
Latvijas Republikas Saeimas 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā saņemtajiem iesniegumiem 

   (2022. gada 1.–30. novembris) 
 

Saņemti iesniegumi       

Kopskaitā 164 

    individuālie         153 

    no vairākām privātpersonām      6 

    kolektīvie 5 

  

Saņemto iesniegumu tematika  

Likumdošanas priekšlikumi 20 

Viedokļi 51 

Sūdzības 12 

Informācijas pieprasījumi 6 

Dažādi iesniegumi 75 

  

Iesniegumu saņemšanas veidi  

Personīgi 10 

Pa pastu 34 

Pa Saeimas oficiālo e-pastu saeima@saeima.lv 115 

No oficiālās elektroniskās adreses (e-adrese) 5 

  

Saņemto iesniegumu adresāti  

Saeima 67 

Saeimas Prezidijs 2 

Deputāti 1143 

Frakcijas 57 

Komisijas 31 

Struktūrvienības 18 

  

Saziņas valoda  

Latviešu valoda 158 

Svešvalodas 6 

  

Sagatavotas atbildes 83 
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Tematika Saņemto 

iesniegumu 

skaits 

I. Likumdošanas priekšlikumi 

 

20 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  

 

3 

Latvijas Diabēta federācija aicina valsts budžetā paredzēt papildu finansējumu 

diabēta pacientu ārstēšanas uzlabošanai. 

 

Atopiskā dermatīta pacientu atbalsta biedrība aicina 2023. gada valsts budžetā 

paredzēt līdzekļus atopiskā dermatīta pacientu ārstēšanai. 

 

Privātpersona iesniegusi kolektīvo iesniegumu iniciatīvas “Noteikt ekonomiski 

pamatotu neapliekamo minimumu 1080 eiro apmērā” atbalstam (10 607 paraksti). 

 

 

Juridiskie jautājumi  

 

1 

Biedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” aicina turpināt skatīt 

likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” un piešķirt pašvaldību 

domēm likumu ierosināšanas tiesības, kā arī noteikt, ka Saeimas komisijā no katras 

frakcijas var ievēlēt ne vairāk kā divus deputātus. 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  

 

6 

Latvijas Apvienotā Policistu arodbiedrība sniedz priekšlikumu likumprojektam 

“Valsts aizsardzības dienesta likums” un aicina noteikt, ka tādos gadījumos, kad 

pilsoņa veselības stāvoklis nav piemērots dienēšanai valsts aizsardzības dienestā, var 

tikt pieņemts lēmums par pilsoņa neiesaukšanu dienestā. 

 

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” sniedz vairākus priekšlikumus grozījumiem 

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un aicina noteikt, ka primāri sniedzamais 

atbalsts Ukrainas bēgļiem Latvijā tiks nodrošināts arī pēc 2022. gada 31. decembra, 

kā arī rosina pagarināt atbalsta termiņu ukraiņu bēgļu izmitināšanai un ēdināšanai. 

 

Privātpersona iesniegusi kolektīvo iesniegumu iniciatīvas “Par ugunsdzēsēju posteņu 

saglabāšanu” atbalstam (10 664 paraksti). 

 

Privātpersona iesniegusi kolektīvo iesniegumu iniciatīvas “Par brīvprātīgu valsts 

aizsardzības dienestu” atbalstam (12 242 paraksti). 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 

 

2 

Latvijas Pilsoniskā alianse sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” un 

rosina paplašināt to ziedotāju loku, kuri ir tiesīgi dāvinājumu vai ziedojumu novirzīt 

valsts budžeta programmai “NVO fonds”. 

 

Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” izsaka viedokli par Piespiedu 

dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu un norāda uz 

iespējamām likumprojekta nepilnībām, kas, iespējams, var novest pie valsts līdzekļu 

izšķērdēšanas. 
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 

2 

Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija aicina grozīt likuma “Par ietekmes 

uz vidi novērtējumu” normu, kas paredz ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 

piemērošanu ogļūdeņražu ieguvei, un norāda, ka nevienam citam derīgajam 

izraktenim Latvijā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra netiek piemērota. 

 

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija aicina no 2023. gada 1. janvāra atcelt 

jaudas maksas piemērošanu atjaunojamās elektroenerģijas ražotājiem. 

 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 

5 

Biedrība “Beztabakas Produktu Asociācija” sniedz priekšlikumus likumprojektam 

“Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko 

smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā”, tostarp aicinot neaizliegt 

aromatizētājus saturošu elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumu laišanu tirgū. 

 

Latvijas Darba devēju konfederācija rosina Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju 

pilnveidot Darba likumu, iekļaujot elastīgāku nodarbinātības nosacījumu izstrādi. 

 

Nodibinājums “HOSPISS LV” iesniedzis kolektīvo iesniegumu iniciatīvas “Par 

tiesībām uz cieņpilnu nāvi. Par valsts apmaksātu hospisa aprūpes pakalpojuma 

ieviešanu Latvijā” atbalstam (13 454 paraksti). 

 

Privātpersona rosina piešķirt vienreizēju pabalstu ģimenēm ar bērniem, lai tām 

palīdzētu pārvarēt grūtības, kuras radušās straujā pārtikas cenu kāpuma un komunālo 

maksājumu pieauguma dēļ. 

 

Privātpersona iesniegusi kolektīvo iesniegumu iniciatīvas “Par četru dienu un 

32 stundu darba nedēļu” atbalstam (11 698 paraksti). 

 

 

Citi jautājumi 

 

1 

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija sniedz priekšlikumus valdības 

deklarācijai un aicina paredzēt investīcijas drošības un aizsardzības industriju 

attīstībai, kā arī stratēģiskās autonomijas stiprināšanai. 

 

 

II. Viedokļi  

 

51 

Par Saeimas darbu  

 

5 

48 nevalstiskās organizācijas aicina neturpināt likumprojekta “Civilās savienības 

likums” izskatīšanu 14. Saeimā, jo likumprojekta izstrādē, iespējams, esot pārkāpts 

labas pārvaldības princips. 

 

Latvijas Žurnālistu asociācija izsaka viedokli par nepieciešamību Saeimai izvērtēt 

Latvijas normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības Tiesas lēmumam par 

informācijas ierobežošanu attiecībā uz uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem un 

rosina saglabāt esošo regulējumu, saskaņā ar kuru katram sabiedrības loceklim ir 

brīva pieeja datiem par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem. 
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Privātpersona izsaka viedokli par Saeimas deputāta rīcību, nododot deputāta zvērestu 

latgaļu valodā, un norāda, ka tas, iespējams, veicinot sabiedrības šķelšanos. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par plānotajiem Imigrācijas likuma grozījumiem, kas 

ietekmēs pastāvīgo uzturēšanās atļauju anulēšanas kārtību. 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 

12 

Privātpersona izsaka viedokli par Labklājības ministrijas un Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras darbu un norāda, ka, iesniedzējaprāt, iestādes esot 

pieņēmušas prettiesiskus lēmumus un pieļāvušas kļūdas valsts pensijas aprēķinā. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu 

anulēt personai pastāvīgās uzturēšanās atļauju. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde izklāsta 

situāciju saistībā ar, iespējams, netaisnīgu piemaksu par darbu svētku dienās izmaksu 

dienesta amatpersonām un lūdz izvērtēt dienesta vadības darbības tiesiskumu. 

 

Latvijas Neredzīgo biedrība iebilst pret plānoto Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 

reformu un norāda, ka reformas rezultātā neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem, 

kuri dzīvo reģionos, tikšot liegta piekļuve bibliotēkām. 

 

Vairākas privātpersonas izvirza prasību atlaist Daugavpils pilsētas domi un norāda, 

ka tās priekšsēdētājs atklāti pauž nelojālu attieksmi pret Latvijas valsti. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par faktu, ka Rīgā arvien ir spēkā 2018. gada teritorijas 

plānojums, un lūdz veicināt aktuālāka teritorijas plānojuma pieņemšanu. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par saņemto tiesībsarga atbildes vēstuli un norāda, ka, 

iesniedzējaprāt, atbilde neesot sniegta pēc būtības. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par valsts iestāžu darbu un pauž neapmierinātību par 

saņemto atbildes vēstuli. 

 

Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par tiesas spriedumiem un lūdz sniegt 

juridisku palīdzību. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumu palielināt 

nekustamā īpašuma nodokli par ekspluatācijā nenodotu būvi un lūdz apturēt lēmumu. 

 

 

Par situāciju valstī 

 

8 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par AS “Sadales tīkls” 

un AS “Augstsprieguma tīkls” tarifu pieauguma ietekmi uz tautsaimniecības 

konkurētspēju un atjaunīgās enerģijas ražošanu un norāda, ka būtu nepieciešams sākt 

diskutēt par iespējamo abu kapitālsabiedrību apvienošanu. 

 

Latvijas permakultūras biedrība izsaka viedokli par pesticīdu radīto piesārņojumu un 

rosina sākt pesticīdu aktīvo vielu pārdošanas apjoma monitoringu, kā arī ap 

dzīvojamām mājām noteikt aizsargjoslu, kurā nevarētu lietot ķīmiskos augu 

aizsardzības līdzekļus. 

 



 5 

 

Biedrība “EAPN-Latvia” izsaka viedokli par pacientu ar sirds un asinsvadu slimībām 

ārstēšanu valstī un aicina izskatīt jautājumu par prioritātēm šajā jomā un tai 

nepieciešamo finansējumu. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par valdības veidošanu un Ministru prezidenta darbu. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par algu apmēru valstī, darba iespējām, pabalstu 

sistēmu un atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par valsts gatavību potenciālam militāram 

uzbrukumam un par iespējamu informācijas trūkumu saistībā ar to, kā iedzīvotājiem 

rīkoties radioaktīvā piesārņojuma gadījumā. 

 

Privātpersona vērš uzmanību uz militārās aizsardzības trūkumiem valstī un aicina 

izvērtēt padomju pieminekļu demontāžas lietderīgumu. 

 

Privātpersona aicina atlikt 14. Saeimas deputātu zvērestu nodošanu, jo pirmsvēlēšanu 

kampaņā, iesniedzējaprāt, esot pieļauts aģitēšanas pārkāpums. 

 

Citi viedokļi 

 

26 

Biedrība “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” sniedz savus ierosinājumus jaunās 

valdības deklarācijai par Ministru kabineta iecerēto darbību un valdības rīcības plānā 

iekļaujamiem jautājumiem. 

 

Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par valdības veidošanas procesu un 

potenciālo Ministru kabineta sastāvu. 

 

Piekrastes vides aizsardzības biedrība izsaka viedokli par ieceri būvēt sašķidrinātās 

dabasgāzes termināli Skultē un norāda uz iespējamu negatīvu ietekmi uz 

aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī aicina izveidot darba grupu, lai vērtētu 

Skultes LNG termināļa nepieciešamību un pilnveidotu normatīvos aktus.  

 

Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija aicina valdību noteikt par prioritāti talantu 

piesaistes politiku, jaunuzņēmumu lomas stiprināšanu Latvijas ekonomiskās 

attīstības plānā, kā arī vispārējās valsts inovāciju stratēģijas pilnveidi. 

 

SIA “Retais” valdes priekšsēdētājs izsaka viedokli par situāciju, kad nav iespējams 

saukt pie atbildības transportlīdzekļa vadītāju, kurš, iespējams, pārkāpj Ceļu 

satiksmes noteikumus. 

 

Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” izsaka viedokli par to 

dzīvokļu īpašnieku tiesībām, kurus ietekmēs “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās 

daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likuma” normas un norāda, ka likuma stāšanās 

spēkā, iespējams, negatīvi ietekmēšot lielu daļu Latvijas iedzīvotāju. 

 

Biedrība “Varu Latvijas tautai” izsaka viedokli par Saeimas deputātu ievēlēšanas 

likumību. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par kibernoziegumiem, elektrības padeves 

pārtraukšanu un lūdz piešķirt pabalstu 5000 eiro apmērā. 
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Privātpersona izsaka viedokli par dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības valdes 

priekšsēdētājas izglītību.  

 

Privātpersona izsaka viedokli par saņemtā atalgojuma apmēru dažādās valsts iestādēs 

un norāda, ka tas, iespējams, neesot atbildis likumā noteiktajam apmēram. 

 

Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar elektroenerģijas cenu kāpumu un norāda, ka 

plānotās tarifu izmaiņas neesot atbalstāmas. 

 

Privātpersona izklāsta situāciju par, iespējams, pretlikumīgu alimentu piedziņu, kas 

vērsta pret personu un tās vīru, un lūdz sniegt palīdzību situācijas risināšanā. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par nepietiekamo atbalstu vecākiem, kuru atvases ir 

uzsākušas studijas. 

 

Privātpersonas, kas ir repatrianti, lūdz nodrošināt tām mājvietu un norāda, ka prasība 

repatriantiem nodrošināt 6000 eiro uzkrājumu vienai personai esot nesamērīga. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par situāciju, kad persona, kurai ir bērns ar invaliditāti, 

nevar iegūt atlaidi OCTA apdrošināšanai, jo transportlīdzeklis tai nepieder. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību ieviest sabiedrisko pakalpojumu 

neapliekamo minimumu. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par tās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas anulēšanu. 

 

Privātpersona aicina domāt par valsts enerģētisko neatkarību un ieviest modernus, 

bez degvielas ar magnētiem darbināmus ģeneratorus. 

 

Privātpersona iebilst pret deputātu atalgojuma celšanu un aicina noteikt cenu griestus 

gan privātā, gan valsts sektora sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

III. Sūdzības 

 

12 

Par Saeimas darbu  

 

1 

Privātpersona sūdzas, ka nav saņēmusi atbildes vēstuli uz iepriekš sūtītu iesniegumu, 

kurā lūgusi labot situāciju, kad otrās grupas invalīdiem sabiedriskās tualetes nav 

pieejamas bez maksas. 

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 

9 

Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, iespējams, 

prettiesiskiem lēmumiem, veicot pensijas aprēķinu, un lūdz izvērtēt iesniegumā 

minētos pārkāpumus. 

 

Privātpersona vairākkārt sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības 

pārvaldes darbu un norāda, ka, iesniedzējaprāt, šī iestāde apzināti veicot savai 

institucionālajai piekritībai neatbilstoša kriminālprocesa izmeklēšanu. 
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Privātpersona sūdzas par vairāku iestāžu darbu un norāda, ka tās nereaģē uz 

privātpersonas brīdinājumiem par kredītreitingu aģentūras “Fitch Ratings” darbu. 

 

Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un Iepirkumu uzraudzības 

biroja darbu un norāda uz iespējamiem pārkāpumiem trauksmes cēlēja ziņojuma 

izskatīšanā. 

 

Vairākas privātpersonas sūdzas par vairāku valsts iestāžu darbu un izsaka viedokli 

par dzīves līmeņa pasliktināšanos. 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 

 

2 

Privātpersona sūdzas par Latvijas Republikas prokuratūras darbu un norāda, ka tā uz 

personas iesniegumiem neatbild pēc būtības. 

 

Privātpersona sūdzas, ka no Valsts policijas nav saņēmusi atbildi uz ziņojumu. 

 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 

 

6 

V. Dažādi iesniegumi 

 

75 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 


