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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 769 
    individuālie           739 
    kolektīvie                19 
    anonīmie 11 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 185 
Viedokļi 77 
Sūdzības 49 
Informācijas pieprasījumi 26 
Dažādi iesniegumi 432 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 343 
Pa pastu 364 
Pa e-pastu info@saeima.lv 62 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 44 
Deputāti 1373 
Frakcijas 58 
Komisijas 73 
Struktūrvienības 22 
  
Valoda  
Latviešu valoda 702 
Svešvalodas 67 
  
Sagatavotas atbildes 118 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  8 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

 
185 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  11 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija atkāroti sniedz priekšlikumus likumprojektam „Euro 
ieviešanas likums”, lai mazinātu administratīvo slogu un izmaksas nozares 
uzņēmumiem un aicina paredzēt, ka nomaiņas periodā kredītiestādes un Ministru 
kabineta noteiktās pakalpojumu sniegšanas vietās VAS „Latvijas pasts”, kā arī 
komersanti mazumtirdzniecībā latu apmaiņu pret euro neierobežotā apjomā veic 
bez maksas. 
 
Latvijas Motoklubu asociācija aicina grozīt Transportlīdzekļa ekspluatācijas 
nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu, motocikliem, 
tricikliem un kvadracikliem nosakot ar vieglajām automašīnām samērīgu nodokļa 
likmi. 
 
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija pauž viedokli par 
likumprojektu „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” un norāda, 
ka tajā minētās sešpadsmit nozares, kurām investīciju veikšanas gadījumā tiek 
piemērota uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide, nav visas Latvijas 
tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozares, kuru atbalstīšana pozitīvi ietekmētu 
tautsaimniecību, kā arī uzlabotu Latvijas starptautisko konkurētspēju. 
 
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas normatīvo aktu projektu un metodoloģijas 
komiteja un valde sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
uzņēmumu ienākuma nodokli”” attiecībā uz normām par nodokļa parāda 
neesamību un apliekamo ienākumu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi 
likumā „Par nodokļiem un nodevām”” saistībā ar pašvaldību nodevu apmēru un 
aicina noteikt, ka tas nav saistīts ar pašvaldības vai tās iestādes darbības izmaksu 
segšanu. 
 
AS „Rīgas Starptautiskā autoosta” un Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija 
aicina izdarīt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā attiecībā uz nodokļa 
nomaksas un dokumentu noformēšanas kārtību pasažieru pārvadājumu un biļešu 
tirdzniecības jomā. 
 
Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija uzskata, ka, izslēdzot no 
Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas, kas namu pārvaldniekiem ļāva 
atsevišķu preču piegādēm un pakalpojumiem piemērot starpniecības modeli, tiek 
radītas problēmas namu pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanā un administrēšanā, 
un aicina novērst šo kļūdu.  
 
Global Blue Latvija izsaka viedokli par grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa 
likumā un aicina noteikt, ka minimālais preču vērtības slieksnis, no kura trešo 
valstu fiziskajām personām tiek atmaksāti nodokļi, ir 25 lati.  
 
Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome un Latvijas Universitāte 
aicina šī gada valsts budžeta ietvaros piešķirt papildu finansējumu zinātnes 
attīstībai vairāk nekā 5 miljonu apmērā. 
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Privātpersona aicina likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” atjaunot normu, kas 
paredz pieaugumu nekustamā īpašuma nodoklim par zemi ierobežot 25 procentu 
apmērā. 
 
Juridiskie jautājumi  
 

 
10 

Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība aicina izdarīt grozījumus likumprojektā 
„Grozījumi Civilprocesa likumā” attiecībā uz iztikas līdzekļu atstāšanu 
parādniekiem un viņu apgādībā esošiem cilvēkiem, nosakot, ka visos gadījumos 
parādniekam jāatstāj nauda minimālās mēnešalgas apmērā uz pašu parādnieku, 
katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošu personu, bet uzturlīdzekļu piedziņas 
lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantijas fonda 
administrācijas labā ― 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas uz 
parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošu personu.  
 
Profesionāļu solidaritātes biedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Civilprocesa likumā” attiecībā uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas 
paredzēts 45 latu apmērā. 
 
Pasaules brīvo latviešu apvienība un Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē 
izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Pilsonības likumā” attiecībā uz 
tiesībām etniskajiem latviešiem un līviem iegūt otru pilsonību, kā arī aicina 
papildināt saimniecisko valstu bloku ar Austrāliju, Jaunzēlandi un Brazīliju, 
tādējādi aptverot visas tradicionālās latviešu politiskās trimdas un trimdinieku 
pēcnācēju mītnes zemes. 
 
Latvijas Ordeņu brālība pauž bažas par grozījumu gatavošanu Krimināllikumā 
attiecībā uz atbildību par nacionālā, etniskā un rasu naida vai nesaticības 
izraisīšanu, paplašinot to arī uz „seksuālām minoritātēm”, un norāda, ka šādi 
grozījumi neatbilst sabiedrības interesēm un ir bīstami, diskriminējoši un tautas 
demokrātiskajam vairākumam nepieņemami pēc būtības. 
 
Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam 
„Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” attiecībā uz soda naudas 
palielināšanu par patērētāju kreditēšanu bez speciālas atļaujas (licences), lai 
aizsargātu patērētāju ekonomiskās intereses un licencēto komersantu tiesības uz 
godīgu konkurenci. 
 
Latvijas Tiesnešu biedrība izsaka iebildumus pret vairākām likumprojekta 
„Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” normām attiecībā uz tiesneša atstādināšanu 
no amata. 
 
Daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji pauž atbalstu grozījumiem likumā „Par 
Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, uzsverot, ka 
nepieciešama stingra nostāja narkotisko vielu izplatības samazināšanā.  
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu, kurā aicina izdarīt grozījumus 
normatīvajos aktos, lai netiktu piemērots administratīvais sods par fotoradaru 
fiksēto maksimālā braukšanas ātruma pārsniegumu, kas nav lielāks par 15 
kilometriem stundā. (11 939 paraksti) 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

3 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija izsaka viedokli par Latvijas Ārstu biedrības 
un Veselības ministrijas iesniegto priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi Bērnu 
tiesību aizsardzības likumā”, kas noteic, ka bērna pakļaušana tādu kaitīgu faktoru 
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iedarbībai kā gaisa piesārņojums ― tabakas dūmi ― ir fiziska vardarbība, un 
norāda, ka pastāv virkne citu problēmu, kurām cilvēktiesību aspektā būtu 
jāpievērš daudz lielāka uzmanība. 
 
Latvijas Psihiatru asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
likumā „Par nelikumīgi represēto personu reabilitēšanu””, kuri palīdzētu risināt 
reabilitācijas jautājumus, piemēram, prokurora lēmumu reabilitācijas jautājumos 
varētu skatīt īpaša psihiatru darba grupa. 
 
Latvijas Basketbola savienība aicina valsts mērogā risināt jautājumu par 
finansējuma piešķiršanu augsta līmeņa sporta sacensību, šajā gadījumā Eiropas 
čempionāta spēļu, translācijai Latvijas Televīzijā, kam šobrīd finansējums nav 
paredzēts. 
 
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  9 
 
Zinātnes nozaru pārstāvji un Latvijas Jauno zinātnieku apvienība izsaka viedokli 
par likumprojektā „Grozījumi Zinātniskās darbības likumā” ietvertajām normām 
attiecībā uz drošības dienestu kontroli pār akadēmisko pētniecību un norāda, ka šīs 
normas apdraud akadēmisko brīvību, Latvijas zinātnes turpmāko attīstību un 
starptautisko sadarbību. 
 
Latvijas Ārstu biedrība iebilst pret Kultūras ministrijas priekšlikumu 
likumprojektam „Grozījumi Autortiesību likumā” attiecībā uz paredzēto 
kompensāciju par mūzikas klausīšanos. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

5 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija un Latvijas Alus darītāju savienība sniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” un 
aicina noteikt, ka tirdzniecības ierobežojumi neattiecas uz dzērieniem, kuros 
absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 6 tilpumprocentus. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā”, norādot, ka aizliegums pārdot 
alkoholiskos dzērienus 18 līdz 25 gadus vecām personām, ja tās neuzrāda personu 
apliecinošu dokumentu, nerisina problēmu pēc būtības.  
 
Latvijas Juristu apvienība sniedz priekšlikumus Operatīvās darbības likuma 
grozījumiem un aicina grozījumu redakciju papildināt ar aizturētās personas 
jēdzienu, lai nostiprinātu tiesisko pamatu operatīvo pasākumu lietošanai pret 
bēgšanu izdarījušām aizturētām personām. 
 
Latvijas Salūta ieroča īpašnieku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā” un norāda, ka šobrīd 
attiecīgajos likuma grozījumos nav atspoguļotas visu iesaistīto pušu intereses, un 
tajā pašā laikā tiktu noteikta kontrole pār ieroču apriti. 
 
Latvijas Ieroču tirgotāju asociācija aicina izdarīt grozījumus Ieroču un speciālo 
līdzekļu aprites likumā attiecībā uz dažādu ieroču izmantošanas un glabāšanas 
ierobežojumu atcelšanu. 
 
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība aicina izdarīt grozījumus likumdošanas 
aktos, lai noteiktu, ka visi valsts un pašvaldību iestāžu transportlīdzekļi, kā arī 
pasažieru un kravas pārvadājumiem paredzētie transportlīdzekļi jāaprīko ar 
videoreģistratoriem, kuri atvieglotu pārkāpumu vai negadījumu izvērtēšanu. 
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Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

3 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi 
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” attiecībā uz novada 
domē ievēlējamo deputātu skaitu, kas atkarīgs no attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā reģistrēto iedzīvotāju 
skaita, un aicina noteikt, ka pašvaldībā līdz 500 iedzīvotājiem ievēlējamo deputātu 
skaits ir 11, nevis 9. 
 
Latvijas Universitāšu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā”, lai pilnveidotu bez atlīdzības 
nodotā nekustamā īpašuma nodošanas un atsavināšanas kārtību. 
 
Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Duntes-Alekša nams” izsaka viedokli par normatīvajos 
aktos noteiktajām namu apsaimniekotāju un dzīvokļu īpašnieku tiesiskajām 
attiecībām un sniedz vairākus priekšlikumus Dzīvojamo namu apsaimniekošanas 
likumam un Dzīvokļa īpašuma likumam attiecībā uz nepieciešamību noteikt namu 
apsaimniekotāja atbildību par informācijas nesniegšanu dzīvokļu īpašniekiem, kā 
arī par līgumsoda apmēru. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

35 

Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” un aicina izslēgt no likumprojekta 
normu, kas paredz meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiesības prasīt, lai 
objekta īpašnieks vai valdītājs atpērk nocirstos kokus. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Būvniecības likumā” attiecībā uz termiņu, kādā publicējama informācija par 
saskaņošanai iesniegto būvniecības iesniegumu, būvprojektu un būvatļaujas 
pieprasījumu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija 
un Latvijas Būvnieku asociācija atbalsta priekšlikumu likumprojektā „Grozījumi 
Būvniecības likumā” paredzēt būvatļaujas apstrīdēšanas termiņa saīsināšanu, 
tādējādi samazinot iespēju ļaunprātīgi un nepamatoti kavēt būvniecības procesu. 
 
Biedrība „Par brīvu Lielā Baltezera krastu” izsaka viedokli par to, ka Pasaules 
Bankas projekta Doing Business būvniecības reitingā Latvija atrodas zemāk, nekā 
norāda Ekonomikas ministrija, Ārvalstu investoru padome Latvijā un lielākie 
būvuzņēmumi un uzskata, ka tādējādi likumdevējs tiek maldināts un šis reitings 
nevar tikt saistīts ar likumprojekta „Grozījumi Būvniecības likumā” normām par 
būvatļauju apstrīdēšanas termiņiem. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi 
Būvniecības likumā” un aicina noteikt, ka republikas pilsētas nodarbina pilsētas 
arhitektu, kas pārrauga arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu un var 
izveidot un vadīt padomi, kura pieņemtu saistošus lēmumus par visai pašvaldībai 
nozīmīgām būvēm. 
 
Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs aicina papildināt 
likumprojekta „Grozījumi Būvniecības likumā” normu par Ministru kabineta 
kompetenci un piešķirt Ministru kabinetam tiesības izdot noteikumus, kuros būtu 
paredzēta būvkomersantu klasifikācijas kārtība un kritēriji, klasifikācijas 
sertifikāta piešķiršanas, izmantošanas un atņemšanas noteikumi, kā arī par 
būvkomersantu klasifikācijas sistēmu atbildīgā ministrija. 
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Latvijas Mērnieku biedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Būvniecības likumā” un norāda, ka būvniecības un pakalpojumu ― ģeotehniskās 
inženierizpētes, projektēšanas, būvuzraudzības un būvekspertīzes, kā arī būvdarbu 
vadīšanas reglamentācija vai sertifikācija mūsu valstī ir obligāti nepieciešama. 
 
Latvijas Inženierkonsultantu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Būvniecības likumā” saistībā ar būvspeciālistu ― arhitektu un inženieru 
― prakses regulējumu jeb kompetences apliecināšanu un aicina saglabāt 
būvniecības speciālistu kompetences novērtēšanas sistēmu, tās īstenošanu un 
uzlabošanu uzticot nozares profesionālajām organizācijām. 
 
Latvijas Melioratoru biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Būvniecības likumā” un aicina arhitektu un būvinženieru darba reglamentācijā 
ievērot visās Eiropas Savienības valstīs pieņemto normu par speciālistu 
kvalifikācijas pārbaužu veikšanu un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu 
pieprasīšanu. 
 
Latvijas Dzelzceļnieku biedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Būvniecības likumā” attiecībā uz būvspeciālistu profesionālo pārbaudi jeb 
sertifikāciju dzelzceļa, kā arī telekomunikāciju un elektronisko sakaru jomā. 
 
Transportbūvju inženieru asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Būvniecības likumā” saistībā ar būvspeciālistu izvērtēšanu Latvijā un norāda, ka, 
saglabājoties pašreizējam regulējumam, Latvijas speciālisti būs spiesti panākt 
atzīšanu katrā Eiropas Savienības valstī, bet Latvijas tirgū strādās neatzīti 
būvspeciālisti no trešajām valstīm. 
 
Latvijas Mazumtirgotāju apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā”, ierosinot mainīt sodu 
aprēķina metodiku, kā arī likumprojektā ietvertos ierobežojumus un definējumus 
attiecināt ne tikai uz tirgotājiem, bet arī uz piegādātājiem un ražotājiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija aicina 
likumprojekta „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” pārejas 
noteikumos paredzēt, ka pārvadātājam ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanu saistītos zaudējumus sedz par 2012.gadu, nevis 2011.gadu, kā tas 
noteikts šobrīd. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Publisko iepirkumu likumā” attiecībā uz pašvaldību tiesībām pašām veidot 
centralizētā iepirkuma institūcijas. 
 
Zemnieku saeima aicina valsts budžetā papildus paredzēt vienu miljonu latu 
meliorācijas sistēmu renovācijai un rekonstrukcijai.  
 
Latvijas Zvejnieku federācija ierosina ierobežot vimbu makšķerēšanu Lielupē un 
tās pietekās no janvāra līdz maija beigām, lai veicinātu to dabisko nārstu. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome norāda uz problēmām biodegvielas 
nozarē un aicina izveidot Rotācijas fondu, kas biodegvielas uzņēmumiem ļautu ar 
atvieglotiem nosacījumiem aizņemties finansējumu, kā arī refinansēt parādus. 
 
Privātpersona ierosina mainīt dalītā īpašuma problēmu risināšanas regulējumu un 
norāda, ka pašlaik daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem tiek radīti zaudējumi, 
savukārt zemes īpašniekiem ― mazināta īpašuma vērtība. 
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Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

108 

Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz atzinumu par likumprojektu 
„Brīvprātīgā darba veikšanas likums” un norāda, ka pašreizējā likumprojekta 
redakcija paredz nesamērīgus administratīvos un kontroles pasākumus, kas ne tikai 
ir pretrunā ar mazas un efektīvas valsts pārvaldes principiem, jo paredz vairākas 
jaunas pastāvīgi īstenojamas valsts pārvaldes funkcijas, bet arī ierobežo 
brīvprātīgā darba attīstību. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība atbalsta likumprojektu „Brīvprātīgā darba 
veikšanas likums” un vienlaikus norāda, ka jānoteic, kādi aizliegumi un 
ierobežojumi piemērojami brīvprātīgā darba attiecībās un vai ir piemērojamas arī 
Darba likumā noteiktās tiesības un zaudējumu atlīdzināšana, kā arī jāparedz 
brīvprātīgā darba veicēja civiltiesiskā atbildība. 
 
Biedrība „brīvprātīgais.lv” un citas organizācijas izsaka viedokli par likumprojektu 
„Brīvprātīgā darba veikšanas likums” un aicina likumprojektā ietvert vēl citas tajā 
neminētas brīvprātīgā darba jomas un noteikt, ka organizācijām brīvprātīgā darba 
organizēšanai nav nepieciešams īpašs statuss. 
 
Latvijas Ārstu biedrība norāda uz nepilnībām likumprojektā „Grozījumi 
Ārstniecības likumā” saistībā ar ārstu atzinumu par personas rīcībspēju garīga 
rakstura vai veselības traucējumu dēļ. 
 
Biedrība „Zemnieku mājas” norāda uz nepilnībām likumdošanas aktos saistībā ar 
bāriņtiesas darbu un ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu tiesisku un emocionālu 
aizsardzību. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība neatbalsta likumprojektā „Grozījumi Darba 
likumā” ietverto normu par informācijas iegūšanu, lai piešķirtu brīvu dienu 
reliģisko svētku svinēšanai, un norāda, ka ziņas par personas reliģisko piederību ir 
sensitīvi dati, bet darbiniekam, kurš vēlēsies izmantot brīvu dienu reliģisko svētku 
svinēšanai, nāksies informēt darba devēju par savu reliģisko piederību un tas ir 
pretrunā ar citām Darba likuma normām. 
 
Privātpersona pauž satraukumu par situāciju valstī saistībā ar atbalstu 
vīrushepatīta C ārstēšanai un aicina rast iespēju arī Latvijā paredzēt, ka šīs 
slimības ārstēšana pilnā apmērā veicama ar valsts atbalstu. 

 

 
Privātpersona aicina izstrādāt un pieņemt tiesisku regulējumu attiecībā uz 
personas tiesībām pašai lemt par eitanāzijas injekciju un norāda, ka šāds 
regulējums attiektos uz personām, kas sasniegušas 80 gadu vecumu.  
 
Citi jautājumi 

 

 
 
 
 
 

1 

Nacionālā sporta bāze „Ledus halle „Liepājas metalurgs”” izsaka viedokli par 
elektroenerģijas tarifu paaugstinājumu, kura rezultātā būtiski pieaugušas ledus 
halles darbībai nepieciešamās elektroenerģijas izmaksas, tāpēc aicina virzīt 
Ministru kabinetam un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ierosinājumu 
samazināt elektroenerģijas tarifus vai arī samazinātu pievienotās vērtības nodokļa 
likmi piemērot komunālajiem pakalpojumiem, kas sniegti sporta bāzēm. 
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II. Viedokļi  
 

77 

Par Saeimas darbu  
 

6 

Latvijas Universitāšu asociācija pauž atbalstu Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas priekšlikumam par zinātnes finansējuma palielināšanu 
2013.gadā, lai nodrošinātu finansējumu Latvijas zinātnes un pielietojamo pētījumu 
attīstībai. 
 
Latvijas Mākslas augstskolu asociācija izsaka atzinību Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijas priekšsēdētājai I.Druvietei par ātro un izlēmīgo rīcību, 
novēršot Latvijas augstākās izglītības sistēmas sabrukumu, kas varēja iestāties 
tāpēc, ka Izglītības un zinātnes ministrija nespēj īstenot Augstskolu likumā 
paredzēto studiju virzienu akreditāciju noteiktā termiņā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un 
reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja V.Dombrovska sniegto atbildi. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Saeimas darbu saistībā ar balsojumu par Eiropas 
Sociālo hartu attiecībā uz strādājošo tiesībām uz taisnīgu atalgojumu. 
 
Privātpersonas atbalsta deputātes I.Grigules (ZZS) viedokli par euro ieviešanu 
Latvijā un norāda, ka par šo jautājumu jārīko referendums. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

13 

Latvijas Ārstu biedrība pauž sašutumu par Tieslietu ministrijas parlamentārā 
sekretāra rīcību Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē, kurā 
sekretārs iebildis pret likumprojektā „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” 
paredzēto aizliegumu smēķēt bērnu klātbūtnē. 
 
Latvijas Valodu skolotāju asociācija norāda, ka būtu jāizdara izņēmums Ministru 
kabineta 2001.gada 6.marta noteikumos Nr.97 „Kārtība, kādā valsts organizē un 
finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi” attiecībā uz svešvalodu mācību 
grāmatu un darba burtnīcu kā nedalāma komplekta iegādi, jo var rasties tāda 
situācija, ka atsevišķām pašvaldībām nepietiek līdzekļu un skolēniem tāpēc netiek 
nodrošinātas iespējas vienlīdz kvalitatīvi apgūt valodas.  
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina izveidot nacionālās 
akreditācijas institūciju, kas atbilstu Izglītības un zinātnes ministrijas 
noteiktajiem, kā arī starptautiskajiem standartiem.  
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
biroja uzsākto kampaņu pret korupciju Latvijas medicīnā un norāda, ka šāda veida 
kampaņā saskata naida kurināšanu starp ārstiem un pacientiem. 
 
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija izsaka viedokli par nepietiekamo 
finansējumu Latvijas mūzikas un mākslas skolās akreditētajām izglītības 
programmām un norāda, ka šī iemesla dēļ Latvijas mūzikas un mākslas skolas 
joprojām atrodas krīzes situācijā.  
 
Valsts SIA „Latvijas Radio” izsaka viedokli par Nacionālās elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomes pieņemto Jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija izveides 
koncepcijas detalizāciju un norāda, ka pēc iespējas drīzāk jāizveido jauna 
Sabiedrisko mediju padome un pakāpeniski jāievieš sabiedrības līdzmaksājums 
sabiedrisko mediju finansēšanai. 
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Privātpersona pauž viedokli, ka konkursam uz valsts SIA „Latvijas Televīzija” 
valdes locekļu amatiem jābūt atklātam, bet Nacionālās Elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomes sēžu protokoliem jābūt pieejamiem sabiedrībai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts iestāžu darbinieku atalgojumu un noslodzi, 
kā arī norāda, ka pašreizējās politiskās darbības dēļ valsts ekonomiskā augšupeja 
nav iespējama. 
 
Privātpersona iebilst pret A.Matīsa kandidatūras virzīšanu satiksmes ministra 
amatam. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domi un tās priekšsēdētāju N.Ušakovu, kā 
arī izveidoto namu pārvaldi SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” saistībā ar augsto nomas 
maksu par zemi zem un ap privatizētajām mājām. 
 
Ieslodzītais izsaka viedokli par saņemto atbildi no Izglītības un zinātnes ministrijas 
saistībā ar iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem valsts valodas prasmes 
pārbaudes organizēšanā. 
 
Par situāciju valstī 

 
23 

Liepājas metalurgu arodbiedrība un AS „Liepājas metalurgs” izsaka viedokli par 
elektroenerģijas cenas pieauguma ietekmi uz tautsaimniecību un mājsaimniecībām 
un aicina pārskatīt līdzšinējo elektroenerģijas ražošanas atbalsta politiku. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība informē, ka tā veikusi aptauju par situāciju 
siltumapgādē, un norāda, ka fiksējusi iedzīvotāju parādsaistības līdz šim 
nepieredzētā apjomā. 
 
Biedrība „Latvija par latu” uzskata, ka euro ieviešana Latvijā un lata likvidēšana ir 
tiešs valsts drošības apdraudējums. 
 
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija norāda, ka nepieciešams samazināt 
pievienotās vērtības nodokli pirmās nepieciešamības precēm un siltumenerģijai līdz 
pieciem procentiem, lai novērstu nabadzības pieaugumu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par risinājumiem, kas palīdzēs novērst meža zvēru 
postījumus lauksaimniecībā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ķemeru sanatorijas privatizācijas procesu un 
uzskata, ka sanatorija jāpārņem valstij bez jebkādas izsoles. 

 

 
Citi viedokļi 

 

 
35 

Politiskās laboratorijas valsts pārvaldes darba grupa izsaka viedokli par Satversmi 
un norāda, ka tās tekstā ir daudz literārai valodai neatbilstošu izteicienu, kā arī 
norāda, ka tulkojumi krievu valodā atšķiras no latviskā teksta. 
 
Latviešu vēlētāju biedrība izsaka viedokli par to, ka būtu jāatceļ sapulču, gājienu 
un piketu pieteikšanas termiņu ierobežojumi.  
 
Krīzes grūtniecības centrs pauž viedokli par biedrību „Papardes zieds” un „Sorosa 
Fonds Latvija” darbību, proti, legālu abortu atbalstīšanu, un uzskata, ka tāda 
nostāja grauj Latvijas demogrāfiju. 
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Privātpersona norāda uz to, ka cilvēki lauku apvidos netiek apgādāti ar 
medikamentiem, tāpēc tajos apvidos, kur nav aptieku, būtu jāļauj bezrecepšu 
medikamentus tirgot pārtikas veikalos.  
 
Privātpersona aicina izstrādāt alternatīvu personas identifikācijas metodi un atcelt 
personas kodu lietošanu, jo uzskata, ka šī metode ir cilvēktiesību pārkāpums.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par alkohola kaitīgo ietekmi uz veselību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par siltumenerģijas tarifiem Gulbenē. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par euro ieviešanu Latvijā un nevienlīdzīgajām 
politiski represēto personu pensijām. 
  
III. Sūdzības 
 

49 

Par Saeimas darbu  
 

2 

Privātpersona sūdzas par Saeimas Juridiskās komisijas sniegto atbildi un lūdz sniegt 
atbildi atkārtoti. 
 
Privātpersona sūdzas, ka nav saņēmusi atbildi pēc būtības no Saeimas Cilvēktiesību 
un sabiedrisko lietu komisijas uz saviem jautājumiem par palīdzību Otrā pasaules 
kara dalībniekiem.  

 

 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 

 
27 

Privātpersona iebilst pret Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra noteikumos 
Nr.619 „Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un 
reģistrāciju” ietverto normu, kas noteic, ka motorjahtu vadītāju apliecības, ko 
izsniegusi SIA „Jūrniecības tehniskais centrs” laika posmā no 2007.gada 13.jūnija 
līdz 2010.gada 1.jūlijam, ir derīgas līdz 2013.gada 31.decembrim, un aicina 
izvērtēt šo noteikumu atbilstību Satversmei. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sūdzas par Izglītības un 
zinātnes ministrijas neefektīvo un lēno darbu saistībā ar vienošanos par augstākajā 
izglītībā un zinātnē strādājošo darba samaksu pārskatīšanu. 
 
Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija sūdzas par 
Izglītības un zinātnes ministriju saistībā ar to, ka paredzēts samazināt mūzikas 
nodarbību skaitu 1. ― 6.klasē līdz vienai nodarbībai nedēļā iepriekšējo divu 
nodarbību vietā. 
 
SIA VOIKA sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes 
Kurzemes kontroles daļu saistībā ar veikto auditu. 
 
Privātpersonas sūdzas par Rīgas domes Īres valdes darbu saistībā ar iesnieguma 
izskatīšanu un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes 
komisijas lēmumu par izslēgšanu no dzīvokļu rindas. 
 
Privātpersona sūdzas par Kandavas novada domes darbu saistībā ar jautājumu par 
troksni SIA „Braukšanas mācību centrs” kartinga trasē.  
 
Ieslodzītie sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldi saistībā ar to, ka nav izskatīts 
iesniegums par ieslodzītā pārcelšanu uz citu ieslodzījuma vietu, par situāciju 
Jēkabpils vakara vidusskolā, par Daugavgrīvas un Liepājas cietumu administrāciju. 
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Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

5 

Privātpersona sūdzas par Gulbenes rajona tiesas darbu saistībā ar to, ka gausi tiek 
izskatīta lieta par mantojuma tiesībām. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesnešu un Valsts policijas amatpersonu rīcību saistībā ar 
to, ka šai personai liegtas pārsūdzības tiesības un tiesības uz taisnīgu tiesu, jo 
attiecīgais lēmums nosūtīts uz adresi, kas ar privātpersonu nav saistīta. 
 
Ieslodzītais sūdzas par tiesas spriedumu, kas paredz samazināt soda termiņu 
vienam no noziegumā apsūdzētajiem, kurš sniedzis palīdzību lietas atklāšanā. 
 

 

Citas sūdzības 
 

15 

Kredītiestāžu noguldītāju un kreditoru aizstāvības apvienība sūdzas par Latvijas 
Krājbankas maksātnespējas administratoru SIA „KPMG Baltics” un norāda uz 
vairākiem pārkāpumiem Latvijas Krājbankas maksātnespējas procesā. 
 
Rēzeknes pilsētas iniciatīvas grupa sūdzas par siltumenerģijas piegādātāju SIA 
„Rēzeknes apkure” saistībā ar nesamērīgi augstajiem apkures rēķiniem. 
 
SIA YOUR LAWYER sūdzas par iespējamu noziedzīgu nodarījumu pret vispārējo 
drošību un sabiedrisko kārtību saistībā ar parādu piedziņu no uzņēmuma SIA 
„Emuro”. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Rīgas ūdens” brīdinājuma vēstuli saistībā ar norēķinu 
par komunālajiem pakalpojumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par kārtību, kādā jāmaksā namu apsaimniekotājiem, un to, 
ka netiek uzrādīts iekasētās naudas izlietojums.  
 
Privātpersona sūdzas par to, ka tai netiek piešķirts politiski represētās personas 
statuss. 

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 
 

26 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

432 
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