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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 695 
    individuālie           
    no vairākām privātpersonām 
    akcijas  

503 
52 

 137 
    kolektīvie                1 
    anonīmie 2 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 243 
Viedokļi 64 
Sūdzības 83 
Informācijas pieprasījumi 126 
Dažādi iesniegumi 179 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 48 
Pa pastu 343 
Pa e-pastu info@saeima.lv 302 
Pa faksu 1 
No portāla www.latvija.lv 1 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 79 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 1031 
Frakcijas 83 
Komisijas 87 
Struktūrvienības 20 
  
Valoda  
Latviešu valoda 644 
Svešvalodas 51 
  
Sagatavotas atbildes 110 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  3 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

243 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

10 

Latvijas Olimpiskā komiteja lūdz noteikt sporta budžeta bāzes finansējumu 2015.gadā ne 
mazāku kā 2014.gadā un atbalstīt ilgtermiņā prognozējamas un stabili pieaugošas sporta un 
kultūras finansēšanas sistēmas izveidi.  
 
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Maksājumu 
pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” un aicina noteikt, ka maksājumu sistēmas un 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību 
regulējošiem normatīvajiem aktiem apstrādāt personas datus, kad tas nepieciešams, lai 
novērstu maksājumu instrumentu neautorizētu izmantošanu vai ar maksājumiem saistītu 
krāpšanu un nodrošinātu šādu nodarījumu izmeklēšanu un atklāšanu. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
piedāvāto redakciju likumprojektam „Grozījumi Kredītiestāžu likumā” un uzskata, ka tā 
neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu 
darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību. 
 
Biedrība „Krājaizdevu Apvienība” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par krājaizdevu sabiedrībām””, aicinot noteikt, ka terminu „krājaizdeva” nav atļauts 
izmantot komersantiem.  
 
SIA „Ranka Investment” sniedz priekšlikumus likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli”, 
aicinot paredzēt atvieglotus nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas nosacījumus 
situācijās, kad juridiskajām personām piederošas dzīvojamās mājas objektīvu iemeslu dēļ 
nevar tikt izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.  
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija aicina iekļaut likumprojektā „Grozījumi likumā „Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”” jaunu pantu, nosakot obligātu pienākumu palielināt 
pašvaldību ieskaitāmo ienākuma nodokļa daļu tad, ja tiek grozīti normatīvie akti. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu „Noteikt pazemināto pievienotās vērtības 
nodokļa likmi pārtikai”, kuru parakstījušas 13 400 personas. 
 
Privātpersona aicina 2015.gada valsts budžeta likumā noteikt, ka neapliekamais minimums 
pensijām jāpalielina no 235 līdz 320 eiro. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

7 

Ārvalstu investoru padome Latvijā aicina izdarīt grozījumus Šķīrējtiesu likumā un norāda, ka 
pašreizējā likuma redakcija attiecībā uz cesijas līguma noslēgšanas ietekmi un šķīrējtiesu 
procesu vērtējama kritiski, jo apdraud civiltiesiskās apgrozības stabilitāti un paredzamību.  
 
Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālā grupa sniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Civilprocesa likumā”, norādot, ka būtu 
nepieciešams papildināt likumprojektu ar normu, kas profesionālos patentpilnvarotos 
iekļautu to personu lokā, kuras var būt par fizisko un juridisko personu pārstāvi civilprocesa 
kasācijas instancē rūpnieciskā īpašuma lietās. 
 
Sabiedriskā kustība „Nepilsoņu kongress” izsaka viedokli par Satversmes preambulu, 
norādot, ka tajā nevajadzētu iekļaut frāzes, kas nostiprina etniskas privilēģijas, vai 
paredzēt kriminālatbildību par vēstures interpretāciju, bet būtu nepieciešams piešķirt 
pilsonību Latvijas nepilsoņiem, piešķirt reģionālas valodas statusu krievu un latgaļu 
valodām, kā arī veikt citus sabiedrības saliedēšanas pasākumus.  
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Privātpersonas izsaka viedokli par Satversmes preambulu, vērš uzmanību uz nepieciešamību 
tajā iekļaut Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu un mērķus, kā arī sniedz priekšlikumus 
ievadam, tā anotācijai un komentāru tekstam.  
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

3 

Latvijas Politiski represēto apvienība aicina pieņemt likumu par sodu piemērošanu personām 
un organizācijām par pilsoņu vai to grupu apvainošanu fašismā un šo prasību pamato ar 
pašreizējiem notikumiem Ukrainā un propagandu, ko Krievija izvērsusi plašsaziņas līdzekļos.  
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu likumā”, aicinot grozīt pantu, kas, nodrošinot Latvijas elektroniskajiem plašsaziņas 
līdzekļiem bezmaksas apraides tiesības visos kabeļtelevīzijas tīklos Latvijā, piešķir tiem 
prioritāru statusu salīdzinājumā ar ārvalstu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumu, kas regulē psihiski slimu cilvēku reabilitāciju, un 
norāda, ka pietiekami daudzi Latvijas iedzīvotāji nepamatoti atzīti par psihiski slimiem, 
tādā veidā liedzot viņiem un viņu ģimenes locekļiem iespējas, kādas ir pārējai sabiedrībai.  
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

1 

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
policiju”” un norāda, ka pašvaldības policijas darbiniekiem jābūt pilngadīgiem Latvijas 
pilsoņiem, kuri nav sodīti par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī pauž uzskatu, ka 
likumprojekts likvidē jebkādu iespēju policijas darbiniekiem ar pieredzi un praktiskajām 
zināšanām, bet bez augstākās izglītības uz laiku veikt prombūtnē esoša pašvaldības policijas 
vadītāja vai tā vietnieka pienākumus, kaut arī šāda situācija uz attiecīgo laika posmu 
paralizē pašvaldības policijas darbību. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Reģionālās 
attīstības likumā”, norādot, ka jauna pakalpojumu groza izveide nav nepieciešama, jo 
Reģionālās politikas pamatnostādnēs tas jau ir noteikts. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Reģionālās 
attīstības likumā” un aicina noteikt, ka brīvprātīga dotācija no pašvaldības budžeta vai 
dotācija no pašvaldības budžeta jānosaka saskaņā ar pašvaldības un plānošanas reģiona 
noslēgtu līgumu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” un uzskata, ka veiktās administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātus varēs izvērtēt tikai pēc vismaz diviem ievēlēto pašvaldību pilnvaru 
periodiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Vietējo 
pašvaldību referenduma likumā”, norādot, ka vietēja referenduma rīkošana par teritorijas 
plānojumu apdraudētu uzņēmējdarbības attīstību jebkurā pašvaldībā.  
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
pašvaldībām”” un norāda, ka neatbalsta pašvaldības izpilddirektora pilnvaru noteikšanu uz 
domes priekšsēdētāja vai domes pilnvaru laiku, jo pašvaldības izpilddirektors nodrošina 
pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darba nepārtrauktību domes nomaiņas gadījumā. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 70 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Negodīgas 
mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā”, norādot, ka šādu likumu nevar attiecināt 
uz visiem pārtikas mazumtirgotājiem un no tā iedarbības ir jānošķir mazie tirdzniecības 
uzņēmumi un to apvienības. Tāpat Latvijas Tirgotāju asociācija norāda, ka šādam nolūkam 
būtu jāparedz tirgus slieksnis, kas varētu būt izteikts summāri ar gada apgrozījumu vai arī 
procentuāli – 15 līdz 20 procentu apmērā no kopējā pārtikas mazumtirdzniecības 
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apgrozījuma valstī. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka priekšlikumus likumprojektam „Negodīgas 
mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums”, norāda uz nepieciešamību reglamentēt 
uzvedības noteikumus ne tikai mazumtirgotājiem, bet arī piegādātājiem. Tāpat Latvijas 
Tirgotāju asociācija aicina mainīt likuma nosaukumu, iesakot, piemēram, šādu: „Negodīgas 
tirdzniecības prakses uzņēmumu savstarpējās attiecībās aizlieguma likums”, un iekļaut tajā 
nodaļu par piegādātājiem, nosakot tiem aizliegumu tieši vai netieši uzspiest vai ierobežot 
minimālo pasūtījuma apjomu, kā arī norēķinu un piegāžu kārtību. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija norāda, ka Būvniecības likuma spēkā stāšanos vairs 
nedrīkst atlikt, jo atkārtota atlikšana neveicina nozares sakārtošanos.  
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu””, norādot, ka likumprojektā paredzētās ierosinātāja 
konsultācijas ar pašvaldību par paredzēto darbību vajadzētu aizstāt ar ierosinātāja 
iesniegumu, kas pašvaldībai dotu iespēju pilnvērtīgāk izvērtēt paredzētās darbības atbilstību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un atzinuma sagatavošanā iesaistīt dažādu 
nozaru speciālistus. 
 
Biedrība „Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai” sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”” attiecībā uz tiesu 
varas pieejamību sabiedrībai un tās tiesībām apstrīdēt paredzētās darbības akceptu vai 
plānošanas dokumenta pieņemšanu. 
 
Rīgas Tehniskā universitāte sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Publisko 
iepirkumu likumā”, aicinot atvieglot tālākizglītības pakalpojumu nodrošināšanu un augstākās 
izglītības pakalpojumu saņemšanu augstskolā, ja šos pakalpojumus nodrošina augstskolas 
akadēmiskais personāls, augstskolu dalību starptautiskās izstādēs, aģentūru pakalpojumu 
izmantošanu studentu piesaistei trešajās valstīs, kā arī piedāvā dažādus akadēmiskā 
personāla mobilitātes risinājumus. 
 
Zemnieku saeima, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas 
Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija un Lauksaimnieku apvienība sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos””, uzsverot, ka 
šis likumprojekts jāskata lauksaimniecības zemes efektīvas un ilgtspējīgas izmantošanas 
kontekstā. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniedz priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos””, aicinot samazināt likumprojektā noteikto vienas 
fiziskās vai juridiskās personas īpašumā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību 
no 2000 līdz 500 hektāriem, jo tas veicinātu ģimenes saimniecību attīstību un darba vietu 
saglabāšanu lauksaimniecības nozarē. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome pauž atbalstu likumprojekta „Grozījumi 
likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” tālākai virzībai, ja tas ir vērsts uz 
mērķtiecīgu lauksaimnieciskās zemes izmantošanu lauksaimnieciskajai ražošanai un līdz ar 
to veicinās lauku teritoriju apdzīvotību un mazinās sociālo nevienlīdzību tajās. 
 
Latvijas Zemnieku federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos””, aicinot noteikt, ka ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc 
zemes iegādes jāuzsāk šīs zemes izmantošana lauksaimniecībā, kā arī nolūkā motivēt 
ražojošos lauksaimniekus iegūt lauksaimniecisko izglītību paredzēt, ka zemes pircējam 
jāiegūst lauksaimnieciskā izglītība vai tai pielīdzināma izglītība piecu gadu laikā pēc zemes 
iegādes. 
 
Vides konsultatīvā padome sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos””, uzsverot, ka pašreizējā likuma redakcija neparedz 
nevalstiskām organizācijām iespēju iegādāties zemi.  
 
Būvmateriālu ražotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” un aicina likumā noteikt, kā lietderīgāk 
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izmantojamas Latvijas nacionālās bagātības. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija aicina izdarīt grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā 
un norāda, ka nepieciešams noteikt regulējumu attiecībā uz atkritumu pārrobežu 
pārvadājumiem. 
 
Nodibinājums „Dzīvnieku drauga fonds” un dzīvnieku aizsardzības biedrība „Dzīvnieku SOS” 
sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”, norādot, 
ka tajā pieļauti būtiski trūkumi, nosakot Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes statusu, 
funkcijas, darbības pamatu, virzienu un mērķus.  
 
Kredītņēmēju nacionālā atbalsta biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Maksātnespējas likumā”, norādot uz nepieciešamību papildināt normu, kas noteic, ka pēc 
tās mantas pārdošanas, kura kalpojusi par nodrošinājumu, nodrošinātais kreditors zaudē 
savas prasījuma tiesības un atlikušās parādnieka saistības līdz ar izsoles akta apstiprināšanu 
tiek dzēstas. 
 
Latvijas Siltumuzņēmēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Enerģētikas likumā” attiecībā uz pašvaldību tiesībām plānot un regulēt siltumapgādes 
attīstību savā teritorijā un norāda, ka pašreizējā likuma redakcija ir pretrunā ar Ēku 
energoefektivitātes likuma prasībām un rada pastāvīgas iedzīvotāju, pašvaldību un valsts 
domstarpības.  
 
Privātpersona pauž viedokli par elektroenerģijas tirgus atvēršanu Latvijā, norāda, ka nav 
korekti „zaļās” elektroenerģijas ražotājus izcelt no pārējo elektroenerģijas ražotāju vidus, 
vērš uzmanību uz to, ka obligātā iepirkuma komponente rada šķēršļus elektroenerģijas 
tirgus atvēršanai, un aicina izdarīt grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā.  
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 
146 

Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar veselības nozares organizācijām sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi likumā „Par narkotisko vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”” 
jaunu psihoaktīvo vielu tirdzniecības ierobežošanai, aicina noteikt, ka Latvijā ir aizliegta 
jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu izplatīšana, iegādāšanās, glabāšana, 
pārvadāšana vai pārsūtīšana bez Slimību profilakses un kontroles centra lēmuma par 
attiecīgās vielas atbrīvošanu no šajā likumā paredzētajiem kontroles pasākumiem, kā arī 
iebilst pret jauna psihoaktīvo vielu reģistra veidošanu, ja tam nav precīzi noteikts mērķis un 
kritēriji. 
 
SIA „Positivus grupa” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Brīvprātīgā darba likums”, 
norāda uz nepieciešamību tajā iekļaut normu, kas ļautu komersantiem piesaistīt brīvprātīgā 
darba veicējus kā nodarbinātos, un šo ieteikumu pamato ar iespēju izglītot sabiedrību, 
iesaistot brīvprātīgos darbiniekus dažādu pasākumu rīkošanā un to norises nodrošināšanā, 
īpaši tādās jomās kā kultūra un sports. 
 
Biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija” izsaka iebildumus pret likumprojektu „Brīvprātīgā 
darba likums”, norādot, ka brīvprātīgā darba uzskaite uzliek organizācijām papildu 
administratīvo slogu.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Bezdarbnieku un 
darba meklētāju atbalsta likumā”, iebilst pret to, ka tiek paplašināta vasaras brīvlaikā 
veicamo nodarbinātības pasākumu mērķa grupa, un aicina noteikt, ka jaunietis ir persona 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kā tas noteikts Eiropas Komisijas Jauniešu garantijas 
iniciatīvā, kā arī sniedz vairākus priekšlikumus attiecībā uz pašvaldību kompetenci 
nodarbinātības jomā. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Darba 
likumā” un norāda, ka darba devējam darbinieka darba līguma uzteikums ir saistošs un 
darba tiesiskās attiecības ir jāizbeidz, bet darbiniekam ir jāpiešķir tiesības rakstveidā 
uzteikt darba līgumu, neievērojot šajā likumā noteikto uzteikuma termiņu, ja viņam ir 
svarīgs iemesls, kas vairs neļauj darba tiesiskās attiecības turpināt. 
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Latvijas Meža nozaru arodu biedrība neatbalsta paredzētos grozījumus Darba likumā, kuru 
dēļ samaksa par virsstundām un darbu svētku dienās būs zemāka. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par grozījumiem Darba likumā attiecībā uz to sieviešu 
aizsardzību, kuras baro bērnu ar krūti, un norāda, ka Veselības ministrijai nemaz nav 
pieejama statistika par to, cik daudz sieviešu turpina barot bērnu ar krūti pēc tam, kad tas 
sasniedzis viena gada vecumu, tātad likumdevējs nespēj paredzēt, kāda varētu būt attiecīgo 
grozījumu ietekme un cik daudz sieviešu tie varētu skart.  
 
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 
137 privātpersonu iesniegumi uz e-pasta adresi info@saeima.lv) 
 
II. Viedokļi 64 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz vērtējumu par situāciju Ukrainā, uzsverot, ka 
Latvijas valdībai un Saeimai nepieciešams aktīvi iesaistīties konflikta miermīlīga 
atrisinājuma panākšanā.  
 
Biedrība „Zvannieku mājas” vērš uzmanību uz to, ka ANO Bērna tiesību konvencijas norma 
par adoptācijas sistēmas funkcionēšanu latviešu valodā ir pārtulkota  kļūdaini un rezultātā 
Latvijas valdība pieļauj nopietnu bērna tiesību pārkāpumu, liedzot bērniem uzaugt savā 
valstī.  
 
Latvijas Pensionāru federācija pauž atbalstu Labklājības ministrijas priekšlikumam par 
izmaiņām pensiju indeksācijas kārtībā no 2014.gada 1.janvāra, proti, tam, ka indeksa 
noteikšanai tiks piemērots patēriņa cenu un iemaksu algu indekss un indeksācija attieksies 
uz pensiju bāzes summu.  
 
Jelgavas pensionāru biedrība izsaka viedokli par valdības politiku un pieņemtajiem 
lēmumiem, norāda, ka tie padziļina ienākumu nevienlīdzību Latvijas sabiedrībā, kā arī 
pieprasa apturēt elektroenerģijas tirgus atvēršanu un grozīt likumu „Par pensiju 
indeksāciju”. 
 
Biedrība „Esi zirgā!” uzskata, ka Zemkopības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta 
noteikumu projekts „Medību noteikumi” ļauj dažādi interpretēt mednieku rīcību attiecībā 
uz medību platībās sastopamiem mājas (istabas) dzīvniekiem, un iebilst pret nežēlīgu 
medību ieroču, konkrēti, lamatu, lietošanu mežos apdzīvotu vietu tuvumā un vispār mežos. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par saņemto atbildi no Tieslietu ministrijas un uzskata, 
ka tiesu vara nav pakļauta valsts pamatlikumam, kuram ir augstāks juridiskais spēks nekā 
citiem tiesību aktiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Satiksmes ministrijas izstrādāto projektu 
„Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016.gadam” un norāda, ka būtu nepieciešams 
veidot tehnisko komisiju priekšlikumu izvērtēšanai minētā projekta ietvaros.  
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 
darbu, jo tai tiek piedāvāts dzīvoklis bez ērtībām, lai gan tā dzīvokļu rindā ir kopš 2007.gada 
un audzina divus bērnus. 
 
Ieslodzītais izsaka kritisku viedokli par ieslodzījuma vietās ieviesto identifikācijas karšu 
lietošanas noteikumiem, kā arī nesamērīgi augstajām šo karšu ieviešanas izmaksām, kas tiek 
segtas no valsts budžeta.  
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Par situāciju valstī 
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Privātpersona uzskata, ka Latvijā reģionu attīstības un ekonomiskās attīstības labad 
nepieciešams veidot lielus novadus, kuru teritorija nebūtu mazāka par 1500 
kvadrātkilometriem, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vajadzētu 
pārliecināt mazo pašvaldību vadītājus par nepieciešamību apvienot vairākus blakus esošos 
novadus reģionālās attīstības nodrošināšanai. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Krievijas lielo ietekmi Latvijā un pauž uzskatu, ka 
gadījumā, ja Krievija izvērsīs agresiju pret Latviju, Eiropas Savienība nespēs sniegt 
pietiekamu atbalstu Latvijas aizsardzībai. 
 
Privātpersona pauž satraukumu par Krievijas provokācijām Latvijā, velk paralēles ar 
notikumiem Ukrainā, kā arī izsaka neizpratni par dažādiem ierobežojumiem, kas traucē 
leģionāru gājienu uz Brīvības pieminekli.  
 
Privātpersonas pauž satraukumu par situāciju Latvijas mediju telpā un uzskata, ka netiek 
veikti pietiekami pasākumi, lai ierobežotu Krievijas propagandu Latvijā raidošajos 
televīzijas un radio kanālos, kā arī norāda, ka nepieciešams īstenot kontrpropagandu 
Latvijai lojālu un patriotisku cilvēku audzināšanas labad. 
 
Privātpersona atbalsta ideju par to, ka Latvijā citas valodas nav jāaizliedz, bet jāļauj tām 
attīstīties, jo tādējādi tiks veicināta vispārējā valsts attīstība. Tāpat privātpersona uzskata: 
lai nodrošinātu valsts valodas attīstību Latvijā, ir jāsagatavo augstas kvalitātes latviešu 
valodas un literatūras pedagogi, kas pienācīgi nodos savas zināšanas audzēkņiem. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par alkohola, tabakas, narkotiku pieejamību un tā 
saukto legālo narkotiku problēmu Latvijā un uzskata, ka to izplatīšanu vajadzētu vēl vairāk 
ierobežot sabiedrības veselības labad. 

 

 
Citi viedokļi 

 

32 

Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija pauž bažas par biodegvielu ražošanas un 
izmantošanas nozares stāvokli valstī, vērš uzmanību uz nepieciešamību sasniegt 10 procentu 
atjaunojamās enerģijas patēriņu transportā līdz 2020.gadam un apliecina savu gatavību 
sniegt priekšlikumus, kā minēto mērķi varētu sasniegt ar vismazākajām galapatērētāju 
izmaksām.  
 
Biedrība „Azote” aicina nepieļaut Latvijas bērnu adopciju uz valstīm, kurās netiek 
nodrošināta bērnu aizsardzība līdzvērtīgi Latvijai saistošajām prasībām, kā piemēru minot 
ASV, kuras nav ratificējušas ANO Konvenciju par bērna tiesībām. 
 
Privātpersona uzskata, ka valstij vajadzētu palielināt finansiālo atbalstu politologiem, 
vēsturniekiem un vēstures skolotājiem, kuri var nodrošināt sabiedrības nacionālpatriotisko 
audzināšanu. 
 
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Dīķi” lūdz pārskatīt daudzdzīvokļu mājām 
piesaistītās zemes kadastrālo vērtību, jo, to nosakot, nav ņemti vērā vairāki apgrūtinājumi, 
kā arī aicina noteikt, ka zemes nodokli maksā zemes īpašnieki, nevis nomnieki.  
 
Privātpersona ierosina tām personām, uz kuru īpašumā esošās zemes atrodas valsts un 
pašvaldību izglītības un kultūras iestādes, noteikt atšķirīgus nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāja statusa piemērošanas kritērijus, bet noteikt vienotus kritērijus bez īpašnieku 
piekrišanas apbūvētas zemes kadastrālās vērtības noteikšanai.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem sniegto koplietošanas 
pakalpojumu maksas aprēķināšanas kārtību, jo pašreizējā situācija nav taisnīga pret 
cilvēkiem, kuri dzīvo vieni paši. Tāpēc maksu par lifta uzturēšanu un atkritumu izvešanu 
vajadzētu aprēķināt attiecībā uz katru dzīvokļa iemītnieku.  
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par kādas NATO militārpersonas izteikumiem, ka tikšot 
uzsāktas sarunas par Ukrainas, Gruzijas un Moldovas iestāšanos NATO, kas, pēc 
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privātpersonas domām, radīs saspīlējumu Eiropas Savienības un Krievijas attiecībās. 
 
Privātpersona iesaka Latvijā veidot NATO karabāzi, tādā veidā reaģējot uz Krievijas rīcības 
neprognozējamību. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka par datu zagšanu elektroniskajā vidē būtu nepieciešams ar 
likumu noteikt maksimālo sodu, šajā sakarā atsaucas uz ASV piemēru un norāda, ka Latvija 
atrodas paaugstinātas bīstamības zonā. 
 
Privātpersona aicina Rīgas Kuģu būvētavu pārņemt valsts kontrolē, lai nepieļautu tās 
bankrotu.  
 
Privātpersona informē par sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā notikušajām diskusijām 
sakarā ar AS „B.L.B. Baltijas termināls” rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumu, norādot, ka šis ziņojums nav pilnībā objektīvs, kā arī vēršot uzmanību uz 
nepieciešamību pilnveidot vides aizsardzības likumdošanu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par leģionāru nozīmi Latvijas vēsturē, aicina neierobežot viņu 
piemiņas pasākumu formu un nenoteikt ierobežojumus attiecībā uz vietu, kur leģionāru 
nopelni tiek pieminēti.  
 
Privātpersona uzskata, ka zemessargiem par nopelniem valsts labā darba stāžs būtu 
pagarināms par vienu vai diviem gadiem. 
 
Privātpersona aicina palielināt Murjāņu Sporta skolas finansējumu, minēto lūgumu 
pamatojot ar šīs skolas audzēkņu izcilajiem rezultātiem dažādās sacensībās. 
  
III. Sūdzības 
 

83 

Par Saeimas darbu  
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Privātpersonas sūdzas par Saeimas sniegtajām atbildēm un pauž uzskatu, ka tās nav sniegtas 
pēc būtības. 
 
Ieslodzītais sūdzas, ka nav saņēmis atbildi no Saeimas Aizsardzības‚ iekšlietu un korupcijas 
novēršanas komisijas, un pauž neizpratni par to, kāpēc viņa iesniegums pārsūtīts Tieslietu 
ministrijai. 
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SIA „International Collage of Business and Finance” (ICBF) sūdzas par Izglītības un zinātnes 
ministrijas rīcību, proti, lēmumu neizsniegt licences ICBF studiju programmām. 
 
Privātpersona sūdzas par Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nepamatoti 
sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem un pieprasījumiem samaksāt uzlikto 
soda naudu. 
 
Privātpersona sūdzas par Tukuma novada domi saistībā ar izlikšanu no dzīvokļa, kā arī par 
to, ka, būdama pensionāre un politiski represēta persona, nav saņēmusi nekādu atbalstu. 
 
Privātpersona sūdzas par Tukuma novada domes Tukuma novada būvvaldes darbu saistībā 
ar, iespējams, nelikumīgi uzceltu garāžu uz daudzdzīvokļu mājai piegulošas zemes bez 
saskaņošanas ar tās līdzīpašniekiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Engures novada būvvaldi saistībā ar neveiksmīgu rīcību, kuras dēļ 
netiek aizliegta saimnieciskā darbība ekspluatācijā nenodotā ēkā. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Sociālo dienestu, kas atteicies tai piešķirt maznodrošinātas 
personas statusu. 
 
Privātpersona sūdzas par Liepājas patversmes sociālajiem darbiniekiem, kuri, iespējams, 
piesavinās citas privātpersonas pensiju un nenodrošina medicīnisko aprūpi.  
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Ieslodzītie sūdzas par diskrimināciju un cilvēktiesību pārkāpumiem Latvijas cietumos, par 
to, ka daudzas Daugavgrīvas cietuma amatpersonas un darbinieki nezina valsts valodu, un 
par Jēkabpils cietuma administrācijas darbu saistībā ar higiēnas preču neizsniegšanu 
pietiekamā daudzumā.  
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par Latvijas tiesu sistēmu un norāda, ka tā neatbilst Latvijas 
Republikas Satversmei, jo Latvijā nestrādā trīs pakāpju tiesu sistēma un tiesneši lietas 
neskata pēc būtības. 
 
Privātpersona sūdzas par valsts tiesībaizsardzības iestāžu darbu un nespēju nodrošināt 
liecinieku aizsardzību. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesas darbu saistībā ar krimināllietas izmeklēšanu un norāda, ka 
divu gadu laikā nav veiktas nepieciešamās darbības, lai pārbaudītu tās iesniegumus. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesu sistēmu un valsts iestāžu patvaļu, jo netiek izskatītas tiesā 
iesniegtās prasības saistībā ar Ogres novadā esoša zemes īpašuma jautājumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Administratīvās apgabaltiesas tiesneses pieņemto lēmumu atstāt 
apelācijas sūdzību bez izskatīšanas, jo tā iesniegta latgaļu valodā, un par prasību iesniegt 
sūdzību latviešu literārajā valodā.  
 
Privātpersona sūdzas par Daugavpils tiesas tiesnesi, kurš noraidījis prasību saistībā ar 
izskatītu civillietu. 
 
Privātpersona sūdzas par Latgales apgabaltiesu, kas pieņēmusi lēmumu atstāt apelācijas 
sūdzību bez izskatīšanas, pamatojot šo lēmumu ar lietā iesaistītās personas neierašanos uz 
tiesas sēdi, lai gan konkrētajā gadījumā kavējumam bijis objektīvs iemesls, proti, veselības 
problēmas. 
 
Privātpersona vērš uzmanību uz civillietas izskatīšanā pieļautiem pārkāpumiem, norādot, ka 
Rīgas apgabaltiesas tiesnese I.Ošiņa pārkāpusi Civilprocesa likumu, nenodrošinot lietas 
iespējami ātrāku izskatīšanu. 
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Privātpersona sūdzas par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” atteikšanos apsaimniekot 
privātīpašnieka zemi, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu nami, un norādījumu, ka par 
teritorijas labiekārtošanu jārūpējas dzīvokļu īpašniekiem, kuri maksā nomu par zemi, uz 
kuras atrodas minētie nami.  
 
Privātpersona sūdzas par namu apsaimniekotāju „Rīgas centra apsaimniekotājs”, kas nespēj 
sakārtot nama fasādi un salauztos vārtus Rīgā, Brīvības ielā 156. 
 
SIA „Toris F” sūdzas par būvkompānijas „RE&RE” nelikumīgajām darbībām un pilnīgu 
celtniecības normu ignorēšanu, vērš uzmanību uz Rēzeknes Augstskolas celtniecības 
darbiem, kuru laikā bez iemesla ticis lauzts līgums ar minēto uzņēmumu, turklāt 
nenokārtojot saistības 140 000 eiro apmērā.  
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Aprūpes centrs” pieļautajiem Darba likuma pārkāpumiem 
saistībā ar darba līguma uzteikumu. 
 
Privātpersona sūdzas, ka tai atteikts piešķirt atlīdzību kā Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalībniekam. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka pēc dzīvokļu iegādes jaunajā projektā pārdevējs pretēji 
līgumā paredzētajam nav sadalījis māju atsevišķos dzīvokļa īpašumos un rezultātā radušās 
problēmas ar nama apsaimniekošanu un nodokļu samaksu.  
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Privātpersona sūdzas par to, ka tai kā nepilsonim liegta iespēja iegādāties lauksaimniecības 
zemi, kaut arī tā dzimusi Latvijā un maksā nodokļus kā pašnodarbinātā persona.  
 
Privātpersonas sūdzas par mazajām pensijām, invalīdu pabalstu apjomu, veselības stāvokli, 
finansiālo situāciju, nepamatoti augstiem rēķiniem par elektroenerģiju Salaspilī. 
 
  
IV. Informācijas pieprasījumi 
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