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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 621 
    individuālie           479 
    kolektīvie                131 
    anonīmie 11 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 96 
Viedokļi 90 
Sūdzības 155 
Informācijas pieprasījumi 29 
Dažādi iesniegumi 251 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 188 
Pa pastu 302 
Pa e-pastu info@saeima.lv 130 
No portāla www.latvija.lv 1 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 45 
Saeimas Prezidijs 1 
Deputāti 1180 
Frakcijas 54 
Komisijas 90 
Struktūrvienības 33 
  
Valoda  
Latviešu valoda 600 
Svešvalodas 21 
  
Sagatavotas atbildes 128 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  5 
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Tematika Saņemto  
iesniegumu  

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

96 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

12 

Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Euro ieviešanas likums” un 
norāda, ka nepiekrīt normām, kas paredz, ka privātpersonas euro ieviešanas izmaksas sedz 
no saviem līdzekļiem, preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods sākas trīs 
mēnešus pirms euro ieviešanas, ilgst sešus mēnešus pēc euro ieviešanas dienas un 
patērētājiem izsniegtajos dokumentos - kases čekos un kvītīs darījumu kopsumma jānorāda 
latos un euro. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija aicina pieņemt sagatavotos priekšlikumus 
likumprojektam „Pievienotās vērtības nodokļa likums” attiecībā uz būvniecības pakalpojumu 
definējumu. 
 
Ārvalstu investoru padome Latvijā sniedz ierosinājumu likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” attiecībā uz atlaižu piemērošanu Latvijā īstenojamiem 
lielajiem investīciju projektiem, nosakot prioritārās nozares un apakšnozares, kurām 
piemērot nodokļa atlaidi. 
 
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija neatbalsta priekšlikumu likumprojektā „Grozījumi 
likumā „Par nodokļiem un nodevām”” izslēgt normu attiecībā uz lēmuma par tirgus cenas vai 
tirgus vērtības noteikšanu konkrētam darījumam pārsūdzēšanu Darījumu novērtējuma 
komisijā un aicina pilnveidot minēto komisiju, padarot to par efektīvu ārpustiesas strīdu 
risināšanas mehānismu. 
 
Latvijas Iekšlietu darbinieku organizācija aicina likumprojektā „Par valsts budžetu 
2013.gadam” iekļaut ieņēmumus no konfiscētās mantas un īpašuma realizācijas.    
 
VSIA „Dailes teātris” aicina likumprojektā „Par valsts budžetu 2013.gadam” iekļaut papildu 
finansējumu teātra materiāltehniskās bāzes atjaunošanai. 
 
Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīca aicina atbalstīt deputāta A.Jakimova 
priekšlikumu, paredzot likumprojektā „Par valsts budžetu 2013.gadam” 45 000 latu lielu 
finansējumu Rēzeknes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīcas remontam. 
 
Latvijas Dermatovenerologu asociācija aicina paredzēt valsts finansējumu 
dermatovenoroloģijai vismaz viena procenta apmērā no gada veselības budžeta jeb 4,9 
miljonu latu apmērā, ka arī norāda, ka nepieciešama vismaz viena valsts finansēta 
dermatoloģijā specializējusies universitātes klīnika. 
 
Privātpersona ierosina likumprojektā „Par valsts budžetu 2013.gadam” paredzēt jaunas Rīgas 
apgabaltiesas ēkas celtniecību, jo pašreizējā ēka ir tādā stāvoklī, ka nav piemērota tiesas 
darbam. 
 
Latvijas Senioru alianse aicina atbalstīt priekšlikumu par pensijas piešķiršanu laulātajam 50 
procentu apmērā no otra laulātā pensijas pēc otra laulātā nāves, savukārt neatbalstīt 
pārcelšanās pabalsta ieviešanu. 
 
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība ILGA aicina ieviest izmaiņas likumdošanas aktos 
attiecībā uz nomas maksas griestu noteikšanu garāžu kooperatīvās sabiedrības biedriem un 
piešķirt viņiem tiesības izpirkt no zemes īpašnieka to zemi, kura saistīta ar garāžu īpašnieku 
kooperatīvo sabiedrību un uz kuras ir tās biedriem piederošas ēkas. 
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Privātpersona aicina normatīvajos aktos noteikt, ka par zvērinātu revidentu var būt un 
attiecīgos pakalpojumus sniegt tikai fiziskās personas, kuras ieceļ finanšu ministrs.  
 
Juridiskie jautājumi  
 

4 

Latvijas Zvērinātu notāru padome norāda, ka nākotnes pilnvarojumam nepieciešamais 
vairākos likumdošanas aktos ietveramais tiesiskais regulējums varētu stāties spēkā dažādos 
laikos, tāpēc uzsver, ka nepieciešami pārejas noteikumi, kas paredzētu, ka Civillikuma 
normas attiecībā uz nākotnes pilnvarojumu stājas spēkā vienlaikus ar visām citām saistīto 
tiesību aktu normām. 
  
Aglonas novada iedzīvotāji aicina sakārtot Latvijas normatīvos aktus, kas definētu jēdzienu 
„hidrobūve”, aizsargātu Latvijas tautai piederošās dabas vērtības un neļautu tās padarīt par 
privātīpašumu, kā piemēru minot SIA „Cirīšu HES”, kuras ūdenskrātuve, kas reģistrēta 
zemesgrāmatā, tika izveidota, applūdinot dabiskus ezerus. 
 
Zemes reformas komiteja informē par savu darbību saistībā ar piespiedu zemes nomas un 
dalīto īpašumu izbeigšanas jautājumiem, kā arī ierosina uzaicināt tās ekspertus dalībai 
Juridiskās komisijas sēdēs, kurās tiks skatīts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par atjaunotā 
Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas 
spēkā stāšanās laiku un kārtību””. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un 
Krimināllikumā attiecībā uz sīko huligānismu un neslavas celšanu. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

2 

Latvijas Telekomunikāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” attiecībā uz gadījumiem, kad tiek pārsūdzēts 
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmums par maksas televīzijas 
programmu sarakstu, bet saskaņā ar Administratīvā procesa likumu netiek apturēta lēmuma 
darbība. 
 
Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienība ierosina kā apmaksātu svētku dienu 
adventistu draudžu pārstāvjiem piešķirt Zvaigznes dienu - 6.janvāri. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

14 

Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret Centrālās vēlēšanu komisijas priekšlikumu 
likumprojektā „Grozījumi Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu likumā” noteikt, ka, 
kandidējot pašvaldību vēlēšanās, nav nepieciešama sasaiste ar attiecīgo teritoriju. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus Latvijas Nacionālajam 
attīstības plānam 2014. - 2020.gadam attiecībā uz prioritāšu sasaisti ar plāna virsmērķi, 
ambiciozāku mērķu sasniegšanas rādītājiem un konkurētspējīgu nodokļu politiku, kā arī 
nevalstiskā sektora līdzdalību plāna ieviešanas procesā. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija aicina Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam 
paredzēt atbalsta instrumentus policentriskas attīstības veicināšanai, uzņēmējdarbības 
infrastruktūras attīstīšanu degradētajās teritorijās, kā arī transporta, publisko ēku un tūrisma 
infrastruktūras attīstīšanu. 
 
Publiskās un privātās partnerības asociācija, biedrība „Būvniecības attīstības stratēģiskā 
partnerība” un biedrība „Latvijas ceļu būvētājs” aicina Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 
2014. – 2020.gadam iestrādāt publiskās un privātās partnerības mehānismu.  
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Vides konsultatīvā padome sniedz priekšlikumus Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-
2020.gadam pilnveidošanai saistībā ar vides, dabas un teritorijas attīstību. 
 
Projekta Fit for work Latvijas darba grupa aicina Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 
2020.gadam, kur ir runa par nepieciešamību izstrādāt pacientu plūsmas vadlīnijas attiecībā 
uz slimībām, iekļaut muskuloskeletālās sistēmas slimības, jo Latvijā tās ir trešais biežākais 
pirmreizējās invaliditātes cēlonis. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse Nevalstisko organizāciju līdzdalības konsorcija vārdā sniedz 
priekšlikumus Latvijas Nacionālajam attīstības plānam 2014. – 2020.gadam, norādot, ka tajā 
trūkst sociālās uzņēmējdarbības koncepta.  
 
Valsts SIA „Latvijas dzelzceļš”, valsts SIA „Autotransporta direkcija” un AS „Rīgas 
Starptautiskā autoosta” aicina Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 2020.gadam 
iekļaut multimodālā transporta mezgla izbūvi Torņakalnā. 
 
Latvijas Ostu asociācija sniedz priekšlikumus Latvijas Nacionālajam attīstības plānam 2014.-
2020.gadam saistībā ar Latvijas ostu infrastruktūru. 
 
SIA Izdevniecība „Dienas bizness” sniedz priekšlikumus Latvijas Nacionālajam attīstības 
plānam 2014. - 2020.gadam, proti, ierosina samazināt administratīvo un birokrātisko slogu, 
pastiprināt cīņu pret ēnu ekonomiku un nodokļu nemaksātājiem, bet valsts pārvaldē 
vienlaikus samazināt strādājošo skaitu un palielināt atalgojumu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par to, ka Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 
2020.gadam par galveno prioritāti būtu nosakāma latviešu valodas un kultūras saglabāšana.  
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 

 
 
 
 

33 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Tranzīta biznesa asociācija sniedz 
priekšlikumus zaļās enerģijas atbalsta politikas pārskatīšanai un sasaistīšanai ar emisijas 
kvotu apjomu, Eiropas fondu finansējumu un citiem instrumentiem.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Publisko 
iepirkumu likumā” saistībā ar preču un pakalpojumu iepirkumu centralizāciju pašvaldībās un 
to uzņēmumos. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija iebilst pret likumprojekta „Grozījumi Publisko iepirkumu 
likumā” normu par obligātu pienākumu vietējām pašvaldībām preces un pakalpojumus 
iegādāties ar centralizētas iepirkumu institūcijas starpniecību, izmantojot elektronisko 
iepirkumu sistēmu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” attiecībā uz personas nodarbināšanu bez rakstveidā 
noslēgta līguma. 
 
Latvijas Būvnieku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Būvniecības 
likumā”, norādot, ka būvniekiem saistošajam normatīvajam regulējumam jābūt identiskam 
gan attiecībā uz privāto investoru, gan valsti.  
 
Ārvalstu investoru padome Latvijā sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Būvniecības likumā” attiecībā uz būvatļaujas darbības apturēšanas kārtību. 
 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija aicina vēlreiz izvērtēt likumprojekta „Grozījumi 
alkoholisko dzērienu aprites likumā” lietderību saistībā ar alkoholisko dzērienu izvietošanu 
atsevišķā norobežotā nodaļā, kur nodrošināta videonovērošana. 
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Privātpersona ierosina aizliegt alkohola tirdzniecību degvielas uzpildes stacijās. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera atbalsta likumprojektu „Grozījumi Elektronisko 
dokumentu likumā” attiecībā uz droša elektroniskā zīmoga ieviešanu. 
 
Latvijas Makšķernieku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Zvejniecības likumā” par definīcijām, kas attiecas uz zivju ieguvi komerciālajai darbībai un 
zivju ieguvi savam patēriņam, kā arī atsevišķiem precizējumiem attiecībā uz zvejas veidu 
definēšanu un likuma mērķi. 
 
Vides konsultatīvā padome sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Zvejniecības 
likumā” attiecībā uz kompensāciju par ūdens bioloģiskajiem resursiem nodarīto zaudējumu, 
ūdens vidē radītajām izmaiņām un ūdens resursu izmantošanu. 
 
Jelgavas pilsētas, Jūrmalas pilsētas un Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novada 
pašvaldības aicina novērt ieilgušo nevienlīdzību sakarā ar minēto pašvaldību iedzīvotāju 
iespējām izmantot Lielupes baseina zivju resursus atpūtas nolūkos un pašpatēriņam un šīs 
iespējas apdraudošas, Lielupes apsaimniekošanas ilgtspējai neatbilstošas rūpnieciskās zvejas 
praktizēšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošajā Buļļupē. 
 
Latvijas loku mednieku asociācija atbalsta Zemkopības ministrijas izstrādāto likumprojektu 
„Grozījumi Medību likumā” un informē, ka arī iesniegusi priekšlikumus likumprojektam, kuri 
Ministru kabineta apstiprinātajā redakcijā ņemti vērā, piedāvājot ieviest jaunu medību rīku - 
medību loku. 
 
AS „Grindeks” aicina ieviest stimulējošu sistēmu investīciju projektiem Latvijā valstiskā 
līmenī, paredzot atbalstu inovatīvo risinājumu un inovatīvo produktu aizsardzībai, inovāciju 
realizācijai dzīvē nepieciešamās materiāltehniskās bāzes attīstīšanai, atvieglojumiem, kas 
veicinātu ražošanu un nodokļu atlaides investīciju projektiem. 
 
Zemes reformas komiteja aicina neatbalstīt likumprojektus „Grozījumi likumā „Par zemes 
reformu Latvijas Republikas pilsētās”” un „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju””, jo tie neatrisina problēmas, kas radušās, pastāvot dalītajam 
īpašumam. 
 
Biedrība „Laimdotas 45” izsaka viedokli par grozījumiem likumos, kas skar zemes piespiedu 
nomas jautājumus un atteikšanos no dalītā īpašuma, un norāda, ka tie neatrisina dzīvokļu 
īpašnieku problēmas un visas tiesības atstāj zemes īpašniekiem.  
 
Zemes īpašnieki izsaka viedokli par iesniegtajām likumdošanas iniciatīvām, kas paredz grozīt 
līdzšinējo zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību regulējumu attiecībā uz zemes nomas 
maksas noteikšanu un tās apmēru, nomnieka pienākumu kompensēt zemes īpašniekam 
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumus, kā arī nomai nepieciešamās daļas 
izveidošanu, un aicina, šīs iniciatīvas vērtējot, ievērot samērīguma principu un nodrošināt 
tiesisko līdzsvaru starp zemes īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku likumiskajām interesēm un 
tiesībām. (22 paraksti) 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par zemes reformu 
Latvijas Republikas pilsētās””, aicinot atcelt termiņu prasības iesniegšanai tiesā un noteikt, 
ka īpašuma tiesības var atjaunot, ja tas neskar citu fizisko vai juridisko personu jau iegūtās 
tiesības. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par lielajām Jūrmalas daudzstāvu dzīvojamo māju 
siltumenerģijas izmaksām, kas saistītas ar siltumtrašu nolietošanos un attiecīgo māju 
tehnisko stāvokli, tāpēc aicina izstrādāt un pieņemt likumdošanas aktus, kuri ļautu valstij un 
pašvaldībām piešķirt zemi jaunu daudzdzīvokļu māju celtniecībai. 
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Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

27 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jauniešu padome sniedz vairākus priekšlikumus 
jauniešiem labvēlīgas darba vides izveidošanai. Tie ietver tādus elementus kā kvalitatīva un 
pieejama informācija par darba tirgus pieprasījumu šobrīd un nākotnē, karjeras atbalsta 
pasākumi pamatskolās, tostarp informēšana par darba drošību un tiesībām, izglītības 
programmu saskaņošana ar reālā darba tirgus prasībām, kā arī darba devējiem izdevīgu 
fiskālo stimulu ieviešana jauniešu nodarbinātības uzlabošanai un jauniešu - praktikantu 
pieņemšanai darbā. (610 paraksti) 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sūta paziņojumu par cienīgiem darba un dzīves 
apstākļiem, norādot, ka Latvijā jāmaina sociālā politika un jāsamazina darbaspēka nodokļi. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija aicina grozīt likumu „Par policiju” un apstiprināt 
likumprojektu „Pašvaldības policijas amatpersonu izdienas pensiju likums”, tādējādi 
vienādojot attieksmi pret policijas darbiniekiem sociālo garantiju jomā. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” attiecībā uz maternitātes un 
paternitātes pabalsta apmēru, kas aprēķināms no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas 
iemaksu algas, un priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par Valsts sociālo 
apdrošināšanu”” attiecībā uz citu likmes mainīšanu un pārejas noteikumu termiņu. 
 
Latvijas Dermatovenerologu asociācija norāda uz ierobežotajām ādas un seksuāli transmisīvo 
slimību ambulatorās ārstēšanas iespējām, aicina nodrošināt minimālo veselības aprūpi 
dermatoveneroloģijas jomā un novērst ādas un seksuāli transmisīvo slimību pacientu 
diskrimināciju. 
 
Biedrība „Vertman” iebilst pret to, ka nolikumā „Par izdienas pensijām” stjuartes nav 
iekļautas kā lidojošā sastāva locekles un aicina nolikumu grozīt, iekļaujot tajā arī stjuartes. 
 
Vairāki pensionāri, atsaucoties uz Latvijas Pensionāru federācijas aicinājumu ar vēstuļu 
akciju, pievērst uzmanību pensionāru problēmām, raksta par saviem mazajiem ienākumiem 
un lielajiem izdevumiem, kā arī aicina atsākt pensiju indeksāciju. (19 paraksti) 
 
Privātpersonas iebilst pret priekšlikumu likumprojektā „Grozījumi Farmācijas likumā” ietvert 
normu, kas atļautu ārstniecības iestādēm saziņā ar pašvaldību pārvietot aptiekas, neievērojot 
noteiktos aptieku izvietojuma kritērijus, un aicina mazo komersantu un individuālo aptieku 
aizsardzības labad saglabāt 500 metru aizsargjoslu no funkcionējošās aptiekas, aptiekas ar 
zāļu izgatavošanas funkciju vai diennakts aptiekas darbu. (18 paraksti) 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus attiecībā uz pensijas apmēru mātēm, kuras izaudzinājušas 
četrus un vairāk bērnus un kuru pensija ir mazāka par iztikas minimumu, un norāda, ka 
pensija būtu jāizmaksā iztikas minimuma apmērā, piemaksājot arī par katru izaudzināto 
bērnu, ar noteikumu, ka visi bērni dzīvo Latvijā, maksā nodokļus un nevienam nav sodāmības. 

 

 
Privātpersona ierosina likumdošanas aktos noteikt, ka invalīdi var apmeklēt publiskās 
tualetes bez maksas. 
 
Citi jautājumi 

 

 
 
 
 

4 

Latvijas Darba devēju konfederācija aicina panākt, lai Eiropas Savienības daudzgadu budžets 
būtu atbilstošs Latvijas tautsaimniecības interesēm un vērsts uz valsts ekonomisko izaugsmi. 
 
Rīgas Apbedītāju biedrība izsaka viedokli par situāciju apbedīšanas jomā un norāda, ka 
steidzami nepieciešams apbedīšanas pakalpojumu sniegšanas tiesiskais regulējums. 
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Aviācijas veterānu nodibinājums izsaka viedokli par Valsts prezidenta ierosinājumu mazināt 
Otrā pasaules kara sekas un aicina rast iespēju nodibinājuma pārstāvjiem piedalīties 
likumprojektu apspriešanā un izstrādē. 
  
II. Viedokļi  
 

90 

Par Saeimas darbu  
 

5 

Privātpersona izsaka kritisku viedokli par ierosinājumu celt zemes nodokli par neapstrādātu 
lauksaimniecības zemi un uzskata, ka Saeima neizdod tādus likumus, kas aizsargātu zemes 
īpašnieku un ražotāju intereses. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Saeimas deputātu debatēm un balsojumu Saeimas 
sēdē, kurā tika lemts par tautības ierakstīšanu pasē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par saņemto deputāta R.Dzintara (VL! – TB/LNNK) atbildi un 
norāda, ka Jēkabpilī joprojām netiek ievērots Latvijas valsts karoga likums. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par frakcijas „Vienotība” deputātu Dz.Zaķa un I.Čaklā 
iespējamo saistību ar nelikumīgām finanšu darbībām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par saņemto deputāta N.Kabanova (SC) atbildi un uzskata, ka 
deputāts ar savu nostāju veicina Latvijas sabiedrības šķelšanu. 

 

 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 

 
33 

Latvijas Makšķernieku asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 „Noteikumi par 
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”” attiecībā uz to, ka 
dotas atsauces tikai uz zinātniskajiem atzinumiem, bet nav atklāts to saturs, savukārt 
attiecībā uz noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra 
noteikumos Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārību 
piekrastes ūdeņos”” asociācija iebilst pret to, ka Jūrmalas pašvaldībai tiek iedalīti papildu 30 
reņģu tīkli, bet mencu nozvejas limits pašpatēriņa zvejai piekrastes ūdeņos noteikts viena 
kilograma apjomā. 
 
Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas locekļi un citi pedagogi atklātā vēstulē 
pauž sašutumu par to, ka Ministru kabineta noteikumu projektā „Noteikumi par valsts 
pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 
programmu paraugiem” literatūras stundām pamatskolā atvēlamais minimums ir viena 
mācību stunda, un uzsver, ka šie noteikumi ir sasteigti. (40 paraksti) 
 
Dziesmu svētku virsdiriģenti, atbalstot Latvijas Pedagogu padomes izteiktās iebildes un bažas 
par mācību stundu skaita samazinājumu pamatskolās, tai skaitā mūzikai par 50 procentiem, 
pieprasa apturēt iecerētos grozījumus Ministru kabineta noteikumos. (11 paraksti) 
 
Latvijas Orientēšanās federācija un Latvijas Ārstu biedrība aicina uzraudzīt Latvijas 
Olimpiskās komitejas finansējuma sadali sporta veidiem un to federācijām, lai vairāk līdzekļu 
tiktu atvēlēts tautas sportam, ar ko nodarbojas lielākā iedzīvotāju daļa. 
 
VA „Latvijas Sporta muzejs” Sabiedriski konsultatīvā padome lūdz Latvijas Sporta muzeju 
saglabāt Izglītības un zinātnes ministrijas struktūrā kā finansiāli un administratīvi patstāvīgu 
struktūrvienību. 
 
Latvijas Pensionāru federācija pauž sašutumu par labklājības ministres I.Viņķeles 
komentāriem pensiju jautājumā, uzsverot, ka tie ir pretrunā ar pensiju sistēmu.  
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Valsts zinātnisko institūtu asociācija aicina Izglītības un zinātnes ministriju 2012. un 
2013.gadā palielināt zinātnes bāzes finansējumu 201 900 latu apmērā Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzfinansējuma nodrošināšanai. 
 
Privātpersona pauž atbalstu izglītības ministra R.Ķīļa iecerētajām, kas vērstas uz reformām 
izglītības kvalitātes celšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas jaunās struktūrvienības 
„Sporta un jaunatnes departaments” darbību, kā arī pauž uzskatu, ka valstij jānodrošina 
jaunatnes izlašu komandu līdzdalība pasaules un Eiropas meistarsacīkstēs. 
 
Privātpersona ierosina likvidēt VA „Maksātnespējas administrācija”, tādējādi uzlabojot valsts 
pārvaldes darbu un samazināt izdevumus. 
 
Privātpersona pauž neizpratni par to, kāpēc represētās personas valsts svētkos no Rīgas un 
Jūrmalas pašvaldībām saņem pabalstu 50 latu apmērā, bet no Dobeles pašvaldības – tikai 20 
latu apmērā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju, kad policists sodīts par runāšanu latviešu valodā, 
un uzsver, ka šāda rīcība neveicina latviešu atgriešanos Latvijā.  
 
Ieslodzītie izsaka viedokli par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu neizsludināt parakstu 
vākšanu par nepilsoņu referendumu. 
 
Par situāciju valstī 

 

 
 
 
 

25 

Kardināls Jānis Pujats izsaka viedokli par ģimenes vērtībām un aicina Latviju, Lietuvu, Poliju, 
Ungāriju un citas valstis vienoties par ģimenes interešu aizstāvību. 
 
Latvijas Ražotāju un tirgotāju asociācija pauž neizpratni par Latvijā noteiktajiem nodokļiem 
un norāda, ka īpašas bažas raisa augstais pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma 
nodoklis. 
 
Latvijas Psihiatru asociācija informē par notikušo Psihiskās veselības nedēļu, kuras ietvaros 
aktualizēts jautājums par depresiju, kas Latvijā ir visai izplatīta problēma, kā arī norāda, ka 
ar depresiju saistītās netiešās izmaksas ir ievērojami lielākas nekā tiešās izmaksas, tāpēc 
nepieciešams uzlabot psihiskās aprūpes pieejamību un medikamentu kompensācijas sistēmu. 
 
Privātpersona uzskata, ka Latvijas valdībai un Saeimai vairāk jārūpējas par Latvijas jauniešu 
un pensionāru labklājību un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par alkoholisma problēmu Latvijā un norāda, ka valstij jāievieš 
stingrāki alkohola tirdzniecības un aprites noteikumi. 

 

 
Citi viedokļi 

 

27 

Privātpersona izsaka viedokli par partiju „Vienotība” saistībā ar Rīgas domes vēlēšanām. 
 
Privātpersonas iebilst pret euro ieviešanu Latvijā un norāda, ka jārīko referendums, lai 
noskaidrotu iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā. 
 
Privātpersona pauž viedokli par nacionālās identitātes un pašapziņas lielo nozīmi valsts 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka Latvijā nav pieņemamas Uzvaras dienas svinības 
Latvijā, kā arī norāda, ka jāgroza likumi, kuri tās pieļauj. 
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Privātpersona aicina novirzīt finanšu līdzekļus Sarkanā Krusta slimnīcas kompleksa 
atjaunošanai un norāda, ka šīs slimnīcas ēka ir novecojusi un tai nepieciešami atjaunošanas 
darbi. 
 
Privātpersona norāda, ka būtu jāaizliedz televīzijā reklamēt ātros aizdevumus, un aicina 
stingrāk uzraudzīt šāda veida aizdevumu izsniegšanu.  
 
Privātpersona pauž viedokli, ka bērnus nevajadzētu ļaut adoptēt laulātiem viendzimuma 
partneriem, kā arī adopcijas gadījumā nevajadzētu ļaut šķirt dvīņus.  
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par būvniecības firmas „Merks” darbību Streiču novadā. 
  
III. Sūdzības 
 

155 

Par Saeimas darbu  
 

2 

Privātpersona sūdzas par to, ka netiek risināts jautājums par Saeimā iesniegto iniciatīvu 
anulēt deputāta mandātu par necienīgu rīcību.  
 
Privātpersona sūdzas par Saeimas lēmumiem saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
piemērošanu un norāda, ka, apliekot ar šo nodokli pensiju vai tās daļu, kas ir virs 165 latiem 
mēnesī, tiek aizskartas mantiskās tiesības, jo iepriekš no privātpersonas darba algas tika 
ieturēts gan sociālais nodoklis, gan iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 

 

 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 

 
119 

Latvijas eksperti un Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmas 
izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” novērtēšanas komisija, kā arī Latvijas 
Augstskolu profesoru asociācija pauž neizpratni par Izglītības un zinātnes ministrijas rīcību 
saistībā ar programmas rezultātu apšaubīšanu un pārvērtēšanu, kā arī norāda, ka Izglītības un 
zinātnes ministrijas publiskotais studiju programmu sadalījums ir pretrunā ar starptautisko 
ekspertu vērtējumu. (27 paraksti) 
 
Latvijas Studentu apvienība pauž neapmierinātību ar izglītības ministra R.Ķīļa darbu saistībā 
ar izglītības reformu plānu, alternatīvā augstākās izglītības programmu vērtējuma veikšanu 
un publicēšanu. 
 
Latvijas Pensionāru federācija un Ķekavas pensionāru biedrība „Polārblāzma” pieprasa 
labklājības ministres I.Viņķeles demisiju sakarā ar izteikumiem sabiedriskajos medijos un 
pensiju pretnostatījumu bērnu pabalstiem. 
 
AS „Super FM” sūdzas par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 
priekšsēdētāja A.Dimanta un padomes locekļa D.Mjartāna rīcību saistībā ar lēmumiem par 
frekvenču sadali, kuri grauj nozari un neatbilst valsts interesēm. 
 
Privātpersona sūdzas par Latvijas valsts karoga likuma pārkāpumiem Jēkabpilī, par kuriem ir 
vainojama Jēkabpils dome, kā arī par vairākām amatpersonām, kas nerisina šo jautājumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas bāriņtiesas inspektores darbību un pieņemtajiem lēmumiem, 
kas, pēc privātpersonas domām, nav pamatoti. 
 
Privātpersonas sūdzas par izmeklētājas L.Vaices, Rīgas reģiona pārvaldes Kurzemes iecirkņa 
Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieces Ļ.Keines un prokurora S.Aleksejeva rīcību ar slepkavību 
saistītas krimināllietas izmeklēšanā. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka Balvu policijas iecirknis atteicies uzsākt kriminālprocesu par 
nacionālā naida kurināšanu. 
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Privātpersona sūdzas par Liepājas sociālo dienestu, kas noraidījis lūguma par pabalsta 
piešķiršanu apkures sezonā. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldes noteikto kārtību, kādā ieslodzītie var 
tikties ar apmeklētājiem, un cilvēktiesību pārkāpumiem Jelgavas cietumā saistībā ar 
veselības aprūpi. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 

 
12 

AS „Rīgas Kinostudija” sūdzas par iespējamu nelikumīgu kinostudijas nekustamo īpašumu 
izsoli un Jūrmalas tiesas spriedumu, kura dēļ noraidīts tiesiskās aizsardzības procesa 
pasākumu plāns un nav iespējams pieslēgt apkuri, tāpēc lūdz valdību rast iespēju piešķirt 
aizdevumu 50 000 tūkstošu latu apmērā parāda nomaksai un avansa maksājumam AS „Rīgas 
siltums”. 
 
Privātpersona norāda, ka Rīgas apgabaltiesas tiesnesis N.Riņķis, izskatot lietu par 
uzturlīdzekļu apmēra samazināšanu, bez attaisnojoša iemesla nokavējis Civilprocesa likumā 
noteikto termiņu sprieduma sastādīšanai un nosūtīšanai lietas dalībniekiem, tādēļ lūdz lemt 
par disciplinārlietas ierosināšanu pret minēto tiesnesi. 
 
Privātpersona sūdzas par ģenerālprokurora darbu un aicina viņu atstādināt no amata.  
 

 

Citas sūdzības 
 

22 

Privātpersona sūdzas par Baltijas-Amerikas uzņēmējdarbības fondu Latvijā saistībā ar 
hipotekāro kreditēšanu un uzskata, ka šī darbība nav likumīga. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka Latgalē nolemts ieviest Latgales karogu un uzsver, ka tas 
grauj Latvijas pamatvērtības, šķeļ sabiedrību un nesaskan ar Latvijas karoga krāsām. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka TV3 seriālā „Ugunsgrēks” redzamas seksuāla rakstura ainas 
un vardarbība, demonstrēšanas laikā uz ekrāna neparādās nekāds signāls par vecuma 
ierobežojumu un seriāls tiek translēts laikā, kad to var redzēt bērni. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Lauku zemju inženieri” mērnieka palīgu Ē.Rudzānu, kurš ir 
patvaļīgi ienācis privātpersonas nekustamajā īpašumā, uzstādījis tur robežzīmi un tādējādi 
nodarījis tai zaudējumus. 
 
Privātpersonas sūdzas par sadzīves apstākļiem Rīgas pašvaldībai piederošā dzīvoklī - nesaņem 
komunālos pakalpojumus un dzīvo antisanitāros apstākļos, par nolaidīgo ēkas 
apsaimniekošanu, kuras rezultātā izveidojies parāds par apkuri un silto ūdeni, un mājas 
siltināšanas procesu, kas ilgst kopš 2006.gada. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

29 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

251 
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