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Tematika 

Saņemto 
iesniegumu 
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I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

76 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

4 

Latvijas Ārpustiesas parādu piedzinēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Parāda atgūšanas likums” attiecībā uz kredītvēstures datubāzes uzturēšanu, tajā pieejamo 
informāciju un termiņu datubāzes ierakstu uzglabāšanai. 
 
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome sniedz priekšlikumus attiecībā uz 
izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā un aicina nākotnē nodokļu politikas 
veidošanu sasaistīt ar valstī notiekošajiem procesiem, lai visiem uzņēmējdarbības veidiem 
nodrošinātu godīgu konkurenci. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un noteikt, ka 
mikrouzņēmumam ir laiks no viena līdz trim mēnešiem darbības uzsākšanai, lai varētu sākt 
maksāt likumā noteiktos nodokļus un veikt sociālo apdrošināšanu, kā arī aicina papildināt 
likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, nosakot, ka mikrouzņēmuma darbinieks iegūst 
darba ņēmēja statusu tikai tad, kad mikrouzņēmums ir sācis reāli darboties. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija ierosina likumprojektā 
„Grozījumi Administratīvā procesa likumā” noteikt, ka lietās par administratoru 
pieteikumiem maksātnespējīgo parādnieku labā tiesas sēde nosakāma ne vēlāk kā viena 
mēneša laikā pēc paskaidrojuma saņemšanas vai pēc tā iesniegšanai noteiktā termiņa 
beigšanās.  
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsaka priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Civilprocesa likumā” attiecībā uz darba samaksas piedziņas procesu un darba strīdu 
risināšanu tiesā. 
 
Privātpersonas informē par iniciatīvu platformā www.manabalss.lv izvirzīto priekšlikumu 
noteikt lielāku atbildību par Saeimas deputāta zvēresta laušanu un norāda, ka par šo 
iniciatīvu ir parakstījušies 13 800 cilvēku, tāpēc aicina uzsākt darbu, lai izstrādātu juridiski 
korektu risinājumu, likumdošanas ceļā nosakot pienācīgu atbildību par Saeimas deputāta 
zvēresta laušanu. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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SIA „TV3 Latvia” pauž atbalstu likumprojektam „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
likumā”, kas novērsīs nevienlīdzīgo stāvokli, kādā atrodas nacionālie televīzijas 
komerckanāli salīdzinājumā ar ārvalstu komerctelevīziju kanāliem, kā arī ļaus nacionālajiem 
televīzijas komerckanāliem ieguldīt lielākus līdzekļus oriģinālraidījumu veidošanai latviešu 
valodā un nodrošinās iespēju televīzijas kanāliem TV3 un LNT palikt bezmaksas apraidē. 
 
VSIA „Latvijas Televīzija” pauž neaizpratni par steigā virzīto likumprojektu „Grozījumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”, kā rezultātā medijos samazinātos nacionālā satura 
pieejamība, īpaši valsts pierobežā, un palielinātos viena privāta komersanta — MTG mediju 
grupas — dominēšana mediju tirgū, tāpēc aicina atkārtoti izvērtēt grozījumu skatīšanu 
steidzamības kārtībā. 
 

 

Latvijas Cilvēktiesību centrs, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, resursu centrs 
sievietēm „Marta”, Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija un Latvijas 
Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds” pauž viedokli par 
likumprojektu „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”, uzsverot, ka abortu aizliegums 
nav risinājums demogrāfijas problēmām, un aicina šā jautājuma risināšanā balstīties uz citu 
Eiropas Savienības valstu pieredzi.  
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Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

10 

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) 
izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Autortiesību likumā” un norāda, ka minētais 
likumprojekts ir pretrunā ar vairākām starptautiskām konvencijām un līgumiem, kuriem 
pievienojusies arī Latvijas Republika, ar Eiropas Savienības direktīvām, ar kurām 
Autortiesību likums saskaņots, jo neviena no starptautiskajām konvencijām nenorobežo 
publisko izpildījumu atkarībā no tā, vai tam ir komerciāls vai nekomerciāls mērķis, kā arī 
uzskata, ka likumprojekta izstrādē ņemtas vērā autoru darbu izmantotāju intereses, tāpēc 
aicina likumprojektu neatbalstīt. 
 
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija pauž atbalstu likumprojektam „Grozījumi 
Autortiesību likumā”, kurā ir ierobežotas biedrību tiesības iekasēt naudu par autortiesību un 
blakustiesību izmantošanu ārpus ģimenes loka vai savā komercdarbībā. 
 
Biedrība „Our Fire” aicina likumprojekā „Grozījumi Autortiesību likumā” paredzēt, ka autori 
var izmantot savus darbus bez atlīdzības saņemšanas, neiesaistot kolektīvā pārvaldījuma 
organizācijas. 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Autortiesību likumā” saistībā ar fonogrammu izmantošanu komerciālos nolūkos un 
raidorganizāciju tiesībām attiecībā uz saviem raidījumiem, aicina precizēt jēdzienu 
„publisks izpildījums” un „raidījumu publiskošana” lietojumu, kā arī lūdz apturēt biedrības 
LaIPA licences darbību līdz šā likumprojekta sakārtošanai un precīzu licences nosacījumu 
izstrādāšanai.   
 
Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija aicina Sporta apakškomisijā organizēt diskusiju, lai 
apspriestu jautājumus saistībā ar likumprojektu „Grozījumi Sporta likumā”. 
 
Mūzikas jomas pārstāvji Latvijā aicina novērst situāciju, kas radusies, reorganizējot Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Mūzikas nodaļu un tās vietā izveidojot A.Kalniņa Mūzikas lasītavu, kas 
ar tai atvēlētajiem resursiem nevar veikt elektronisko datu veidošanu un nošu arhīva 
uzturēšanu un glabāšanu. 
 
Jelgavas 2.pamatskola atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
prasības ar 2012.gada 1.septembri par 10 procentiem palielināt pedagogu zemākās mēneša 
darba algas likmes, atbilstoši par 10 procentiem palielinot valsts budžeta mērķdotāciju 
pašvaldībām, ar 2013.gada 1.janvāri palielināt finansējumu pedagogu, to skaitā akadēmiskā 
personāla, kā arī zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksai vēl par 10 procentiem, 
uzsākt sarunas ar Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju, lai nodrošinātu 
minēto prasību un pedagogu darba samaksas turpmākās paaugstināšanas grafika izpildi, kā 
arī nodrošināt Zinātniskās darbības likumā noteiktu zinātnes pieauguma kārtību.  
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Latvijas Prokuroru biedrība aicina likumprojektā „Grozījumi Prokuratūras likumā” precizēt 
normas par prokurora amata savienošanu ar amatu prokuroru profesionālā organizācijā, par 
kvalifikācijas komisijas locekļu iecelšanu, ar prokuroru iecelšanu amatā saistīto procedūru 
un darbības novērtēšanu. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

7 

Latvijas Prokuroru biedrība norāda, ka likumprojektā „Grozījumi likumā „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” noteiktais, ka vēlētus amatus biedrībā 
varēs ieņemt tikai personas, kas saņēmušas tās valsts amatpersonas vai koleģiālās 
institūcijas rakstveida atļauju, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi 
amatā, vistiešāk ietekmēs gan biedru, gan arī biedrības neatkarību un ir pretrunā ar Latvijas 
Republikas Satversmi. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija lūdz neatbalstīt likumprojektā „Grozījumi likumā „Par 
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”” iekļautās tiesību 
normas, kas paredz kapitālsabiedrībām, kurām valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā 
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atsevišķi vai kopā pārsniedz 50 procentus, pienākumu publiskot nomas darījumu būtiskos 
noteikumus, tajā skaitā nomas maksu. 
 
VSIA „Latvijas dzelzceļš” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts 
un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”” attiecībā uz 
kapitālsabiedrību nekustamā īpašuma iznomāšanas noteikumiem. 
 
Makšķernieku biedrība „Ūdensroze” aicina risināt jautājumu par Alojas novada pašvaldības 
administratīvās teritorijas robežu grozīšanu ar mērķi izveidot atsevišķu Staiceles novadu. 
 
Privātpersona izvirza priekšlikumus grozījumiem Pilsētas domes, novada domes un pagasta 
padomes vēlēšanu likumā par atsevišķu pašvaldību deputātu atsaukšanu. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 16 
 
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, Latvijas Bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju 
asociācija un Eiropas Savienības Dzērienu asociācija iebilst pret likumprojektu „Grozījumi 
Pārtikas aprites uzraudzības likumā”, kas paredz  enerģijas dzērienu tirdzniecības 
ierobežojumus. 
 
AS „Latvenergo” atbalsta Ekonomikas ministrijas priekšlikumu likumprojektam „Būvniecības 
likums” par būvatļaujas izsniegšanas pārsūdzēšanu, norādot, ka šādā situācijā netiek 
apturēta būvatļaujas darbība, ja plānotā būvniecība ir saistīta ar valsts stratēģiskām 
interesēm. 
 
Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome pauž viedokli par likumprojektā 
„Būvniecības likums” ietverto būvspeciālistu prakses regulējumu. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” par izziņām, kas 
iesniedzamas pasūtītājam un tiek ņemtas vērā, vērtējot pretendentu atbilstību, un norāda, 
ka šādi grozījumi novērsīs diskrimināciju starp Latvijā un ārvalsīs reģistrētu komersantu, kā 
arī samazinās birokrātisko slogu Latvijā reģistrētiem komersantiem. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija aicina likumprojektā „Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību 
likumā” apsvērt iespēju nodokļu atvieglojumus attiecināt ne tikai uz mežsaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, bet arī uz tirgotāju kooperatīvajām sabiedrībām. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību 
likumā” attiecībā uz iespēju plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem piedalīties kooperatīvu 
kopsapulcēs un valdes sēdēs, sniegt informāciju par kooperatīva sabiedrības finanšu līdzekļu 
izlietojumu, kā arī aicina izveidot kooperatīvu priekšsēdētāju un pārvaldnieku reģistru un 
nodrošināt to, ka valsts institūcijas veic finanšu un saimnieciskās darbības revīzijas. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Latvijas valsts līdzdalību Visaginas kodolelektrostacijas 
būvniecībā un informē par AS „Alternative Technologies” izstrādāto programmu 
„Alternative Energy and Gas Processing”, kas nodrošinātu enerģētikas neatkarību Latvijā un 
tiktu finansēta no riska kapitāla fondiem, tomēr šādā gadījumā Latvijai būtu jāatsakās no 
dalības Visaginas kodolelektrostacijas būvniecībā. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

26 

Aptieku attīstības biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Farmācijas 
likumā” attiecībā uz Nacionālā veselības dienesta funkcijām un aptieku preču sortimenta 
paplašināšanu. 
 
Latvijas Kaulu, locītavu un sasitumu slimnieku biedrība aicina rast iespēju Valsts 
kompensējamo zāļu sarakstā esošo medikamentu trocilizumab piesaistīt bērnu smagākās 
artrīta formas — Stilla slimības — ārstēšanai. 
 
Latvijas Sieviešu—volontieru biedrība „Vita” aicina paaugstināt medicīniskā preperāta 
herceptīna kvotas krūts vēža ārstēšanai un norāda, ka pacientes, kurām krūts vēža 
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ārstēšanas laikā parādās metastāzes, nevar vairs pretendēt uz valsts kompensētās terapijas 
saņemšanu. Biedrība aicina arī pārskatīt atvēlēto finansējumu onkoloģisko slimību 
ārstēšanai. 
 
Latvijas Ārstu biedrība aicina ar likumdošanas normām nodrošināt no tabakas brīvu vidi visās 
darba vietās Latvijā, kā arī pilnīgu aizliegumu smēķēt bērnu un grūtnieču klātbūtnē, tāpēc 
piedāvā savus priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem smēķēšanas ierobežošanai, lai 
aizsargātu bērnu tiesības un nodrošinātu darbinieku tiesības. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija neatbalsta Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!”—
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas priekšlikumu papildināt likumprojektu „Grozījumi 
Darba likumā” ar normu, kas paredzētu vispārīgā nolīgtā darba raksturojumā darba līgumā 
iekļaut konkrētas svešvalodas lietošanu, ja tā ir attiecīgā darba veikšanas pamatots 
priekšnoteikums, bet atbalsta deputātes E.Siliņas priekšlikumu, kas paredz ierobežot 
pārejošas darbnespējas periodu ieskaitīšanu laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto 
atvaļinājumu. 
 
Cēsu Invalīdu biedrība vērš uzmanību uz invalīdu nevalstisko organizāciju lomu sociālajā 
jomā, tāpēc aicina izvērtēt iespēju novirzīt vienu procentu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
vai akcīzes nodokļa invalīdu un pensionāru nevalstiskajām organizācijām, līdzīgi kā tas ir 
Igaunijā, Lietuvā un Skandināvijas valstīs. 
 
Biedrība „Tēvzemes aizstāvju barikādes” norāda uz problēmām saistībā ar atvaļinātajiem 
karavīriem neizmaksāto izdienas pensiju par kārtējo mēnesi, pamatojoties uz Aizsardzības 
ministrijas lēmumu, un aicina veikt „neizdevīgā laika” pensiju indeksāciju proporcionāli 
ieviestajam karavīru algas paaugstinājumam, kā arī norādīt bezmaksas medicīniskās aprūpes 
tiesības atvaļinātā karavīra apliecības otrā pusē.  
 
Latvijas Pensionāru federācija aicina ņemt vērā sociālo partneru un nevalstisko organizāciju 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””, atcelt pensionāru 
ienākumu samazinājumu un atjaunot pirmskrīzes likuma normas, noteikt prioritāros mērķus 
un uzdevumus nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju, to skaitā veco cilvēku, dzīves līmeņa 
celšanai. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniedz priekšlikumus likumrojektam „Grozījumi likumā 
„Par valsts pensijām”” attiecībā uz tiesībām saņemt vecuma pensiju piecus gadus pirms 
noteiktā pensijas vecuma, kā arī attiecībā uz izmaksājamās vecuma pensijas apmēru, kura 
saņemta pirms noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas. 
 
Latvijas Sociālo reformu biedrība aicina atlikt likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts 
pensijām”” līdz Saeimas rudens sesijai, bet pirms tam organizēt pensiju apdrošināšanā 
pieļauto kļūdu plašu apspriešanu, uzklausīt visus priekšlikumus, nodrošināt sabiedrību ar 
vispusīgu informāciju un tikai pēc tam skatīt jautājumu par pensijas vecuma celšanu. 
 
Latgales Reģionālā pensionāru apvienība pauž atbalstu likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par valsts pensijām”” attiecībā uz apdrošināšanas stāžu, priekšlaicīgu pensionēšanos, 
apgādnieka zaudējuma pensijas aprēķināšanu, apgādnieka darbaspēju zaudējuma pensiju, 
pensijas vecuma pakāpenisku paaugstināšanu, aicina atcelt divējādo pensijas pirmās daļas 
aprēķinu par darba posmu līdz 1996.gadam un aprēķināt to visiem pensionāriem no 
1996.gada līdz 1999.gadam pēc vidējās algas valstī un pensionāriem, kuri pensionējušies līdz 
1996.gadam, apdrošināšanas stāžam piemērot citu koeficientu. 
 
Latvijas Savienība „Černobiļa” aicina likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts 
pensijām”” paredzēt Černobiļas atomelektrostacijas invalīdiem, kuri saņēmuši invaliditāti 
līdz 2000.gada 1.janvārim, vecuma pensijas pārrēķinu, vadoties pēc Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma. 
 
Citi jautājumi 
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Latvijas Pilsoniskā alianse nosūta aicinājumu atbalstīt X Baltijas jūras reģiona NVO foruma 
galaziņojuma rekomendāciju par pilsonisko līdzdalību un mūžizglītību, kas veicinātu 
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sabiedrības mūžizglītību, dzimumu līdztiesību un pilsonisko līdzdalību Latvijā un Baltijas 
reģionā. 
 
Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” pauž neizpratni, kādēļ katrai nometnei, kas tiek 
organizēta, ir nepieciešami saskaņojumi ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un 
Veselības inspekciju, tādēļ ierosina noteikt, ka izglītības iestādēm, kuru telpās tiek 
organizētas nometnes, nav nepieciešami papildu saskaņojumi, savukārt tad, ja nometne tiek 
organizēta cita veida iestādē, par saskaņojumiem atbildību uzņemas attiecīgā iestāde.  
 
Privātpersona sūdzas par to, ka sabiedriskās vietās netiek pietiekami ierobežota smēķēšana 
un ierosina mainīt likumdošanas aktus, lai smēķētāji saņemtu aizrādījumus un sodus, ja 
smēķē, piemēram, uz ielas. 
  
II. Viedokļi  
 

77 

Par Saeimas darbu  
 

6 

Privātpersona izsaka viedokli par frakcijas VIENOTĪBA priekšsēdētāja Dz.Zaķa rīcību saistībā 
ar automašīnas iegādi.  
 
Privātpersona pauž viedokli, ka tiem deputātiem, kas balsojuši par to, ka ieviešams nodoklis 
par radio klausīšanos, jānoliek mandāti. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Saeimas frakciju darbu saistībā ar pieņemto likumu, kas 
noteic, ka zeme, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu māja, nepieder šīs mājas īpašniekiem. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

24 

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par atskurbšanas telpu izveidi un darbību, 
norādot, ka būtu nepieciešams pieņemt politisku lēmumu par kompetences sadalījumu starp 
institūcijām, jo jautājums jārisina gan Iekšlietu ministrijai, gan Veselības ministrijai, gan 
Tieslietu ministrijai, gan pašvaldībām, un šobrīd galvenais ir sistēmas izveide valsts mērogā 
un valsts finansējuma piesaiste. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par atskurbšanas telpu izveidi un darbību un 
norāda, ka personu atskurbšana ir medicīniska problēma un ka tās risināšana nav jāuzņemas 
policijai, kā arī rosina diskutēt par iespēju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai rast finansējumu atskurbšanas telpu izveidošanai, savukārt Veselības ministrijai — 
nodrošināt tajās personālu. 
 
Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs aicina saglabāt Alūksnes slimnīcu kā 
diennakts daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcu, tādējādi reģiona iedzīvotājiem 
nodrošinot pieejamus stacionāros neatliekamās medicīniskās palīdzības un kvalitatīvus 
veselības aprūpes pakalpojumus. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par Eiropas Sociālā fonda regulu 2014. — 
2020.gadam un sociālo partneru lomu nodarbinātības, izglītības un sociālās iekļaušanas 
sekmēšanā Latvijā un aicina turpmākajās debatēs Eiropadomē un Eiropas Parlamentā 
Eiropas Savienības Rīcības kodeksā attiecībā uz partnerību atbalstīt paredzētos 
partnerattiecību un daudzlīmeņa pārvaldības principus, kā arī finansējumu sociālo partneru 
īstenotajām aktivitātēm nodarbinātības, izglītības un sociālās iekļaušanas jomās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs divu procentu apmērā no Eiropas Sociālā fonda finansējuma. 
 
Privātpersona iebilst pret Tieslietu ministrijas priekšlikumu par zemes vērtību samazinoša 
koeficienta (piespiedu nomas gadījumos) iekļaušanu Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa 
noteikumos Nr.305 „Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”, nosakot šīs normas piemērošanu no 
2013.gada 1.janvāra, un norāda, ka tas būtiski skar pašvaldību budžetu ieņēmumus, kā arī ir 
pretrunā ar Tieslietu ministrijas nostāju attiecībā uz vienoto īpašumu, lai risinātu dalītā 
īpašuma problemātiku. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts un pašvaldību nesaimnieciskumu vides aizsardzības 
jomā. 
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Par situāciju valstī 

 
15 

Privātpersona izsaka viedokli par politisko vidi Latvijā un aicina veidot vienu lielpilsētu 
partiju, kas darbotos Latvijas interesēs, tādējādi izvairoties no šķelšanās starp vairāku 
partiju viedokļiem Latvijai nozīmīgos jautājumos. 
 
Privātpersona aicina Latvijā neieviest eiro, jo Igaunijā pēc tā ieviešanas pasliktinājusies 
valsts labklājība. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli, ka jāpārtrauc nepilsoņu integrācija un pilsonības piešķiršana, 
kā arī Latvijas zemes izpārdošana svešzemniekiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nekustamo īpašumu atdošanu ebreju reliģiskajām 
organizācijām Latvijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par jauniešu profesionālā sporta attīstības iespējām Latvijā un 
patriotiskās audzināšanas nepieciešamību skolās un bērnudārzos. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par ražošanas sfēras darba vietu samazinājumu Rīgā un 
Latvijā kopumā, kā arī aicina sakārtot Rīgas ūdeņu teritorijas un krastmalas izmantošanas 
noteikumus un attīstīt Latvijas enerģētikas politikas neatkarību no citām valstīm, jo 
Daugava ir bagāta ar ūdeņiem, kurus var izmantot elektronenerģijas ražošanai. 

 

 
Citi viedokļi 

 

32 

Latvijas Nacionālā kvalitātes biedrība nosūta pētījumu „Augstākā izglītība, pētniecība un 
inovācija Latvijas izaugsmei”, kas ietver apsvērumus par prasmīgas saimniekošanas sistēmas 
izveidi, kā arī skatījumu uz Nacionālā attīstības plāna atbilstību Eiropas Savienības 
izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem. 
 
Hipotēku un zemes banka informē par lēmumu pārdot bankas komercdaļas, norādot 
pārdodamās daļas, to pircējus un pircēju atlases kritērijus, kā arī par bankas turpmākajiem 
darbības virzieniem un prioritātēm. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par to, ka AS „Latvenergo” slēgtie starpvalstu līgumi nedrīkst 
būt komercnoslēpums, un sniedz ierosinājumus par elektroenerģijas ražošanas iespējām 
Latvijā, kā piemēru minot Daugavpils HES būvniecības aktualizēšanu un koģenerācijas 
staciju būvniecību, kas jāorientē uz siltumenerģijas ražošanu. 
 
Raidījums „Tautas balss” izklāsta tā rīcībā esošo informāciju par iespējamu kontrabandas 
grupējumu Latgalē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas valsts karoga lietošanas pārkāpumiem Pārogrē un 
Ciemupē, kā arī aicina Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio paziņot par valstī atzīmējamām 
dienām. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Rīgas pilsētas rekonstrukcijas, tūrisma, kultūras un 
labiekārtošanas iespējām, kā arī Svētā Pētera baznīcas atjaunošanu. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par Rīgā rīkoto pasākumu „Baltijas praids 2012”.  
 
Privātpersonas izsaka viedokli par valsts atbalstu lauksaimniecības un Latvijas lauku 
attīstībai, kā arī par mājdzīvnieku uzturēšanu un klaiņojošo dzīvnieku problēmu valstī. 

 

  
III. Sūdzības 
 

42 

Par Saeimas darbu  3 
 
Privātpersona nav apmierināta ar Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atbildi uz savu 
iesniegumu un lūdz sniegt atbildi atkārtoti, jo palikuši neatbildēti vairāki jautājumi par 
atvaļināto virsnieku pensijām. 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas darbinieki sūdzas par 
Ministru prezidenta padomnieces ārējās ekonomiskās sadarbības koordinācijas jautājumos 
B.Sējānes neadekvāto izturēšanos pret citu ministriju darbiniekiem gan darba laikā, gan 
ārpus tā, kā arī par iespējamiem kukuļņemšanas organizēšanas mēģinājumiem un 
cilvēktiesību pārkāpumiem. 
 
Jūrmalas domes deputāti sūdzas par Jūrmalas pilsētas domi, kas pieļauj būvniecību Rīgas 
jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē Jūrmalā. 
 
Nodokļu maksātāju asociācija pauž neapmierinātību par pasta nodaļas slēgšanu Jelgavā. 
 
Zvērināta advokāta R.Vonsoviča birojs sūdzas par to, ka valsts amatpersonas negodprātīgā 
veidā iegūst informāciju un izmanto to savās personīgajās interesēs jautājumā par 
nekustamo īpašumu atdošanu ebreju reliģiskajām organizācijām. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu, kas piedāvā 
dzīvokļus, kuros nav iespējams dzīvot. 
 
Privātpersona sūdzas, ka Jūrmalas pilsētas dome atsakās sniegt finansiālu pabalstu, kad ir 
izskalota mājas grunts, kā rezultātā mājā veidojas plaisas. 
 
Privātpersona sūdzas par Mārupes novada domi saistībā ar atkritumu izvešanas politikas 
reorganizāciju, kā rezultātā pieaugusi maksa par atkritumu izvešanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas policijas iecirkņa darbinieku, kas atteicies izdarīt atzīmi uz 
iesnieguma kopijas eksemplāra par iesnieguma pieņemšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas darbinieku rīcību, izmeklējot pārkāpumus saistībā 
ar izlikšanu no dzīvokļa bez tiesas sprieduma. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Tieslietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu  
darbību, cietumu administrācijas attieksmi un pārkāpumiem ieslodzījuma vietās, jo netiek 
nodrošināta atbilstoša medicīniskā aprūpe un izglītības iespējas, kā arī norāda, ka 
ieslodzītajiem netiek dota iespēja mīkstināt soda režīmu un veicināt pirmstermiņa 
atbrīvošanu. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

10 

Kredītiestāžu noguldītāju un kreditoru aizstāvības apvienība sūdzas par tiesas darbu saistībā 
ar termiņu pārkāpšanu, izskatot lietu par  maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka” 
administratora rīcību par bankrota procedūras uzsākšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Prokuratūras Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās 
prokuratūras prokuroru un virsprokuroru darbu sastībā ar pirmstiesas izmeklēšanas termiņu 
pārkāpumiem, nelikumīgi piemērotiem drošības līdzekļiem, uzliekot arestu mantai. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesnešu I.Rubinas, I.Ošiņas, S.Vamžas un M.Bebrišas darbu saistībā 
ar civillietas izskatīšanu un norāda uz iespējamo ieinteresētību civillietas iznākumā. 
 
Privātpersona sūdzas par valsts tiesu medicīnas ekspertiem saistībā ar nepatiesiem 
atzinumiem ekspertīzē. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar bērna aprūpes tiesību 
piešķiršanu. 
 

 

Citas sūdzības 
 

12 

Privātpersona sūdzas, ka māju tuvumā ierīkots Šķēdes poligons, kuram nav aizsargvaļņu 
iedzīvotāju drošībai. 
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Privātpersona sūdzas par aprēķināto pensiju, kuras apmērs nesasniedz pat valstī noteikto 
iztikas minimumu. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Smārdes industriālais parks” saistībā ar neizmaksāto darba 
algu par nostrādātajām virsstundām, kā arī par pēdējo nostrādāto mēnesi un atlīdzību par 
neizņemto atvaļinājumu. 
 
Daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji sūdzas par nama, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis 
un iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, apsaimniekotāju SIA 
„Viesturdārzs”, kurš nereaģē uz iedzīvotāju vēstulēm par nama tehnisko stāvokli, kas 
apdraud cilvēku dzīvību. 
  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

20 

  
V. Dažādi iesniegumi 
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