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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

91 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

7 

Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par paredzētajiem grozījumiem 
Kredītiestāžu likumā, norādot, ka šie grozījumi ievērojami mainītu pušu attiecības saistībā 
ar procentu likmes aprēķina metodi, būtiski ierobežotu finanšu jomas dalībniekus, kā arī 
sarežģītu procentu likmju aprēķināšanu un piemērošanu. 
 
Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā”, aicinot noteikt, ka šī likuma 5.panta piektajā 
daļā minētajām juridiskajām personām nav balsstiesību krājaizdevu sabiedrībā.  
 
Invalīdu tiesību aizsardzības centrs aicina 2015.gadā palielināt finansējumu tehnisko 
palīglīdzekļu iegādei un uz endoprotezēšanas operācijām izveidojušos rindu samazināšanai. 
 
Lietuvas Izglītības darbinieku arodbiedrība pauž atbalstu Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības prasībai palielināt izglītības un zinātnes budžetu. 
 
Zemnieku saeima lūdz izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai pēc 2014.gada 1.jūlija 
gadījumos, kad tiek pārdots nekustamais īpašums, kura sastāvā ir lauksaimniecībā 
izmantojama vai cita zeme vai ēkas un būves, likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli'” 
un tā pārejas noteikumos paredzētais atvieglojums tiktu piemērots proporcionāli tai platības 
daļai, kura pēc lietošanas mērķa ir lauksaimniecības zeme.  
 
SIA „K.A.Rasmussen” aicina Latvijā ieviest reverso pievienotās vērtības nodokļa 
piemērošanas kārtību darījumiem ar dārgmetāliem, lai samazinātu ar pievienotās vērtības 
nodokli saistīto krāpšanas gadījumu skaitu. 
 
Privātpersona aicina pārskatīt likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normas attiecībā 
uz papildatvieglojumu piemērošanu vecākam par bērniem, kuri saņem apgādnieka 
zaudējuma pensiju. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

8 

Latvijas Tiesnešu biedrība aicina likumā „Par tiesu varu” deleģēt tiesnešu un tiesu 
darbinieku mācību rīkošanu Latvijas Tiesnešu mācību centram, tādā veidā nodrošinot 
tiesnešu mācību nepārtrauktību, uzkrātās pieredzes tālāknodošanu, kā arī nepakļaujot šo 
mācību organizēšanu komerciāliem mērķiem.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta priekšlikumu izdarīt grozījumus Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, nosakot, ka pašvaldībām ir tiesības lemt par nolēmuma 
nodošanu vai nenodošanu tiesu izpildītājam piespiedu izpildei gadījumos, kad persona nav 
labprātīgi samaksājusi sodu, kura apmērs nepārsniedz 70 eiro. 
 
Latvijas profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze” izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Bāriņtiesu likumā”, norādot, ka tiesvedība ir agresīvs akts un gadījumā, kad 
radies strīds starp audžuģimeni un bāriņtiesu, vajadzētu iecelt bērnam atsevišķu aizbildni, 
kurš kā neitrāla juridiskā persona pārstāvētu bērna intereses bāriņtiesas sēdē. Tāpat 
apvienība iebilst pret normu, kas paredz, ka bāriņtiesas lēmuma pārsūdzība aptur tā spēkā 
stāšanos, ja nav apdraudēta bērna veselība vai dzīvība, un norāda, ka audžuģimene pēc 
būtības ir pakalpojuma sniedzējs un iecerētais papildinājums neatbilst bērna interesēm.  
 
Latvijas Politrepresēto brīvības cīnītāju apvienība, Latvijas Nacionālo partizānu apvienība un 
Latvijas Nacionālo karavīru biedrība sniedz priekšlikumus Satversmes preambulai un aicina 
precizēt jēdzienu „latviešu nācija”, aizstājot to ar jēdzienu „latviešu etnonācija”.  
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Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

2 

Biedrība „Chaula.tv” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā”, aicinot aizstāt vārdu „pamatpakete” ar vārdu „pamatkopums” 
un radīt kabeļtelevīzijām iespēju aizsargāties no „tehniski vājiem” plašsaziņas līdzekļiem 
attiecībā uz retranslāciju. Tāpat biedrība aicina noteikt, ka elektroniskais plašsaziņas 
līdzeklis, kuram ir Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu  padomes izsniegta apraides 
atļauja un kurš veido saturu atbilstoši šī likuma prasībām, ir prioritārā stāvoklī attiecībā pret 
citiem televīzijas kanāliem un tam ir tiesības uz bezmaksas apraidi visos Latvijas Republikas 
kabeļtelevīzijas tīklos. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

2 

Biedrība „Latvijas Vecāku kustība” aicina izdarīt grozījumus Izglītības likumā, nosakot, ka 
pašvaldība par tās administratīvajā teritorijā deklarēta pusotra gada vecumu sasnieguša 
bērna izglītošanu, ja tas apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā iestādē, sedz 
privātajam pakalpojuma sniedzējam izmaksas apmērā, kas atbilst vienam izglītojamam 
nepieciešamajām patiesajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs 
īstenotā pirmsskolas izglītības programmā, neatkarīgi no tā, vai bērns pretendē uz vietu 
pašvaldības izglītības iestādē vai ne. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

2 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
policiju”” attiecībā uz vakanta vai prombūtnē esoša pašvaldības vai ostas policijas 
priekšnieka vai viņa vietnieka amata pienākumu izpildi uz laiku, kas ilgāks par sešiem 
mēnešiem. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Militārpersonu izdienas 
pensiju likumā” attiecībā uz šo pensiju apmēra palielināšanu.  
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

6 

Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam 
„Grozījumi Vietējo pašvaldību referenduma likumā”, kas paredz paplašināt referendumā 
apspriežamo jautājumu loku ar pašvaldības lēmumu, ar kuru apstiprināts vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojums vai tā grozījumi un lokālplānojums. 
 
VSIA „Latvijas Televīzija” aicina izdarīt grozījumus likumprojektā „Grozījumi Priekšvēlēšanu 
aģitācijas likumā”, nosakot, ka vēlēšanu dienā elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumos   
līdz vēlēšanu iecirkņu slēgšanas brīdim aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas 
rezultātus attiecībā uz politisko partiju, to apvienību, vēlētāju apvienību vai atsevišķu 
deputātu kandidātu popularitāti. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””, aicinot likumprojektā minētās 
privatizācijas komisijas funkcijas uzticēt pašvaldībai vai tās izveidotai institūcijai.  
 
Sabiedriskās politikas centrs „Providus” aicina iespējami ātri pieņemt grozījumus Valsts 
civildienesta likumā, uzsverot, ka tie ir būtisks solis uz valsts pārvaldības uzlabošanu.  
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju”, norādot, ka nepieciešams izlīdzināt zem privatizētajām daudzdzīvokļu 
mājām esošās zemes kadastrālo vērtību, un uzsverot, ka likums pārmērīgi ierobežo zemes 
īpašnieku tiesības. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju”” un aicina sakārtot jautājumu par daudzdzīvokļu māju 
atdošanu īpašumā bijušajiem zemes īpašniekiem, lai novērstu neadekvāto ar dalīto īpašumu 
un piespiedu nomas maksu saistīto situāciju.  
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

19 

Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija aicina izdarīt grozījumus Publisko iepirkumu likumā, 
nodrošinot Iepirkumu uzraudzības biroja neatkarību no Finanšu ministrijas un citām 
izpildvaras struktūrām, proti, iesaka reorganizēt Iepirkumu uzraudzības biroju, to atdalot no 
Finanšu ministrijas. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Publisko iepirkumu likumā” un pauž atbalstu Rīgas Tehniskās universitātes priekšlikumiem 
par augstskolu konkurētspējas uzlabošanu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Enerģētikas 
likumā” un aicina izslēgt pantu, kas noteic, ka ēku un būvju īpašniekiem ir tiesības 
izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu, bet paredzēt, ka pašvaldības nosaka kārtību, 
kādā notiek objektu pieslēgšana vai atslēgšana no centralizētās siltumapgādes. 
 
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Enerģētikas likumā”, norādot, ka pašreiz sagatavotajos grozījumos ir ignorēti tādi 
centralizētās siltumapgādes energoefektivitātes aspekti kā centralizācija un 
decentralizācija, līdz ar to tiek dezorganizēta centralizētās siltumapgādes attīstība un 
plānošana pašvaldībās, kā arī kavēta centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes 
paaugstināšanās.  
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu”” attiecībā uz normu, kas paredz konsultācijas ar 
pašvaldību par paredzēto darbību pirms ietekmes novērtēšanas.  
 
Biedrība „Zemnieku saeima” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu”” un kategoriski iebilst pret ieceri papildināt likumprojekta 
2.pielikuma „Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums” 1. punkta 4. 
apakšpunktu pēc vārda „apmežošana” ar vārdiem „un atmežošana”.  
 
Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Būvniecības likumā”, aicinot noteikt, ka šī likuma izpratnē 
būvspeciālisti ir ne tikai arhitektūras un būvniecības, bet arī reglamentēto 
elektroenerģētikas jomas profesiju speciālisti. 
 
Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija sniedz priekšlikumu 
likumprojektam „Grozījumi Būvniecības likumā” attiecībā uz normu par būvspeciālistu 
sertificēšanu, aicina noteikt, ka likumā minētajās specialitātēs sertifikātu piešķir uz 
noteiktu laiku, un tādējādi nodrošināt likuma normu atbilstību Latvijas valsts standartam.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Kredītbiroju likums”, 
aicinot paplašināt tā mērķi, lai nodrošinātu efektīvāku kredītinformācijas pieejamību un 
uzlabotu kredītriska pārvaldību. 
 
Kredītinformācijas apmaiņas atbalsta asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Kredītbiroju likums” un aicina noteikt, ka kredītbiroja dalībnieks no kredītbiroja 
kredītinformāciju šajā likumā noteikto licencējamo kredītbiroja darbību ietvaros iegūst un 
izmanto iespējamā vai esošā klienta maksātspējas vērtēšanai vai sava kredītriska 
pārvaldībai. 
 
Latvijas Hipotekāro nebanku aizdevēju asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera atkārtoti vērš uzmanību uz likumprojekta „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības 
likumā” nepilnībām un aicina noteikt sešu mēnešu termiņu civiltiesisku strīdu sakarā 
pieņemtu lēmumu apstrīdēšanai. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums”, aicina saīsināt termiņu 
norēķiniem par piegādātajiem svaigajiem dārzeņiem, kuru derīguma termiņš nav ilgāks par 
10 dienām, un norāda, ka paredzētais norēķinu termiņš ir nepamatoti garš, tāpēc 
zemniekiem var rasties problēmas ar pietiekamu apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanu. 
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Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Negodīgas 
mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums” un aicina noteikt īpašu atbildību un 
pienākumus ne tikai mazumtirgotājiem, bet arī vairumtirgotājiem, kuri konkurenci tirgū 
spēj ietekmēt būtiskāk nekā mazumtirgotāji. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Negodīgas 
mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums”, norāda, ka no likumprojekta būtu jāizslēdz 
vai arī jāgroza norma par pārdošanas veicināšanas pasākumiem jeb akcijām, atstājot to kā 
līdz šim pašu tirgotāju un piegādātāju ziņā, un šo ieteikumu pamato ar to, ka minētā norma 
radīs mazumtirgotājiem papildu darba apjomu un izmaksas, jo, lai izpildītu tās prasības, 
veikalā būs jārīko divas inventarizācijas - gan pirms, gan arī pēc attiecīgā pasākuma. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu „Negodīgas 
mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums” un norāda, ka atbilstoši likumprojekta 
mērķim nepieciešams rast risinājumus, lai tiktu ierobežotas arī piegādātāju iespējas 
izmantot iepirkuma varu un visām pusēm būtu vienādi un skaidri darbības nosacījumi. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Negodīgas 
mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums”, norāda, ka tas neatbilst Eiropas Parlamenta 
un Komisijas lēmumiem, kas attiecas uz mazo un vidējo uzņēmumu situāciju Eiropas 
Kopienas tirgū, un uzsver, ka pašreizējā likumprojekta versija būtiski samazinās vietējo 
tirgotāju īpatsvaru tirdzniecībā. 
 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā” un norāda, ka lielākajiem sadzīves atkritumu 
radītājiem jādod iespēja brīvi izvēlēties atkritumu apsaimniekotājus. 
 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija izsaka kritisku viedokli par likumprojekta 
„Grozījumi Autopārvadājumu likumā” lēno virzību Saeimā un lūdz rast iespēju izskatīt šo 
likumprojektu pēc iespējas ātrāk, attiecīgi ātrāk arī ierobežojot ēnu ekonomiku un novēršot 
nevienlīdzīgu konkurenci pasažieru pārvadājumu jomā. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 45 
 
Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība izsaka 
viedokli par likumprojektu „Valsts dienesta likums”, norāda, ka vairākas tā normas ierobežo 
arodbiedrību tiesības, ka tajā nav iekļauts darbinieku pārstāvības tiesiskais regulējums, kā 
arī vērš uzmanību uz citām negatīvām sekām, ko strādājošajiem varētu radīt šāda likuma 
pieņemšana. 
 
Latvijas Ārstu biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektā „Grozījumi likumā „Par 
narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”” iekļautajiem 
skaidrojumiem par to, kas ir jauna psihoaktīva viela, neidentificēta psihoaktīva viela un kas 
ir vielas identifikācija, kā arī par to, kāds ir šā likumprojekta mērķis. 
 
Latvijas Izglītības vadītāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
likumā „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”” attiecībā uz 
vēlamo rīcību tā saukto legālo narkotiku problēmas mazināšanai (124 paraksti). 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par narkotisko un 
psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību””, norādot, ka sabiedrības intereses ir 
vērtējamas augstāk par dažu uzņēmēju labklājību un tāpēc sintezēto psihoaktīvo vielu 
aprite ir jāizbeidz bez jebkādiem izņēmumiem.  
 
Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrība pauž piekrišanu Latvijas Darba devēju 
konfederācijas priekšlikumam neatbalstīt plānotos grozījumus Darba likumā, kuri paredz 
darba ņēmējiem samazināt piemaksas par virsstundām un liegt arodbiedrībām tiesības 
aizstāvēt savus biedrus. 
 
Privātpersona pauž atbalstu iniciatīvai par grozījumu izdarīšanu likumā attiecībā uz 
speciālām bijušajiem barikāžu dalībniekiem paredzētām pensijām un izsaka viedokli, ka 
pašvaldības varētu bijušajiem barikāžu dalībniekiem izdot speciālu personas identifikācijas 

 



 

 6 

karti, kā arī piemērot citus atvieglojumus, tādā veidā izsakot šiem cilvēkiem pateicību par 
viņu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā.  
 
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 
40 privātpersonu iesniegumi uz e-pasta adresi info@saeima.lv) 
 
II. Viedokļi  
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Latvijas Makšķernieku asociācija un biedrība „Makšķernieku radošais klubs” sniedz atzinumu 
par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta 
noteikumos Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda finanšu līdzekļiem”” un iebilst pret šī projekta tālāku virzību saistībā ar Zivju 
fonda līdzekļu izlietošanu 40 procentu apmērā ar nolūku aktivizēt un atbalstīt pašvaldību un 
Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontrolē. 
 
Nodibinājums „Pasaules latviešu mākslas centrs” informē, ka Valsts kultūrkapitāla fonds nav 
piešķīris finansējumu Pasaules latviešu mākslas centra atvēršanai un līdz ar to projekta 
realizācija ir apdraudēta, neraugoties uz jau savākto ziedojumu apjomu.  
 
Latvijas Reklāmas asociācija norāda, ka Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba 
inspekcijas izstrādātajā informatīvajā materiālā „Pazīmes, kas liecina par darba tiesiskajām 
attiecībām autoratlīdzības gadījumā” būtu nepieciešams atkārtoti un skaidri uzsvērt, ka 
viena vai vairākas dokumentā minētās pazīmes pašas par sevi automātiski nenozīmē slēptu 
darba attiecību pastāvēšanu, jo neviena no tām nav ekskluzīva darba attiecību pazīme. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija aicina pievērst uzmanību Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas izstrādātajam konsultāciju dokumentam par universālā pasta 
pakalpojuma sniedzēja noteikšanas konkursa kārtības projektu, norādot, ka process ir 
novēlots un nav pieļaujama tāda situācija, ka līdz pat šī gada augustam nebūs zināms 
universālā pasta pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošinās abonētās preses piegādi no 
2015.gada 1.janvāra. 
 
Latviešu strēlnieku apvienība pauž viedokli par notikumiem Ukrainā, vērš uzmanību uz  
Latvijas valsts informācijas telpas drošības riskiem,  aicina Saeimu un citas valsts institūcijas 
operatīvi veikt kompleksus pasākumus, lai mazinātu drošības riskus Latvijā un uzlabotu 
iedzīvotāju izpratni par notikumiem Ukrainā un Krievijas Federācijas ilgtermiņa 
stratēģiskajiem mērķiem.  
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Valsts sociālā dienesta darbu, jo uzskata, ka 
nesaņem samaksu, kas tai pienākas par sociālā darba veikšanu, kopjot mazturīgas personas 
mitekli. 
 
Privātpersona aicina noteikt algu fonda griestus valsts iestādēs, norāda, ka ministrijām un 
citām valsts iestādēm ir raksturīga tieksme palielināt darbinieku skaitu, lai gan kopējais 
valsts iedzīvotāju skaits samazinās, un vērš uzmanību uz valsts birokrātiskā aparāta 
palielināšanos. 
 
Privātpersona kritizē ieceri par jauna cietuma būvniecību un norāda, ka līdzekļus drīzāk 
vajadzētu ieguldīt bērnu un jauniešu vaļasprieku izkopšanā.  
 

 

Par situāciju valstī 
 
Sabiedrisko organizāciju sadarbības padome norāda, ka televīzijas kanāla „Rossija RTR” 
retranslācijas aizliegums Latvijas teritorijā pārkāpj vārda brīvību.  
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Rīgas Politiski represēto biedrība aicina Saeimu otrreizējai izskatīšanai nodotos likuma 
grozījumus par termiņuzturēšanās atļauju regulējumu pieņemt atkārtoti, vērš uzmanību uz 
attiecīgā likuma mērķiem, kā arī aicina Saeimu sakarā ar notikumiem Ukrainā uz laiku 
iesaldēt uzturēšanās atļauju tirgošanu.  
 
Privātpersonas aicina izbeigt Latvijas zemes un īpašumu izpārdošanu ārzemniekiem, izsaka 
kritisku viedokli par uzturēšanās atļauju piešķiršanas nosacījumiem, kā arī norāda, ka 
Latvijā nepieciešams attīstīt ražošanu, tādā veidā radot jaunas darba vietas, un nav 
nepieciešams indeksēt pensijas. 
 
Privātpersona uzskata, ka Latvijā elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos tiek pieļauta pārlieku 
liela Krievijas propaganda, tādējādi kultivējot vienveidīgu attieksmi pret notikumiem 
pasaulē. 
 
Privātpersonas pauž satraukumu par Krievijas agresiju Ukrainā un uzskatu, ka pret Krieviju 
nevar cīnīties ar ekonomiskām sankcijām. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par Krievijas ietekmi Latvijā, apgalvo, ka pašreiz 
neredz iespēju, kā plaisa starp latviešiem un daudziem krievvalodīgajiem varētu mazināties, 
kā arī norāda, ka ikviens, kurš veic pretvalstisku darbību vai publiski izsaka draudus Latvijas 
valstij, būtu jāsauc pie kriminālatbildības un jāsoda. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par „legālo narkotiku” aprites ierobežošanu, uzsverot, ka 
nepieciešams cīnīties ne tikai ar aizliegto vielu pārdevējiem, bet arī pircējiem, un sniedz 
vairākus priekšlikumus šīs iniciatīvas realizēšanai.  
 
Citi viedokļi 

 
Valsts SIA „Autotransporta direkcija” informē, ka Sabiedriskā transporta padomes sēdē 
izskatīti jautājumi par valsts budžeta dotācijas ietaupījumu iespējām un vienota sabiedriskā 
transporta plānošanas modeļa ieviešanu un konstatēts, ka jautājums par neregulāro 
pasažieru pārvadātāju darbību pastāvīgi kļūst aizvien aktuālāks. 
 
Ārvalstu investoru padome Latvijā pauž pārliecību, ka ir nepieciešams nodrošināt neatkarīgu 
Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanu, izveidot neatkarīgu izmeklēšanas komisiju, kuras 
uzdevums būtu sniegt atbildes uz konkrētiem ar minēto traģēdiju saistītiem jautājumiem , 
ar  šīm atbildēm iepazīstināt plašāku sabiedrību, un sniedz piemērus par to, kā līdzīgas 
komisijas tiek veidotas un darbojas ārvalstīs.  
 
Privātpersona uzskata, ka Latvijas drukātajiem medijiem būtu jāizmanto to redakcijās no 
iedzīvotājiem saņemtā informācija un tā jādara zināma plašākam Latvijas iedzīvotāju 
lokam, turklāt būtu nepieciešams tāds laikraksts, kura satura veidošanā varētu piedalīties 
ikviens Latvijas iedzīvotājs. 
 
Privātpersona norāda, ka, ieviešot 50 eiro nodokli uzņēmumiem par saimnieciskās darbības 
neveikšanu vai strādāšanu ar zaudējumiem, tiks aktivizēta ēnu ekonomika un palielināts jau 
tā lielais administratīvais slogs.  
 
Privātpersona aicina atsaukt T.Ždanokas Eiropas Parlamenta deputāta mandātu un liegt 
viņai kandidēt nākamajās vēlēšanās pretvalstisko darbību dēļ.  
 
Privātpersona izklāsta savu viedokli par vēsturiskajiem notikumiem barikāžu laikā un 
norāda, ka tiem 1991.gada Vislatvijas pašvaldību deputātu sanāksmes dalībniekiem, kuri vēl 
ir dzīvi, būtu jāpiešķir valsts atzinība, jo viņi gandrīz visi ir barikāžu laikā aizstāvējuši 
Latvijas neatkarības centienus. 
 
Privātpersona pauž viedokli par bijušo čekas darbinieku iesaisti politikā un pieņemtajiem 
lēmumiem. 
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III. Sūdzības 
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Latvijas Nacionālais valsts sporta centrs „Mežaparks” sūdzas par Izglītības un zinātnes 
ministrijas amatpersonu darbu saistībā ar sporta infrastruktūras attīstībai paredzēto finanšu 
līdzekļu sadali bez valdības apstiprinātas sporta infrastruktūras attīstības koncepcijas un 
noteiktiem kritērijiem.  
 
Nodibinājums „Alternatīvās aprūpes centrs „Žēlsirdības māja”” sūdzas par invalīdu tiesību 
pārkāpumiem, aicina sākt parlamentāro izmeklēšanu attiecībā uz tiesībsarga J.Jansona 
ziņojumā atspoguļotajiem cilvēka tiesību un brīvību pārkāpumiem, kā arī stāvokli valsts 
sociālās aprūpes centros. 
 
SIA „Kopuzņēmums „Baltic Oil Terminal”” sūdzas par Rīgas domes 2014.gada 1.aprīļa 
lēmumu „Par paredzētās darbības - naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas 
termināļa izveidi Rīgā, Flotes ielā 2 - neakceptēšanu”, pauž uzskatu, ka šis lēmums pēc 
satura ir prettiesisks, un uzsver, ka Rīgas dome nav ņēmusi vērā Administratīvās rajona 
tiesas 2014.gada 27.janvāra spriedumu.  
 
SIA „Projektu attīstības aģentūra” sūdzas par Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbu 
saistībā ar atklāto konkursu „Biķernieku kompleksās sporta bāzes Rīgā, S.Eizenšteina ielā 2 
stadiona renovācija” un pauž uzskatu, ka šis konkurss nav likumīgs. 
 
Privātpersona vērš uzmanību uz iespējamo Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomes locekļa G.Grūbes interešu konfliktu, proti, uz to, ka viņš vienlaikus ieņem 
nodibinājuma „Rīga 2014” mākslinieciskās padomes locekļa un Latvijas filmu padomes 
priekšsēdētāja amatus. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta darbu saistībā ar to, ka tikai novēloti  
varējusi iepazīties ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu konkrētā lietā, un vērš uzmanību uz 
dzēsto tās un Valsts ieņēmumu dienesta saraksti. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas satiksmes mikroautobusa vadītāja neadekvāto attieksmi pret 
invalīdu, proti, atteikšanos izsniegt bezmaksas biļeti, lamāšanos un fizisku aizskārumu. 
 
Privātpersona sūdzas par situāciju, kad būvinspektors patvaļīgi uzbūvētas kūpinātavas 
darbību ir aizliedzis, bet Valsts darba inspekcija atbalsta un rezultātā kūpinātava turpina 
darboties, un norāda, ka vienas instances aizliegumam vajadzētu būt saistošam arī citām 
instancēm.  
 
Privātpersona informē par Brasas cietumā ieslodzīto pieteikto bada streiku un lūdz pievērst 
uzmanību cietuma administrācijas visatļautībai, prettiesiskai rīcībai un nievājošai attieksmei 
pret ieslodzītajiem. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Daugavgrīvas cietuma darbinieku rīcību – pazemošanu krievu valodas 
nezināšanas dēļ – un Valmieras cietuma administrācijas diskriminējošo attieksmi. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Politiskā partija „Mūsu zeme” sūdzas par Satversmes tiesas kolēģijas lēmumu noraidīt 
iesniegumu par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.panta neatbilstību 
Satversmei. 
 
Privātpersona sūdzas par spriedumu civillietā,jo spriedumā nepareizi norādīts, ka 
privatizācijas objekts bijis daudzdzīvokļu mājā esošs dzīvoklis kopā ar attiecīgo kopīpašumā 
esošo mājas domājamo daļu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesu sistēmas darbību un norāda, ka līdz ar atbilstību tiesu 
darbību regulējošiem likumiem kontrolējošās nodaļas likvidēšanu Tieslietu ministrijā Latvija 
faktiski zaudējusi tiesiskas valsts statusu, jo vairs neatbilst Satversmei. 
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Privātpersona sūdzas, ka ir ierobežotas tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību un taisnīgu 
tiesu, un norāda, ka tiesa apzināti pieņēmusi nelikumīgu spriedumu, liedzot personai 
iespēju iesniegt apelācijas sūdzību par to.  
 
Ieslodzītais sūdzas par tiesas spriedumu saistībā ar piespriesto cietumsodu, norādot, ka 
iepriekš noteiktais nosacītais cietumsods nomainīts ar reālu brīvības atņemšanu pārpratuma 
dēļ. 
 
Citas sūdzības 112 
 
Privātpersona atkārtoti sūdzas par uzņēmuma RE&RE pārkāpumiem, kas pieļauti Rēzeknes 
Augstskolas inženieru fakultātes studiju korpusā notiekošajos celtniecības darbos, un 
norāda, ka pašreizējā būvniecības nozarē valdošā kārtība un bezatbildība kalpo vien dažu 
uzņēmumu interesēm, ļaujot tiem izstumt no tirgos mazos uzņēmumus. 
 
Privātpersona sūdzas par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Misas lauki” priekšsēdētāja 
iespējamiem pārkāpumiem un nelikumīgām darbībām, proti, par to, ka viņš pieprasa biedra 
naudu, maksu par ūdens, kā arī elektrības piegādi un citiem pakalpojumiem, lai gan viņam 
šādu tiesību nav.  
 
Privātpersona sūdzas par kārtību, kādā daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem tiek aprēķināti 
maksājumi par lifta lietošanu, elektrību kāpņu telpā un citi maksājumi, un norāda, ka šīs 
kārtības dēļ visvairāk cieš pensionāri, proti,  vissliktāk situētā sabiedrības daļa. 
 
Privātpersonas sūdzas par dzīves apstākļiem, veselības problēmām, smago finansiālo 
stāvokli, nepietiekamu sociālo nodrošinājumu, nepietiekamo vecuma pensijas un 
invaliditātes pabalsta apmēru. 
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