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Frakcijas 17 
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Valoda  
Latviešu valoda 219 
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Sagatavotas atbildes 79 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

 
39 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

4 

Latvijas Privātbanku asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Kredītiestāžu likumā” un aicina virzīt tālākai 
izskatīšanai Saeimā steidzamības kārtā grozījumus, kas tieši saistīti ar Eiropas Savienības 
direktīvas pārņemšanu. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija pauž nozares nostāju attiecībā uz likumprojektu 
„Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, iebilstot pret priekšlikumu par dubulto nodokļu uzlikšanu, 
bankas slepenās informācijas sniegšanas apjoma izmaiņām, priekšnoteikumiem, kas ir 
ievērojami, lai iegūtu ziņas par nodokļu maksātāja konta esamību un kontā veiktajiem 
darījumiem, kā arī dokumentu pieprasīšanu nodokļu pārbaudes gadījumā. 
 

 

Juridiskie jautājumi  1 
 
Ieslodzītais aicina atcelt Krimināllikuma pārejas noteikumu grozījumus, lai būtu iespējams 
samazināt soda termiņu. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

10 

Latvijas Ārstu biedrība sniedz vairākus priekšlikumus Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
grozījumiem, kuru mērķis ir radīt bērniem negatīvu attieksmi pret smēķēšanu un alkoholisko 
dzērienu lietošanu, aizliegt bērniem strādāt tādus darbus, kas tieši saistīti ar alkoholisko 
dzērienu vai tabakas izstrādājumu ražošanu, izmēģināšanu, glabāšanu, lietošanu, 
tirdzniecību vai reklāmu, kā arī izstrādāt fiziskās vardarbības definīciju, kas paredzētu arī 
to, ka smēķēšana bērna klātbūtnē ir fiziska vardarbība pret bērnu. 
 
Aviācijas veterānu nodibinājums izsaka viedokli par likumprojekta izstrādi attiecībā uz kara 
seku mazināšanu un norāda, ka likumprojekta sagatavošanu būtu nepieciešams sadalīt trijos 
posmos, proti, vispirms vienoties par pamatnostādnēm, pēc tam tās iekļaut likuma pantos 
un tad grozīt ar likumu saistītos dokumentus. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

2 

Latvijas Profesionālo aktieru apvienība iebilst pret likumprojektā „Grozījumi Autortiesību 
likumā” ietverto normu par biedrības kopsapulces sasaukšanu reizi gadā un to, ka Kultūras 
ministrija par organizācijas valdes sēžu norises laiku un datumu jāinformē vismaz nedēļu 
iepriekš, un aicina šo termiņu saīsināt līdz trim dienām. 
 
Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) 
izsaka viedokli par Kultūras ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam 
„Grozījumi Autortiesību likumā” attiecībā uz mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju uzraudzības principiem un prasībām. 

 

 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  

 

 
2 

Latvijas Darba devēju konfederācija iebilst pret likumprojektā „Par ārkārtējo situāciju un 
izņēmuma stāvokli” ietverto normu, kas noteic, ka par valsts apdraudējuma pārvarēšanu 
atbildīgās valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas ir tiesīgas veikt pasākumus 
apdraudējumu novēršanai elektroniskās informācijas telpā, kā arī ierobežot elektronisko 
sakaru tīklu darbību un elektronisko sakaru lietošanu, lai novērstu vai apturētu nacionālo 
drošību apdraudošas informācijas izplatīšanu vai propagandu, kas apdraud nacionālo drošību 
vai valsts aizsardzību. 
 
Privātpersona aicina noteikt, ka autovadītājiem, lai izvairītos no ceļu satiksmes 
negadījumiem, regulāri jāpārliek autovadītāja eksāmens.  
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Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 1 
 
Latvijas nacionālā jūrnieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” un pauž viedokli, ka nav 
pareizi dalīt ēku un būvju īpašniekus atkarībā no tā vai runa ir par daudzdzīvokļu māju vai 
māju, kurā dzīvo tikai viena vai dažas ģimenes. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

12 

SIA BALTIC OIL MANAGEMENT sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
zemes dzīlēm”” un ierosina grozīt terminus: ogļūdeņražu meklēšana, ogļūdeņražu izpēte, 
eksperimentālā ogļūdeņražu ieguve, ogļūdeņražu ieguve. 
 
Zemnieku saeima, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Latvijas 
Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija un Latvijas Zemnieku federācija sniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Medību likumā” un norāda uz problēmām ar 
savvaļas dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. Šīs problēmas rodas, veidojoties pārāk lieliem 
kolektīviem, jo tiem ir monopoltiesības uz medībām attiecīgajā reģionā vai pagasta 
teritorijā, bet rezultātā netiek ievērotas lauksaimnieku, meža īpašnieku un vietējo 
iedzīvotāju intereses. 
 
Nodibinājums „Dzīvnieku draugu fonds”, biedrība „Dzīvnieku SOS”, biedrība „Dzīvnieku 
brīvība” un dzīvnieku pansija „Ulubele” iebilst pret likumprojekta „Grozījumi Medību 
likumā” normām, kas paredz Latvijā atļaut loka un bultu izmantošanu medībās, kā arī 
klaiņojošu kaķu un suņu nonāvēšanu medību platībās. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Alkoholisko dzērienu aprites likumā”, norādot, ka ir nepieciešams regulāri vērst 
mazumtirdzniecībā iesaistīto darbinieku uzmanību uz alkoholisko dzērienu tirdzniecības 
īpašajiem nosacījumiem. 
 
AS „If P&C Insurance” Latvijas filiāle izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Elektronisko dokumentu likumā” un norāda, ka elektroniskais zīmogs būtiski samazinātu 
dokumentu aprites izmaksas un nodrošinātu operatīvāku saziņu, kā arī dotu iespēju attīstīt 
tiešsaistes automātisku datu izsniegšanu, mazinot viltojumu risku. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, ierosinot noteikt, ka publiskā iepirkuma procedūras 
netiek piemērotas gadījumos, kad citi tirgus dalībnieki nevar nodrošināt attiecīgu būvdarbu, 
piegādes vai pakalpojumu sniegšanu. 
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija atbalsta Satiksmes ministrijas 
iesniegtos priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” un norāda, ka 
stacionārā radiomonitoringa punkta izveidošanas gadījumā pietiktu ar to, ka informācija tiek 
publicēta oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, taču papildu šim regulējumam aicina 
noteikt, ka tā būtu publicējama arī pašvaldības mājaslapā internetā, pašvaldības 
informatīvajā izdevumā vai pašvaldības izdotā laikrakstā. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Tranzīta biznesa asociācija sniedz 
priekšlikumus zaļās enerģijas atbalsta politikas pārskatīšanai, saistībā ar emisijas kvotu 
apjomu, Eiropas fondu finansējumu un citiem instrumentiem. 
 
Privātpersona sniedz ierosinājumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par zemes reformu 
Latvijas Republikas pilsētās””, aicinot noteikt, ka dzīvokļa īpašnieks maksā pašvaldībai 
izlīdzinātu nekustamā īpašuma nodokli par zemi un izlīdzinātu zemes nomas maksu, ko tālāk 
pašvaldība proporcionāli izmaksā zemes īpašniekam. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

6 

Sabiedriskā bezpeļņas organizācija „Hepatīta biedrība” aicina mainīt medikamentu 
kompensēšanas kārtību, palielinot C vīrushepatīta ārstēšanai nepieciešamo medikamentu 
kompensāciju no 75 līdz 100 procentiem. (13 600 paraksti) 
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Latvijas Universitātes Atturības un veselības izglītības veicināšanas aģentūra aicina noteikt, 
ka alkoholiskos dzērienus lietot un iegādāties drīkst tikai no 21 gada vecuma. 
 
Latvijas Senioru alianse sniedz vairākus priekšlikumus saistībā ar vecuma pensijām, lai 
uzlabotu pensionāru finansiālo situāciju, kā arī aicina indeksēt pensijas. 
 
Citi jautājumi 1 
 
Aizsargu organizācija aicina to piesaistīt policijai kā palīgspēku. 

 

  
II. Viedokļi  
 

67 

Par Saeimas darbu  
 

8 

VSIA „Dailes teātris” izsaka pateicību frakcijai „Vienotība”, Reformu partijas frakcijai, 
politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” frakcijai un Zaļo un Zemnieku savienības 
frakcijai par atbalstu priekšlikumam likumprojektā „Par valsts budžetu 2013.gadam” iekļaut 
papildu finansējumu teātrim. 
 
„Daugavas Vanagu Latvijā” Liepājas nodaļa izsaka viedokli par deputāta Dz.Ābiķa 
(Vienotība) izteikumiem laikrakstā „Latvijas Avīze” saistībā ar leģionāriem un norāda, ka 
deputāts, kuram ir šāda nostāja, nevar atrasties nacionāli noskaņotu deputātu rindās. 
 
Ieslodzītais izsaka pateicību par vēstuli, ko saņēmis no deputāta R.Dzintara (VL! – TB/LNNK) 
un norāda, ka Nacionālajai apvienībai „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” būtu 
vairāk jārisina ar situāciju Latvijas cietumos saistītie jautājumi. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

19 

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par Ministru kabineta atbildi uz Saeimas Valsts 
pārvaldes un pašvaldības komisijas vēstuli saistībā ar likumu „Par nekustamā īpašuma 
nodokli”, norādot, ka nav sniegta konkrēta informācija par to, kā tiks veikta nekustamā 
īpašuma nodokļa prognozēšana. 
 
Sabiedriskā bezpeļņas organizācija „Hepatīta biedrība” aicina rast iespēju klātienē tikties ar 
biedrības pārstāvjiem un pārrunāt Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta 
izstrādātās izmaiņas kompensējamo medikamentu vispārējā kārtībā, kā arī atbalstīt 
biedrības iniciatīvu, kuras rezultātā būtu jāpanāk, lai valsts C vīrushepatīta ārstēšanu 
kompensē 100 procentu apmērā, kā tas ir citās Eiropas Savienības valstīs. 
 
Vairākas skolas norāda uz problēmām saistībā ar Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija 
noteikumiem Nr.384 „Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi”, kuri 
reglamentē valsts valodas lietošanu novadu un valsts olimpiādēs, un aicina nodrošināt 
skolēniem iespēju saņemt olimpiāžu uzdevumus un tos izpildīt divās valodās, proti, latviešu 
valodā un valodā, kurā tiek apgūts priekšmets. 
 
Valmieras politiski represēto biedrība pauž atbalstu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 
novēršanas komisijas sagatavotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra 
noteikumos Nr.124 „Personu apliecinošo dokumentu noteikumi”, kuri paredz, ka pēc 
personas vēlēšanās Latvijas pasē tiek norādīta tautība. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Krimuldas novada pašvaldību, kura, pēc šīs 
privātpersonas domām, noteikusi pārāk augstu maksu par atļauju tirgoties tirdzniecības 
vietā Turaidas stāvlaukumā. 

 

 
Par situāciju valstī 

 
7 

 
Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija 
norāda, ka denacionalizēto namu īrniekiem noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa 
kompensācijas maksājums ir netaisnīgs. 
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Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts izsaka viedokli par Latvijas pievienošanos 
Eiropas monetārajai sistēmai un norāda, ka tādā gadījumā, ja netiks mainīts Māstrihtas 
kritērijs attiecībā uz inflācijas tempa ierobežojumu, Latvija būtiski atpaliks no attīstītajām 
Eiropas Savienības valstīm. 
 
Privātpersonas aicina deputātus neatbalstīt euro ieviešanu Latvijā, kā arī novērst tautas 
emigrēšanu. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Latvijas iedzīvotāju izturēšanos pret Latvijas valsts 
karogu, kā arī uzskata, ka Latvijas iedzīvotāju labklājības līmenis ir zems. 
 
Privātpersona aicina Latviju atbrīvoties no Eiropas ietekmes, iesaka ierīkot tirdzniecības 
vietas, kas būtu paredzētas tikai Latvijas zemnieku ražojumu pārdošanai, tādā veidā 
atbalstot Latvijas zemniekus. 
 
Citi viedokļi 

 

 
33 

Rīgas Juridiskās augstskolas studentu asociācija un Rīgas Ekonomikas augstskolas studentu 
asociācija iebilst pret Latvijas Studentu apvienības prezidenta E.Ratnieka kandidatūru 
Augstākās izglītības padomes locekļa amatam un uzskata, ka E.Ratnieks nav politiski 
neatkarīgs un darbojas savu, nevis studentu interešu vārdā. 
 
Latvijas Dziesmu svētku Goda virsdiriģents G.Kokars aicina partiju „Vienotība” un Nacionālo 
apvienību „Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK” apvienoties Rīgas pašvaldības 
vēlēšanās un par mēra kandidātu izvirzīt bijušo kultūras ministru I.Dālderi. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Reformu partiju, kas nav īstenojusi solītās reformas, kā arī 
uzskata, ka partijai vajadzēja veidot koalīciju ar politisko partiju apvienību „Saskaņas 
Centrs”, nevis partiju „Vienotība”. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka prezidentam pēc pilnvaru beigām nav nepieciešamas 
privilēģijas, kādu nav ne Ministru prezidentam, ne Saeimas priekšsēdētājam. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par krievvalodīgajiem, par latviešu un krievu valodas statusu 
valstī, kā arī uzskata, ka krievvalodīgo integrācija Latvijā nav iespējama. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par alkohola kaitīgo ietekmi, par dzīves apstākļiem un to, ka 
Bauskā ir apgrūtinātas iespējas apmainīt gāzes balonu. 

 

  
III. Sūdzības 
 

29 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

10 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sūdzas par izglītības un zinātnes ministra 
R.Ķīļa vēstulē paustajiem apgalvojumiem, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
un četri citu organizāciju virzītie Augstākās izglītības padomes locekļu kandidāti nav 
atbalstāmi, un norāda, ka ministrs nav minējis konkrētus, argumentētus, motivētus un 
izsvērtus iemeslus šādiem apgalvojumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi saistībā ar to, ka pārvalde 
noraidījusi pieprasījumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Tukuma novada domes lēmumiem, kas paredz, ka privātpersonai 
kā politiski represētajai personai netiek piešķirts finansiāls atbalsts no Eiropas atbalsta 
fonda, kas paredzēts tieši politiski represēto personu pabalstiem.  
 
Privātpersona pauž sašutumu par to, ka, neņemot vērā iedzīvotāju protestus, ir slēgts 
rentabls maršruts Meņģele - Madliena - Rīga. 
 
Ieslodzītais sūdzas par to, ka Olaines cietumā apmācības kursi notiek krievu valodā. 
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Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 4 
 
Privātpersona sūdzas par Satversmes tiesu saistībā ar to, ka vienas darba dienas laikā, kā 
paredz Ministru kabineta noteikumi, tā nav saņēmusi apstiprinājumu par elektroniski 
parakstītu dokumentu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Kurzemes rajona tiesas tiesneses V.Vjateres lēmumu atstāt 
bez izskatīšanas iesniegto apelācijas sūdzību. 
 
Ieslodzītais sūdzas par valsts amatpersonu un tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar 
soda termiņa pagarināšanu un lūdz šo problēmu risināt. 
 

 

Citas sūdzības 
 

15 

Privātpersonas sūdzas par SIA „Lattelecom” sniegtajiem pakalpojumiem un vienošanās 
pārkāpumiem, nekvalitatīviem interaktīvās televīzijas pakalpojumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par televīzijas operatoriem SIA „Lattelecom” un SIA IZZI saistībā ar to, 
ka šo operatoru nodrošinātie raidījumi tiek raidīti krievu valodā un norāda, ka tādējādi 
traucēta krievvalodīgo integrācija Latvijā. 
 
Privātpersona sūdzas par AS „Latvenergo” saistībā ar to, ka uzņēmums nav sniedzis atbildes 
uz iesniegumos uzdotajiem jautājumiem par elektroenerģijas patēriņu, tā uzskaiti, tarifiem 
un apmaksu. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka lauku teritorijās bieži pārtrūkst elektroapgāde, nav sakaru, 
informācijas, rodas zaudējumi saimnieciskajā darbībā, kā arī neērtības un morāls kaitējums 
privātajā dzīvē, īpaši bērniem un skolēniem, tāpēc aicina risināt šo problēmu, sakārtojot 
elektrolīniju aizsargjoslas. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīves apstākļiem un norāda, ka tai kā invalīdei nav iespējams 
dabūt darbu, darba devēji to diskriminē un rezultātā trūkst iztikas līdzekļu. 
 
Privātpersona sūdzas par radušos situāciju, kuras rezultātā uzlikts arests tās automašīnai, 
par kara veterānu dzīves apstākļiem, par negodīgu namu apsaimniekotāju rīcību. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

25 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

63 
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