšanu, kas paredz reģionālo vietējās nozīmes maršrutu 
administrēšanu un plānošanu nodot VSIA „Autotransporta direkcija”. 
 
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” attiecībā uz Kultūras ministrijai piešķirto 
finansējumu, un aicina paredzēt lielāku finansējuma daļu kultūras darbinieku darba samaksas 
palielinājumam. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas 
Pašvaldību savienība aicina vidējā termiņa valsts budžeta plānošanai par pamatu izmantot tos 
indikatoru mērījumus, kas jau ir noteikti Latvijas nacionālajā reformu programmā „Latvija 2030 
un ES 2020”, izvirzot atbilstošus īstermiņa un vidēja termiņa mērķus, piemēram, paredzot 
palielināt iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju, ieguldījumus pētniecībā, celt 
nodarbinātības līmeni, uzlabot augstāko izglītību, veselības aprūpi, kāpināt globālās 
konkurētspējas indeksu un tādējādi nodrošinot konsekventu virzību uz noteiktajiem 
stratēģiskajiem mērķiem. 
 
Latvijas Zinātnes padome sniedz priekšlikumus attiecībā uz finansējuma piešķiršanu zinātnes 
attīstībai 2013.gada budžetā. 

 
Latvijas Nacionālā skolotāju savienība aicina paredzēt 2013.gada budžetā 40 000 latu lielu 
finansējumu pedagoģiski sabiedriskajam mēnešrakstam „Audzinātājs” – vienīgajam izdevumam, 
kas veltīts pilsoņu valstiski patriotiskai audzināšanai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka ikviena gada valsts budžetam jābūt negrozāmam un, ja 
kāda ministrija, organizācija vai sociālā grupa vēlas saņemt lielāku finansējumu nekā budžetā 
paredzēts, tad jāuzrāda un jāpamato pārējās nozares neskarošs līdzekļu avots. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

4 

Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Civillikumā” attiecībā uz brīvprātīgā darba regulējumu un norāda, ka atsevišķas likumprojekta 
normas var sarežģīt biedrību un nodibinājumu, kā arī citu nevalstisko organizāciju darbību, 
uzliekot papildu finansiālo un administratīvo slogu. 
 
Jūrmalas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība ierosina izstrādāt likumprojektu par 
nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 31, nodošanu biedrības īpašumā. 
 
AS „Pasažieru vilciens” norāda uz problēmām saistībā ar to, ka pieaug pasažieru pārvadāšanai 
paredzēto vilcienu vagonu apkrāsošanas gadījumu skaits, un lūdz tiesību aktos attiecībā uz šo 
problēmu noteikt atbilstošu krimināltiesisko noregulējumu. 
 
Privātpersona aicina ieviest izmaiņas likumdošanas aktos saistībā ar cietumsoda piespriešanu 
cilvēkiem, kas pārkāpumu izdarījuši pirmo reizi. 
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Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 
Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) 
iebilst pret priekšlikumu no likumprojektā „Grozījumi Autortiesību likumā” minētās publisko 
izpildījumu definīcijas izslēgt pasākumus, kuru mērķis nav komerciāla labuma gūšana. 

1 

 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 

 
12 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome, 
Sabiedriskās politikas centrs „Providus” un biedrība „Passive House Latvija” sniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Ēku energoefektivitātes likums” attiecībā uz ēku kvalificēšanu 
pēc to enerģijas patēriņa, kā arī aicina noteikt nulles enerģijas ēkas definīciju. 
 
Latvijas Līzinga devēju asociācija aicina Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikt atlīdzību 
desmit procentu apmērā visiem līzinga un nomas darījumiem, kuri tiek slēgti uz termiņu, kas ir 
garāks par gadu, ja līzinga ņēmējs ir fiziskā persona. 
 
Latvijas Agronomu biedrības Balvu nodaļa lūdz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 
iestrādāt normu, kas piešķirtu nomniekam tiesības ierosināt zemes gabala nomas atsavināšanu, 
nodrošinot nomniekam pirmpirkuma tiesības.  
 
Privātpersonas aicina likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” noteikt zemes 
īpašniekiem, uz kuriem piederošajiem zemes gabaliem atrodas daudzdzīvokļu nami, 
kompensācijas mehānismu. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Pašvaldību savienība izsaka priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Farmācijas 
likumā” attiecībā uz aptiekas filiāļu atvēršanu. 
 
Privātpersona aicina pārskatīt likumā „Par dzīvojamo telpu īri” ietvertās normas, lai atrisinātu 
likumā neparedzētas situācijas, kad personai nav iespējams savā īres platībā izmitināt citu 
personu. 
 
Privātpersona ierosina pārskatīt likumdošanas aktus, kas noteic, ka bērna ģimenes pabalsts ir 8 
lati mēnesī, bet par adoptētu bērnu – 70 latu mēnesī. 
 

 

Citi jautājumi 
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SIA „Brīvā Daugava” aicina valsts līmenī finansiāli atbalstīt, piemēram, sedzot pasta piegādes 
vai drukāšanas izdevumus, reģionālās avīzes, kas tiek izdotas arī krievu valodā, tādējādi 
saliedējot sabiedrību.  

 

  
II. Viedokļi  
 

45 

Par Saeimas darbu  12 
 
Privātpersona ierosina pirms deputātu mandātu apstiprināšanas veikt deputātu anketēšanu par 
dažādiem jautājumiem un rezultātus darīt pieejamus visiem vēlētājiem.  
 
Privātpersonas izsaka viedokli par to, ka deputātam, ja viņš izstājas no ievēlētās partijas 
saraksta, viņam obligāti jāzaudē iegūtais mandāts, bet vietā jānāk nākošajam deputātam, kā arī 
deputātam mandāts jānoliek tad, ja viņš lauzis doto deputāta zvērestu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK” frakcijas darbu, aizstāvot Latvijas tautas intereses. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par deputāta V.Zatlera (ZRP) rīcību saistībā ar tam kā bijušajam 
Latvijas Valsts prezidentam izīrēto dzīvokli. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par deputātes I.Lībiņas-Egneres (RP), deputātes I.Čepānes 
(Vienotība) un deputāta N.Kabanova (SC) sniegtajām atbildēm, pauž atbalstu deputātei 
D.Reizniecei-Ozolai (ZZS) un deputātam S.Dolgopolovam (SC). 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojumu Nr.281 „Par 
rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2012. - 2013.gadā” un norāda, ka tajā nav iekļauta 
zemnieku saimniecību attīstība un lauksaimniecības produkcijas ražošana un pārstrāde. 
 
Latvijas Izglītības fonds ierosina pārskatīt Augstākās izglītības padomes izveidošanas kārtību un 
aktualizēt tās darbību, lai panāktu kvalitatīvu noteikto uzdevumu veikšanu.  
 
Privātpersona pauž viedokli par Demogrāfisko lietu padomes darbu, norādot, ka valstij tālredzīgi 
jārisina demogrāfijas jautājums, atvēlot tam atbilstošu finansējumu un izstrādājot valsts līmeņa 
deklarāciju, kas paustu valsts nostāju dzimstības veicināšanā un līdz ar to valsts nācijas 
saglabāšanā. 
 
Privātpersona kā nepamatotu vērtē pārbaudes lietā saistībā ar grāmatu „Maniaks” sagatavoto un 
tiesībsarga parakstīto atzinumu, kurā secināts, ka grāmatā, izmantojot krimināllietas materiālus 
un personas datus, pārkāptas privātpersonas B.Siliņas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. 
 
Privātpersona piedāvā savus priekšlikumus Rīgas pilsētas labiekārtošanai un rīdzinieku sociālās 
situācijas uzlabošanai. 
 

 

Par situāciju valstī 
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Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca vērš uzmanību uz kultūras vērtību zādzībām valstī, 
norādot, ka Latgales reģionā vien šogad notikušas vairākas zādzības no vecticībnieku 
dievnamiem, tāpēc ir nepieciešams ieviest vispārējas izmaiņas kultūrvērtību saglabāšanas 
politikā, veicot vērtību uzskaiti, uzstādot signalizāciju baznīcās un kontrolējot robežu un 
antikvariātus. 

 
Privātpersona uzskata, ka nepieciešams būvēt hidroelektrostaciju uz Daugavas, lai palielinātu 
elektroenerģijas ražošanas apjomus un nodrošinātu jaunas darba vietas Latvijas iedzīvotājiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka saistībā ar gaidāmo referendumu par pilsonības piešķiršanu 
nepieciešams celt nacionālo pašapziņu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par iespēju jauniešiem ar jauno mācību gadu iegūt pilnvērtīgu 
sporta izglītību. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par nodokļu politiku Latvijā, tautas skaitīšanu, referendumu 
ierosināšanas kārtību, nosoda abortus un homoseksuālismu. 

 

 
Citi viedokļi 

 

 
20 

Privātpersona izsaka viedokli par to, ka pensionāriem jāatlīdzina zaudējumus, kas viņiem radās 
laikā, kad tika mainīta valūta no rubļiem uz latiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas vēsturi un Leģionāru piemiņas dienu 16.martā un 
uzskata, ka, atzīmējot šo dienu, tiek šķelta sabiedrība. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka valsts amatpersonām jāpieprasa Krievijas atvainošanās un 
kompensācijas par Latvijas okupāciju, kā vienu no variantiem piedāvājot bezmaksas gāzes un 
naftas piegādi Latvijai 20 gadu garumā. 

 

 
Privātpersonas pauž kritisku viedokli par reklāmas apjomu televīzijas kanālos un to, ka televīzijā 
pārāk bieži tiek pārraidītas filmas, kurās redzamas seksuālās minoritātes. 

 

 
III. Sūdzības 
 

 
47 

Par Saeimas darbu  1 
 
Privātpersona sūdzas par Saeimas deputātu un Saeimas Nacionālās drošības komisijas sniegtajām 
atbildēm uz iesniegumu par tiesībaizsardzības un Valsts policijas darbu saistībā ar to, kā tika 

 



 5 

izmeklēts konflikts par nepamatotu maksājumu pieprasījumu no siltumapgādes uzņēmumiem SIA 
„Nebruk Jelgava” un SIA „Fortum Jelgava”. 
 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 
18 

Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskā konsultatīvā padome sūdzas par 
to, ka Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes mājaslapā pieejamā informācija par 
sabiedriskā medija darba grupas sēdi neatbilst sēdē nolemtajam, jo tajā nav atspoguļots 
jautājums par sabiedriskā medija lomu ģimenes stiprināšanā Latvijā, bet tā vietā ir patvaļīgi 
iekļauts priekšlikums par bērnu un jauniešu iesaisti. 
 
Privātpersona sūdzas par aizsardzības ministru A.Pabriku saistībā ar sniegto interviju laikrakstā 
„Latvijas Avīze” un uzskata, ka tā aizskārusi 3.Pasaules latgaliešu saieta dalībniekus un Latgales 
iedzīvotājus kopumā.  
 
Privātpersona sūdzas par Jūrmalas pilsētas domes darbību un uzskata, ka tā pārkāpj likumu „Par 
pašvaldībām”. 
 
Privātpersona sūdzas par Lielbritānijas policijas darbinieku rīcību saistībā ar aizturēšanu un 
mantas konfiskāciju un norāda, ka Latvijas konsule Lielbritānijā nav sniegusi visu iespējamo 
palīdzību. 
 
Privātpersona sūdzas par VAS „Privatizācijas aģentūra” saistībā ar vairākkārtēju zemes izsoļu 
organizēšanu, kuru rezultātā tai atņemta zeme. 
 
Privātpersona sūdzas par kārtību, kādā valsts iestādēs tiek izskatītas sūdzības, kas attiecas uz 
pašu iestādi vai tās darbiniekiem. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbu saistībā ar ieslodzīto pārcelšanu no 
slēgta tipa cietuma uz atklāta tipa cietumu, par to, ka Jēkabpils cietuma skola netiek 
nodrošināta ar mācību materiāliem un ieslodzījuma vietās nav nodrošināta iespēja piedalīties 
Nacionālās attīstības plāna apspriešanā, kā arī par dzīves apstākļiem un veselības aprūpi 
ieslodzījuma vietās. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par Augstākās tiesas spriedumu, kurā nav ņemta vērā notariāli apstiprināta 
citas privātpersonas liecība. 
 
Privātpersona sūdzas par Jelgavas prokuratūru saistībā ar krimināllietas uzsākšanu par, 
iespējams, nelikumīgu koku nociršanu un tās izmeklēšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas un Rīgas rajona prokuratūras darbu, izmeklējot lietu 
par konfliktu starp apsardzes firmu „Evor” un Jaunmārupes iedzīvotājiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Siguldas tiesas tiesneses V.Grebežnieces rīcību saistībā ar individuālā 
komersanta „INŽENIERU TĪKLI IT” lietu, kurā individuālajam komersantam liegts izmantot ar 
likumu piešķirtās tiesības un tiek radīti nepamatoti zaudējumi. 
 
Privātpersona sūdzas par prokuroriem G.Kaparšmiti un A.Kalniņu, kas, iespējams, nolaidīgi 
pildījuši savus pienākumus, jo nozaudēts privātpersonas pieteikums. 
 
Privātpersonas sūdzas par zvērinātu tiesu izpildītāju A.Spori saistībā ar, iespējams, patvarīgu 
nekustamo īpašumu izsoles rīkošanu un Civillietu tiesu kolēģijas lēmumu civillietā. 
 
Ieslodzītais sūdzas par Administratīvās rajona tiesas un Rēzeknes tiesas tiesneša S.Linkeviča 
darbu attiecībā uz sūdzību par dzīves apstākļiem ieslodzījuma vietā. 

 

 
Citas sūdzības 
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Ķemeru iedzīvotāju biedrība sūdzas par SIA „Ominasis Latvia” darbību saistībā ar Ķemeru 
viesnīcas apsaimniekošanu un aicina lauzt privatizācijas līgumu, jo netiek attīstīts Ķemeru 
kūrorts. 
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Privātpersona sūdzas par būvfirmu, kura, būvējot Dienvidu tilta apvedceļus, aizskārusi 
privātpersonai piederošo zemi. 
 
Privātpersona sūdzas par citas privātpersonas veiktajām darbībām, kuru rezultātā tai celta 
neslava un tā cietusi ievērojamus zaudējumus. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka ir gadiem ilgi jāstāv rindā, lai iegādātos dzirdes aparātu, un 
pauž neizpratni par to, ka likvidēts tehnisko palīglīdzekļu centrs. 
 
Privātpersona sūdzas par ārstu atzinumu par tās veselības stāvokli un uzskata, ka netiek sniegta 
visa iespējamā palīdzība tā uzlabošanai.  
  
IV. Informācijas pieprasījumi 
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V. Dažādi iesniegumi 
 

72 

 

 

 

 

 

 

 


