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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

166 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

2 

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija lūdz precizēt 
likumprojektu „Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, norādot, ka fiziskās 
personas maksātnespējas process netiek izbeigts līdz ar bankrota procedūras pabeigšanu, 
bet gan ar saistību dzēšanas procedūras noslēgšanos un ka ir nepieciešams saskaņot 
Pievienotās vērtības nodokļa likumā un Maksātnespējas likumā lietoto terminoloģiju.  
 
Latvijas Veterināro zāļu lieltirgotavu asociācija un Latvijas Veterinārārstu biedrība aicina 
izdarīt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, nosakot veterinārajām zālēm un 
veterinārajām precēm samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi 12 procentu apmērā. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Krimināllikumā, nosakot preventīvu darbību 
veikšanas nepieciešamību gadījumos, kad ir pamats aizdomām par ļaunprātīgu personas 
saindēšanu. 

1 

  
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

7 

Biedrība „Azote” izsaka viedokli par pašreizējo adopcijas tiesisko regulējumu un pauž 
uzskatu, ka tas nenodrošina adoptēto bērnu interešu aizsardzību. 
 
Daugavas Vanagu Centrālā valde aicina pieņemt likumu „Par Otrā pasaules kara dalībnieku 
statusu”, piešķirot šī kara dalībniekiem oficiālu statusu un tiesības, kas būtu līdzīgas tām, 
kādas šobrīd tiek nodrošinātas nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, turklāt nosakot 
vienlīdzīgas tiesības pretendēt uz šo statusu abās frontes pusēs karojušajiem.  

 

  
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  

 
2 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
policiju””, aicinot noteikt, kāda kvalifikācija nepieciešama pašvaldības policijas priekšnieka 
vai viņa vietnieka amata pienākumu izpildītājam pašvaldības policijas priekšnieka vai viņa 
vietnieka prombūtnes laikā. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija aicina izdarīt grozījumus Apsardzes darbības likumā, 
nosakot, ka fizisko apsardzi, tehnisko apsardzi un inkasācijas apsardzi veic tikai tāds 
apsardzes komersants, kura apsardzes darbinieku skaits nav mazāks kā seši un kura rīcībā 
esošais materiāltehniskais nodrošinājums ir pietiekams, lai pildītu apsardzes pakalpojumu 
līgumu saistības, nepārkāpjot šā likuma, darba tiesiskās attiecības reglamentējošu un citu 
normatīvo aktu prasības. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 16 
 
AS „Latvijas Gāze” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā”, 
norādot, ka jebkādi dabasgāzes piegādes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas 
priekšnoteikumi ir jautājums, kas saskaņā ar Enerģētikas likumā iekļauto deleģējumu būtu 
risināms Ministru kabineta noteikumos, kompleksi un rūpīgi vērtējot pakalpojuma sniegšanas 
pārtraukšanas priekšnoteikumus un kārtību. 
 
SIA „Rīgas ūdens” vērš uzmanību uz nepilnībām Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, 
norāda, ka likums skaidri nenosaka, kam jāveic dzīvojamās mājas īpašnieku maksājamās 
daļas aprēķini un kā šā darba apjoms tiks sadalīts starp iesaistītajām pusēm, turklāt norādot 
arī to, ka nav iespējams pietiekami precīzi noteikt līgumu apkalpošanas izmaksas. 
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Publisko pakalpojumu 
likums” un norāda uz nepieciešamību precizēt tajā izmantotās definīcijas un jēdzienus, kā 
arī aicina precizēt pakalpojumu pārvaldībā iesaistīto struktūru pilnvarojumu un 
kompetences, veidojot efektīvus pakalpojumu pārvaldes mehānismus un novēršot 
iespējamus interešu konfliktus. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina likumprojektā „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”” 
noteikt, ka pašvaldības izpilddirektors jāieceļ uz domes pilnvaru laiku, bet ar iespēju 
apstiprināt amatā to pašu izpilddirektoru uz jaunu termiņu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret grozījumiem likumprojektā „Vietējo pašvaldību 
referendumu likums”, kas paredz vietējo referendumu rīkošanu par pašvaldības lēmumu, ar 
kuru apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vai tā grozījumi. 
 
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija aicina izdarīt grozījumus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likuma pārejas noteikumos, kas paredz, ka komunālā pakalpojuma sniedzējs, nodrošinot 
tiešu maksājumu saņemšanu no dzīvojamās mājas īpašniekiem, līdz 2014.gada 31.maijam 
aprēķina maksājumu apkalpošanas izmaksas, un vērš uzmanību uz to, ka šī punkta izpilde 
noteiktajā termiņā nav iespējama, tāpēc lūdz pagarināt minēto termiņu līdz 2014.gada 
1.septembrim. 
 
Latvijas Kopienu iniciatīvas fonds sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums””, norādot, 
ka ziņojumam par valsts atbalstu sabiedriskā labuma mērķiem jābūt nepārprotamam un 
viennozīmīgam.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””, norāda, ka valsts finansiāli nepiedalās šā likuma 
normu izpildē un šāda situācija pēc būtības neatbilst Eiropas Vietējo pašvaldību hartai, 
tāpēc iesaka šajā likumā deleģētos palīdzības veidus regulēt ar pašvaldību saistošajiem 
noteikumiem. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija iebilst pret priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi 
likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” attiecībā uz visu 
funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanu kvartāla ietvaros, kas paredz, ka 
gadījumos, kad pašvaldība saņēmusi kaut vai vienu ierosinājumu par funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu kvartālā, tai ir obligāts pienākums pārskatīt visus 
funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus attiecīgajā kvartālā, un norāda, ka tādējādi 
pašvaldībām tiek uzlikts papildu slogs.  
 
Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Dzirciema 71” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””, aicinot noteikt, ka 
lēmumu attiecībā uz funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likumā vai Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.  
 
Biedrība „Progresīvie” izsaka viedokli par piespiedu zemes nomas radīto problēmu un sniedz 
priekšlikumus tās risināšanai, proti, aicina atbrīvot dzīvokļu īpašniekus no nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas par viņu īpašumā neesošu zemi, turklāt tādu zemi, par kuru 
viņi jau maksā augstu nomas maksu, un noteikt ar likumu, ka pašvaldībām jāveic izmaiņas, 
kuru rezultātā daudzdzīvokļu namiem tiek piesaistīta tikai tiem funkcionāli nepieciešamā 
zeme un nomas maksa var tikt iekasēta tikai par šo zemi, kā arī norāda, ka minētā problēma 
ir jāatrisina pašā tās saknē un šāda veida dalītais īpašums jālikvidē. 
 
Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Centrs7” sūdzas par absurdo situāciju saistībā ar dzīvokļu 
kadastrālās vērtības noteikšanu, prasa noteikt samazinātu kadastrālo vērtību tiem zemes 
gabaliem, uz kuriem uzceltas daudzdzīvokļu mājas, kā arī noteikt zemāku maksimāli 
iespējamo zemes nomas maksājumu un lūdz rast tādu iespēju, ka pašvaldības piešķir 
kompensācijas zemi zem daudzdzīvokļu mājām esošās zemes īpašniekiem. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā un norāda, ka 
mazākumtautību bloku Saeimā ievēlē no tautību sarakstiem. 
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

19 

Latvijas Pašvaldību savienība pauž atbalstu likumprojektam „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likums” un rosina tā ietvaros diskutēt par priekšlikumiem, kas attiecas uz 
lietus un palu ūdeņu novadi, kā arī par ūdenssaimniecību kā stratēģiski svarīgu nozari. 
 
Latvijas Hipotekāro nebanku aizdevēju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un aicina atkārtoti izvērtēt, vai 
pašreizējais regulējums attiecībā uz kreditēšanas līguma apstrīdēšanas termiņiem atbilst 
kreditēšanas un tieši hipotekārās kreditēšanas nozarei, ņemot vērā faktu, ka hipotekārie 
kredīti ir ilgtermiņa saistības. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība iebilst pret Būvniecības likuma normu, kas noteic, ka 
sertifikātu patstāvīgai praksei arhitektūras un būvniecības jomā piešķir uz laiku līdz pieciem 
gadiem.  

 
Latvijas Celtnieku arodbiedrība pauž viedokli, ka Būvniecības likuma normai par 
būvspeciālistu kompetences novērtēšanu jāpaliek pašreizējā redakcijā, un vērš uzmanību uz 
dažādajiem kontroles mehānismiem un nosacījumiem, ar kādiem var tikt pieprasīta 
atkārtota būvspeciālistu kompetences novērtēšana.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Būvniecības 
likumā”, aicinot noteikt, ka pašvaldībām jānodrošina būvniecības procesu tiesiskums, 
izveidojot būvvaldi savā teritorijā vai kopīgu būvvaldi ar citām pašvaldībām. 
 
Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs sniedz priekšlikumus 
grozījumiem Būvniecības likumā, aicinot noteikt Ministru kabineta atbildību par vienota visu 
būvdarbu procesā iesaistīto būvniecības dalībnieku kompetences regulējuma izstrādi, kā arī 
terminēt būvprakses sertifikātu darbību.  
 
Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija sniedz priekšlikumus Būvniecības 
likuma grozījumiem attiecībā uz termina „būvspeciālisti” formulējumu un aicina paplašināt 
to inženierzinātņu speciālistu un inženieru loku, uz kuriem attiecas minētais formulējums. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina atsākt darbu ar likumprojektu „Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā”, virzot to izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā pašreizējā 
redakcijā, un norāda, ka šis likums palīdzēs mazināt ēnu ekonomiku transporta jomā.  
 
SIA „Centība Pluss”, SIA „Blands”, SIA „Maksi Taksi” un SIA „Sky Bus” aicina neatbalstīt 
likumprojekta „Grozījumi Autopārvadājumu likumā” tālāku virzību Saeimā, norādot, ka šis 
likumprojekts ir izdevīgs lielajiem autobusu parkiem un vērsts uz neregulāro pārvadājumu 
nozares iznīcināšanu, iesaka likumprojektu nodot atkārtotai sagatavošanai atbildīgajām 
komisijām un institūcijām, kā arī piesaistīt neregulāro pārvadātāju pārstāvjus.  
 
Biedrība „Zemnieku saeima” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos”” un aicina likumprojektu skatīt lauksaimniecības zemes 
efektīvas un ilgtspējīgas izmantošanas, respektīvi, lauksaimniecības produkcijas ražošanas 
kontekstā. 
 
Lauku aizsardzības padome sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos”” attiecībā uz iepriekš noslēgtu darījumu patieso labuma 
guvēju atklāšanas pienākumu un norāda, ka ir nepieciešams, lai zemi lauku apvidos 
iegādātos personas, kuras to arī izmanto likumā paredzētajiem mērķiem un neatstāj laukus 
neapstrādātus. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos””, norādot, ka nav pamatoti zemes privatizācijas pēdējā 
stadijā papildināt likumu ar punktu, kas dod tiesības iegādāties zemi arī biedrībām un 
nodibinājumiem. 
 
Cēsu rajona zemnieku apvienība norāda uz trūkumiem likumprojektā „Grozījumi likumā „Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos””, proti, uz to, ka šāds likums samazinās Latvijas 
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iedzīvotāju iespējas iegādāties zemi un apgrūtinās iespējamo lauksaimniecības nozares 
dalībnieku iekļūšanu tirgū.  
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija iebilst pret likumprojekta „Grozījumi Publisko iepirkumu 
likumā” normu, kas paredz nodokļu parādu neesamības vērtēšanu iepirkuma izsludināšanas 
dienā.  
 
Latvijas Universitāšu asociācija pauž atbalstu Rīgas Tehniskās universitātes iesniegtajiem 
grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, lai valsts dibinātām un privātām augstskolām 
salīdzināmos apstākļos tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas konkurences iespējas. 
 
Mazās hidroenerģētikas asociācijas valde kritiski vērtē valsts attieksmi pret Latvijas upju 
tecējuma izmantošanu elektroenerģijas ražošanai un aicina atcelt nepārdomāti pieņemtos 
likumprojektus „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” un „Grozījumi Ūdens 
apsaimniekošanas likumā”.  
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā 
attiecībā uz normu, kas paredz par nekustamā īpašuma vērtību noteikt tā tirgus cenu, un 
norāda, ka tādējādi tiek pārkāpti tiesiskās paļāvības, samērīguma un vienlīdzības principi.  
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Kooperatīvo sabiedrību likumā, norādot, ka šis 
likums neuzliek par pienākumu kooperatīvās sabiedrības valdei izsniegt no kooperatīvās 
sabiedrības atbrīvotam biedram rakstveida apliecinājumu un tādā veidā pieļauj kooperatīvu 
patvaļu un cilvēku krāpšanu.  
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 
119 

Latvijas Ārstu biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par tabakas 
izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””, vēršot uzmanību uz 
nepieciešamību nodrošināt cilvēka tiesības uz veselīgu, tīru, ar tabakas dūmiem 
nepiesārņotu vidi. 
 
Veselības aprūpes un darba devēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Ārstniecības likumā”, norādot, ka tajā nav skaidrots, kāda veida programmatūra 
uzskatāma par medicīnas ierīcēm un kā būtu klasificējami citi programmatūras veidi, kā arī 
norāda uz nepieciešamību izstrādāt detalizētu tiesisko regulējumu telemedicīnas 
pakalpojumu sniegšanai.  
 
Privātpersona vērš uzmanību uz daudzbērnu ģimeņu vājajām sociālajām garantijām un 
aicina grozīt likumus ar mērķi uzlabot šīs sociālās grupas stāvokli, nodrošinot daudzbērnu 
ģimenēm nepieciešamo iztikas minimumu. 
 
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 
86 privātpersonu iesniegumi uz e-pasta adresi info@saeima.lv) 

 

  
II. Viedokļi  
 

56 

Par Saeimas darbu  
 

1 

Privātpersona atkārtoti vēršas ar iesniegumu pie Saeimas Juridiskās komisijas, norādot, ka 
iepriekš nav lūgusi komisiju sniegt skaidrojumu par mazākumtautības definīciju ietverošu 
tiesību aktu. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 26 
 
Biedrība „Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” izsaka viedokli par Ministru kabinetā 
iesniegtajiem grozījumiem 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 „Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”, 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 
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„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas 
atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” un 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 
„Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 
saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” un 
norāda, ka tie ir nepilnīgi attiecībā uz personām ar kustību traucējumiem un neparedz, kā 
personas ratiņkrēslā var nokļūt līdz sabiedriskā transporta līdzekļa vadītājam, lai saņemtu 
„nulles” braukšanas biļeti. 
 
Invalīdu tiesību aizsardzības centrs pauž atbalstu Labklājības ministrijas viedoklim par to, ka 
pasažieru uzskaites un identifikācijas sistēmas maiņa nedrīkst radīt papildu izdevumus un 
apgrūtinājumus personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti. 
  
Latvijas Sporta federāciju padome aicina Ministru kabinetu pievērst pastiprinātu uzmanību 
sporta pedagogu prasībām, paredzot valsts līdzfinansējumu sporta treneru atalgojumam 
2015.gadā vismaz 85 procentu apmērā no nepieciešamā, un norāda, ka šo prasību izpilde 
nozīmē to, ka tiks izpildīts „Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” noteiktais 
uzdevums - nodrošināt pilnvērtīgu valsts līdzfinansējumu treneru atalgojumam profesionālās 
ievirzes sporta izglītības programmā. 
 
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija norāda, ka grozījumi Ministru kabineta 
2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās 
ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” nav pilnīgi, jo tajos noteiktie 
koeficienti neatbilst mūzikas un mākslas skolu akreditēto izglītības programmu 
koeficientiem.  
 
Biedrība „Latvijas Poļu savienība” vērš uzmanību uz Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par mācību priekšmetiem, kuri apgūstami valsts valodā mazākumtautību 
izglītības programmās”, kas saskaņā ar ieceri stāsies spēkā 2018.gada 1.septembrī un paredz 
mazākumtautību izglītības iestādēs visu izglītības programmu apguvi valsts valodā, un pauž 
viedokli, ka nevajadzētu visām mazākumtautību skolām bez iepriekšējas to līdzšinējās 
darbības un sasniegumu izvērtēšanas noteikt vienādu kārtību izglītības programmu 
īstenošanai.  
 
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija izsaka neuzticību veselības ministrei I.Circenei un valdībai 
veselības aprūpes pārvaldes jomā, norādot, ka Latvijā pacients nesaņem garantēto veselības 
aprūpi, ka valsts nespēj apmierināt pacientu veselības aprūpes vajadzības un  ka valdības 
virzītās reformas veselības aprūpes jomā pārsvarā ir pretrunīgas un neefektīvas.  
 
SIA „Lattelecom” aicina atbildīgās institūcijas izmantot visus pieejamos tiesiskos līdzekļus 
un administratīvos resursus, lai nekavējoties nodrošinātu Nacionālās elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomes 2014.gada 3.aprīļa lēmuma Nr.95 „Par programmas „Rossija RTR” 
retranslācijas ierobežošanu Latvijas teritorijā” efektīvu izpildi. 
 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts aicina valsts amatpersonas pārdomāt, vai 
Latvijai tiešām ir nepieciešams pievienoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijai (OECD), jo uzskata, ka dalība tajā prasa samērā lielas izmaksas, bet negarantē 
reālus ieguvumus, kā arī norāda uz nepieciešamību izveidot Valsts tautsaimniecības 
attīstības problēmu pētīšanas institūciju, kas meklētu iespējas uzlabot Latvijas ekonomisko 
situāciju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas darbu saistībā ar plānoto 
Bulduru dārzkopības tehnikuma pārdošanu Krievijas investoriem un norāda, ka šāda rīcība 
būtu pretrunā ar Latvijas valsts interesēm, jo novestu pie vēl vienas Latvijai svarīgas mācību 
iestādes iznīcināšanas.  
 
Privātpersona attiecībā uz finanšu ministra A.Vilka izteikumiem par nodokļu palielināšanu 
norāda, ka nodokļus palielināt var tikai uz progresivitātes rēķina.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 
vadītāja J.Streļčenoka darbu un pauž uzskatu, ka viņu vajadzētu atbrīvot no KNAB vadītāja 
amata. 
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Privātpersona norāda uz iespējamu interešu konfliktu Nacionālās elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomes locekļa G.Grūbes darbībā.  
 
Par situāciju valstī 
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pieprasa konkrētu rīcību, kas būtu 
vērsta uz gadiem ieilgušās ar nepietiekamo izglītības un zinātnes nozares finansējumu 
saistītās problēmas risināšanu un vainagotos ar  nozares attīstībai nepieciešamā finansējuma 
nodrošināšanas modeļa izveidi.  
 
Vairākas Eiropas valstu izglītības iestāžu organizācijas pauž atbalstu Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrībai, kas aicina palielināt izglītības un zinātnes darbinieku 
atalgojumu. 
 
AS „Radio SWH” izsaka viedokli par ārvalstu informācijas ietekmi Latvijas mediju telpā un 
pauž uzskatu, ka, novirzot daļu sabiedriskā pasūtījuma komerciālajiem medijiem, būtu 
iespējams sasniegt plašu auditoriju, kura priekšroku dod mediju sniegtajai informācijai 
krievu valodā, bet, piešķirot papildu valsts atbalstu Latvijas Radio, komercradio nozare tiek 
atklāti ignorēta. 
 
Latvijas Pensionāru federācija pauž neizpratni par valsts noteikto ikmēneša pabalstu 
bēgļiem, norādot, ka šis pabalsts ir lielāks par ļoti daudzām personām mēnesī izmaksājamo 
vecuma pensiju un neatbilst reālajai valsts sociālekonomiskajai situācijai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par ekonomisko situāciju Latvijas laukos, kā arī ilgstošajām 
problēmām izglītības un medicīnas jomās. 
 
Privātpersona vērš uzmanību uz iedzīvotāju smago situāciju un ekonomiska rakstura 
problēmām, aicinot pieņemt drosmīgus lēmumus, kas ļautu uzlabot situāciju valstī. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Latvijas medicīnas darbiniekiem, kā arī pauž 
uzskatu, ka Latvijā sociālais nodrošinājums nav pietiekams. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par pensiju sistēmu, tostarp par politiski represēto 
personu pensijām, kā arī par invalīdu finansiālo stāvokli. 

 

 
Citi viedokļi 
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Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā vērš uzmanību uz Eiropas Komisijas virzīto maksājumu 
karšu regulējuma projektu, kura mērķis ir harmonizēt Eiropas Savienības maksājumu karšu 
tirgu, un norāda, ka šis regulējums dažos aspektos var apdraudēt turpmāko tirgus 
harmonizāciju, godīgu konkurenci, patērētāju tiesību aizsardzību, inovāciju veicināšanu un 
tirgotāju intereses. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Rīgā, Brīvības ielā 61 jeb tā dēvētajā Stūra mājā 
iekārtoto ekspozīciju, jo uzskata, ka ne tā, nedz arī organizētās ekskursijas pa šo ēku 
nesniedz apmeklētājiem patiesu informāciju par tajā pieredzētajiem notikumiem. 
 
Privātpersona no Ukrainas izsaka viedokli par notikumiem Ukrainā, vērš uzmanību uz 
Krievijas iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās un centieniem traucēt leģitīmu prezidenta 
vēlēšanu norisi. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka Latvijā jāaizliedz nēsāt Georga lentītes, kā arī jāaptur 
pilsonības piešķiršanu tiem cilvēkiem, kuri šeit nelegāli ieradušies okupācijas periodā.  
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par finanšu iestāžu savstarpējo apmaiņu ar 
privātpersonu datiem.  
 

 

Ieslodzītais izsaka viedokli par ieslodzīto drošību ieslodzījuma vietās un aicina katrā 
ilglaicīgās uzturēšanās ieslodzījuma vietā izveidot speciālas telpas notiesātajiem, kuri sodu 
izcieš daļēji slēgtā režīma augstākajā pakāpē, lai viņi neapdraudētu citu ieslodzīto drošību. 
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III. Sūdzības 
 

43 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 24 
 
Latvijas Pensionāru federācija pauž neizpratni par valsts noteikto ikmēneša pabalstu 
bēgļiem, norādot, ka tas ir lielāks par ļoti daudzām personām mēnesī izmaksājamo vecuma 
pensiju un neatbilst reālajai valsts sociālekonomiskajai situācijai. 
 
SIA PATINA sūdzas par to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 
izvairās no līgumsaistību pildīšanas sakarā ar Karvas HES izveidi. 
 
SIA „Projektu attīstības aģentūra” sūdzas par Ceļu satiksmes drošības direkcijas tehniskā 
projekta „Biķernieku kompleksās sporta bāzes Rīgā, S.Eizenšteina ielā 2 stadiona 
renovācija” nelikumību, neatbilstību normatīvajiem aktiem.  
 
Pilnsabiedrība SBRE sūdzas par valsts iestāžu attieksmi pret Rīgas pils restaurācijas un 
rekonstrukcijas darbu veicējiem un vērš uzmanību uz to, ka pēc ugunsgrēka uzlikts arests 
pilnsabiedrības kontiem, tādā veidā būtiski apgrūtinot uzņēmuma turpmāko darbību. 
 
SIA kopuzņēmums „Baltic Oil Terminal” sūdzas par Rīgas domes lēmumu „Par paredzētās 
darbības – naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidi Rīgā, Flotes ielā 
2 - neakceptēšanu”, norādot, ka minētais lēmums pēc satura ir prettiesisks, jo Rīgas dome 
nav ņēmusi vērā Administratīvās rajona tiesas spriedumu. 
 
Privātpersona sūdzas par grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos 
Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu”, ar kuriem paaugstināta maksa par namu apsaimniekošanu un 
komunālajiem pakalpojumiem, un norāda, ka šie maksājumi ir netaisnīgi un nevienlīdzīgi, jo 
daudzdzīvokļu māju īpašniekiem nākas neatkarīgi no dzīvokļos dzīvojošo personu skaita segt 
vienādu daļu parādu, kas radušies par elektroenerģijas patēriņu lifta darbībai, atkritumu 
izvešanu un citiem pakalpojumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Cesvaines novada pašvaldību sakarā ar pretlikumīgu autoceļa 
posma Spieķi - Baltiņi braucamās daļas norobežošanu, tādējādi liedzot ikvienam gribētājam 
pārvietoties pa pašvaldībai piederošu ceļu, par Cesvaines novada domes priekšsēdētāja Viļņa 
Špata nevēlēšanos rīkoties šīs situācijas atrisināšanas labad un lūdz iesaistīties tās 
risināšanā. 
 
Privātpersona sūdzas par valsts un pašvaldību iestāžu darbu un pauž uzskatu, ka tiek 
diskriminēta kā pirmās grupas redzes invalīde, jo valsts tai nesniedz atbilstošu sociālo 
palīdzību. 
 
Privātpersonas sūdzas par Jūrmalas policijas darbu saistībā ar zādzību izmeklēšanu, kā arī 
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes vecākās inspektores 
lēmumu par pieteikumu daļēju noraidīšanu kriminālprocesā. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas pieņemto spriedumu 
lietā par privātpersonas un tās bērnu izlikšanu no īpašuma bez citas dzīvesvietas 
ierādīšanas. 
 
Privātpersona sūdzas par administratīvā soda piemērošanu saistībā ar konfliktu, kas izcēlies 
veikalā „Cento” starp veikala apmeklētāju un apsardzes darbinieku, un lūdz pārskatīt 
Zemgales apgabaltiesas lēmumu minētajā lietā.  
 
Privātpersona sūdzas par tiesu izpildītāja rīcību, proti, tās bankas konta slēgšanu, 
nepaskaidrojot šā pasākuma iemeslus. 
 
Ieslodzītie sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu un policijas darbu saistībā ar Krimināllikuma 
normu piemērošanu. 
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Citas sūdzības 14 
 
Latviešu vēlētāju biedrība sūdzas par vēlēšanu sistēmu, jo no 200 000 ārzemēs dzīvojošo 
latviešu tikai 2000 ir iespēja piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās.  
 
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Pavadonis” sūdzas par kritisko mājas 
iekšpagalma seguma stāvokli, uzsverot, ka ir traucētas ar apsaimniekošanu saistītās 
funkcijas. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas vadības darbu 
saistībā ar tās atbrīvošanu no prorektores amata, kā arī aicina izvērtēt minētās izglītības 
iestādes administratīvo līgumu slēgšanas un ārējo juridisko pakalpojumu piesaistes 
pamatotību.  
 
Privātpersona sūdzas par VSIA „Latvijas Pasts” darbu saistībā ar acīmredzamiem saņemtās 
aploksnes bojājumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Aizkraukles namu apsaimniekotāju „LaumaA”, kas, veicot 
remontdarbus, sabojājis dzīvojamās mājas jumtu un par remontdarbiem noteicis 
neatbilstoši augstu samaksu. 
 
Privātpersona sūdzas par daudzdzīvokļu nama īpašnieku prettiesiskajām pret nama 
iemītniekiem vērstajām darbībām, kuru mērķis ir radīt dzīvošanai nepiemērotus apstākļus un 
tādā veidā piespiest īrniekus atstāt šo namu. 
 
Privātpersona sūdzas par situāciju Rīgā, kur veco namu īpašniekiem ir liegtas tiesības 
privatizēt šos namus un tāpēc šo namu iedzīvotāji ir spiesti maksāt paaugstinātu maksu par 
komunālajiem pakalpojumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par ogļu putekļiem, kas nāk no ostas un piesārņo Pētersalas rajonu 
Rīgā, un pauž neizpratni par to, kāpēc šī situācija netiek risināta un uzņēmējdarbības 
intereses tiek stādītas augstāk par cilvēku veselību. 
 
Privātpersona sūdzas par Lapmežciemā patvaļīgi uzbūvētu kūpinātavu un vērš uzmanību uz 
Būvniecības likuma pārkāpumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par iespējamu korupciju kapu biznesā un patvaļīgām darbībām kapu 
teritorijā.  
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