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Tematika 

 
Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

72 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

22 

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Veselības aprūpes 
finansēšanas likums” attiecībā uz tajā ietverto risinājumu, kas tiesības uz valsts apmaksātu 
veselības aprūpi saista ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksu deklarēšanu un nomaksu, 
kā arī sniedz priekšlikumus par valsts veselības apdrošināšanas jēdzienu, pamatprincipiem 
un vienreizējo brīvprātīgo maksājumu. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Veselības aprūpes 
finansēšanas likums” un norāda, ka tajā iestrādātā kārtība diskriminē cilvēkus, liedz tiem 
pieeju valsts finansētai veselības aprūpei, pazemina veselības aprūpes kvalitāti un nevar 
pilnībā atrisināt arī pamatuzdevumu - palielināt veselības aprūpes finansējumu atbilstoši 
pasaules labajai praksei. 
 
Latvijas Ārstu biedrība atkārtoti izsaka viedokli par likumprojektu „Veselības aprūpes 
finansēšanas likums” un norāda, ka lielam skaitam iedzīvotāju šāds likumprojekts liedz 
pieeju veselības aprūpes pakalpojumiem.  
 
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli 
par likumprojektu „Veselības aprūpes finansēšanas likums” un norāda, ka plānotā veselības 
aprūpes finansēšanas sistēma ir diskriminējoša, kopumā pasliktinās sabiedrības veselību, ir 
pretrunā ar Latvijas ratificētajiem cilvēktiesību dokumentiem un neatbilst Satversmei. 
 
Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Veselības aprūpes 
finansēšanas likums” un aicina to neatbalstīt, jo šāda likuma ieviešana radītu Latvijas 
iedzīvotājiem bažas par iespējām saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus 
un apdraudētu turpmāko veselības aprūpes sistēmas attīstību. 
 
Latvijas Slimnīcu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Veselības aprūpes finansēšanas 
likums” un norāda, ka, ieviešot valsts obligātās veselības apdrošināšanas sistēmu, netiks 
sasniegts likumprojekta mērķis - veicināt veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 
nepieciešamā finansējuma piesaisti, kā arī norāda, ka likumā ir skaidri jānosaka ikvienam 
iedzīvotājam valsts garantētie veselības aprūpes pamatpakalpojumi, to apjoms un 
pieejamība. 
 
Pacientu ombuds sniedz priekšlikumus likumprojektam „Veselības aprūpes finansēšanas 
likums”, norāda, ka tas pašreizējā redakcijā un Latvijas sociālekonomiskajā situācijā nav 
taisnīgs risinājums un neattaisno tam izvirzīto mērķi, jo nenodrošina vienlīdzīgu pieeju 
veselības aprūpes pakalpojumiem.  
 
Biedrība „Veselības projekti Latvijai” izsaka viedokli par likumprojektu „Veselības aprūpes 
finansēšanas likums” un norāda, ka tas ticis virzīts steidzamības kārtā, nerīkojot sabiedrisko 
apspriešanu un konsultācijas ar ekspertiem, ārstu profesionālajām asociācijām un pacientu 
organizācijām, kā arī pauž uzskatu, ka likumprojekts nav atzīstams par sociāli taisnīgu, jo 
pēc tā pieņemšanas daudziem Latvijas iedzīvotājiem, it īpaši tiem nodokļu maksātājiem, 
kuri ir individuālā darba ņēmēji un kuriem ir nelieli, neregulāri ienākumi, varētu būt liegta 
iespēja saņemt valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. 
 
Latvijas Sabiedrības veselības fonds sniedz priekšlikumu likumprojektam „Veselības aprūpes 
finansēšanas likums” un aicina noteikt, ka veselības aprūpei jāatvēl 4,5 procenti no valsts 
budžeta. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Kredītiestāžu likumā” saistībā ar jaunu, banku sektoram svarīgu normu iekļaušanu tajā, 
konkrēti, priekšlikumus par apvienoto rezervju prasību un atalgojuma mainīgo daļu. 
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Latvijas Privātbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektiem „Grozījumi 
Kredītiestāžu likumā” un „Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” par  atalgojuma 
mainīgās daļas noteikšanu amatpersonām vai darbiniekiem, kuru profesionālā darbība 
būtiski ietekmē kredītiestādes riska profilu, kā arī par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
tiesībām piemērot sankcijas. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli”” attiecībā uz nekustamā īpašuma objektu, aicinot paredzēt, ka 
ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves vides aizsardzības vajadzībām 
izmantojamas atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un kārtībai. 
 
Juridiskie jautājumi  
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AS „Metālserviss” izsaka viedokli par likumu „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada 
Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un 
kārtību”, norādot, ka likumdevējs jau vairāk nekā 20 gadus nemēģina piespiedu dalītā 
īpašuma problēmjautājumus atrisināt pēc būtības. 
 
SIA „Jelgavas novada KU” vērš uzmanību uz situāciju ūdensapsaimniekošanas pakalpojumu 
jomā un norāda, ka grozījumi Civilprocesa likumā, paredzot ierobežojumus parāda piedziņai 
no darba algas vai tai pielīdzināmiem maksājumiem, būtiski ierobežo parādu piedziņu ne 
tikai banku un ātro kredītu devēju sektorā, bet arī tādā svarīgā tautsaimniecības sektorā kā 
ūdensapsaimniekošanas pakalpojumi.  
 
Biedrība „Tēvu zemei” izsaka viedokli par izmaiņām sākotnēji piedāvātajā Satversmes 
preambulas tekstā un lūdz izskaidrot vairākus ar šo tematu saistītus jautājumus, piemēram, 
vai Satversme ir zinātnisks teksts, un kurā dokumentā definēts jēdziens „mazākumtautības”.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Satversmes preambulu, uzsverot nepieciešamību tajā 
izcelt latviešu valodas un latviešu kā pamatnācijas nozīmi nacionālas valsts pastāvēšanā un 
aicinot preambulas tekstā iekļaut vārdus „valstsnācija”, „latviešu tauta” un „latviešu 
valoda”. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

13 

Biedrība „Ventspils Jauniešu dome” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Jaunatnes likumā”, lai veicinātu jaunatnes politikas aktīvāku iekļaušanu pašvaldību, valsts 
pārvaldes institūciju un valdības darba kārtībā  un aktualizētu jautājumus, kuru risināšanā, 
domājot par darbu ar jaunatni un jaunatnes politikas attīstību 2014. - 2020.gadā, jāiesaistās 
visām ieinteresētajām pusēm. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

1 

Latvijas Patentpilnvaroto asociācija izsaka viedokli par likumprojektiem „Grozījumi 
Civilprocesa likumā” un „Rūpnieciskā īpašuma likums”, norādot uz jēdziena „advokāts” 
interpretācijas nepilnībām. 
  

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” un norāda, ka neatbalsta risinājumu, kas 
paredz paplašināt pašvaldības pienākumus pret bāreņiem, proti, to, ka piedāvātie likuma 
grozījumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kritēriju paredz tikai personas statusu, bet ne 
ienākumus un sašaurina valsts pienākumus mērķdotāciju piešķiršanas jomā. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” attiecībā uz valsts budžetā paredzētajiem 
līdzekļiem mērķdotāciju piešķiršanai elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšanai 
iedzīvotājiem. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
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„Par pašvaldībām”” attiecībā uz pašvaldību funkciju un uzdevumu finansēšanu. 
Privātpersona aicina grozīt Kooperatīvo biedrību likumu attiecībā uz daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanu, lai īpašnieku kooperatīvo sabiedrību un īpašnieku biedrību biedri varētu 
sasaukt atkārtotas sapulces un pieņemt lēmumus pat tad, ja attiecīgajā sapulcē piedalās 
tikai divi cilvēki.  
 
Privātpersona aicina papildināt Iesniegumu likumu ar normu, ka komerciestādēm tāpat kā 
valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums sniegt atbildi noteiktā termiņā. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Latvijas Pašvaldību savienība norāda, ka Būvniecības likuma spēkā stāšanās gan tika atlikta 
līdz šī gada 1.maijam, bet vairāki ar to saistītie normatīvie akti izstrādāti nekvalitatīvi un 
saskaņošanas sanāksmju laikā identificētas būtiskas savstarpējas neatbilstības, tāpēc aicina 
būvniecības procesa regulējumu ieviest atbildīgi, saprātīgā termiņā, lai nodrošinātu likumā 
definētā mērķa - kvalitatīva dzīves vide - sasniegšanu. 
 
Vides konsultatīvā padome sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā”, aicinot papildināt normu, kas paredz, ka atkritumu rašanās 
novēršana ir pasākumi, kurus veic, kamēr viela, materiāls vai produkts nav uzskatāms par 
atkritumiem, un kuru piemērošanas rezultātā samazinās radītais atkritumu apjoms, 
atkritumu negatīvā ietekme uz vidi un materiālos un produktos esošo kaitīgo vielu 
daudzums.  
 
Lauku aizsardzības padome sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos”” un aicina noteikt, ka Latvijā par lauksaimniecības 
zemes īpašniekiem var kļūt Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuri ir patiesie attiecīgās 
zemes lietošanas labuma guvēji. 
 
Ārvalstu investoru padome Latvijā vērš uzmanību uz grozījumiem likumā „Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos”, norādot uz to iespējamām sekām, ietekmi uz investīciju 
piesaisti un investīciju aizsardzības normatīvo regulējumu. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Negodīgas 
mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums” un norāda, ka pašreiz tas regulē tikai vienu 
darījuma pusi – tirgotājus, rada papildu slogu mazajiem tirdzniecības uzņēmumiem un 
tādējādi neatbilst ne taisnīguma un līdzsvara principiem, kuri ir jāievēro tautsaimniecībā, 
nedz arī tam, ko Latvijas pārstāvji lēmuši Eiropas Parlamentā un Latvijas valdība ziņojusi 
Eiropas Komisijai. 
 
AS „Latvijas Gāze” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā” un 
norāda, ka tas neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvām un regulām, kā arī 
citiem regulējošiem dokumentiem.  
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojekta „Grozījumi likumā 
„Par valsts sociālo apdrošināšanu”” normu, kas attiecas uz darba ņēmējiem, kuri maksā 
sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli un kuru ienākums pie visiem sezonas 
laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem (darba devējiem) kopā mēnesī pārsniedz 70 eiro, un 
aicina noteikt, ka sezonas laukstrādnieki ir obligāti apdrošināmi pret nelaimes gadījumiem 
darbā un arodslimībām, kā arī tiem piemērojami citi apdrošināšanas veidi. 
 
Latvijas Aviācijas arodbiedrību federācija vērš uzmanību uz diskriminējošām likuma normām 
par darba stāža aprēķināšanu izdienas pensijas piešķiršanas gadījumā stjuartiem un lūdz 
precizēt attiecīgos normatīvos aktus, paredzot gan lidotājiem, gan stjuartiem vienādu darba 
stāža aprēķināšanas kārtību. 
 
Latvijas Senioru alianse aicina sakarā ar elektrības tirgus atvēršanu to pensijas daļu, kas 
aptver patēriņa cenu indeksu, sākt izmaksāt ar 1.aprīli un otru daļu, kas aptver vidējās algas 
pieaugumu, - ar 1.oktobri. 
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Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija aicina piešķirt papildu līdzekļus 
vīrushepatīta C slimnieku medikamentozai ārstēšanai. 
 
Privātpersona 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 arodbiedrības tiesības savu darbību noteikt ar statūtiem. (Akcijas laikā saņemti 
12 privātpersonu iesniegumi uz e-pasta adresi info@saeima.lv) 
  
II. Viedokļi  
 

64 

Par Saeimas darbu  2 
 
Privātpersona izsaka viedokli par izskanējušo nodomu deputātus par svinīgā zvēresta laušanu 
sodīt ar aizliegumu piedalīties plenārsēdēs un norāda, ka par minēto rīcību būtu jāanulē 
deputāta mandāts un jāaizliedz tā atjaunošana. 
 
Privātpersona aicina nodrošināt iespēju Saeimas vēlēšanās balsot arī ar personas 
identifikācijas karti, nosakot tam īpaši paredzētu vēlēšanu iecirkni.  
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas Darba devēju konfederācija aicina apstiprināt Izglītības attīstības pamatnostādnes 
2014.–2020.gadam, norādot, ka tās izstrādātas kvalitatīvi, iesaistot sociālos un sadarbības 
partnerus, kā arī pauž atbalstu iecerei ieviest centralizētos eksāmenus fizikā un ķīmijā.  
 
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija norāda, ka Izglītības attīstības pamatnostādnēs 
2014.-2020.gadam būtu jāiestrādā sadaļa „Kultūrizglītība”, kas ir būtisks cilvēka radošās 
attīstības priekšnoteikums, kā arī kritizē ieceri ieviest centralizēto eksāmenu fizikā vai 
ķīmijā, norādot, ka ne visām mācību iestādēm ir vienāda profesionālā specializācija, turklāt 
pietiekami lielu noslodzi audzēkņiem rada profesionālo mācību priekšmetu apguve un 
kvalifikācijas prakse.  
 
Latviešu identitātes atbalsta biedrība sniedz priekšlikumus projektam „Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” attiecībā uz 5.uzdevumu „Cilvēkdrošības mācību 
materiālu izstrāde”. 
  
Latvijas vecāku apvienība „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei” sniedz priekšlikumus 
Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam, norādot, ka jauniešiem, kuriem ir 
problēmas, atbalsts būtu sniedzams jau sākumskolas klasēs un pirmsskolas iestādēs. 
 
Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija sniedz priekšlikumus Izglītības attīstības 
pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, norāda, ka vairākās veselības mācības grāmatās 
ietvertā viela pārklājas, un aicina dažus tematus izklāstīt zēniem un meitenēm atsevišķi.  
 
Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija rosina pārskatīt Izglītības pamatnostādnēs 2014.-
2020.gadam paredzēto standarta un mācību literatūru un vērš uzmanību uz dažādām 
neatbilstībām starp Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un sociālo zinību literatūras 
saturu, īpaši akcentējot būtiskas atkāpes no Latvijā akceptētās ģimenes politikas.   
 
Biedrība „Vecāki par izglītību” norāda, ka Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-
2020.gadam nav iekļautas iepriekš solītās un būtiski nepieciešamās izmaiņas attiecībā uz 
iekļaujošo izglītību bērniem ar speciālām vajadzībām.  
 
Biedrība „Latvijas Autisma apvienība” un Latvijas Disleksijas biedrība izsaka viedokli par 
Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam un sniedz vairākus priekšlikumus, 
piemēram, iesaka izstrādāt normatīvo bāzi, lai nodrošinātu individualizētu, zinātniski 
pamatotu speciālās izglītības pakalpojumu un valsts finansējumu konkrētam skolēnam, nevis 
tikai institūcijai (speciālai skolai vai klasei) un attiecīgais pakalpojums būtu piemērots 
skolniekam ar jebkura stipruma autiskā spektra traucējumiem. 
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Latvijas Mākslas medicīnas biedrība iesaka mainīt ministriju atbildības sfēras, daļu no 
Veselības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem tāpat kā invalīdu, bezdarbnieku, 
jaunatnes un ģimenes lietas nododot pašvaldībām. 
 
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija sniedz priekšlikumus valdības rīcības 
plāna sadaļām „Cilvēkkapitāls”, „Labklājība” un „Kultūrtelpa” un aicina izstrādāt vienotu 
darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansētajās iestādēs. 
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija informē par aktuāliem 
patērētāju tiesību jautājumiem, norādot uz attiecīgajiem likumdošanas aktiem un normām, 
kā arī akcentējot valsts iestāžu profilaktiskā un skaidrojošā darba nozīmi minētās jomas 
sakārtošanā. 
 
Latvijas Pediatru asociācija, Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācija, 
Latvijas Psihiatru asociācija un Latvijas Endokrinologu asociācija aicina atjaunot zāļu 
iegādes kompensāciju 75 procentu apmērā pacientu grupām, kurām tā 2009.gadā tika 
samazināta līdz 50 procentiem, un uzsver, ka pašreizējais kompensācijas apmērs ir pretrunā 
ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai 
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, kā arī ar 
veselības nozares politikas plānošanas dokumentos deklarēto mērķi. 
 
SIA OSMUNDS un SIA TRADINEK izsaka viedokli par Ministru kabineta 2002.gada 5.marta 
noteikumiem Nr.97 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā 
apstarošanā” un norāda, ka tie novecojuši, savukārt jaunajam noteikumu projektam ir 
būtiski trūkumi, kas nevajadzīgi sarežģī medicīnas pakalpojumu sniedzēju un arī atbilstības 
novērtēšanas institūciju darbību šajā reglamentētajā sfērā, līdz ar to nevajadzīgi palielinot 
atbilstības novērtēšanas izmaksas medicīnas pakalpojumu sniedzējiem. 
 
Privātpersona uzskata, ka ierēdņu algas būtu jāsamazina par 80 procentiem. 
 
Par situāciju valstī 
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Latvijas Veselības ekonomikas asociācija izsaka viedokli par veselības aprūpes sistēmas 
attīstību Latvijā un norāda, ka attīstība nav iespējama, kamēr nav noteikti sistēmas mērķi 
un to sasniegšanas indikatori, attīstības virzieni un plāns, kā arī indikatoru uzraudzības 
sistēma un konkrēta institucionālā atbildība.  
 
Saldus pilsētas pensionāru biedrība vērš uzmanību uz faktu, ka elektroenerģijas tirgus 
atvēršana negatīvi iespaidos pensionāru finansiālo situāciju, kas jau tā ir gana sarežģīta, un 
pieprasa veikt vairākas darbības tās uzlabošanai. 
 
Latvijas Pensionāru federācija norāda uz toksisku vielu klātbūtni gan Latvijas dabā, gan 
namos un uz to, ka valsts nekompensē vairāku radiācijas izraisīto komplikāciju novēršanai 
nepieciešamu medikamentu iegādes izdevumus.  
 
Latvijas Politiski represēto apvienība nosūta savas 25.konferences rezolūciju, kurā pauž 
neizpratni par vairākiem Drošības policijas lēmumiem neierosināt krimināllietu pret 
represiju noliedzējiem, aicina rast risinājumu, kas ļautu turpināt iesāktos padomju 
okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveides darbus vienlaikus ar Okupācijas muzeja ēkas 
rekonstrukciju un Nākotnes nama būvi, kā arī atjaunot par 80 gadiem vecākiem 
represētajiem iespēju saņemt rehabilitācijas pakalpojumus ik pēc diviem gadiem. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka daudzi cilvēki Latvijā dzīvo zem iztikas minimuma, norāda 
uz lauksaimniecības panīkumu un „izmirstošajiem” Latvijas ciematiem un reģioniem.  
 
Privātpersonas izsaka viedokli par iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar pensijas 
pārrēķinu, elektroenerģijas tarifu paaugstināšanu, Latvijas zemes izpārdošanu. 
 
Citi viedokļi 
 
Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas Reproduktologu un embriologu 
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sekcija informē par situāciju saistībā ar ārstniecībai nepieciešamo dzimumšūnu pieejamību 
un uzsver, ka dzimumšūnu ieguves, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas noteikumu 
sakārtošana palīdzētu uzlabot demogrāfisko situāciju, paverot papildu iespējas cīnīties ar 
neauglību.  
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka Latvijā pilnībā jāizbeidz nekontrolēta metāllūžņu 
iepirkšana no fiziskajām personām, izņemot gadījumus, kad metāllūžņu pārdošana ir 
saskaņota ar Valsts policiju vai pašvaldības policiju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju Ukrainā, aicina atbalstīt Ukrainas tautu krīzes 
situācijā un nepieļaut turpmākus nemierus. 
 
Privātpersona informē par elektromobiļa darbības principiem un izsaka viedokli par 
jautājumiem, kas saistīti ar elektroenerģijas tirgu. 
 
Privātpersona aicina arī vadītāja apliecību atzīt par oficiālu personu apliecinošu dokumentu. 
  
Privātpersona izsaka viedokli par „Latvijas Vēstneša” 2012.gadā izdoto Latvijas Republikas 
Satversmi, norādot, ka pirmā nodaļa neatbilst pašreizējai politiskajai situācijai, un iesakot 
nodaļas sakārtot citu valstu konstitucionālās likumdošanas praksei atbilstošā secībā. 
 
Privātpersona izsaka bažas par iespējamo numeroloģijas, astroloģijas, zīlēšanas atzīšanu ar 
likumu, aicina izlikt brīdinošus uzrakstus pie attiecīgajām prakses vietām, kā arī mudināt 
minētās prakses piekopējus izbeigt šādu veidu darbību un apgūt sabiedrībai derīgu profesiju.  

 

  
III. Sūdzības 
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Par Saeimas darbu  1 
 
Privātpersona sūdzas par saņemto atbildi uz iesniegumu par Kriminālprocesa likuma normām 
un uzskata, ka atbilde nav sniegta pēc būtības.  
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” stacionārs „Latvijas Infektoloģijas 
centrs” sūdzas par valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs” likvidācijas procesu. 
 
SIA „Vedgas” sūdzas par Jelgavas novada domi saistībā ar uzņēmumam piederošu 
daudzdzīvokļu māju pārņemšanu apsaimniekošanā. 
 
Privātpersona sūdzas par Tukuma novada domi saistībā ar Eiropas atbalsta piešķiršanu 
politiski represētajām personām, jo tai minētais atbalsts nav piešķirts. 
 
Privātpersona sūdzas, ka atsavinātu zemes gabalu Valsts zemes dienests novērtējis par 
aptuveni vienu santīmu kvadrātmetrā, ņemot par pamatu zemes īpašuma vērtību 1940.gada 
21.jūlijā, lai gan patlaban šis zemes gabals ir apmēram 100 reizes vērtīgāks.  
 
Privātpersona sūdzas, ka Rīgas pašvaldības policijas Latgales priekšpilsētas pārvalde un 
Ziemeļu rajona pārvalde neizskata iesniegumus un ignorē kriminālnodarījumus pret 
privātpersonu.  
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkni, kas 
neizskata lietu par noziedzīgiem nodarījumiem pret privātpersonas mantu.  
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas darbu, jo uzskata, ka tā savus pienākumus neveic 
pienācīgi, atsacīdamās veikt zādzību gadījumu izmeklēšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Ministru kabineta 2008.gada 9.decembrī pieņemtajiem 
noteikumiem Nr.1013 un Nr.1014, kas attiecas uz daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas 
izmaksām un komunālajiem maksājumiem, uzskata, ka šie noteikumi nav taisnīgi, tāpēc ka 
neņem vērā vienā dzīvoklī dzīvojošo cilvēku skaitu, un lūdz radušos situāciju labot. 
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Privātpersona sūdzas par to, kā Valsts ieņēmumu dienests risinājis jautājumu par SIA 
„Jelgavas mežs” darbības izbeigšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sniegto 
atbildi, uzskata, ka tā nav sniegta pēc būtības un ir nepilnīga. 
 
Biedrība „Vienotība par cilvēktiesībām un taisnīgumu”, pamatojoties uz privātpersonu 
rakstveida iesniegumiem, sūdzas par dzīves apstākļiem un iespējamiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem Jelgavas cietumā. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Rīgas Centrālcietuma sanitāro normu neatbilstību Eiropas Padomes 
Ministru komitejas rekomendācijai par Eiropas Cietumu noteikumiem, kā arī par dzīves 
apstākļiem Daugavgrīvas cietumā, norādot, ka gan cietuma administrācija, gan darbinieki 
saziņā ar ieslodzītajiem izmanto tikai krievu valodu. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par Latvijas tiesībaizsardzības un citu iestāžu pārkāpumiem, neizskatot 
personas iesniegumus, nesniedzot atbildes saprātīgos termiņos, kā arī pārkāpjot 
privātpersonas tiesības pārsūdzēt tiesas lēmumus.  
 
Privātpersona sūdzas par kriminālprocesa virzību un norāda, ka attiecīgā  lieta jau gadiem 
iestrēgusi dažādās Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs. 
 
Privātpersona sūdzas par ģenerālprokurora Ērika Kalnmeijera rīcību, proti, par to, ka nav 
izpildīts Augstākās tiesas Senāta lēmums krimināllietā, un norāda uz Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas paziņojumu par lietas pret Latviju izskatīšanu.  
 
Privātpersona sūdzas par Ģenerālprokuratūru saistībā to, ka netiek pārsūdzēta krimināllieta. 
 
Privātpersona sūdzas par Zemgales priekšpilsētas tiesu saistībā ar civillietas izskatīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas tiesnesēm S.Sebriņu un I.Ošiņu 
saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem laulības šķiršanas lietas izskatīšanā. 
 

 

Citas sūdzības 
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Privātpersona sūdzas par ceļa posma Pilda-Ezernieki slikto stāvokli un lūdz rast iespēju 
atbalstīt minētā ceļa posma rekonstrukciju. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” nepamatotajām prasībām attiecībā 
uz it kā sniegto, bet privātpersonas nesaņemto pakalpojumu maksas piedziņu. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka no SIA „Skrīveru saimnieks” saņēmusi brīdinājumu par 
izlikšanu no dzīvojamās telpas saistībā ar īres parādu. 
 
Privātpersona sūdzas, ka kopš 2013.gada oktobra spiesta maksāt par ūdens patēriņu dzīvoklī, 
kurā tas netiek lietots, jo apsaimniekotājs rēķinā uzrāda ūdens patēriņa starpību visā mājā, 
nevis katrā atsevišķā dzīvoklī. 
 
Privātpersona sūdzas par AS „Latvenergo” saistībā ar elektroenerģijas tarifu palielināšanu 
līdz ar elektrības tirgus atvēršanu.  
 
Privātpersonas sūdzas par Rīgā, Stabu ielas 15.nama pagrabstāvā esošā naktskluba 
„Kleopatra” darbību, kas traucē mājas iedzīvotāju mieru.  
 
Privātpersona sūdzas par to, ka ir grūti nokārtot bērnam vīzu, jo viņa tēvs nav ierakstīts 
bērna dzimšanas apliecībā.  
 
Privātpersonas sūdzas par dzīves apstākļiem un finansiālo situāciju, kā arī veselības 
problēmām.  
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