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Tematika Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

47 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

3 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība vērš uzmanību uz 
nepietiekamo veselības aprūpes finansējumu un aicina atbalstīt tā palielināšanu līdz vismaz 
5 procentiem no iekšzemes kopprodukta ne vēlāk kā 2020.gadā. 
 
Reto slimību pacientu organizācijas rosina novērst pacientu nevienlīdzību zāļu pieejamības 
ziņā un ar retām slimībām sirgstošu pacientu ārstēšanai novirzīt 7 procentus no 
kompensējamo zāļu izmaksu segšanai paredzētā valsts finansējuma. 
 
VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” lūdz piešķirt papildu valsts budžeta finansējumu 
klimata pārmaiņu finanšu instrumentu projekta „Katlu mājas rekonstrukcija siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai Bulduru Dārzkopības vidusskolā” īstenošanai. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

4 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likumā”, likumprojektam „Grozījumi likumā „Par nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās””, kā arī likumprojektam „Grozījumi Zemesgrāmatu 
likumā” un lūdz saskaņot termina „nekustamā īpašuma nosaukums” lietojumu. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Administratīvo 
pārkāpumu procesa likums” un vērš uzmanību uz to, ka no pašreizējās redakcijas nav 
skaidrs, kurā normatīvajā aktā tiks noteikti sodi par konkrētiem administratīvajiem 
pārkāpumiem.  
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Zemesgrāmatu likumā”, aicinot no normas, kura noteic, kas jānorāda zemesgrāmatas 
nodalījuma ceturtās daļas pirmajā iedaļā, svītrot norādi par procentu un līgumsodu lielumu 
un samaksas termiņu, kā arī aizdevuma summu un saistības izpildes termiņu. 
 
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija sniedz priekšlikumus attiecībā uz Civilprocesa 
likumu, aicinot samazināt uzņēmumu kapitāldaļu prettiesiskas pārņemšanas iespējas. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

15 

AS „Super FM” izsaka viedokli par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 
sagatavotajiem grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, norāda, ka padome 
nav nodrošinājusi Super FM grupai likuma un komisijas garantētās tiesības piedalīties šo 
grozījumu izstrādē, un tāpēc aicina tos nevirzīt otrajam lasījumam, bet noteikt jaunu, 
ilguma ziņā iepriekšējam periodam līdzvērtīgu periodu, kurā padomei būtu jāapkopo 
radiostaciju iebildumi un priekšlikumi. 
 
Privātpersona aicina pieņemt likumprojektu „Par Otrā pasaules kara dalībnieku statusu”, 
tādā veidā novērtējot to Latvijas pilsoņu devumu, kuri Otrā pasaules kara laikā regulāro 
militāro vienību sastāvā piedalījās bruņotā cīņā pret komunistiskā vai nacistiskā totalitārā 
režīma militārajiem formējumiem.  
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

2 

AS „Latvenergo” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā”, norādot, ka gadījumos, kad nekustamais īpašums tiek nodots valstij 
bez atlīdzības, jānoteic, kādas valsts pārvaldes funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma 
veikšanai attiecīgais īpašums tiek nodots.  
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Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu „Vēlēšanas internetā”, kurā aicina izdarīt 
grozījumus likumos, lai ļautu Latvijas pilsoņiem piedalīties referendumos, pašvaldību un 
parlamenta vēlēšanās, balsojot internetā. (10 900 paraksti) 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 11 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Publisko personu 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums”, norādot uz nepieciešamību 
pašreizējā redakcijā izdarīt grozījumus, lai korekti tiktu noteikti kapitālsabiedrību mērķi un 
konsekventi tiktu lietoti termini. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par likumprojektu „Publisko personu 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums”, norādot, ka ir jānoregulē kārtība, 
kādā kapitālsabiedrība veic ziedojumus un publisko informāciju par attiecīgajam gadam 
plānoto dāvinājumu apjomu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Ģeotelpiskās 
informācijas likumā” un norāda, ka no tā būtu izslēdzamas prasības katrai pašvaldībai veidot 
savu datubāzi un kvalificēti transformēt datus jaunā augstumu sistēmā. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, iebilst pret normu, kas nosaka darba laika 
ierobežojumu nakts stundās attiecībā uz kreditēšanu, un uzsver, ka tādējādi tiek likti šķēršļi 
komercdarbības attīstībai. 
 
Latvijas Lombardu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Patērētāju 
tiesību aizsardzības likumā” un norāda, ka nav pieņemams ne gada procentu likmes 
aprobežojums, ne nokavējuma procentu likumiskais aprobežojums. 
 
Latvijas Juristu apvienība neatbalsta likumprojektu „Grozījumi Patērētāju tiesību 
aizsardzības likumā” un norāda uz tādas situācijas iespējamību, ka īstermiņa kredītu 
administrēšanas izmaksas pārsniegs noteiktās likmes un līdz ar to nenodrošināto īstermiņa 
kredītu izsniegšana izbeigsies. 
 
Latvijas Hipotekāro nebanku aizdevēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, norāda, ka nokavējuma procenti, proti, 
0,05 %, noteikti bez pietiekama pamatojuma, vērš uzmanību uz to, ka līgumsods un 
nokavējuma procenti ir atšķirīgi tiesību institūti, un uzsver nepieciešamību nokavējuma 
procentus aprobežot 10 procentu līmenī. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Maksātnespējas likumā” 
attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoru darbības regulējumu. 
 
Latvijas Mednieku asociācija sniedz priekšlikumu Medību likumam, aicinot atļaut medību 
laikā izmantot šāviena trokšņa slāpētājus, jo tādējādi tiktu dota iespēja veikt tēmētus 
šāvienus. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome pauž atbalstu Latvijas Mednieku asociācijas 
priekšlikumam par šāviena trokšņa slāpētāju izmantošanu medībās, jo uzskata, ka šā 
priekšlikuma ieviešanas rezultātā samazināsies zaudējumi, ko cieš lauku iedzīvotāji un 
lauksaimnieki. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 11 
 
Latvijas Profesionālo psihologu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Psihologu 
likums”, pauž uzskatu, ka psihologu sertifikācijas kritēriji un procedūra nav pietiekami 
„caurspīdīgi”, un tāpēc aicina psihologu sertifikācijas padomi veidot tā, lai tajā būtu 
nodrošināta Latvijas psihologu vairākuma pārstāvība.  
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Beztabakas nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””, norādot, ka nav 
pamata elektroniskās cigaretes pielīdzināt tabakas izstrādājumiem. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tabakas 
izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” un norāda, ka veiksmīgi un 
labi ir precizēti likuma mērķi, taču likuma principu definējumā vajadzētu nevis ietvert 
detalizētus uzskaitījumus, bet gan formulēt vispārīgas un likuma normu interpretācijā 
piemērojamas nostādnes. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””, aicinot ierobežot 
tabakas izstrādājumu lietošanu daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās 
koplietošanas telpās.  
 
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija aicina paātrināt Farmācijas likumā 
noteikto tiesību aktu izstrādi un apstiprināšanu, jo komersantiem trūkst informācijas par 
zāļu pieejamību un realizāciju, kā arī par pakalpojumu cenām. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Darba 
likumā”, norādot uz nepieciešamību samazināt pārāk augsto virsstundu apmaksas likmi – no 
vienas līdz 20 virsstundām ar piemaksu 50 procentu apmērā, tādējādi samazinot arī ēnu 
ekonomikas un nelegālās nodarbinātības riskus. 
 
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 3 
privātpersonu iesniegumi uz e-pasta adresi info@saeima.lv) 
 
Citi jautājumi 

 
1 

Latvijas Basketbola savienība pauž viedokli par iespējām apkarot „sarunāto spēļu” problēmu 
Latvijas profesionālajā sportā un uzskata, ka šo problēmu atrisināt palīdzētu arī 
likumdošanas aktu grozījumi, kas ļautu darboties tikai Latvijā licencētajiem totalizatoru 
uzņēmumiem. 

 

  
II. Viedokļi  7 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 
Jauniešu iniciatīvas grupa „Lucavsalas ekokopiena” pauž viedokli par Rīgas domes lēmumu 
Nr.35 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Lucavsalas ielā, Rīgā 
atsavināšanu”, norādot uz nepieciešamību to atcelt un sarīkot sabiedrisko apspriešanu par 
Lucavsalas ģimenes mazdārziņu teritorijas tālāko attīstību. 

1 

  
Par situāciju valstī 

 
3 

Latvijas Pensionāru federācija atgādina 2013.gadā panākto vienošanos par pensiju 
indeksācijas vajadzībām nosakāmo visiem Latvijas iedzīvotājiem vienādo patēriņa grozu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka AS „Citadele” un AS „Reverta” jāpārorganizē un jāatstāj 
Latvijas valsts īpašumā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par narkotiku izplatību Latvijā. 
 

 

Citi viedokļi 
 

3 

Biedrība „Grupa A” norāda uz draudiem, ko Krievijas Federācija rada ar savu rīcību 
Austrumukrainā, un aicina aizliegt finanšu darījumus ar Krievijas Federācijas fiziskajām un 
juridiskajām personām, uzturēšanās atļauju izsniegšanu un Latvijas nekustamo īpašumu 
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izpārdošanu tām. 
 
Privātpersona vērš uzmanību uz to, ka mācību iestādēs īstenojamo sākumskolas vecuma 
bērniem paredzēto izglītības programmu saturs nav uzskatāms par atbilstošu un būtu jāveido 
speciāla komiteja mācību vielas izvērtēšanai.  

 
Privātpersona vērš uzmanību uz padomju okupācijas režīma noziegumiem un brīdina par 
Latvijas, kā arī visas Eiropas Savienības drošības riskiem. 
  
III. Sūdzības 
 

41 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 23 

 
SIA „Māris TK” sūdzas, ka Valsts ieņēmumu dienests nav iedziļinājies pēc būtības konkrētā 
ar grāmatvedības uzskaites nepilnībām saistītā lietā, un norāda, ka pat pēc labprātīgas un 
godīgas nepilnību novēršanas uzņēmums bijis spiests pārtraukt darbību. 
 
SIA „Krievu hitu radio” sūdzas par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 
darbu un norāda, ka tās rīcības, proti, apgrozāmo līdzekļu iesaldēšanas dēļ radiostacija cieš 
finansiālus zaudējumus.  
 
Privātpersona sūdzas par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegtajām 
atbildēm. 
 
Privātpersonas sūdzas par Rīgas domes Satiksmes departamentu, kas nav iekļāvis budžetā 
2012.gadā pasūtīto kolektora izbūves projektu, un par Rīgas domes Īpašuma departamentu 
saistībā ar administratīvās lietas ierosināšanu un naudas soda uzlikšanu par īpašuma 
neatbilstošu apsaimniekošanu. 
 
Privātpersona sūdzas, ka Ķeguma novada dome atteikusies reģistrēt nekustamā īpašuma 
domājamo daļu uz personas vārda un rezultātā radušies finansiāli zaudējumi.  
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes lēmumu, ar 
kuru anulēts apsardzes sertifikāts.  
 
Rīgas Centrālcietuma siltumenerģētikas speciālists sūdzas par Rīgas Centrālcietuma un 
Brasas cietuma vadību, jo pēc vairākkārtējiem tai adresētiem iesniegumiem par, iespējams, 
nelikumīgām darbībām cietumu teritorijā viņš atlaists no darba. Turklāt norāda arī uz 
nekontrolētu dabasgāzes iekārtu ekspluatāciju ieslodzījuma vietās. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldi, norādot uz tās līdzdalību ieslodzīto 
diskriminācijā, narkotisko vielu un alkoholisko dzērienu tirdzniecībā, uz apstākļiem Rīgas 
Centrālcietumā, tāpat norādot, ka Centrālcietuma darbinieki pakļauj ieslodzītos 
psiholoģiskam spiedienam, ka Daugavgrīvas cietuma administrācija atņēmusi ieslodzītajiem 
sadzīves tehniku, savu rīcību pamatojot ar neeksistējošu parādu par elektrību, ka Jelgavas 
cietuma administrācija nenosūta adresātiem un iznīcina ieslodzīto iesniegumus, ka Jēkabpils 
cietuma darbinieki nosaka dažādus neadekvātus aizliegumus. 

 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

4 

AS „Cits medijs” vērš uzmanību uz bīstamu tiesu praksi, proti, medija aktīvu apķīlāšanu 
lietā par goda un cieņas aizskaršanu, un norāda, ka šis ir Latvijā pirmais šāda veida 
precedents. 
 
Daugavpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektors sūdzas par Daugavpils prokuratūras 
darbinieku nepietiekamo kompetenci likumdošanas aktu un to grozījumu pārzināšanā. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesneses I.Bāliņas darbu saistībā ar kriminālprocesu, kurā 
cietušajiem radīts morāls un finansiāls kaitējums. 
 
Privātpersona sūdzas par vairāku tiesnešu darbībām lietu izskatīšanas gaitā un pauž 
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satraukumu par valsts resursu tērēšanu gadījumos, kad tiesās tiek sniegtas prasības pret 
tiesnešiem. 
 
Citas sūdzības 

 
14 

AS „Norvik banka” sūdzas par situāciju Latvijas banku sektorā, kura apdraud nacionālās 
finanšu sistēmas drošību, un ziņo par to, ka vēja enerģijas ražotāji neatmaksā bankai 
izsniegtos kredītus, bet realizē nelikumīgas finanšu shēmas sadarbībā ar maksātnespējas 
procesa administratoru M.Sprūdu. 
 
Privātpersona sūdzas par pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu siltumenerģijas 
piegādei, bet ne dabasgāzei, pat ja persona ir tās faktiskais patērētājs. 
 
Privātpersona sūdzas par dokumentu falsificēšanu saistībā ar nekustamo īpašumu piederību. 
 
Privātpersona sūdzas par divu Izraēlas pilsoņu – namīpašnieku - nelikumīgām darbībām, 
proti, īrnieku izlikšanu, tos atstājot bez dzīvojamās platības, liedzot piekļuvi personīgajām 
mantām un pārkāpjot īres līguma nosacījumus. 
 
Privātpersona sūdzas par mājas pagalmā esošā uzņēmuma patvaļīgu darbību - kūpinātavas 
izmantošanu biežāk nekā vienu reizi nedēļā.  
 
Privātpersona sūdzas par būvmateriālu dedzināšanu laikā, kad ārā valda svelme, un norāda, 
ka degšanas rezultātā izdalās veselībai kaitīgi dūmi. 
 
Privātpersona sūdzas par nepietiekamu sociālo pabalstu invalīdiem un norāda, ka ar to nav 
iespējams izdzīvot.  

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 
 

17 

  
V. Dažādi iesniegumi 62 
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