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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 71 
  
Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

3 

Zemnieku saeima aicina izdarīt grozījumus likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un 
izstrādāt lauksaimniecības produkcijas ražotāju identifikācijas sistēmas, lai efektivizētu un 
vienkāršotu nodokļu atvieglojumu piemērošanu. 
 
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija aicina turpināt darbu ar likumprojektu „Grozījumi 
likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” un norāda, ka ir īpaši svarīgi, lai spēkā stātos 
pieņemtās normas, kas ļautu nodokļu maksātājiem samazināt ar nodokli apliekamo 
ienākumu par naudas summām, kuras atradās AS „Latvijas Krājbanka” norēķinu kontos. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Tirgotāju asociācija iebilst pret 
likumprojektā „Grozījumi Civillikumā” ietverto normu, kas paredz ierobežot līgumsoda 
pieaugumu 10 procentu apmērā gadījumos, kad saistības nav izpildītas pienācīgi vai īstajā 
laikā. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka priekšlikumus saistībā ar likumprojektu „Grozījumi 
Civillikumā”, norāda, ka nav pietiekama pamatojuma šā likumprojekta virzīšanai, jo nav 
izvērtēta ne tā pieņemšanas nepieciešamība, nedz arī  ietekme uz konkrētām nozarēm, un 
tāpēc aicina apturēt likumprojekta virzību un sākt ar tā  nepieciešamības noskaidrošanu, šai 
nolūkā rīkojot diskusijas ar atsevišķu nozaru pārstāvjiem. 
 
Latvijas Hipotekāro un nebanku aizdevēju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Civillikumā” un norāda, ka šie grozījumi ne tikai regulē procentu un līgumsodu 
ierobežošanu ātro kredītu nozarē, bet paredz vēl plašāku regulējumu, kas ietekmēs jebkuras 
fizisko personu, juridisko personu, kā arī fizisko un juridisko personu savstarpējās 
civiltiesiskās attiecības. 
 
Neatkarīgais tiesiskās aizsardzības centrs ierosina izdarīt grozījumus Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā, nosakot, ka arī Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības iemaksāt garantijas 
naudu par pārkāpumu līdz brīdim, kad tiek pieņemts galīgais lēmums par soda izpildi.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā”, kas paredz 
ieslodzīto pirmstermiņa atbrīvošanu, un norāda, ka apdomīgāk jāvērtē grozījumi, kas 
attiecas uz dzimumnoziegumiem pret mazgadīgām personām. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā”, kas paredz 
papildināt normu par nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu ar plašāku naida izpausmju 
aprakstu, un norāda, ka paredzētie grozījumi apdraudēs līdz šim nostiprinātās ģimeniskās 
vērtības, ja iecerēts likumā iekļaut terminu „seksuālās minoritātes” un tās arī aizsargāt. 
 

 

Privātpersona kritizē pieņemtos grozījumus Pilsonības likumā saistībā ar dubultpilsonības 
nepiešķiršanu Krievijā, NVS valstīs un Izraēlā dzīvojošiem latviešiem.  
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība 
(AKKA/LAA)  izsaka viedokli par nelegālo maksas televīzijas pakalpojumu novēršanas 
pasākumiem un iesaka risinājumus cīņai ar nelegālajiem tirgus dalībniekiem. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija pauž viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Elektronisko sakaru likumā”, iebilstot pret to, ka regulators, pieņemot lēmumus vai izdodot 
administratīvos aktus, pēc iespējas ņem vērā Eiropas Komisijas ieteikumus, jo šādā veidā var 
tikt ierobežota regulatora rīcības brīvība.  
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Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

2 

Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojekta „Grozījumi Izglītības 
likumā” normām, kas regulē izglītības nodrošināšanu bez maksas izglītības iestādēs, un 
aicina nepārskatīt precizētā Izglītības likuma spēkā stāšanās termiņu, bet jau šobrīd noteikt, 
ka likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, kā arī noteikt konkrētu finansēšanas pienākuma 
sadalījumu starp valsti un pašvaldībām, ņemot vērā izglītības programmu apguvei 
nepieciešamos mācību līdzekļus. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sakarā ar likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā” sniedz 
informāciju par mācību līdzekļu iegādei nepieciešamo finansējumu. 

 

  
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā” attiecībā uz deputāta pilnvaru 
apturēšanu, ierobežošanu un deputāta aizvietošanu uz laiku, ja pret deputātu ir uzsākta 
kriminālvajāšana.  
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija pauž atbalstu Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumiem 
likumprojektam „Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes statusa likumā” par 
deputāta pilnvaru apturēšanu, ierobežošanu un deputāta aizvietošanu uz laiku, ja pret 
deputātu ir uzsākta kriminālvajāšana. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā” attiecībā uz mantas nodošanu bez atlīdzības. 
 
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas likumā”, kas paredz ieviest tiešos norēķinus ar pakalpojuma 
sniedzējiem, un norāda, ka lielāki parādi attiecībā pret kopējo parāda summu ir 
pašvaldībās, kur ieviesti tieši vai daļēji tieši pakalpojumu sniedzēja un dzīvokļu īpašnieku 
savstarpējie norēķini, kā arī uzsver, ka šāda norēķinu sistēma no dzīvokļu īpašniekiem 
prasītu papildu finanšu resursus un tie būtu jāiekļauj siltumenerģijas pārdošanas tarifā. 
 
AS „Latvenergo” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likumā”, kas paredz ieviest tiešos norēķinus ar pakalpojuma sniedzējiem un attiecināt šo 
pienākumu arī uz elektroenerģijas piegādi dzīvojamās mājas koplietošanas vajadzībām, un 
norāda, ka elektroenerģija dzīvojamās mājas koplietošanas vajadzībām parasti neveido 
būtisku dzīvojamās mājas izmaksu pozīciju, bet individuālu rēķinu sagatavošana un 
nosūtīšana katram dzīvoklim var veidot tādas izmaksas, kas vairākkārt pārsniegs paša 
pakalpojuma izmaksas un tādējādi būs lietotājam nesamērīgas. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija un Sabiedriskās politikas centrs „Providus” aicina 
likumprojektā „Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā” noteikt, ka 
lokālplānojuma izstrāde, arī tā finansēšana, ietilpst vienīgi pašvaldības kompetencē.  
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

38 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera neatbalsta likumprojektā „Grozījumi Publisko 
iepirkumu likumā” paredzēto piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcenas 
palielināšanu no 20 tūkstošiem līdz 30 tūkstošiem latu kā iepirkuma procedūras 
piemērošanas nosacījumu. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Publisko 
iepirkumu likumā” un pauž atbalstu līgumcenas sliekšņa paaugstināšanai piegādes un 
pakalpojumu līgumiem līdz 30 tūkstošiem latu. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu „Grozījumi Maksātnespējas likumā” un aicina precizēt uzņēmuma 
maksātnespējas pazīmes, stiprināt valdes atbildību, noteikt faktiskās maksātnespējas dienas 
konstatēšanas nosacījumus un aizdomīgu vai nenoteiktā periodā pirms maksātnespējas 
pasludināšanas zaudējumus radījušu darījumu apstrīdēšanas iespēju.  
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Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība pauž atbalstu Ekonomikas 
ministrijas priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Būvniecības likumā” un norāda, ka 
prasību pazemināšana nenozīmē būvspeciālistu sertifikācijas likvidēšanu. 
 
SIA AKVA NMP aicina saglabāt pašreizējo būvspeciālista sertifikācijas sistēmu un pauž 
atbalstu Ekonomikas ministrijas sagatavotajam likumprojektam „Grozījumi Būvniecības 
likumā”. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība nosūta izvērtēšanai likumprojektu „Grozījumi Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu likumā”, kas izstrādāts kā alternatīva Saeimā iesniegtajam 
likumprojektam, un norāda, ka alternatīvais likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu 
vienotu sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanu un organizēšanu valstī, kā arī visu 
iesaistīto pušu līdzvērtīgu dalību sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā un 
pieejamības garantēšanā. 
 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija norāda, ka spēkā esošie normatīvie akti nenosaka 
precīzu tiesisko kārtību attiecībā uz neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem, tāpēc 
institūcijas, kuras veic autopārvadājumu uzraudzību un kontroli, nespēj sekmīgi novērst 
neregulētus pasažieru pārvadājumus, un aicina pēc iespējas drīzāk izskatīt Saeimā 
likumprojektu „Grozījumi Autopārvadājumu likumā”. 
 
Vides konsultatīvā padome aicina likumprojektā „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” 
iekļaut normu, kas paredzētu paaugstināt par neatjaunojamo derīgo izrakteņu ieguvi un par 
piesārņojuma emisiju vidē maksājamā dabas resursu nodokļa likmes, bet par videi kaitīgām 
precēm, iepakojumu un vienreizējās lietošanas traukiem maksājamā dabas resursu nodokļa 
likmes diferencēt. 
 
Latvijas Ģeologu savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes 
dzīlēm”” attiecībā uz termiņiem, kādos zemes dzīles var izmantot ģeoloģiskajai izpētei, 
zemes dzīļu izmantošanas kārtību, ogļūdeņražu meklēšanu un izpēti. 
 
Latvijas Vēja enerģijas asociācija iebilst pret Ekonomikas ministrijas izstrādātajiem 
priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” no 
atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas pirkšanas un pārdošanas jomā un 
norāda, ka attiecīgie grozījumi var tikt uzskatīti par  tiesiskās paļāvības principa pārkāpumu.  
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” attiecībā uz 
smēķēšanas ierobežošanu publiskās vietās un bērnu vai grūtnieču klātbūtnē.  
 
Latvijas Multiplās sklerozes asociācija lūdz piešķirt multiplās sklerozes slimnieku − invalīdu 
kopš bērnības − vecākiem tiesības pieprasīt vecuma pensiju no 57 gadu vecuma. 
 
Biedrība „ParSirdi.lv” aicina rast iespēju atjaunot sirds mazspējas ārstēšanai nepieciešamo 
zāļu kompensāciju 100 procentu apmērā. 
 
Privātpersona aicina ar likumu noteikt finansiālu un sociālu aizsardzību biedrībām, kas 
izveidotas, lai sniegtu palīdzību ģimenēm, kurās ir invalīdi − ne tikai bērni, bet arī 
pilngadīgas personas. 
 

 

Citi jautājumi 
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Privātpersona aicina sakārtot normatīvos aktus saistībā ar Uzņēmumu reģistra notāru 
pienākumu pārbaudīt personas parakstītu piekrišanu komersanta reģistrēšanai citai personai 
piederošā īpašumā. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumdošanas aktos saistībā ar iespēju pielīdzināt 
ārsta palīga profesiju medicīnas māsas profesijai. 
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II. Viedokļi  
 

70 

Par Saeimas darbu  
 

21 

Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs aicina izvērtēt iespēju 
paplašināt Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu 
apakškomisijas pilnvaras, pārveidojot to par Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisijas Būvniecības un mājokļa politikas komisiju, kas varētu paātrināt ar būvniecību un 
mājokļa politiku saistīto likumprojektu sagatavošanu. 
 
Amerikas latviešu apvienība izsaka atzinību Saeimai un Saeimas Pilsonības likuma grozījumu 
apakškomisijas priekšsēdētājam I.Čaklajam par neatlaidīgu un rūpīgu attiecīgā likuma 
grozījumu izskatīšanu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sniegto atbildi, 
deputāta R.Dzintara (VL! – TB/LNNK) sniegto atbildi un Nacionālās apvienības „Visu 
Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas darbu kopumā, deputātiem I.Parādnieku 
(VL!-TB/LNNK) un Dz.Zaķi (Vienotība), deputātes J.Kursītes (Vienotība) sniegto atbildi, kā 
arī deputātes I.Grigules (ZZS) nostāju eiro ieviešanas jautājumā. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Latvijas Universitātes Vēstures 
institūts, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Latvijas Universitātes Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts 
izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas paredzēto Latvijas zinātnisko institūciju 
vērtēšanu un aicina novērst tās vienpusību, kā arī norāda, ka Latvijas humanitāro zinātņu 
sniegums nedrīkst tikt vērtēts pēc atsevišķa izņēmuma principa. 
 
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija un Latvijas Patentbrīvo medikamentu 
asociācija sniedz viedokli par Finanšu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu „Finanšu 
situācija veselības aprūpes jomā” un pauž atbalstu Veselības ministrijas iecerei palielināt 
veselības aprūpes finansējumu. 
 
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība aicina Kultūras ministriju virzīt grozījumus Latvijas 
Okupācijas muzeja likumā attiecībā uz kārtību, kādā piešķiramas dotācijas Latvijas 
Okupācijas muzejam. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Labklājības ministrijas un tās padotībā esošās 
Valsts darba inspekcijas darbu, jo uzskata, ka Labklājības ministrija nesniedz atbildi pēc 
būtības uz tās saņemto iesniegumu par valsts speciālā budžeta nelietderīgu izlietošanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par VSIA „Latvijas Radio” restrukturizāciju un norāda, ka 
Latvijas Radio kā atsevišķa struktūra ir viens no Latvijas demokrātijas un civilās 
aizsardzības, kā arī valsts drošības balstiem. 
 
Privātpersonas pauž atbalstu Ministru prezidentam V.Dombrovskim, izsaka viedokli par 
Ventspils mēru A.Lembergu un Līvānu novada domes izpilddirektora darbu. 
 

 

Par situāciju valstī 
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SIA INLAB izsaka viedokli par situāciju valstī saistībā ar medicīnisko ierīču pārbaudīšanu un 
inspicēšanu un norāda, ka diagnostikā un terapijā izmantojamo medicīnisko ierīču 
funkcionālie parametri netiek pienācīgi pārbaudīti jau vairākus gadus, bet daudzas no šīm 
ierīcēm nav pārbaudītas nekad, neraugoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, 
kuras ir balstītas uz Eiropas Savienības norādēm un rekomendācijām. 
 
Privātpersonas norāda, ka pieder pie tās iedzīvotāju grupas, kurai pēc 2009.gadā 
pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes 
gadījumiem darbā un arodslimībām” ir liegtas tiesības uz darbnespējas atlīdzību sakarā ar 
nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību. 
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Privātpersonas izsaka viedokli par eiro ieviešanu Latvijā, norādot, ka nacionālās valūtas 
maiņa bez tautas piekrišanas ir pamats valsts pārvaldes modeļa maiņai, un pauž atbalstu 
referenduma rīkošanai par eiro ieviešanu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Ķemeru sanatorijas privatizācijas procesu, 9.maija 
atzīmēšanu Uzvaras parkā, notikumiem pie Brīvības pieminekļa 16.martā, situāciju Latvijas 
skolās un skolēnu uzvedības problēmām, latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, 
emigrācijas problēmām, mazo pensiju, ekonomisko situāciju valstī.  
 
Citi viedokļi 
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Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība izsaka viedokli par nesēja atlīdzības regulējumu 
Eiropas Savienībā un norāda, ka pašreiz Latvijā spēkā esošais regulējums atbilst 
ekonomiskajai situācijai, bet vajadzētu izvērtēt un uzlabot šīs atlīdzības administrēšanas un 
iekasēšanas mehānisma efektivitāti. 
 
Privātpersona iebilst pret to, ka deputātiem piešķirta imunitāte par pārkāpumiem, kā arī 
pauž viedokli par tiesiskumu Latvijā.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Zaļo un Zemnieku savienības biedru A.Krauzi saistībā ar 
Jūrmalas pašvaldības vēlēšanām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” dalību 
pašvaldību vēlēšanās. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka sabiedrībā vardarbīgi mēdz rīkoties dažādas personas, 
tādēļ nav korekti likumos norādīt konkrētu vardarbības veicēja dzimumu, bet būtu labāk 
lietot terminu  „varmāka”.  
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka nepieciešams ieviest velosipēdu reģistrāciju, lai 
samazinātu velosipēdu zādzību skaitu.  
 
Privātpersona vērš uzmanību uz alkoholisma problēmu valstī un bērnu veselību, kā arī izsaka 
sašutumu par festivāla „Latvijas Beerfest” rīkošanu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par nesamērīgi augstiem nekustamā īpašuma nodokļiem, kas 
jāmaksā mazturīgiem cilvēkiem, par Brāļu kapu apsaimniekošanu, par krievvalodīgo 
iedzīvotāju situāciju Latvijā. 

 

  
III. Sūdzības 
 

62 

Par Saeimas darbu  
 

2 

Privātpersona sūdzas par Saeimas Juridiskās komisijas atbildi uz iesniegumu, jo uzskata, ka 
tā nav sniegta pēc būtības, un tāpēc lūdz atkārtoti izskatīt iesniegumu par Valsts ieņēmumu 
dienesta un Finanšu ministrijas sniegtajām atbildēm saistībā ar krimināllietas izskatīšanu un 
fizisko personu datu izpaušanu. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

28 

Latvijas Pensionāru federācija nosūta valdes paziņojumu, kurā pauž sašutumu par 
labklājības ministres I.Viņķeles izteikumiem saistībā ar pensiju indeksāciju.  
 
Latvijas Radošo savienību padome, biedrība „Laiks Kultūrai”, Laikmetīgās kultūras 
nevalstisko organizāciju asociācija sūdzas par VSIA „Latvijas Televīzija” valdes lēmumu 
pārcelt augstvērtīgo LTV1 raidījumu „100 grami kultūras” no pulksten 19.00 uz 23.15, tā 
vietā rādot izklaides šovu „Lauku sēta”, un norāda, ka tādējādi tiek pazemināta LTV1 
programmas kvalitāte. 
 
Privātpersona sūdzas par Latvijas Bankas atteikumu atvērt bankas kontu, kas saimniecībai 
nepieciešams, lai tā varētu veikt uzņēmējdarbību. 
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Privātpersona sūdzas par Iekšlietu ministrijas darbību saistībā ar to, ka nav izsniegti vecuma 
pensijas aprēķināšanai nepieciešamie dokumenti. 
 
Jaunpils pagasta zemnieku saimniecība „Graudiņi” sūdzas par Lauku atbalsta dienesta 
lēmumu noraidīt projektu un norāda, ka tas noraidīts nepamatoti, neievērojot Eiropas 
Savienības pamatnostādnes un Latvijas ekonomiskās intereses. 
 
Privātpersona sūdzas par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu pārcelt vēlēšanu iecirkni 
tālāk no personas dzīvesvietas. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu piešķirt pensiju 
par darba stāžu virs astoņpadsmit gadiem sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas veiktajām izmeklēšanas darbībām uzņēmumā SIA 
ARMA-A, kas nodarbojas ar ieroču un munīcijas tirdzniecību un izplatīšanu. 
 
SIA „Palsams” sūdzas par, iespējams, pretlikumīgām Kuldīgas novada domes darbībām, 
izsludinot atklāto konkursu par sinagogas ēku pārbūvi. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka Krāslavas novads nenodrošina pienācīgu aprūpi invalīdiem.  
 
Privātpersona sūdzas par sociālo darbinieku rīcību saistībā ar palīdzības sniegšanu pirmās 
grupas invalīdei, par to, ka netiek nodrošināti asistenta pakalpojumi, kas pienākas pēc 
likuma, kā arī izsaka viedokli par pacēlāja izmantošanas tiesībām. 
 
Privātpersona sūdzas par Salaspils novada pašvaldības policijas darbinieka rīcību, pieņemot 
Salaspils novada policijai sniegto informāciju. 
 
Privātpersona sūdzas par VSIA „Latvijas Radio” atbildēm uz iesniegumiem, kuros pausta 
kritika par nesamērīgi lielo kristīgās ievirzes raidījumu īpatsvaru Latvijas Radio 1 
programmā. 
 
Privātpersonas sūdzas par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Kurzeme” nodaļu 
„Spilve” par to, ka, nesaskaņojot ar mājas iedzīvotājiem, tiekot veidoti uzkrājumi mājas 
jumta nomaiņai. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Brasas cietuma administrāciju un medicīnisko daļu, Daugavgrīvas 
cietuma administrāciju, kas nav nodrošinājusi kamerā atsevišķu guļvietu un atbilstošu 
dzīvojamo platību, kā arī par to, ka Liepājas cietumā nav iespējams saņemt medicīnisko 
palīdzību. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 

 
9 

SIA „Baltkorts” sūdzas pa Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta Tiesā 
izskatāmo civillietu nodaļas prokurores I.Šnepstes atbildes vēstuli, kurā noraidīts SIA 
„Baltkorts” lūgums par protesta iesniegšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka tiesu izpildītāji no invaliditātes pensijas ietur soda naudu 
par laikā nenomaksātu parādu bankai.  
 
Privātpersona sūdzas par vairākiem tiesnešiem un vispār par tiesībaizsardzības iestāžu 
darbu. 
 
Ieslodzītais sūdzas par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi un aicina atsaukt to no amata 
pienākumu pildīšanas.  
 

 

Citas sūdzības 
 

23 

Starptautiskā romu apvienība sūdzas par AS „SEB banka” meitas uzņēmuma SIA „Latectus” 
darbībām, kuras veiktas pēc tiesas nolēmuma par nekustamā īpašuma ievešanu valdījumā un 
kuru rezultātā no organizācijas telpām izvestas mākslas un kultūrvēsturiskas vērtības. 
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Mežaparka attīstības biedrība sūdzas par SIA „Riga Fertilize Terminal” darbībām un to 
ietekmi uz vidi un aicina izvērtēt, vai paredzētā ar bīstamajām kravām saistītā 
uzņēmējdarbība ir lietderīga Latvijas ekonomikai, ņemot vērā potenciālo kaitējumu videi un 
cilvēku dzīvības apdraudējumu. 
 
Privātpersona sūdzas par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Misas lauki” valdes 
priekšsēdētāja B.Lunta, iespējams, nelikumīgām darbībām − samaksas pieprasīšanu par 
iestāšanos kooperatīvā un citiem pakalpojumiem, neizsniedzot nekādus dokumentus. 
 
Privātpersona sūdzas par nesamērīgi augsto piespiedu zemes nomas maksu.   
 
Privātpersona atkārtoti sūdzas par SIA QBS radioprogrammu, kas Rīgā un Liepājā tiek raidīta 
ar nosaukumu RETRO FM, un vērš uzmanību uz vairākiem iespējamiem likuma pārkāpumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka netiek risināts jautājums par pārtraukto tai kā Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoram piešķirto atlīdzību izmaksu.  
 
Privātpersona sūdzas, ka liegta iespēja saņemt vecuma pensiju pilnā apmērā, jo 
apdrošināšanas stāžā netiek ieskaitīti visi Padomju Savienības bruņotajos spēkos nodienētie 
gadi. 
 
Privātpersonas sūdzas par nepareizu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu attiecībā uz 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, par daudzdzīvokļu ēkas stāvokli un nesamērīgi augsto 
zemes nomas maksu. 
 
Privātpersona sūdzas par AS „Citadele banka” darbību saistībā ar uzsākto maksātnespējas 
procesu, kura rezultātā tai tiek atņemta vienīgā dzīvesvieta. 
 
Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji sūdzas par ēkas celtniecību Stabu ielā 18b, Rīgā, un norāda 
dažādus faktorus, kas nelabvēlīgi ietekmē mājas iedzīvotājus un apkārtējo teritoriju.  
 
 
IV. Informācijas pieprasījumi 18 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 
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