
 

Latvijas Republikas Saeimas 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā saņemtajiem iesniegumiem 

   (2022. gada 1.–31. decembris) 

 

 

Saņemti iesniegumi       

Kopskaitā 136 

    individuālie         130 

    kolektīvie 4 

    anonīmie 2 

  

Saņemto iesniegumu tematika  

Likumdošanas priekšlikumi 30 

Viedokļi 42 

Sūdzības 8 

Informācijas pieprasījumi 8 

Dažādi iesniegumi 48 

  

Iesniegumu saņemšanas veidi  

Personīgi 1 

Pa pastu 31 

Pa Saeimas oficiālo e-pastu saeima@saeima.lv 102 

No oficiālās elektroniskās adreses (e-adrese) 2 

  

Saņemto iesniegumu adresāti  

Saeima 46 

Saeimas Prezidijs 3 

Deputāti 1154 

Frakcijas 27 

Komisijas 38 

Struktūrvienības 18 

  

Saziņas valoda  

Latviešu valoda 133 

Svešvalodas 3 

  

Sagatavotas atbildes 108 

    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  
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Tematika Saņemto 

iesniegumu 

skaits 

I. Likumdošanas priekšlikumi 

 

30 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  

 

12 

Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 

“Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” un rosina paredzēt, ka no 

maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz darba devēja 

apmaksāto kompensāciju darbiniekam par energoresursu cenu sadārdzinājumu. 

 

Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija sniedz priekšlikumu – likumā “Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredzēt, ka darba devējs sedz ar attālinātā darba 

veikšanu saistītos darbinieka izdevumus. 

 

SIA “McCann Rīga” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli” un aicina noteikt, ka gada apliekamajā ienākumā 

netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti darba devēja maksājumi, kas nepārsniedz 

150 eiro mēnesī vienam darba ņēmējam. 

 

Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija sniedz vairākus priekšlikumus 

likumprojektam “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, tostarp aicina 

pagarināt nodokļu samaksas termiņus. 

 

Biedrība “Latvijas ceļu būvētājs” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 

likumā “Par nodokļiem un nodevām””, rosinot detalizētāk skaidrot normas, pēc 

kurām tiek aprēķināta darbinieku samaksas vidējā mēneša darba stundas tarifa 

likme. 

 

Privātpersona sniedz priekšlikumu Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma 

samazinājuma pasākumu likumam, rosinot paredzēt mājsaimniecību apkures 

izdevumu daļēju kompensēšanu, ja apkurei tiek izmantoti marķētie naftas produkti. 

 

Privātpersona sniedz priekšlikumus Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un 

uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumam, rosinot pārskatīt 

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa piemērošanas metodiku, lai netiktu 

diskriminēti jaunāka izlaiduma gada transportlīdzekļu īpašnieki. 

 

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli par ģimenes ārstu praksēs 

nepieciešamo personāla resursu un aicina 2023. gada budžetā ietvert finansējumu, 

kas nepieciešams, lai nodrošinātu darbinieku saglabāšanu ilgtermiņā. 

 

Latvijas Paralimpiskā komiteja izsaka viedokli, ka nepieciešams palielināt tās 

budžetu, un aicina turpināt Paralimpiskā sporta centra projekta attīstīšanu. 

 

Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” lūdz 2023. gada budžetā iekļaut tai 

nepieciešamo valsts finansējumu. 

 

Privātpersona lūdz pārskatīt invaliditātes pensijas apmēru, kā arī atcelt noteikumu, 

ka invaliditātes pensija ir piešķirama personām ar triju gadu darba stāžu. 
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Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu iniciatīvas “Par algu iesaldēšanu Valsts 

prezidentam, ministriem, u. c. tautas kalpiem” atbalstam (10 776 paraksti). 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” aicina pagarināt valsts valodas prasmes 

pārbaudes termiņu Ukrainas civiliedzīvotājiem, attiecīgi grozot Ministru kabineta 

2022. gada 8. marta noteikumu Nr. 157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu 

apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību” spēkā stāšanās datumu. 

 

Latviešu karavīru piemiņas biedrība “Lestene” sniedz priekšlikumus likumprojektam 

“Lestenes luterāņu baznīcas un Otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestenes 

memoriālu likums” un norāda, ka šāds likums ir nepieciešams, lai nodrošinātu 

muzeja izveidei un memoriāla uzturēšanai nepieciešamo atbalstu. 

 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu iniciatīvas “Pārtraukt nerrot Latvijas 

iedzīvotājus ar Krievijas un Baltkrievijas pilsonību” atbalstam, aicinot atcelt 

2022. gadā pieņemtos grozījumus Imigrācijas likumā (12 290 parakstu). 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  

 

2 

Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz vairākus priekšlikumus likumprojektam 

“Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā”, norāda, ka 

atbalsta agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidi, bet iebilst pret to, ka elektronisko 

sakaru komersantiem šāds pakalpojums būtu jānodrošina bez maksas, un tāpēc 

aicina anotācijā norādīt informāciju par tiešo izdevumu segšanu elektronisko sakaru 

komersantiem. 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 

 

2 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Pašvaldību 

likums” un lūdz rast risinājumu, kas nodrošinātu, ka līdz ar likuma stāšanos spēkā 

pašvaldībām tiek nodrošināti atbilstoši finanšu resursi jauno autonomo funkciju 

izpildei. 

 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu iniciatīvas “Aizliegt ieņemt amatus 

valsts un pašvaldību institūcijās prokremliski noskaņotām personām” atbalstam 

(13 210 parakstu). 

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 

3 

Latvijas Darba devēju konfederācija atbalsta likumprojektam “Grozījumi Negodīgas 

komercprakses aizlieguma likumā” iesniegto priekšlikumu, kas paredz: uzraudzības 

iestāde par negodīgu komercpraksi, kas īstenota tikai Latvijas Republikas teritorijā, 

ir tiesīga piemērot naudas sodu, kas nav lielāks par 300 000 eiro. 

 

Biedrība “Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija” sniedz priekšlikumus 

likumprojektam “Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā”, rosinot 

pilnveidot normu, kas paredz ierobežot uzraudzības iestādes tiesības piemērot 

naudas sodu par negodīgu komercpraksi, kas tiek īstenota Latvijas teritorijā, un 

norāda, ka naudas soda apmērs nav tik liels, lai atturētu komersantus no likuma 

pārkāpuma. 
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Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem 

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā un aicina pagarināt lidostā 

strādājošo taksometru vecuma ierobežojumu. 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 

8 

Latvijas Ārstu biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Tabakas 

izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to 

šķidrumu aprites likumā”, norādot, ka iespējamo kaitējumu bērnu un jauniešu 

veselībai nav iespējams salīdzināt ar potenciālajiem valsts budžeta ieņēmumiem. 

 

SIA “Vapista” iebilst pret likumprojektā “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu 

smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites 

likumā” ietverto ieceri aizliegt tirgot elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs 

izmantojamos šķidrumus, tabakas aizstājējproduktus un karsējamo tabaku. 

 

Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Tabakas 

izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to 

šķidrumu aprites likumā” un aicina ieviest tabakas izstrādājumu tirdzniecības 

aparātus ar tādu autentificēšanas sistēmu, kura veiktu dokumentu pārbaudi, sejas 

biometrisko datu nolasīšanu, to salīdzināšanu ar dokumenta bildi un verifikāciju. 

 

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā aicina turpināt likumprojekta “Grozījums 

Veselības aprūpes finansēšanas likumā” izstrādi, kā arī izstrādāt Datu sekundāras 

izmantošanas likumu. 

 

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība izsaka viedokli par Nacionālā veselības dienesta 

kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajām cistiskās fibrozes pacientiem vajadzīgajām 

zālēm un lūdz piešķirt papildu finansējumu. 

 

Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “Zelta atslēdziņa” izsaka 

viedokli par sociālā nodrošinājuma pabalstu personām ar invaliditāti, kuras 

pārsniegušas 18 gadu vecumu, un norāda, ka pabalsts jānosaka tādā apmērā, lai tas 

segtu visas personu vajadzības un straujo cenu pieaugumu. 

 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu iniciatīvas “Novērst maldināšanu ar 

aromatizētajām e-cigaretēm” atbalstam (10 301 paraksts). 

 

Privātpersona izsaka viedokli par pensiju indeksācijas regulējuma nepilnībām. 

 

 

II. Viedokļi  

 

42 

Par Saeimas darbu  
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Latvijas Žurnālistu asociācija izsaka viedokli par 13. Saeimas laikā izskatītajiem 

deputātu ētikas normu pārkāpumiem un aicina noteikt, ka Saeimas Mandātu, ētikas 

un iesniegumu komisija izskata arī organizāciju un personu iesniegumus, kas saistīti 

ar deputātu rīcības ētiskuma izvērtēšanu. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par to, kā vajadzētu plānot Saeimas darba kārtību, un 

rosina izstrādāt jaunu Latgales reģiona attīstības plānu. 
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Privātpersona izsaka viedokli par Saeimas deputātu zināšanām, valsts pārvaldes 

sistēmu un lēmumu pieņemšanas kārtību. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par deputātu valsts valodas prasmi un aicina noteikt, 

ka arī deputātiem jāiztur valsts valodas zināšanu pārbaude. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par sava iesnieguma virzību Saeimā. 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība 

izsaka viedokli par situāciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un 

Nodarbinātības valsts aģentūrā saistībā ar darbinieku trūkumu nesamērīgās slodzes 

un nepietiekamo algu dēļ. 

 

Latvijas Radošo savienību padome izsaka viedokli par Daugavpils domes lēmumu 

izņemt no Marka Rotko centrā sarīkotās izstādes igauņu keramiķa darbu un aicina 

Kultūras ministriju nodrošināt kultūras iestāžu darbības brīvību un to vadītāju 

neatkarību kultūras dzīves norisēs un attiecīgo lēmumu pieņemšanā. 

 

SIA “Hospiss Māja” izsaka viedokli par Labklājības ministrijas atbalstu 

izmēģinājuma projektam par hospisa aprūpi mājās pilngadīgām personām un 

atbalstu to ģimenes locekļiem un aicina izskatīt iespēju noslēgt vienošanos par šā 

projekta tehnisko pagarinājumu. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par Saeimas, valdības un Latvijas Bankas darbu. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par policijas un prokuratūras darbu, kā arī aicina 

izvērtēt tās dzīvokļa atsavināšanas likumību. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par Valsts policijas darbu un norāda, ka tā, viņasprāt, 

neizskata personas iesniegumus. 

 

Privātpersona pauž neapmierinātību ar tai piespriesto tiesas spriedumu un norāda, ka 

ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, ko nav izdarījusi. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par Satversmes tiesas spriedumu un lūdz sniegt atbildi 

par to, kad un kā tiks izpildīts no Satversmes izrietošais pienākums nodrošināt 

viendzimuma partneru ģimenes juridisko, sociālo un ekonomisko aizsardzību. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par Onkoloģijas centra nepietiekamo aprīkojumu. 

 

 

Par situāciju valstī 

 

12 

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” izsaka viedokli par valsts valodas eksāmena 

nepietiekamo nodrošinājumu 2022. gada nogalē un to, ka šis apstāklis, iespējams, 

nelabvēlīgi ietekmē Ukrainas bēgļus. 

 

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” aicina atcelt administratīvajās teritorijās pie 

Latvijas-Baltkrievijas robežas izsludināto ārkārtas situāciju, kas nozīmējot personu 

atgrūšanu no robežas un līdz ar to pārkāpjot tiesības uz patvērumu un neizraidīšanas 
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principu. 

 

Ārvalstu investoru padome Latvijā vērš uzmanību uz svarīgākajām prioritātēm, kuru 

ieviešana veicinātu Latvijas modernizāciju, tautsaimniecības izaugsmi un ārvalstu 

investīciju piesaisti, tādējādi paaugstinot arī labklājības līmeni valstī. 

 

Biedrība “Latvijas Politiski represēto apvienība” izsaka viedokli par aktualitātēm 

valstī, norāda, ka nepieciešams paredzēt atšķirīgu pieeju transportlīdzekļa 

ekspluatācijas nodokļa aprēķināšanai pensionāriem, kā arī lūdz paplašināt valsts 

kompensējamo medikamentu klāstu. 

 

Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par veselības aprūpes problēmām, aicina 

veicināt veselības aprūpes nozares sakārtošanu un palielināt tai piešķirto 

finansējumu. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par veselības aprūpes sistēmu un norāda uz 

iespējamām normatīvā regulējuma nepilnībām. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par invalīdu tiesiskās aizsardzības līmeni, pabalsta 

paku nodrošinājumu, valsts apmaksātu ārstēšanu un aicina pēc iespējas drīzāk 

pieņemt invalīdu tiesiskās aizsardzības likumu. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību pārskatīt pensiju indeksāciju un 

vajadzību pieaugošās inflācijas dēļ palielināt pabalsta apmēru cilvēkiem ar 

invaliditāti, kuriem ir smagi organisma sistēmu funkciju traucējumi. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par otrajā pensiju līmenī uzkrātās pensijas mantošanu 

un pauž neapmierinātību ar to, ka daļa no attiecīgās summas jāiemaksā valsts 

budžetā. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par nodokļu slogu uzņēmējiem un aicina samazināt 

pievienotās vērtības nodokli sadzīves tehnikas remonta pakalpojumiem. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par nabadzības līmeni valstī un veidiem, kā izvairīties 

no krāpniekiem. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par ziedojumu aplikšanu ar nodokli un rosina to atcelt. 

 

Citi viedokļi 

 

16 

Latvijas Kosmosa industrijas asociācija izklāsta situāciju saistībā ar risku, ka Latvija 

var zaudēt Eiropas Kosmosa aģentūras asociētās dalībvalsts statusu, ja tuvāko 

mēnešu laikā nespēs nodrošināt dalībai nepieciešamo finansējumu. 

 

Biedrība “OPEN Radošais Centrs” izsaka viedokli par jauniešu atbalsta sistēmu un 

aicina Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju organizēt sēdi kādā no 

Rīgas OPEN centriem, lai iepazītos ar reālām situācijām, kādās nonāk jaunieši, un 

uzklausītu idejas un priekšlikumus par to, kā atbalstu jauniešiem padarīt plašāk 

pieejamu. 

 

Biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” izsaka viedokli par tieslietu 

ministra amata kandidāti. 
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Privātpersona aicina noteikt, ka valsts valodas zināšanu pārbaude ir obligāta visiem 

Latvijā dzīvojošajiem cittautiešiem, un tiem, kuri nav apguvuši valsts valodu 

pietiekamā līmenī, anulēt uzturēšanās atļauju. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par sankcijām, kas vērstas pret telekanālu “Doždj”. 

 

Privātpersona izsaka viedokli, ka cenzūra attiecībā uz mākslas darbiem ir 

nepieciešama, lai tie neaizskartu citu cilvēku vērtības vai ticību. 

 

Privātpersonas izsaka viedokli par banku darbību Latvijā. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par malkas cenu un lūdz noteikt tai griestus. 

 

Privātpersona aicina neizbeigt čeku loterijas darbību. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par kriminālprocesa norisi un tai piespriesto 

kriminālsodu. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par to, ka ir zaudējusi nekustamo īpašumu, un norāda 

uz, iespējams, negodprātīgu bankas darbinieka rīcību. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par vienīgā mājokļa atņemšanu un valsts iestāžu 

bezdarbību, kā arī pauž uzskatu, ka tiek pārkāptas tās cilvēktiesības. 

 

III. Sūdzības 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 

2 

Privātpersona sūdzas par Sarkanā Krusta darbinieces rīcību, norādot, ka tā 

atteikusies izsniegt pārtikas paku un ka Jūrmalas Labklājības pārvalde nesniedzot 

palīdzību trūcīgajām personām. 

 

Privātpersona sūdzas par Jūrmalas domi, kas atņēmusi tai dzīvokli komunālo 

maksājumu parāda dēļ. 

 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 

 

5 

Privātpersona sūdzas par Rīgas Zemgales policijas iecirkņa darbu, norāda, ka netiek 

sniegta informācija par kriminālprocesa virzību, un lūdz Saeimas iesaisti, lai varētu 

saņemt visu tai nepieciešamo informāciju. 

 

Privātpersona sūdzas par Valsts policijas un Ģenerālprokuratūras darbu un norāda uz 

iespējamiem korupcijas riskiem. 

 

Privātpersona sūdzas par konkrēta tiesneša darbu un aicina to saukt pie atbildības par 

pierādījumu slēpšanu un faktu sagrozīšanu. 

 

Privātpersona sūdzas par maksātnespējas administratora un Maksātnespējas 

kontroles dienesta darbu. 

 

Privātpersona sūdzas par Kurzemes rajona tiesas tiesneša darbu. 
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Citas sūdzības 

 

1 

Privātpersona informē par iespējamiem pārkāpumiem dzīvokļu īpašnieku biedrībā 

“Staburags” un lūdz sniegt informāciju par to, kāda institūcija uzrauga dzīvokļu 

kooperatīvo sabiedrību. 

 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 

 

8 

V. Dažādi iesniegumi 

 

48 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 


