
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.janvārim 

 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 352 
    individuālie           348 
    no vairākām privātpersonām 
    akcijas              

2 
1 

    anonīmie 1 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 45 
Viedokļi 147 
Sūdzības 39 
Informācijas pieprasījumi 32 
Dažādi iesniegumi 89 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 22 
Pa pastu 256 
Pa e-pastu info@saeima.lv 71 
Pa faksu 1 
No portāla www.latvija.lv 2 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 53 
Saeimas Prezidijs 1 
Deputāti 625 
Frakcijas 40 
Komisijas 57 
Struktūrvienības 19 
  
Valoda  
Latviešu valoda 333 
Svešvalodas 19 
  
Sagatavotas atbildes 84 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  4 
  
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši: 

 Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 
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priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs  
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

45 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

6 

Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret likumprojektā „Veselības aprūpes finansēšanas 
likums” ietverto uzstādījumu sasaistīt tiesības uz valsts apmaksātu veselības aprūpi ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksu deklarēšanu un nomaksu, ierosinot šajā 
likumprojektā iestrādāt valsts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības sasaisti ar valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksām. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija aicina izdarīt grozījumus likumprojektā „Veselības 
aprūpes finansēšanas likums”, definējot obligāti apdrošināmās personas, kā arī to 
pienākumus un tiesības.  
 
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Veselības aprūpes 
finansēšanas likums” un norāda, ka tas nerisina veselības aprūpes finansējuma trūkuma 
problēmas, un tādējādi daļai sabiedrības tiks liegta valsts apmaksāta veselības aprūpe.  
 
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija iebilst pret 
likumprojektu „Veselības aprūpes finansēšanas likums” un norāda, ka šis likumprojekts 
nevar nodrošināt tā definēto mērķi, proti, veicināt veselības aprūpes pakalpojumu 
nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma piesaisti.  
 
Latvijas Apvienotā Policistu arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Kredītiestāžu likumā” nosakot, ka kredīttiesiskās attiecībās gads sastāv no 365 dienām un 
attiecīgi garais gads - no 366 dienām. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

3 

Latvijas Tirgotāju asociācija aicina atbalstīt likumprojektu „Grozījumiem „Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā””, paredzot ieviest šajā kodeksā jaunu pantu par 
zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos sīkā apmērā, kas nepārsniegtu vienu valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas desmito daļu, paredzot sodīt vainīgās personas ar brīdinājumu vai 
naudas sodu summā līdz vienai minimālajai algai. 
 
Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa izsaka viedokli par likumprojektu „Šķīrējtiesas likums” un 
norāda, ka likumprojekts esošajā redakcijā nav atbalstāms vairāku iemeslu dēļ, piemēram, 
likumprojektā šķīrējtiesas dibinātājam izvirzītie kritēriji noteikti neievērojot pamatprincipu, 
ka jebkuram ierobežojumam ir jābūt samērīgam un tas attaisnojams ar leģitīmu mērķi.  
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

2 

Latvijas Tirgotāju asociācija lūdz papildināt likumprojektu „Grozījumi likumā „Par svētku, 
atceres un atzīmējamām dienām”” nosakot, ka oktobra otrā sestdiena ir Tirgotāju diena un 
noteikt tai atzīmējamās dienas statusu. 
 
Privātpersona aicina ierosināt grozīt Repatriācijas likumu, kas izslēdz repatrianta ieceļošanu 
Latvijā, ja viņš ir nepilngadīgs. 
 
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu 
likums” un norāda, ka Rīgas Brāļu kapu unikalitātes un kultūras mantojuma dēļ to 
nosaukumā nevajadzētu lietot vārdu „Rīgas”, bet gan saglabāt nosaukumu „Brāļu kapi”.  
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Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

2 

Latvijas Drošības biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Apsardzes  
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darbības likums” saistībā ar apsardzes uzņēmumu svarīgo lomu sabiedriskās kārtības un 
drošības nodrošināšanā privātpersonu un valsts objektos, kā arī norāda uz apdraudējumu 
sabiedrības drošībai, ko var nodarīt neprofesionāli sagatavoti pakalpojumu sniedzēji, tāpēc 
aicina precizēt likumprojekta normas attiecībā uz apsardzes sertifikātu izsniegšanu fiziskām 
personām. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija un Latvijas Privātbanku asociācija nosūta SIA „Deloitte” 
pētījumu „Latvijas biznesa imigrācijas programmas analīze”, kurā sniegts padziļināts ieskats 
ar piemēriem, ko biznesa imigrācijas programma, tajā skaitā termiņuzturēšanās atļaujas, 
dod Latvijas tautsaimniecībai. 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 

 
1 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā”, norādot, ka novados ar reģistrēto 
iedzīvotāju skaitu līdz 5000 būtu ievēlami nevis 9, bet 11 novada domes deputāti.  
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

18 

Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, norādot, ka nevajadzētu no likuma izslēgt 
atsevišķus pantus, lai netiktu apgrūtināti tie maksājumi, kas ir radīti klientu ērtībām un par 
ko atšķirībā no procentu kredītiem klientiem papildus nav jāmaksā.  
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un norāda, ka likumprojektā neizmantotās Latvijas 
tiesības, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās saistībā ar patērētāju 
tiesībām palielina tiesisko nevienlīdzību starp komersantu un patērētāju, nenodrošinot 
civiltiesībās nostiprināto līgumu brīvības principu, kā arī uzliek nepamatotu papildus slogu 
komersantiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta likumprojekta „Zemes pārvaldības likums” 
pieņemšanu, taču norāda uz būtiskiem trūkumiem likumprojektā, iesakot izveidot darba 
grupu šo nepilnību novēršanai, kā arī sniedz vairākus priekšlikumus attiecībā uz tiesībām 
pašvaldībai pretendēt uz bezīpašnieka nekustamo īpašumu. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Zemes pārvaldības 
likums” un norāda, ka likumprojektā nav paredzēta kārtība, kādā pašvaldība bez maksas var 
ierosināt valsts īpašumā esošo zemes vienību atsavināšanu, ja tas nepieciešams pašvaldības 
funkciju realizēšanai.  
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Imigrācijas likumā” un norāda, ka neatbalsta pārejas noteikumos paredzēto 
termiņuzturēšanās atļauju kvotu ieviešanu attiecībā uz nekustamā īpašuma iegādi. 
 
Zemnieku saeima iebilst pret likumprojektā „Grozījumu Meliorācijas likumā” iekļauto 
normu, kas pieļauj meliorētu lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanu, meža, koku, 
krūmu audžu ieaudzēšanu.  
 
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Reklāmas likumā” un aicina papildināt to ar vides reklāmas termina definīciju nosakot, ka tā 
ir reklāma, kas izvietota ārpus telpām, vietā, kas vērsta pret publisku vietu, uz zemei vai 
būvei piesaistīta objekta, kura vienīgais izmantošanas mērķis ir reklāmas izvietošana 
(attēlošana). 
 
AS „Latvijas Gāze” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā” un 
norāda, ka tas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu, kā arī līgumam starp Latvijas Republiku 
un Vācijas Federatīvo Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to abpusēju aizsardzību. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Maksātnespējas likumā” attiecībā uz administratora maiņu, 
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pārejot no tiesiskās aizsardzības procesa uz maksātnespējas procesu un norāda, ka iebilst 
pret priekšlikumu, kas paredz administratoru sertificēšanas funkcijas nodošanu 
Maksātnespējas administrācijai, kā arī administratoru pielīdzināšanu valsts amatpersonām, 
un norāda, ka šīs izmaiņas nav apspriestas ar nozares speciālistiem un citām procesā 
iesaistītajām personām. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija aicina pārskatīt likumprojektu „Grozījumi Maksātnespējas 
likumā”, norādot, ka šobrīd piedāvātie grozījumi hipotekāros kredītus padarītu praktiski 
nepieejamus Latvijas iedzīvotājiem, kā arī sniedz priekšlikumus attiecībā uz pantiem par 
nodrošināto kreditoru, ierobežojumiem administratīvo pienākumu pildīšanai interešu 
konflikta situācijā, tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna izstrādes un saskaņošanas 
termiņu. 
 
Skandinaviska Enskilda Banken izsaka bažas par plānotajiem grozījumiem Maksātnespējas 
likumā, kas izmainītu mājsaimniecību finansēšanas kārtību, būtiski samazinot to iespējas 
iegūt finansējumu aizņēmuma veidā. 
 
Privātpersona aicina veikt būtiskas un efektīvas reformas maksātnespējas procesā, 
piedāvājot šī procesa tiesiskā regulējuma uzlabošanas koncepciju, kas balstīta uz ārvalstu 
pieredzi.  
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsaka viedokli par minimālās darba algas aprēķinu un 
norāda, ka virsstundu darba samaksas samazinājums skar darbinieku neto darba samaksu un 
sociālo apdrošināšanas iemaksu apmēru, tātad slimības, bezdarbnieku un ģimenes pabalstus, 
citus pabalstus, kā arī pensijas apmēru un norāda, ka šādas izmaiņas nav pieņemamas. 
 
Latvijas Politiski represēto apvienība aicina atbalstīt grozījumus likumā „Par valsts 
pensijām”, kuros nenoteiktu pensiju indeksācijas griestus 2014.gadā politiski represētajām 
personām neatkarīgi no pensiju apmēra. 
 
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība aicina virzīt izskatīšanai Saeimā 
likumprojektu „Par 1991.gada barikāžu dalībnieku sociālo nodrošinājumu un pensijām”. 
 
Privātpersona norāda uz nepilnībām Darba likumā, kas darba ņēmēju nostāda neizdevīgākā 
pozīcijā kā darba ņēmēju, tāpēc aicina papildināt Darba likumu ar normu, kas paredzētu 
darba ņēmējam tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, ja darba ņēmējs būtiski pārkāpis 
darba līgumu, rīkojoties prettiesiski vai arī gadījumā, ja darba alga netiek izmaksāta divus 
mēnešus.  
 
Privātpersonas aicina ieviest normu, kas paredz, ka valsts sedz mirušās personas 
apbedīšanas izdevumus radiniekiem gadījumos, kad mirušās personas sociālās iemaksas ir 
nepietiekošas vai to nav vispār.  
 
Privātpersonas pauž atbalstu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ierosinātajai vēstuļu 
akcijai, kuras gaitā tiek aicināts saglabāt Darba likumā noteikto piemaksu par virsstundu 
darbu 100 procentu apmērā, noteikt darba devējiem, kuri vēlas atbrīvot no darba 
arodbiedrības biedru, obligātu pienākumu saskaņot šo jautājumu ar arodbiedrību, kā arī 
nodrošināt arodbiedrību tiesības savu darbību noteikt ar statūtiem. (Akcijas laikā saņemti 1 
privātpersonu iesniegumi uz e-pasta adresi info@saeima.lv)  
 

 

Citi jautājumi 
 

2 

Privātpersona aicina izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot mikrouzņēmumiem par 
pienākumu atbildēt uz tā darbinieku un valsts institūciju iesniegumiem, lūgumiem, 
pieprasījumiem, pretējā gadījumā piemērojot naudas sodu. 
 
Privātpersona izstrādāt jaunu vai grozīt spēkā esošu likumu, kas regulētu jautājumus 
saistībā ar privātīpašuma apsaimniekošanu, nosakot atbildīgos dienestus, kas risinātu 
problēmsituācijas.  
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II. Viedokļi  
 

147 

Par Saeimas darbu  2 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Saeimas deputātu neprecizitātēm valsts valodas 
lietojumā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par deputāta Borisa Cileviča (SC) izteikumiem presē saistībā ar 
izglītību latviešu valodā. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par to, ka jaunajai valdībai nekavējoties 
jāpievēršas ilgtspējīgas pašvaldību finanšu sistēmas izveidei, kas ietvertu gan vidēja termiņa 
budžeta veidošanu, gan jaunas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas izveidi, aicinot 
jaunās valdības deklarācijā iekļaut asociācijas izstrādātos darbības uzdevumus.  
 
4.maija Deklarācijas klubs aicina Saeimu un valdību noteikt Latvijas neatkarības 
stiprināšanu par augstāko prioritāti, veidojot jauno valdību un gatavojot „Deklarāciju par 
Ministru kabineta iecerēto darbību”, kā arī aicina iekļaut minētajā deklarācijā uzdevumu 
sagatavot un virzīt Satversmes preambulu apstiprināšanai Saeimā.  
 
Latvijas Arhitektu savienība izsaka viedokli par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem ar 
Būvniecības likumu saistītajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem Nr.VSS-2058 
„Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, Nr.VSS-2118 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.VSS-
2119 „Ēku būvnoteikumi”, Nr.VSS-2121 „Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu 
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un Nr.VSS-2129 „Būvspeciālistu 
kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un norāda, ka tie 
ir vāji sagatavoti un satur savstarpēji pretrunīgus regulējumus, kā arī noteikumu projektos 
lietotā terminoloģija ir nesaskaņota. 
 
Latvijas Pedagogu dome sniedz priekšlikumus Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. –
2020.gadam, norādot, ka mācību materiālu izveides plānā iztrūkst ģimenes vērtību un 
ģimenes dzīves prasmju apguves.  
 
Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija nosūta vispārizglītojošo skolu skolotāju konferences 
atklātu vēstuli par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. - 2020.gadam projektu un 
norāda, ka cilvēkdrošības mācību priekšmeta saturā iekļautās tēmas pārāk tendenciozi un 
šauri traktē cilvēkdrošības jēdzienu, ir nepiemērotas pirmsskolas un sākumskolas skolēniem, 
tāpēc aicina neatbalstīt pamatnostādņu projektu pašreizējā redakcijā. 
 
Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība aicina nodrošināt caurskatāmu un objektīvu valsts 
budžeta līdzekļu izlietošanu un izlietošanas kontroli sporta finansēšanā, kā arī lūdz grozīt 
attiecīgos normatīvos aktus, lai noteiktu biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” valsts 
pārvaldes iestādes statusu.  
 

 

Privātpersona pauž neapmierinātību ar prezidenta Andra Bērziņa darbību, iesakot Saeimas 
deputātus uzrunāt Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi Egīlu Levitu ieņemt šo valstiski 
svarīgo amatu.  
 
Par situāciju valstī 
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera vērš uzmanību uz aktuālajiem jautājumiem 
saistībā ar Biznesa inkubatoru programmas turpinājumu jaunajā Eiropas Savienība 
struktūrfondu plānošanas periodā 2014. – 2020.gadā, sniedzot priekšlikumus par 
iespējamajiem risinājumiem attiecībā uz finansējuma pārdali Latvijas biznesa inkubatoru 
pakalpojumu turpināšanai „pārrāvuma” periodā 2014. – 2015.gadā. 
 
Ārvalstu investoru padome Latvijā aicina ievērot konkrētus principus normatīvo aktu 
pieņemšanas procesā, pamatojot tos ar nepieciešamību uzlabot juridisko un tiesisko vidi 
Latvijā un norāda, ka nepārskatāma uzņēmējdarbības vide kavē investīciju piesaisti. 
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Latvijas Nedzirdīgo savienība aicina nodrošināt Soču Ziemas Olimpisko spēļu atklāšanas un 
noslēguma ceremoniju ar surdotulkojumu tiešraidē vismaz vienā no VSIA „Latvijas 
televīzija” kanāliem.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par televīzijas apraidi pēc 2014.gada 1.janvāra, jo uzskata, ka 
izveidojusies situācija, kas ierobežo Latvijas Republikas iedzīvotāju pieeju informācijai 
latviešu valodā, jo virszemes apraidi realizē viens uzņēmums SIA „Lattelecom”, kurš 
nepiedāvā abonēt vietējo televīziju kanālus, neabonējot ārvalstu kanālus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par latviešu valodas lomu, akcentējot krieviski rakstošo mediju 
nozīmi sabiedriskā viedokļa veidošanā. 
 
Privātpersona vērš uzmanību uz faktu, ka joprojām nav noskaidroti atbildīgie Zolitūdes 
traģēdijā, kā arī uzsver, ka Latvijai kā valstij jāorientējas uz Rietumu vērtībām, attīstot 
ekonomiku un radot jaunas darbavietas. 
 
Citi viedokļi 118 
 
Latvijas Veselības ekonomikas asociācija pauž viedokli par veselības aprūpes sistēmu 
Latvijā.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par arhitektūras pieminekļa - Mākslas akadēmijas slikto 
tehnisko stāvokli. 
 
Privātpersona ierosina steidzami apturēt koksnes resursu ieguvi Elejas, Vilces, Platones, 
Lielplatones pagastu AS „Latvijas Valsts meži” apsaimniekotajās teritorijās, pirms nav veikts 
meža funkciju izvērtējums minētajos pagastos. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par valsts netaisnīgi piešķirtajām zemes kompensācijas 
platībām represētajām personām. 
 
Privātpersona pauž viedokli par pārspīlētajām Eiropas Savienības birokrātiskajām prasībām, 
pieprasot dokumentēt ikvienu ierēdņu darbību, kā arī aicina aktīvāk mazināt minēto 
birokrātisko slogu, sniedzot Eiropas Savienības institūcijām savus priekšlikumus.  
 
Privātpersona aicina noteikt pirotehnikas tirdzniecības, iegādes un lietošanas 
ierobežojumus, lai garantētu iedzīvotāju drošību un novērstu iespējamās nelaimes nākotnē. 

 

 
Privātpersona vērš uzmanību uz netaisnīgo situāciju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
apmaksas jautājumā Grobiņas novadā un citviet Latvijā, mainot līdzšinējo kārtību un 
neļaujot iedzīvotājiem veikt apmaksu, balstoties uz cilvēku skaitu, kas deklarēti katrā 
konkrētajā dzīvoklī.  
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 20 
 
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija norāda, ka Latvijas mūzikas un mākslas skolas 
jau sešus gadus atrodas krīzes situācijā sakarā ar skolās akreditēto izglītības programmu 
nepietiekamo finansējumu.  
 
Privātpersona sūdzas par Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu Nr.1013 
„Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 2013.gada 17.decembra 
grozījumiem, norādot, ka daudzos gadījumus nav iespējams sasaukt namu iedzīvotāju 
kopsapulces, lai vienotos par komunālo pakalpojumu apmaksas kārtību.  
 
SIA „QBS” sūdzas par Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi saistībā ar 
pieņemto lēmumu Nr.210 „Instrukcija par valodas kvotas uzskaites veikšanu elektroniskajos 
plašsaziņas līdzekļos, kuri veido un izplata radio programmas” un uzskata, ka lēmumam nav 
bijis juridiska pamata. 
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Privātpersona sūdzas par to, ka nav saņēmusi atbildi no Tiesībsarga biroja saistībā ar sūdzību 
par pensijas likuma piemērošanu. 
  
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes darbu, 
apsekojot SIA „Vīksna V” objektu, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektores 
sniegto atbildi uz privātpersonas sūdzību par normatīvajiem aktiem neatbilstošu 
uzņēmumam piederošās mantas izņemšanu.  
 
Privātpersona sūdzas par Sociālā dienesta rīkojumu par sociālās rehabilitācijas kursa 
saņemšanu vasarā, nevis ziemā, kā tas bijis iepriekš. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pašvaldības iestāžu nespēju atrisināt situāciju ar 
privātpersonai kaimiņos dzīvojošo personu darbībām, kuras traucē sabiedrisko mieru. 
 
Privātpersona sūdzas par Ogres novada domes deputāta Egila Helmaņa rakstiem laikrakstā 
„Ogres Vēstis” un portālā www.ogrenet.lv.  
 
Privātpersona sūdzas par to, ka no portāla www.latvija.lv ir pazuduši pagājušajā gadā 
sūtītie iesniegumi, kā arī aicina norādīt par to atbildīgās personas.  
 
Ieslodzītie sūdzas par Ieslodzījumu vietu pārvaldes un Tieslietu ministrijas darbību saistībā 
ar higiēnas preču iepirkumiem, neapkurinātajām Daugavgrīvas cietuma mācību telpām, 
faktu, ka ieslodzītajiem pašiem jāsedz maksa par elektroenerģijas patēriņu.  
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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SIA „Rebl” sūdzas par Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesēm L.Kušneri, D.Jansoni 
un I.Ozolu saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem lietas izskatīšanā. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi I.Škutāni  
saistībā ar iespējamiem pārkāpumu lietas izskatīšanā, vienlaicīgi izvērtējot tiesneses 
I.Škutānes atbilstību ieņemamajam amatam. 
 
Privātpersona sūdzas par Jelgavas tiesu un Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģijas spriedumiem krimināllietā. 
 

 

Citas sūdzības 9 
 
Privātpersona atkārtoti sūdzas par SIA „Braukšanas mācību centrs” piederošās kartinga 
trases darbību, kas traucē apkārt esošo iedzīvotājus, kā arī par Kandavas novada domes un 
citu valsts iestāžu bezdarbību problēmas risināšanā. 
 
Privātpersona atkārtoti sūdzas par televīzijas kanāla „Pirmais Baltijas Kanāls” pret Latvijas 
valsti vērsto propagandu, paužot bažas par klaju attiecīgo likuma normu ignorēšanu, kā arī 
aicina minētajam televīzijas kanālam piemērot atbilstošas sankcijas. 
 
Privātpersona sūdzas par situāciju, kurā nonākusi, iegādājoties izsolē īpašumu ar tajā 
dzīvojošiem īrniekiem.  
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 

 


