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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 305 
    individuālie           248 
    kolektīvie                53 
    anonīmie 4 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 98 
Viedokļi 43 
Sūdzības 77 
Informācijas pieprasījumi 20 
Dažādi iesniegumi 67 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 39 
Pa pastu 235 
Pa e-pastu info@saeima.lv 31 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 24 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 476 
Frakcijas 40 
Komisijas 50 
Struktūrvienības 28 
  
Valoda  
Latviešu valoda 299 
Svešvalodas 6 
  
Sagatavotas atbildes 55 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  1 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

98 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

39 

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina 2013.gada valsts budžetā iekļaut finansējumu pilsoniskajai 
līdzdalībai un nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma programmai. 
 
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija un Latvijas Patentbrīvo medikamentu 
asociācija aicina 2013.gada valsts budžetā par četriem miljoniem latu palielināt 
finansējumu kompensējamām zālēm. 
 
Latvijas Tuberkulozes un plaušu ārstu asociācija aicina 2013.gada valsts budžetā paredzēt 
finansējumu tuberkulozes diagnostikai, ārstēšanai un profilaksei, kā arī 2012. - 2014.gada 
tuberkulozes izplatības ierobežošanas plānam. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība aicina 2013.gada valsts 
budžetā paredzēt finansējumu veselības aprūpei 3,7 procentu apmērā no iekšzemes 
kopprodukta. 
 
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvā padome aicina 2013.gada budžetā 
paredzēt 23 miljonus latu lielu finansējumu pirmsskolas pedagogu algas likmes 
palielinājumam par 10 procentiem. 
 
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra dalībnieki aicina no 2013.gada janvāra palielināt 
darba algu par 30 procentiem no pašreizējās darba algas, turpmāk pakāpeniski paaugstināt 
darba samaksu, kā arī piešķirt līdzekļus koncertdarbības nodrošināšanai un mūziķu veselības 
apdrošināšanai. 
 
VSIA „Daugavpils teātris” aicina 2013.gada budžetā par 110 000 latu palielināt valsts 
dotāciju teātrim. 
 
Latvijas Florbola savienība aicina 2013.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu Latvijas 
nacionālajai vīriešu florbola izlasei. 
 
Baltijas Kausa fonds aicina iekļaut 2013.gada valsts budžetā finansējumu, kas nepieciešams, 
lai sarīkotu Eiropas komandu čempionātu motokrosā blakusvāģu un kvadraciklu klasēs. 
 
Latvijas Nacionālo partizānu apvienība aicina 2013.gada valsts budžetā piešķirt papildu 
finansējumu, lai nodrošinātu apvienības pastāvēšanu. 
 
Biedrība „Žaņa Lipkes memoriāls” aicina 2013.gada valsts budžetā iekļaut finansējumu Žaņa 
Lipkes memoriālam. 
 
Latvijas Automoto biedrība aicina pakāpeniski samazināt autovadītāju obligātos 
maksājumus, sākot ar atsevišķa ikgadējā automašīnas ekspluatācijas nodokļa atcelšanu un tā 
pievienošanu akcīzes nodoklim, līdzīgi kā tas ir Igaunijā un Lietuvā, vienlaikus paredzot 
kompensāciju pašvaldībām ceļu uzturēšanai. 
 
Biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” un citas dzīvnieku aizsardzības biedrības izsaka 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, aicinot 
neizslēgt no likumprojekta normu, kas paredz valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu 
komersantam tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem. 
 
SIA „Vekover” aicina likumā „Par apdrošināšanas līgumu” izdarīt grozījumus attiecībā uz 
termiņu, kādā apdrošinātājam jāpieņem lēmums par apdrošināšanas atlīdzību, lai 
apdrošinājuma ņēmējs, ceļot prasību par nepamatotu apdrošinātāja lēmumu, vienlaikus 
varētu prasīt arī kompensāciju par zaudējumu. 
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Privātpersona aicina risināt jautājumu par valsts galvotu kredītu ģimenēm pirmā mājokļa 
iegādei, lai regulētu valsts migrācijas politiku. 
 
Privātpersona ierosina pieņemt bezbērnu nodokli un mātēm, kurām ir trīs un vairāk bērni, 
piešķirt vidējam dzīves līmenim atbilstošu pensiju. 
 
Juridiskie jautājumi  
 

5 

Latvijas Darba devēju konfederācija pauž atbalstu Uzņēmumu reģistra priekšlikumiem 
izdarīt Komerclikumā grozījumus, kas palīdzētu rast risinājumu dokumentu viltošanas un 
fiktīvu uzņēmumu reģistrācijas problēmai.  
 
Latvijas Juristu apvienība aicina likumprojektā „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu 
un likumu ierosināšanu”” saglabāt tautas tiesības ierosināt likumprojektus līdzšinējā apjomā 
un nepaaugstināt vēlētāju parakstu skaitu virs desmit tūkstošiem. 
 
Latvijas savienība „Černobiļa” atbalsta likumprojektu „Grozījumi Pilsonības likumā” un 
aicina piešķirt dubultpilsonību Latvijas pilsoņiem, kas ir Krievijas Federācijas militārie 
pensionāri un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki. 
 
Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē aicina, lai likumprojektā „Grozījumi Pilsonības 
likumā” Austrālija tiktu pievienota tām valstīm, kurās Latvijas pilsoņiem, iegūstot mītnes 
zemes pilsonību, saglabājas arī Latvijas pilsonība.  
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

6 

Latvijas Lielo pilsētu asociācija un Latvijas Telekomunikāciju asociācija neatbalsta 
likumprojektā „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” paredzēto normu, ka, 
sākot ar 2013.gada 1.janvāri, iedzīvotājiem tiks atcelta garantēto četru nacionālo 
televīzijas programmu pieejamība bez maksas. 
 
Latvijas Telekomunikāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” attiecībā uz maksas televīzijas pakalpojumu 
nodrošināšanā iesaistīto pakalpojuma sniedzēju skaitu. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

13 

Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība neatbalsta likumprojektu „Grozījumi 
Autortiesību likumā” saistībā ar publiskā izpildījuma definīciju, kā arī atlīdzību, autortiesību 
un blakustiesību subjektu mantisko tiesību administrēšanu.  
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Autortiesību likumā”, precizējot tādas definīcijas kā kolektīvā pārvaldījuma organizācija, 
retranslēšana pa kabeļiem un aicinot papildināt normas par autora tiesībām uz savu darbu 
izplatīšanu un publisku izmantošanu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. 
 
AS „Radio SWH” norāda uz problēmu, kas saistīta ar autortiesību pārvaldību Latvijā, un 
sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Autortiesību likumā” attiecībā uz 
AKKA/LAA noteikto tarifu aprēķināšanu raidorganizācijām, AKKA/LAA uzraudzību un iespēju 
autoriem slēgt arī individuālus līgumus par autortiesību atlīdzību. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

2 

Latvijas Siltumuzņēmēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā” attiecībā uz mājas pārvaldnieka tiesībām saņemt uz 
pārvaldnieka vārda izrakstītus rēķinus par mājas īpašniekiem sniegtajiem pakalpojumiem. 
 
Latvijas Universitāšu asociācija aicina izdarīt grozījumus Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā, nosakot valsts augstskolām bez atlīdzības nodotā nekustamā īpašuma 
atsavināšanas procesuālo kārtību. 
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

23 

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera iebilst 
pret likumprojektā „Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā” ietvertajām 
normām, kas noteic, ka maksimālais naudas sods par negodīgu komercpraksi tiek palielināts 
desmit reizes un ka tiesības apturēt komercpraksi tiek nodotas uzraudzības iestādei, nevis 
tiesai. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija aicina likumprojektā „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” 
paredzēt garākus termiņus valsts tehniskajām apskatēm, nosakot, ka jaunai automašīnai 
tehniskā apskate veicama ne vēlāk kā 36 mēnešus pēc pirmreizējās reģistrācijas Latvijā, bet 
atkārtota apskate - katru otro gadu. 
 
Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs aicina likumprojektā 
„Būvniecības likums” definēt nepieciešamās kompetences un atbildības prasības būvniecības 
procesa dalībniekiem, no kuru kompetences ir atkarīga būvju kvalitāte un drošība, proti, 
būvvaldēm, pasūtītājam, attīstītājam, projektētājam, būvniekam un būvniecības kvalitātes 
uzraugam. 
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija uzskata, ka likumprojektā 
„Grozījumi Aizsargjoslu likumā” noteiktā aizsargjosla ap stacionāro radiomonitoringa punktu 
150 metru rādiusā ir pārāk liela, un ierosina to samazināt uz pusi, tāpat iebilst pret 
noteikumu, ka būvju un ēku būvēšanai aizsargjoslā, kas nepārsniedz 20 metrus, ir 
nepieciešama būvprojekta vai ierīkošanas projekta saskaņošana ar stacionārā 
radiomonitoringa punkta īpašnieku. 
 
AS „Latvenergo” aicina atbalstīt likumprojektu „Grozījums Enerģētikas likumā”, kas noteic, 
ka gadījumos, kad lēmums par būvatļaujas izsniegšanu energoapgādes komersanta objektu 
un to piederumu renovācijai, rekonstrukcijai vai jaunai ierīkošanai tiek apstrīdēts vai 
pārsūdzēts, šā lēmuma darbība netiek apturēta. 
 
Dzīvokļu īpašnieku biedrības un to pārstāvji pauž neapmierinātību ar likumdošanas aktiem, 
kas regulē maksu par zemi zem daudzdzīvokļu namiem, un uzskata, ka likumprojektos 
„Grozījumi likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” un „Grozījumi likumā 
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” jāsamazina nomas procentu likme 
līdz diviem procentiem, valstij jāizpērk zeme zem daudzdzīvokļu namiem, kuru dzīvokļu 
īpašnieki pēc tam var privatizēt, bet, kamēr zeme nav izpirkta, jānosaka nomas maksas 
ierobežojums, tāpat jāatsakās no kompensācijas maksājuma par nekustamā īpašuma nodokli 
iznomātājam un jāievieš nulles pievienotās vērtības nodokļa likme zemes nomas darījumiem 
dalītā īpašumā. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

10 

Latvijas Farmaceitu biedrība, Aptieku biedrība, Latvijas Brīvo farmaceitu apvienība un 
Farmācijas arodbiedrība kopumā atbalsta deputāta V.Orlova priekšlikumu likumprojektā 
„Grozījumi Farmācijas likumā” samazināt ierobežojumus jaunu aptieku atvēršanai, taču 
norāda arī uz to, ka izmaiņas par labu tikai pašvaldībām piederošām organizācijām vēl 
būtiskāk kropļos konkurenci. 
 
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienība atbalsta Veselības ministrijas iesniegtos priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Farmācijas likumā” attiecībā uz vertikālo integrāciju, proti, to, 
ka aptiekām vai to īpašniekiem tiešā vai netiešā veidā nevar piederēt īpašuma tiesības zāļu 
lieltirgotavās un ārstniecības iestādēs. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība aicina likumprojektā „Grozījumi Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā” attiecībā uz valsts pienākumiem sociālo pakalpojumu 
sniegšanā noteikt, ka funkcionālo traucējumu sarakstu apstiprina Ministru kabinets. 
 
Latvijas Neredzīgo savienība aicina no likumprojekta „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā” izslēgt regulējumu attiecībā uz to kapitālsabiedrību iesaisti 
sociālo pakalpojumu sniegšanā, kurās Latvijas Neredzīgo savienība vai Latvijas Neredzīgo 
biedrība ir dalībnieki vai akcionāri. 
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Rīgas Tehniskā universitāte aicina izdarīt grozījumus Darba likumā, nosakot, ka ikgadējais 
apmaksātais atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot 
svētku dienas, kas iekrīt dienās, kad darbiniekam būtu bijis jāstrādā. 
 
Privātpersona aicina grozīt likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, nosakot, ka pirmās un 
otrās grupas invalīdiem, kuru darba stāžs bijis laikā no 1998.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 
31.decembrim, tiek piešķirtas invaliditātes pensijas, jo sociālajā apdrošināšanā nebija 
paredzēta invaliditātes apdrošināšana. 
  
II. Viedokļi  
 

43 

Par Saeimas darbu  
 

8 

Biedrība „Papardes zieds” un citas nevalstiskās organizācijas pauž viedokli par Budžeta un 
finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētāja I.Parādnieka, 
kā arī kustības „Par dzīvību” plānoto konferenci Saeimas telpās un aicina izvērtēt 
organizācijas statusu, kā arī Demogrāfijas lietu apakškomisijas darba efektivitāti. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība izsaka pateicību Zaļo un 
Zemnieku savienības frakcijai par atbalstu, ko tā sniedz, virzot priekšlikumus par veselības 
aprūpes pieejamību un kvalitātes uzlabošanu Latvijā. 
 
Privātpersona pauž viedokli par deputātu N.Kabanovu (SC) saistībā ar sēdes apmeklējumu, 
norādot, ka deputāts, iespējams, bijis alkohola reibumā. 
 
Privātpersona kritizē deputāta J.Urbanoviča (SC) darbību saistībā ar referendumu par krievu 
valodu kā otru valsts valodu, kā arī to, ka deputāts neesot piedalījies Latgales reģiona 
attīstīšanā. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Saeimas deputātu darbu, kā arī norāda, ka Saeimas 
kārtības rullī jāparedz sods par deputāta zvēresta laušanu. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

7 

Latvijas Pensionāru federācija pauž viedokli par Nacionālās attīstības plānu un norāda, ka 
tas ir formāls dokuments iesniegšanai starptautiskajās institūcijās, taču nav balstīts uz 
reāliem pasākumiem valsts ekonomikas attīstīšanai, tāpēc aicina Ministru kabinetu plānā 
ietvert vairākus indikatorus, kas nodrošinātu veco ļaužu sociālo aizsardzību līdz 2020.gadam. 
 
Latvijas sporta nozares pārstāvji aicina Nacionālajā attīstības plānā paredzēt atsevišķu 
prioritāro virzienu sporta attīstībai, piešķirot līdzekļus sporta infrastruktūras sakārtošanai.  
 
Latvijas Studentu apvienība informē par izglītības un zinātnes ministram R.Ķīlim steidzami 
veicamajiem uzdevumiem saistībā ar augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas 
noteikumu apstiprināšanu, augstākās izglītības finansēšanu un reformu plānu. 
 
Latvijas Jūrniecības savienība pauž bažas par izglītības ministra R.Ķīļa viedokli, ka valsts 
dibināto augstskolu un koledžu skaits jāsamazina uz pusi, jo tādējādi tiek apdraudēta arī 
Latvijas Jūras akadēmijas pastāvēšana. 
 
Latvijas Automoto biedrība pauž viedokli par fotoradaru ieviešanas procesu valstī un norāda, 
ka valsts un privātā uzņēmēja sadarbība šajā procesā atkarīga no sadarbības nosacījumiem, 
proti, valstij jāsedz privātā partnera izdevumi par aparatūras iegādi, apkalpošanu un 
apkopi, kā arī jāsamaksā fiksētā peļņa, kas nav atkarīga no izrakstīto soda protokolu skaita, 
un jānodrošina visi saskaņojumi ar zemes īpašniekiem par radaru uzstādīšanu. 
 
Latvijas Laboratorijas speciālistu biedrība aicina atbalstīt tās iebildumus pret Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 
noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”” saistībā ar 
ambulatoro laboratorisko izmeklējumu apmaksas sistēmu. 
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Privātpersona aicina grozīt Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumus Nr.1013 
„Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, lai ūdensapgādes process būtu 
daudz pārskatāmāks. 
 
Privātpersona pauž satraukumu par pašvaldību noteiktajiem nodokļiem, kuri netiek 
kontrolēti, un neizpratni par to, kādēļ bieži tiek mainīta zemes un ēkas kadastrālā vērtība. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka amatpersonām par nepareizu latviešu valodas lietošanu 
piespriežams administratīvais sods. 
 
Par situāciju valstī 

 

 
 

10 

Privātpersona izsaka viedokli par pensiju apmēru un norāda, ka pirmspensijas vecumā ir 
grūti atrast darbu. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka Latvijas izglītības sistēmā netiek pievērsta pietiekama 
uzmanība patriotisma stiprināšanai jauniešos. 
 
Privātpersona uzskata, ka valstij nav jāfinansē mazākumtautību skolas, bet mācībām 
jānotiek latviešu valodā, ka ir jāsakārto likumdošanas akti, lai tiktu aizstāvētas Latvijas 
pamatnācijas tiesības. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas zemes izpārdošanu ārzemniekiem un uzskata, ka 
process jāpārtrauc un visai zemei jānonāk Latvijas valsts īpašumā. 
 

 

Privātpersona izsaka kritisku viedokli par lidostas „Rīga” darbību saistībā ar tās noslodzi un 
ierosina izmantot arī Tukuma, Lielvārdes, Rumbulas un Spilves lidostas, kā arī aicina 
palielināt ostas teritorijas, lai veicinātu kravu un pasažieru plūsmas pieaugumu. 
 
Citi viedokļi 

 
 
 
 

18 
 
Privātpersonas izsaka viedokli saistībā ar pārvietojamiem fotoradariem, norādot, ka ātruma 
pārsniegšana jāaprēķina, ņemot vērā iespējamo kļūdu 10 procentu apmērā, un pirms 
pārvietojamajiem fotoradariem jābūt brīdinājuma zīmēm, lai novērstu ceļu satiksmes 
negadījumus, kas rodas straujas bremzēšanas dēļ. 
 
Privātpersona norāda, ka invalīdiem ar kustību traucējumiem vajadzētu saņemt lielāku 
invaliditātes pabalstu.  
 
Privātpersona pauž viedokli, ka Latvijas valsts pamatam jābūt latviešu valodas un kultūras 
saglabāšanai, kā arī vērš uzmanību uz Nacionālā attīstības plāna pielikumu par Latviju kā 
zaļāko valsti pasaulē, kurā iekļauts atbalsts krievu valodai un kultūrai. 
 
Privātpersona aicina veidot valstisku sistēmu sporta izglītības un attīstības veicināšanai, kā 
arī norāda, ka nepieciešams finansējums jauniešu sporta nodrošināšanai. 
 
Privātpersona uzskata, ka pasē jānorāda cilvēka tautība. 

 

  
III. Sūdzības 
 

77 

Par Saeimas darbu  
 

3 

Latviešu Zemnieku savienība lūdz izskatīt Saeimas deputātu darbību sakarā ar to, ka 
pārkāpti Iesniegumu likumā norādītie atbildes sniegšanas termiņi. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka deputāti nelasa viņiem adresētos iesniegumus un atbildes 
gatavo deputātu palīgi. 
 
Privātpersona pauž neapmierinātību ar Saeimas darbu, jo netiek risināti svarīgi jautājumi, 
kas saistīti, piemēram, ar progresīvā nodokļa ieviešanu, atbalstu lauku iedzīvotājiem un to, 
ka referenduma izmaksas jāsedz referenduma ierosinātājiem. 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

51 

Nevalstisko organizāciju grupa pauž sašutumu par to, ka Labklājības ministrija piekritusi 
tulkot un izdot grāmatas „Diena, kad Kārlis bija Karlīna” un „Diena, kad Rūta bija Rihards”, 
un norāda, ka tādējādi tiek pārkāpti Latvijas tiesību akti un apdraudēts valsts pamats - 
ģimene kā īpaša sievietes un vīrieša savienība, kā arī bērna tiesības uz savu tradicionālo un 
garīgajās vērtībās skaidri balstīto identitāti, tāpēc pieprasa labklājības ministres I.Viņķeles 
demisiju, nekavējoties aizliegt minēto grāmatu izplatīšanu un saukt pie atbildības 
amatpersonas, kuras piedalījušās šī prettiesiskā materiāla sagatavošanā un izplatīšanā. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija pauž bažas par to, cik racionālas ir vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministra iniciētās reformas saistībā ar pašvaldību referendumiem, 
lēmējvaras un izpildvaras nodalīšanu, pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību un to negatīvo 
ietekmi uz valsts un pašvaldību attīstību, kā arī izsaka neapmierinātību ar to, ka netiek 
ņemti vērā pašvaldību argumenti. 
 
Latvijas Studentu apvienība sūdzas par izglītības ministra R.Ķīļa biroja darbību saistībā ar 
studentu pārstāvim liegto iespēju piedalīties sabiedriskās televīzijas raidījumā. 
 
Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” bērnu vecāki pauž sašutumu par 
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāres I.Vanagas piedalīšanos izglītības 
iestādes vecāku sapulcē, lai paustu atbalstu izglītības iestādes pašreizējās vadītāja 
pienākumu izpildītājas A.Ozolas iecelšanai vadītājas amatā. 
 
SIA IVOLGA sūdzas par Zemkopības ministriju un Lauku atbalsta dienestu saistībā ar 
kavēšanos piešķirt Eiropas struktūrfondu līdzekļus un norāda, ka tādējādi uzņēmums ir 
novests līdz maksātnespējai. 
 
Privātpersona atkārtoti sūdzas par Jūrmalas pilsētas domes darbību un uzskata, ka dome 
pārkāpj likumu „Par pašvaldībām”. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atbildi saistībā ar pensijas 
aprēķinu. 
 
Privātpersona sūdzas par Jēkabpils policijas un Jēkabpils virsprokurores V.Belkovskas darbu 
saistībā ar satiksmes negadījuma izmeklēšanu. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Daugavgrīvas cietuma administrāciju, veselības aprūpi cietumā un to, 
ka ieslodzītajiem atņemtas spēļu konsoles un netiek nodrošinātas pienācīgas sportiskās 
aktivitātes. (35 paraksti) 
 
Ieslodzītais sūdzas par Olaines cietuma darbinieku rīcību, bez iepriekšējas brīdināšanas 
atņemot privātpersonai piederošas mantas, kā arī liedzot tikšanos ar mācītāju un iespēju 
cietuma veikalā iegādāties pirmās nepieciešamības preces.  
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

10 

Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu, kura pieņēmusi izskatīšanai 
lietu, kas piekritīga izskatīšanai Lietuvas tiesā, jo tādējādi kavēta Lietuvas tiesas tiesvedībā 
esošas lietas izskatīšana un pārkāptas cilvēktiesības, kas paredz savlaicīgu lietas izskatīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar strīdu par noslēgtu īres 
līgumu, par kuru dzīvokļa īpašnieks, iegādājoties dzīvokli, nebija informēts, bet šobrīd 
spiests tiesāties ar īrnieku. 
 
Privātpersonas sūdzas par Jelgavas prokuratūras prokurores A.Gahajevas rīcību saistībā ar 
lietas izskatīšanu, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas spriedumu lietā par 
sadzīvisku strīdu un tiesnesi V.Gaidukēviču, kā arī prokurores A.Zvirgzdiņas rīcību. 
 

 

Citas sūdzības 
 

13 

Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji sūdzas par SIA LNS „Nekustamie īpašumi”, kas pārkāpuši  
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īrnieku tiesības, nenodrošinot mājas apsaimniekošanu atbilstoši īres līgumam, kā arī par 
Latvijas Neredzīgo savienību, kas nav iesniegusi nepieciešamos dokumentus, lai aizstāvētu 
savu biedru īres tiesības. 
 
Privātpersona norāda uz tiesiskuma problēmām valstī, jo izveidojusies sistēma, kas ļauj 
pārņemt uzņēmumus Latvijā, izmantojot likumdošanas aktu nepilnības, kā arī norāda, ka 
Maksātnespējas administrācija sūdzības izskata lēni un neefektīvi. 
 
Privātpersona pauž sašutumu par pedagogu zemo atalgojumu un lielo darba slodzi, kā arī 
sūdzas par to, ka netiek segti mācību materiālu sagatavošanas izdevumi. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka ir liegtas pirmpirkuma tiesības uz zemi zem tās apdzīvotā 
nama Rīgā.  
  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

20 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

67 

  

 

 


