
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2013.gada 1.augusta līdz 2013.gada 31.augustam 

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 1259 
    individuālie           595 
    kolektīvie                661 
    anonīmie 3 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 680 
Viedokļi 57 
Sūdzības 30 
Informācijas pieprasījumi 12 
Dažādi iesniegumi 486 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 113 
Pa pastu 465 
Pa e-pastu info@saeima.lv 677 
No portāla www.latvija.lv 4 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 24 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 1406 
Frakcijas 13 
Komisijas 32 
Struktūrvienības 16 
  
Valoda  
Latviešu valoda 1015 
Svešvalodas 244 
  
Sagatavotas atbildes 70 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  6 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

680 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

18 

Latvijas Tirgotāju asociācija aicina izdarīt Euro ieviešanas likumā grozījumus, kuru mērķis 
būtu samazināt tirdzniecības nozarē paredzamās izmaksas. 
 
Sabiedriskā bezpeļņas organizācija „Hepatīta biedrība” aicina rast iespēju atkārtoti izskatīt 
tās iniciatīvu par hepatīta C ārstēšanai nepieciešamo medikamentu kompensēšanu no valsts 
budžeta 100 procentu apmērā. 
 
Futbola klubs „Jelgava” lūdz rast iespēju to atbalstīt, iekļaujot 2014.gada valsts budžeta 
projektā finansējumu 40 tūkstošu latu apmērā, lai nodrošinātu pēc iespējas labākus treniņu 
apstākļus un klubs varētu veiksmīgi startēt Latvijas Futbola federācijas rīkotajā Latvijas 
futbola virslīgas čempionātā un Latvijas Kausa izcīņā. 
 
Hokeja klubs „Zemgale/JLSS” lūdz 2014.gada valsts budžetā paredzēt 50 tūkstošus latu tā 
attīstībai.  
 
SIA „Studija F.O.R.M.A.” aicina iekļaut 2014.gada valsts budžetā finansējumu spēlfilmas 
„Dvēseļu putenis” ražošanas sagatavošanai un filmēšanas uzsākšanai. 
 
Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija aicina 2013.gada valsts 
budžeta grozījumos iekļaut finansējumu, kas ļautu segt tās parādu par siltumapgādi. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

5 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Civillikumā” 
attiecībā uz apbūves tiesību regulējumu un aicina noteikt, ka apbūves tiesību regulējums 
neattiecas uz būvniecību ielu sarkano līniju robežās. 
 
Zemes reformas komiteja pauž atbalstu Tieslietu ministrijas iesniegtajam likumprojektam 
„Grozījumi Civillikumā” un aicina likumprojektā precīzāk noteikt subjektu, kuram pēc 
apbūves tiesību nodibināšanas piekrīt gaisa telpas un zemes dzīļu valdījums. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā 
stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”” un norāda, ka grozījumi būtiski reformē līgumsoda 
tiesisko regulējumu, piemērojamos procentus, kā arī parāda dzēšanas kārtību. 
 

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera iebilst pret Tieslietu ministrijas 
sagatavotajiem priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi likumā „Par atjaunotā Latvijas 
Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas 
kārtību”” un vērš uzmanību uz to, ka pirms minēto grozījumu tālākvirzības pamatoti 
jāizvērtē to ietekme uz komercdarbību. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Biedrība „Antidemokrātiskās varas upuri” izsaka viedokli par likumprojektu „Par Latvijas un 
PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs laika posmā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1991.gada 
21.augustam nepamatoti ievietotajām personām” un uzskata, ka šis likumprojekts ir 
prettiesisks un neatbilst cilvēktiesībām.  
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

7 

AS „Latvenergo” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likumā” un norāda, ka tiešo norēķinu piemērošana dzīvojamās mājas koplietošanas 
vajadzībām piegādātās elektroenerģijas pakalpojumiem radīs dzīvojamās mājas īpašniekiem 
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papildu izmaksas, jo katram dzīvokļa īpašniekam būs jānodrošina individuāla rēķinu 
sagatavošana un izsūtīšana. 
 
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija kopā ar citām nozaru asociācijām un uzņēmumiem 
izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā” 
attiecībā uz regulējumu, kas noteic, ka mājas iedzīvotāji norēķinās ar pakalpojuma 
sniedzējiem tieši, un norāda, ka šie grozījumi neveicinās pašreizējo debitoru parādu 
samazināšanos, nepalīdzēs atrisināt parādu rašanās problēmu un neuzlabos maksājumu 
disciplīnu, bet, tieši pretēji, var novest pie maksājumu disciplīnas pasliktināšanās un 
debitoru parāda pieauguma. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas likumā” attiecībā uz tiešajiem norēķiniem ar pakalpojumu sniedzējiem 
un norāda, ka māju pārvaldīšanas kvalitāte uzlabojama nevis automātiski mainot katrā 
pašvaldībā funkcionējošo norēķinu sistēmu, bet gan tikai gadījumos, kad par to lēmusi 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kas iepazinusies arī ar visām šajā sakarā paredzamajām 
pārmaiņām.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likumā” un pauž atbalstu priekšlikumiem izslēgt norīkotā pārvaldnieka 
darbības regulējumu, jo praksē neviena pašvaldība šādu institūciju nav izveidojusi, kā arī 
aicina atkārtoti izvērtēt, vai grozījumi, kas paredz tiešos norēķinus ar pakalpojumu 
sniedzēju, tiešām ir nepieciešami un lietderīgi, jo tie pēc būtības nerisina jautājumu par 
parādu samazināšanu. 
 
Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā”, norādot, ka neatbalsta 
tā tālākvirzību, ja netiek ņemti vērā sniegtie priekšlikumi attiecībā uz parādu piedziņas 
procedūru, komunālo maksājumu kārtošanas izmaksām un citiem jautājumiem.  
 
Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Dzirciema 71” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā”, norādot, ka ir būtiski noteikt taisnīgus principus 
sadarbībai māju pārvaldīšanas jautājumos.  
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība iebilst pret Ekonomikas ministrijas 
sagatavotajiem grozījumiem Likumā par ostām, kuri paredz aplikt ostas ar papildu 
nodokļiem (nodevām), un norāda, ka tādējādi tiktu mazināta attiecīgās nozares uzņēmumu 
konkurētspēja un uzņēmumi būtu spiesti paaugstināt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. 
 

 

Privātpersona izsaka kritisku viedokli par nesamērīgo kadastrālo vērtību, kas privātajiem 
zemes īpašumiem noteikta likumos „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” un 
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 

 
 
 
 

645 

Privātpersona pauž atbalstu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ierosinātajai vēstuļu 
akcijai, kuras gaitā tiktu aicināts saglabāt Darba likumā noteikto piemaksu par virsstundu 
darbu 100 procentu apmērā, noteikt darba devējiem, ja tie vēlas atbrīvot no darba 
arodbiedrības biedru, obligātu pienākumu saskaņot šo jautājumu ar arodbiedrību, kā arī 
nodrošināt arodbiedrību tiesības savu darbību noteikt ar statūtiem. (645 paraksti) 
 

 

Citi jautājumi 
 

2 

Privātpersonas aicina sakārtot likumdošanas aktus un steidzamības kārtā pieņemt likumu, 
kas liegtu Latvijas zemi pārdot ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām. 
 
Ieslodzītais aicina izdarīt grozījumus likumā „Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta 
maiņu”, nosakot, ka vārdu var mainīt arī atbilstoši reliģiskajai pārliecībai. 
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II. Viedokļi  
 

57 

Par Saeimas darbu  
 

2 

Privātpersona izsaka viedokli par Saeimas Juridiskā biroja sniegtajām atbildēm un uzskata, 
ka tās nav sniegtas pēc būtības. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 
sniegto atbildi, kurā komisija apliecina savu piekrišanu ģenerālprokurora lēmumam. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

6 

Latvijas Studentu apvienība pauž bažas par Izglītības un zinātnes ministrijas nostāju saistībā 
ar nacionālās aģentūras izveidi studiju akreditēšanas procesam. 
 
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība izsaka viedokli par to, ka Kultūras ministrija noraidījusi 
lūgumu piešķirt papildu līdzekļus muzeja šā gada izdevumu segšanai un aicina valdību pēc 
būtības noregulēt jautājumu par Latvijas Okupācijas muzeja likumā paredzēto valsts 
dotāciju vismaz 25 procentu apmērā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par veselības ministres I.Circenes un valsts sekretāra R.Muciņa 
darbu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas valdības rīcību saistībā ar Latvijas īpašumu 
pārdošanu Krievijai. 
 

 

Par situāciju valstī 
 

35 

Sarkandaugavas attīstības biedrība pauž atbalstu iecerei aplikt ostas ar nodokli un vienlaikus 
norāda, ka ienākumus vajadzētu novirzīt vides aizsardzības jautājumu risināšanai.  
 
Medicīnas iestāžu biedrība izsaka viedokli par pacientu iemaksām Latvijas slimnīcās, norāda, 
ka salīdzinājumā ar kaimiņvalstu slimnīcās noteiktajām pacientu iemaksām tās ir pārāk 
lielas, un aicina 2014.gadā noteikt, ka pacienta iemaksa par vienu slimnīcā pavadīto dienu 
nedrīkst būt lielāka par 5 eiro. 
 
AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” pauž uzskatu, ka nav sakārtoti likumdošanas akti attiecībā 
uz tranzīta maksājumiem, it īpaši saistībā ar mājas pārvaldīšanu un maksātnespējas 
procedūru. 
 
Nodibinājums „Alternatīvais aprūpes centrs „Žēlsirdības māja”” izsaka viedokli par invalīdu 
situāciju Latvijā. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par pensiju sistēmu Latvijā un aicina 2013. un 2014.gadā 
palielināt 2011. un 2012.gadā samazinātās pensijas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par ebreju īpašumu restitūciju Latvijā. 
 

 

Citi viedokļi 
 

14 

Privātpersona izsaka viedokli par Ķemeru sanatorijas izsoli un norāda, ka sanatorijai jāpaliek 
latviešu īpašumā.  
 
Privātpersona brīdina, ka pastāvīgās uzturēšanās atļaujas izsniegšana par nekustamā 
īpašuma iegādi Latvijā var novest pie kriminālām darbībām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par elektroenerģijas augstajām izmaksām un pieejamību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par personu izdošanu citām valstīm kriminālsodīšanai. 
 
Privātpersonas pauž uzskatu, ka Latvijā vajadzētu aizliegt homoseksuālisma propagandu. 
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Privātpersona aicina cilvēka orgānu tirdzniecību, pedofiliju un seksuālu izmantošanu 
apkarot, piemērojot bargākus sodus un aizliedzot rādīt filmas ar seksuālas izmantošanas un 
vardarbības skatiem.  
  
III. Sūdzības 
 

30 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

13 

Privātpersona sūdzas par Labklājības ministrijas lēmumu slēgt sociālās aprūpes centra 
„Zemgale” filiāli „Kauguri”. 
 
Privātpersona sūdzas par Drošības policijas veiktajām operatīvajām darbībām, kas tika 
vērstas pret pašu šo personu. 
 
Privātpersona sūdzas par Skrundas domes, tiesas un citu institūciju darbu saistībā ar 
mantojuma lietu kārtošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Tukuma pašvaldības ēkas garāžā ierīkoto automašīnu mazgātuvi un 
remontdarbnīcu, uzskata, ka tās darbība neatbilst likumam un ka tā piesārņo vidi. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldi, jo nav apmierināti ar to, kā tiek izskatīti 
iesniegumi par dzīves apstākļiem Daugavgrīvas cietumā; par Daugavgrīvas cietuma 
administrāciju saistībā ar medicīnisko aprūpi un ieslodzītās personas mantu konfiskāciju, kā 
arī to, ka personai nav iespējas saņemt kopijas no personas lietas; par Jēkabpils cietuma 
administrāciju saistībā ar ieslodzītā pārvietošanu uz citu ieslodzījuma vietu, kā arī sadzīves 
apstākļiem Jēkabpils cietumā; par Rīgas Centrālcietuma administrācijas rīcību. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

5 

Privātpersona sūdzas par, iespējams, nelikumīgām prokuratūras darbībām, kuru dēļ SIA 
B.T.C cietusi apjomīgus materiālos zaudējumus. 
 
Privātpersonas sūdzas par ģenerālprokuratūru saistībā ar informācijas sniegšanu, kā arī 
ģenerālprokuratūras atteikumu tikties ar privātpersonu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesneses G.Ozoliņas darbu.  
 
Ieslodzītais sūdzas par Jelgavas Administratīvās rajona tiesas tiesneša darbu. 
 

 

Citas sūdzības 12 
 
Privātpersona sūdzas par dzīves apstākļiem sociālās aprūpes mājā Rīgā, Aglonas ielā 35/3, 
kuru šobrīd pārrauga SIA „Pilsētbūvnieks”. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka uzņēmumi pārdod datubāzes ar kontaktinformāciju un 
personas datiem trešajām pusēm, nelūdzot attiecīgo personu atļauju.  
 
Privātpersonas sūdzas par medicīnas kvalitāti un pieejamību Latvijā, par nepamatotu 
mācību priekšmetu skaita samazināšanu Jēkabpils vakara vidusskolā, par to, ka atslēgta un 
netiek atjaunota elektrības padeve vasaras mājai, par nepamatoti augsto ūdens patēriņa 
aprēķinu un nepareizi noteiktu ģimenes politiskās represēšanas periodu. 
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 12 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 486 

 
 

Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 
 


