
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2017.gada 1.augusta līdz 2017.gada 31.augustam 

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 150 
    individuālie 
    kolektīvie         

146 
 1 

    no vairākām privātpersonām            1 
    anonīmie 2 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 19 
Viedokļi 28 
Sūdzības 48 
Informācijas pieprasījumi 16 
Dažādi iesniegumi 39 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 18 
Pa pastu 85 
Pa e-pastu info@saeima.lv 44 
No portāla www.latvija.lv 1 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 33 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 368 
Frakcijas 5 
Komisijas 36 
Struktūrvienības 10 
  
Valoda  
Latviešu valoda 143 
Svešvalodas 7 
  
Sagatavotas atbildes 55 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas 
priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 2 

 
Tematika 

Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

19 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

2 

Latvijas Neredzīgo biedrība aicina likumprojektā “Par Valsts budžetu 2018. gadam” paredzēt 
tai papildu finansējumu 503 119 eiro apmērā, kas ļautu apkalpot vismaz 378 klientus gadā. 
 
Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”, aicinot noteikt, ka pensionāram, kas atgriežas dzīvot Latvijā, 
taču pensiju saņem no ārvalstīm, ir tiesības uz tādu pensijas neapliekamo minimumu, kāds 
noteikts valstī, kura maksā pensiju. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

2 

Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un aicina noteikt, ka arī pašvaldības policijas 
darbiniekiem ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu. 
 
Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība atkārtoti aicina sagatavot likumprojektu par 
Jūrmalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai atņemtā īpašuma tiesību atjaunošanu. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

2 

Latvijas Pareizticīgā autonomā baznīca izsaka kritisku viedokli par Reliģisko organizāciju 
likuma normu, kuras dēļ šī baznīca nevar iegūt juridiskās personas statusu. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

4 

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca sniedz priekšlikumus likumprojektam “Rīgas Svētā 
Pētera baznīcas likums”, aicinot noteikt, ka, nostiprinot īpašuma tiesības  uz īpašumu – Svētā 
Pētera baznīca –, zemesgrāmatā izdarāma atzīme, ka Vācu evaņģēliski luteriskajai baznīcai 
Latvijā ir šā īpašuma lietošanas tiesības. 
 
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas un Vācu evaņģēliski luteriskā baznīca 
Latvijā sniedz priekšlikumus likumprojektam “Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums” un aicina 
nodot to īpašumā Rīgas Svētā Pētera baznīcu. 
 
Latvijas Studentu apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu 
likumā”, aicinot noteikt, ka budžetā grupā studējošo rotācijas kārtību nosaka augstskolu 
senāti un koledžu padomes. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

3 

Biedrība “Latvijas Juristu apvienība” sniedz priekšlikumus grozījumiem Ieslodzījuma vietu 
pārvaldes likuma normās, aicinot noteikt, ka nemieru gadījumā, ja tie saistīti ar postījumiem, 
dedzināšanu un ķīlnieku sagrābšanu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks un viņa 
vietnieks drīkst mutvārdos dot rīkojumu cietuma personālam pielietot šaujamieročus pret 
ieslodzītajiem. 
 
Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” izsaka viedokli par likumprojektiem “Fizisko personu 
reģistra likums” un “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā”, aicinot attiecībā uz Latvijas 
valstspiederīgā pienākumu paziņot par to, ka viņš turpmāk dzīvos ārvalstī, noteikt termiņu, 
kas nav mazāks par trīs mēnešiem, vai arī atcelt administratīvo atbildību par šā pienākuma 
neizpildi noteiktajā termiņā, bet attiecībā uz ārvalstīs mītošo Latvijas nepilsoņu statusa 
maiņu no “pasīvs” uz “aktīvs” izslēgt nosacījumu, ka tā iespējama tikai tādā gadījumā, ja 
persona atgriežas uz dzīvi Latvijā.  
 

 



 

 3 

Privātpersona sniedz priekšlikumus Militārā dienesta likuma normām, aicinot rezerves 
karavīru apmācības laiku samazināt līdz septiņām dienām un nepiemērot administratīvo sodu 
par neierašanos uz apmācību, ja tiek uzrādīta darba devēja vēstule ar atteikumu atbrīvot 
personu no darba uz apmācības laiku. 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 

 
3 

Biedrība “Krājaizdevumu apvienība” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Kooperatīvo sabiedrību likumā” saistībā ar paju iegādes kreditēšanas tiesiskajiem aspektiem. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse sniedz priekšlikumus grozījumiem Biedrību un nodibinājumu 
likumā, aicinot noteikt, ka biedrību biedri var attālināti, izmantojot elektroniskos līdzekļus, 
sasaukt kopsapulces, tajās piedalīties un balsot. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā” normu, 
kas paredz koplietojamo daļu un to pārvaldīšanas nodošanu pārvaldniekam. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

2 

Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā”, norādot, ka likumprojektā ir vairākas 
nepilnības un neskaidrības, kā arī paužot uzskatu, ka mērķtiecīgas darbspēju saglabāšanas un 
atjaunošanas labad rehabilitācijas medicīnas pakalpojumi būtu jāfinansē no sociālā budžeta. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Samazināt PVN ikdienā nepieciešamajiem 
veselīgajiem produktiem, palielināt kaitīgajiem!”, aicinot pievienotās vērtības  nodokli 
samazināt līdz pieciem procentiem svaigai gaļai, zivīm, medum, olām un citiem produktiem, 
bet palielināt līdz 31 procentam saldinātajiem dzērieniem, konditorejas izstrādājumiem, 
produktiem, kas satur mākslīgi iegūtas transtaukskābes, un citiem produktiem (10 343 
paraksti). 
 

 

Citi jautājumi 
 

1 

Latvijas Pašvaldību savienība aicina atzīt tās tiesības pārstāvēt pašvaldību kopējās intereses 
Satversmes tiesā. 

 

  
II. Viedokļi  
 

28 

Par Saeimas darbu  1 
 
Privātpersona izsaka viedokli par parlamentārās izmeklēšanas komisiju “Par valsts nozagšanas 
pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911” un pauž 
uzskatu, ka lēmums par šīs komisijas izveidošanu neatbilst Saeimas kārtības ruļļa normām. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

10 

Latvijas Ārstu biedrība izsaka kritisku viedokli par Veselības ministrijas un veselības ministres 
darbu saistībā ar ģimenes ārstu streiku, norāda, ka ģimenes ārstu prasības ir pamatotas un 
samērīgas, un aicina pārtraukt nepamatotas kontroles, kā arī finansiālas un administratīvas 
sankcijas pret streikojošajiem ģimenes ārstiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumiem Nr.221 “Noteikumi par 
elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” un 
uzskata, ka tie neatbilst likumam. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par e-parakstu sistēmu valsts pārvaldē, norādot, ka šī sistēma 
traucē maznodrošinātām personām aizstāvēt savas tiesības, jo daudzās iestādēs nepieņem 
elektroniski sūtītus iesniegumus, kuri nav apstiprināti ar e-parakstu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts policijas darbu, norādot uz nelietderīgi izšķērdētiem 
nodokļu maksātāju līdzekļiem. 
 

 



 

 4 

Privātpersona izsaka viedokli par Ogres rajona policijas darbinieku rīcību, norādot uz to, ka 
nav saņēmusi atbildi pēc būtības. 
 
Ieslodzītais izsaka viedokli par Liepājas cietuma administrācijas darbu saistībā ar 
nepieciešamo palīdzību un informācijas sniegšanu par vietu, kur pazuda zēns. 
 
Par situāciju valstī 

 
5 

Biedrība “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” sniedz priekšlikumus situācijas 
risināšanai saistībā ar ēnu ekonomiku lauksaimniecības un pārtikas nozarēs un aicina augļiem, 
ogām un dārzeņiem piemērot piecu procentu pievienotās vērtības nodokļa likmi, kā arī 
pasteidzināt elektronisko preču pavadzīmju sistēmas ieviešanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par masu medijos izskanējušo informāciju, ka drīzumā Latvijā 
tiks atceltas pensijas, un norāda, ka tādā gadījumā, ja šī informācija ir nepatiesa un 
sabiedrību maldinoša, tās publicētāji jāsauc pie atbildības. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par nodokļu reformu un pensiju pieaugumu, paužot sašutumu 
par to, ka cilvēkiem ar darba stāžu virs 40 gadiem pensijas netiek paaugstinātas.  

 

 
Citi viedokļi 

 
12 

 
Rīgas amatnieku krājaizdevumu kases mantinieku biedrība izsaka viedokli par to, ka biedrībai 
nav atdots nekustamais īpašums, kas tai 1943. gadā tika pretlikumīgi atņemts. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par latviešu tautas vēsturi un vēsturisko nacionālo identitāti. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par apbedīšanas pabalsta izmaksas kārtību un 
pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu apbedīšanas pakalpojumiem. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par pensijas apmēru, zobārsta sertifikāta izdošanas kārtību, 
latviešu valodas lietojumu medijos, zemes nomas maksas apmēru un konkrētu dzīves 
situāciju. 

 

  
III. Sūdzības 
 

48 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 20 
 
SIA “966 FREECOM” sūdzas par to, ka Valsts policija no nekustamā īpašuma izliek tā īpašnieku, 
bet atstāj tajā nepiederošas personas. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Zemgales iecirkņa 
darbu, norādot, ka pat pēc vairākkārtējiem lūgumiem nav sniegta informācija par 
kriminālprocesa virzību, lai gan iesniedzējs tajā atzīts par cietušo. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa 
Kriminālpolicijas nodaļas inspektores darbu, norādot, ka krimināllieta, kurā iesniedzējs ir 
cietušais, tika nepamatoti novilcināta tik ilgi, līdz iestājās noilgums. 
 
Privātpersona sūdzas par Preiļu policijas darbiniekiem saistībā ar to, ka iesnieguma 
izskatīšanā netiek piemērots atbilstošais likums. 
 
Privātpersona sūdzas par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Uzturēšanās atļauju nodaļas 
darbu saistībā ar to, ka atbildes uz jautājumiem par uzturēšanās atļaujas atjaunošanu 
laulātajam netiek sniegtas vispār vai tiek sniegtas novēloti. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Sociālā dienesta darbu, norādot, ka pirmās grupas invalīdam 
netiek nodrošināts asistents. 
 
 
 
 

 



 

 5 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

17 

SIA “Sundin mežs” sūdzas par kriminālprocesu, kura ietvaros arestēts uzņēmumam piederošs 
īpašums, un uzskata, ka tiesas lēmums nav pamatots. 
 
Garāžu īpašnieku biedrība “Daugava-2” sūdzas par tiesas spriedumu un uzskata to par 
neobjektīvu. 
 
Privātpersona sūdzas par Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta spriedumu, ar kuru 
atcelts iesniedzēju attaisnojošs apgabaltiesas spriedums. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesu darbu, norādot, ka tiesas process, kas saistīts ar, iespējams, 
noziedzīgiem pret personas īpašumu vērstiem nodarījumiem, tiek novilcināts. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesu darbu saistībā ar to, ka nav informēta par tiesas sēdes 
pārcelšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka tiek pieprasīta samaksa par darbu, ko veicis valsts nodrošināts 
advokāts, pārstāvot personu krimināllietā. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesu un prokuratūras, kā arī par zemesgrāmatas tiesnešu darbu, 
norādot, ka tiesībaizsardzības iestādes pieļauj īpašumu izkrāpšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesu darbu saistībā ar spriedumu krimināllietā, kuru uzskata par 
pretlikumīgu, jo esot notiesāta par noziegumu, kuru neesot izdarījusi. 
 
Privātpersona sūdzas par prokuratūras darbu, norādot, ka prokurori atsakās uzsākt 
krimināllietu par personai piederošu koku izciršanu. 
 

 

Citas sūdzības 
 

11 

Latvijas Pareizticīgā autonomā baznīca sūdzas, ka Reliģisko organizāciju likuma normas esot 
diskriminējošas, jo liedz tai iegūt juridiskās personas statusu, un lūdz likumdevēju atrisināt 
šo situāciju. 
 
Paula Budovska Latvijas Centrālais cīņas sporta klubs sūdzas par ievēlēto Latvijas Cīņas 
federācijas prezidentu, kas, iespējams, izsaimniekojis federācijas līdzekļus. 
 
Privātpersonas sūdzas par pensiju sistēmu, citas personas krāpnieciskām darbībām, 
nekustamā īpašuma nodokļa apmēru, Jūrmalas pašvaldības namu apsaimniekotāja darbu un 
komunālo maksājumu pieaugumu. 
 
Privātpersona sūdzas par AS “Reverta”, kura kā Parex bankas likvidators gribot pārdot 
iesniedzējai piederošu, bet ieķīlātu nekustamo īpašumu. 
 
Privātpersona sūdzas par AS “Swedbank” darbinieces rīcību saistībā ar hipotekārā kredīta 
maksājumu grafika pārskatīšanu. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 16 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 39 
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