
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
  laika posmā no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 30.septembrim 

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 576 
    individuālie           560 
    no vairākām privātpersonām       
    akcijas        

13 
1 

    anonīmie 2 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 164 
Viedokļi 60 
Sūdzības 52 
Informācijas pieprasījumi 36 
Dažādi iesniegumi 264 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 45 
Pa pastu 481 
Pa e-pastu info@saeima.lv 43 
Pa faksu 3 
No portāla www.latvija.lv 4 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 37 
Saeimas Prezidijs 1 
Deputāti 796 
Frakcijas 63 
Komisijas 61 
Struktūrvienības 15 
  
Valoda  
Latviešu valoda 478 
Svešvalodas 98 
  
Sagatavotas atbildes 65 
  
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši: 

 Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas  
priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

164 
 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

90 

Sabiedriskā bezpeļņas organizācija „Hepatīta biedrība” aicina piešķirt valsts atbalstu 100 
procentu apmērā hepatīta C ārstēšanai un norāda, ka Latvija ir Eiropas Savienībā vienīgā 
valsts, kur šāda kompensācija 100 procentu apmērā netiek piešķirta. 
 
Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni” aicina valsts 
budžetā vai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt finansējumu 41 000 eiro 
apmērā deportācijas temata atspoguļošanai Latvijā un pasaulē dažādos veidos, piemēram, 
izdodot grāmatas, veidojot filmas un izstādes.  
 
SIA „Vidzemes Televīzija”, AS „TV Latvija” un SIA „Ogres Televīzija” aicina papildus no 
sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem piešķirt proporcionāli kanālu sabiedriskā pasūtījuma 
realizācijas apjomam 75 000 eiro jau iepriekš noslēgto konkursu ietvaros, lai paplašinātu 
sabiedriskā pasūtījuma raidījumu klāstu un attīstītu kanālu turpmāko darbību. 
 
Latvijas Futbola federācija lūdz izskatīt iespēju futbola infrastruktūras attīstības 
programmas realizācijai turpmāko trīs gadu laikā no budžeta rezervēm sniegt atbalstu 
dotācijas veidā 3 000 000 eiro apmērā. 
 
Privātpersona aicina 2015.gadā palielināt ar nodokli neapliekamo minimumu pensijām līdz 
320 eiro, kā arī norāda, ka sociālā budžeta finansējumu nedrīkst pārdalīt veselības 
budžetam. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

7 

Latvijas Audžuģimeņu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Civillikumā” 
attiecībā uz bērnu aizbildnības institūta izmaiņām un norāda, ka likumprojekts nesasniedz 
tā mērķi, jo nevis uzlabo bez vecāku aprūpes palikušo bērnu stāvokli, bet, tieši pretēji, 
apdraud šādu bērnu intereses. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Civilprocesa likumā”, norādot uz nepieciešamību novērst prettiesiskas darbības, kas vērstas 
uz kapitāldaļu pārņemšanu jeb tā dēvēto reiderismu, un līdz ar to novērst tādas situācijas, 
kad prasītāja nodrošinājums būtiski ierobežo atbildētāja tiesības rīkoties ar savu mantu. 
 
Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu””, 
norādot, ka ārzemju latviešiem ir ierobežotas iespējas piedalīties vēlēšanās Latvijas 
vēstniecībās un konsulātos. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par pieņemtajiem grozījumiem Civilprocesa likumā 
attiecībā uz naudas ieturēšanu no likumpārkāpējiem, kuriem ar tiesas spriedumu uzlikts par 
pienākumu atlīdzināt veselībai nodarīto kaitējumu, un norāda, ka pieņemtā tiesību norma 
reālajā dzīvē nestrādā un likumpārkāpējiem ir dotas iespējas izvairīties no soda nomaksas 
pilnā apmērā. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Krimināllikumā, nosakot bargākus sodus tiem 
namīpašniekiem, kuri ilgtermiņā nespēj nodrošināt savas mājas iedzīvotājiem komunālos 
pakalpojumus. 
 
Ieslodzītais aicina neatbalstīt likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā” attiecībā uz 
elektroniskās uzraudzības ieviešanas datuma atlikšanu un norāda, ka elektronisko 
uzraudzību ietveroša kriminālsoda izpilde ir valstij finansiāli izdevīga. 
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Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  25 
 
AS „Super FM” iebilst pret likumprojektā „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
likumā” ietverto normu, atbilstoši kurai vairākām krieviski raidošām raidstacijām būs pilnīgi 
jāpāriet uz raidīšanu latviešu valodā, un norāda, ka nepieciešams izstrādāt tādus grozījumus 
minētajā likumā, lai ar Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu starpniecību sabiedrība 
netiktu šķelta  un dalīta latviešos un nelatviešos, bet tajā pašā laikā arī būtu liegts Latvijai 
piederošajās frekvencēs popularizēt citu valstu viedokļus, kas ir pretrunā ar Latvijas oficiālo 
iekšējo un ārējo politiku. 
 
Rīgas Aktīvo senioru alianse atbalsta priekšlikumu likumā „Par svētku, atceres un 
atzīmējamām dienām” mainīt 1.oktobrī atzīmējamās dienas nosaukumu, proti, to, ka 
turpmāk būs nevis Starptautiskā veco ļaužu diena, bet Starptautiskā senioru diena. 
 
Latvijas lauku sieviešu apvienība aicina likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām 
dienām” noteikt 15.oktobri par Lauku sieviešu dienu, lai veicinātu līdztiesību, toleranci un 
stabilitāti lauku apvidos. 
 
Biedrības, kas rūpējas par pirts tradīciju saglabāšanu un izkopšanu Latvijā, aicina grozīt 
likumu „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, nosakot septembra otro sestdienu 
par Pirts dienu, lai godinātu pirts pakalpojumu nozari un celtu attiecīgās profesijas 
pārstāvju prestižu sabiedrībā. 
 
Daugavas Vanagu centrālā valde, Latvijas Nacionālo karavīru biedrība, Latvijas Nacionālo 
partizānu apvienība, Latviešu Virsnieku apvienība, Latviešu Strēlnieku apvienība un Aviācijas 
veterānu nodibinājums aicina nevilcināties ar likumprojekta „Par Otrā pasaules kara 
veterāna statusu” pieņemšanu, lai kara veterāniem pierādītu, ka Latvija novērtē viņu 
ieguldījumu valsts labā. 
 
130.Latviešu strēlnieku korpusa un latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrība izsaka 
kritisku viedokli par likumprojektu „Par Otrā pasaules kara veterāna statusu” un norāda, ka 
šāds likums neveicinās sabiedrības vienotību, jo izslēdz iespēju kara veterāna statusu iegūt 
Latvijas ebrejiem, Krievijas latviešiem un 130.Latviešu strēlnieku korpusa karavīriem, kuri 
armijā iesaukti ārpus Latvijas teritorijas. 
 
Aviācijas veterānu nodibinājums aicina precizēt likumprojektā „Par Otrā pasaules kara 
dalībnieku statusu” lietoto terminu „kara dalībnieks”, to aizstājot ar terminu „karavīrs” vai 
„kaujinieks”, kā arī norāda, ka lēmums par politiski represētās personas statusu būtu 
jāpieņem Totalitārisma seku dokumentēšanas centram. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Par Otrā pasaules kara dalībnieku 
statusu”, aicinot noteikt, ka personām, kuras pretendē uz Latvijas kaujinieka statusu, 
jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniegums - anketa, kam jāpievieno 
militārpersonas apliecība, arhīva izziņa vai – gadījumā, ja dokumenti nav saglabājušies, - 
Latvijas Republikas tiesas spriedums par faktu konstatāciju. 
 
Privātpersona aicina izvērtēt, cik pamatots ir likumprojektā „Grozījumi likumā „Par politiski 
represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”” 
noteiktais ierobežojums šā statusa iegūšanai. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

2 

Profesionālās izglītības biedrība iebilst pret likumprojektā „Grozījumi Profesionālās 
izglītības likumā” iekļauto normu, kas paredz veidot profesionālās izglītības iestādē jaunu 
pārvaldes institūciju – konventu, kas veiktu uzraudzības un padomdevēja funkcijas. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Latvijas valsts karoga likumā, atceļot normu, kas 
uzliek par pienākumu svētku dienās obligāti izkārt valsts karogu pie mājas, un 
pamatojumam min situāciju, kādā nonākusi pati kā privātmājas īpašniece, kas pastāvīgi 
dzīvo citur un nespēj nodrošināt šā pienākuma izpildi, bet ir spiesta maksāt administratīvos 
sodus par tā nepildīšanu. 
 

 



 

 4 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

1 

Zemnieku saeima sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Ieroču un speciālo 
līdzekļu aprites likumā” attiecībā uz šāviena trokšņa slāpētāju izmantošanu, medījot ar 
Āfrikas cūku mēri inficētās mežacūkas. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

14 

Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija aicina steidzamības kārtā izskatīt likumprojektu 
„Grozījumi Autopārvadājumu likumā”, norādot, ka šo likumprojektu atbalsta virkne sociālo 
partneru, kā arī uzsverot, ka ar nelegālajiem pārvadājumiem saistītā problēma tiek skatīta 
jau kopš 2009.gada.  
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina atsākt likumprojekta „Grozījumi 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā” izskatīšanu un norāda uz nepieciešamību precizēt 
kārtību, kādā slēdzami līgumi par atkritumu sagatavošanu apglabāšanai. 
 
Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija atkārtoti norāda, ka likumprojekts „Grozījumi 
Publisko iepirkumu likumā” neatbilst direktīvai EK/2007/66 , un aicina izdarīt likumprojektā  
grozījumus, kas nepieciešami, lai tas atbilstu minētajai direktīvai un stiprinātu Iepirkumu 
uzraudzības biroja neatkarību. 
 
Kredītņēmēju nacionālā atbalsta biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Maksātnespējas likumā” attiecībā uz kredītņēmēju aizsardzību. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija neatbalsta 
priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi Maksātnespējas likumā”, kas paredz, ka 
maksātnespējas procesa administratori amata darbībās ir pielīdzināmi valsts amatpersonām, 
un pauž uzskatu, ka šāds lēmums neatbilst tiesību sistēmai un principiem.  
 
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Maksātnespējas likumā”, norāda, ka tad, ja parādniekam nav noteikts maksāšanas 
pienākums, nav nepieciešams regulēt arī iespējamā maksājuma apjomu, un tāpēc aicina 
izslēgt attiecīgo normu no likumprojekta. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Enerģijas dzērienu aprites likumā”, aicinot samazināt paredzēto vecuma 
ierobežojumu no 18 līdz 14 gadiem. 
 
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Enerģijas dzērienu aprites likumā”, norādot, ka ražotāji iebilst pret tā pieņemšanu un 
argumenti par šāda likumprojekta nepieciešamību nav balstīti ne uz vienu zinātnisku 
pētījumu. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 25 
 
Latvijas psihologus pārstāvošās organizācijas sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Psihologu likums”, norādot, ka psiholoģijas nozari vajadzētu nodot nevis Izglītības un 
zinātnes ministrijas, bet Labklājības ministrijas pārraudzībā. 
 
Latvijas Psihologu asociāciju federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Psihologu 
likums” attiecībā uz sertificētam psihologam izvirzāmajām prasībām, psihologu sertifikācijas 
komisijas izveidošanu, apstiprināšanu un psihologu darbības jomām. 
 
Latvijas Profesionālo psihologu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Psihologu 
likums”, piedāvā pārskatāmākus un saprotamākus kritērijus attiecībā uz psihologu 
sertifikāciju, izglītību un darba pieredzi, pievērš uzmanību arī psihologu darbības jomu 
atspoguļojumam un pārejas noteikumiem, turklāt norāda uz nepieciešamību izveidot darba 
grupu, kurā tiktu iekļauti visu psihologu organizāciju un Latvijas Psihologu arodbiedrības 
pārstāvji.  
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Latvijas Psihologu arodbiedrība un Latvijas Psihologu biedrība sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Psihologu likums” attiecībā uz psihologu sertifikāciju un profesionālās 
darbības pārraudzību. 
 
Psiholoģijas virzienu īstenojošo augstskolu profesori atbalsta likumprojekta „Psihologu 
likums” tālāko virzību, norādot, ka ir nepieciešami augsti kvalificēti profesionāļi un 
psihologu profesionālā darbība ir jāsakārto. 
 
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Psihologu likums”, norādot, ka nav pamatota psihologu sertifikācijas ieviešana tikmēr, 
kamēr nav veiktas izmaiņas attiecīgajās mācību programmās. 
 
Latvijas Psihologu arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Psihologu likums” un 
norāda, ka piespiedu sertifikācija un pārāk stingru prasību izvirzīšana kaitēs psiholoģijas 
nozarei, jo daudzi psihologi finanšu līdzekļu trūkuma dēļ būs spiesti pārkvalificēties. 
 
Daugavpils pilsētas Izglītības psihologu metodiskā apvienība neatbalsta likumprojektā 
„Psihologu likums” iekļauto normu, kas paredz psihologu sertifikāciju noteiktām darbības 
jomām, un norāda: ja šāda norma tiks pieņemta, tad valsts iestādēs strādājošo psihologu 
sertifikācijas procedūru vajadzēs finansēt no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī norāda, ka 
psihologam ir jāsaņem psihologa-pārrauga apliecinājums par pārraudzības īstenošanu vismaz 
40 stundu apjomā grupas, nevis individuālā formā. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija aicina neatbalstīt likumprojektā „Grozījumi likumā „Par 
tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” iekļauto normu 
par cigarešu tirdzniecību personām no 21 gada vecuma, bet atjaunot līdz šim pastāvošos 
tirdzniecības ierobežojumus attiecībā uz visām riskanto preču grupā ietilpstošajām precēm 
un personām no 18 gadu vecuma. Tāpat asociācija aicina neatbalstīt priekšlikumu par to, ka 
elektroniskā cigarete ir ierīce, kas domāta nikotīnu saturošu tvaiku ieelpošanai, un tāpēc uz 
to jāattiecina jau spēkā esošie dūmu cigarešu aprites ierobežojumi. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība neiebilst pret likumprojekta 
„Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības 
nodrošināšanā iesaistītā personāla izdienas pensijas likums” tālāku virzību. 
 
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība lūdz izskatīt un pieņemt likumprojektu „Par 
1991.gada barikāžu dalībnieku sociālajām garantijām”. 
 
Cēsu Invalīdu biedrība sniedz priekšlikumus invalīdu nevalstisko organizāciju atbalstīšanai, 
norāda uz nepieciešamību atsākt piemaksu palielināšanu par stāža gadiem, neaplikt ar 
nodokli piemaksas pie pensijām, kā arī nodrošināt ar valsts finansējumu invalīdu nevalstiskās 
organizācijas. 
 
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 saņemts 1 
privātpersonas iesniegums uz e-pasta adresi info@saeima.lv) 
 
II. Viedokļi  
 

60 

Par Saeimas darbu  
 

4 

Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Saeimas deputātiem piešķirtajām transporta un 
īres izdevumu kompensācijām un pauž uzskatu, ka tās vajadzētu atcelt. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, frakcijas 
„Vienotība” un Reformu partijas frakcijas deputātu atturēšanos Saeimas sēdē balsot par 
likumprojekta „Grozījumi Imigrācijas likumā” nodošanu izskatīšanai Saeimas komisijām. 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

14 

Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem 
Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”, norādot uz nepieciešamību par 
maksimālo termiņu medicīnisko dokumentu glabāšanai ārstniecības iestādē noteikt 20, nevis 
75 gadus. 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija izsaka viedokli par radiostacijai „Pieci.lv” piešķirto 
finansējumu 2014. - 2017.gadam un pauž uzskatu, ka, spriežot pēc koncepcijas un 
reitingiem, projekts nav sasniedzis plānoto auditoriju, proti, 100 000 jauniešu vecumā no 15 
līdz 30 gadiem. 
 
Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija vērš uzmanību uz plaušu slimnieku 
aprūpes problēmām, norādot, ka finansiālu apsvērumu un atbildīgo institūciju attieksmes 
dēļ nav iespējams savlaicīgi sniegt palīdzību šiem slimniekiem. 
 
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība dara zināmu, ka cietumu darbiniekiem trūkst 
mēbeļu, un aicina Valsts ieņēmumu dienesta mēbeles, kuras paredzēts mest ārā, nodot 
cietumiem. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvu iesniegumu „Par bankas „Citadele” pārdošanas 
pārtraukšanu””, kurā aicina Saeimu uzdot Ministru kabinetam pārtraukt valstij piederošo 
bankas „Citadele” akciju pārdošanas procesu un informēt sabiedrību par reālajiem bankas 
akciju pārdošanas nosacījumiem. (10 330 paraksti)  
 
Privātpersona aicina izvērtēt Latvijas Drošības policijas spēju pildīt savus pienākumus un 
atbilstoši reaģēt uz valsts drošībai būtiskiem jautājumiem, kā piemēru minot ziedojumu 
vākšanu Austrumukrainas teroristu atbalstam.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par rezultātiem, ar kādiem noslēdzies Tiesu administrācijas 
izsludinātais atklātais konkurss uz rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata vietām, un norāda, 
ka tie ir prettiesiski. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanu un aicina izvērtēt Rīgas 
domes priekšsēdētāja N.Ušakova atbildību par šo traģēdiju. 
 
Privātpersona norāda, ka valdība nesniedz pietiekamu atbalstu daudzbērnu ģimenēm un 
konkrēta šāda ģimene spiesta dzīvot nabadzīgos apstākļos, jo dzīvokļu rindā tiks uzņemta 
tikai pēc vairākiem gadiem. 
 

 

Par situāciju valstī 13 
 
Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija iebilst pret elektroniskas vēlēšanu sistēmas izveidi 
Latvijā, norādot, ka tehnoloģiski nav iespējams vienlaikus izpildīt divus nosacījumus - 
nodrošināt gan drošu, gan aizklātu balsošanu, un aicina attīstīt un ieviest tādus e-vēlēšanu 
principus, kas ietvertu arī citādu balsošanas procesu elektronizācijas iespējas. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija aicina politiskās partijas iekļaut savās darbības 
programmās un kopā ar asociāciju izstrādāt preses izdevējiem paredzētu ilgtermiņa valsts 
atbalsta programmu, lai nosargātu preses brīvību, kā arī norāda uz nepieciešamību veicināt 
preses attīstību, konkurētspēju un sabalansētu mediju telpas attīstību. 
 
Latvijas lauku sieviešu apvienība izsaka viedokli par dzimumu līdztiesības principa 
integrēšanu izglītības sistēmā, ierosinot mērķtiecīgi sagatavot bērnus un jauniešus ģimenes 
dzīvei un nodrošināt dzimumaudzināšanu. 
 
Invalīdu tiesību aizsardzības centrs norāda uz invalīdu skaita pieaugumu un medikamentu 
iegādei nepieciešamā finansējuma nepietiekamību, aicina palielināt finansējumu 
endoprotezēšanas operācijām, tehnisko palīglīdzekļu iegādei un veselības aprūpei kopumā. 
 
Rīgas namīpašnieku biedrība izsaka viedokli par namīpašnieku un īrnieku problēmām saistībā 
ar dzīvojamo māju siltināšanai paredzētā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma 
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pieejamību, par AS „Latvijas Gāze” monopolstāvokli un gāzes parādu piedzīšanu nevis no 
parādniekiem īrniekiem, bet no nekustamo īpašumu īpašniekiem, par ēkām un būvēm 
uzliekamā nekustamā īpašuma nodokļa likmi un par gauso tiesvedību civillietās. 
 
Latvijas Pensionāru federācija iebilst pret sociālās apdrošināšanas līdzekļu izmantošanu 
veselības aprūpes jautājumu risināšanai.  
 
Biedrība „Grupa A” atkārtoti aicina apturēt Latvijas zemes īpašumu izpārdošanu 
ārzemniekiem, kuri tādējādi tiek pie termiņuzturēšanās atļaujām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par zemes nodokli represētajām personām un pauž uzskatu, ka 
nav taisnīgi visiem represētajiem nepiemērot zemes īpašuma nodokļa atlaidi piecus gadus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par pensiju sistēmu un sociālo nodrošinājumu regulējošo 
likumu nepilnībām. 
 
Privātpersona aicina apturēt jaunā pedagogu darba samaksas modeļa aprobāciju un 
ieviešanu. 
 
Ieslodzītais izsaka kritisku viedokli par bankas „Citadele” pārdošanu, norādot, ka pārdošanas 
cena ir pārāk zema. 
 
Citi viedokļi 

 
 
 

33 

 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par Krievijas agresiju Ukrainā, kā arī Gruzijas, 
Moldovas un Ukrainas teritoriju anektēšanu, pārkāpjot starptautisko tiesību normas. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Eiropas Parlamenta deputātes T.Ždanokas 
izteikumiem, proti, Latgales pielīdzināšanu Krimai. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par tehnisko mācību priekšmetu mācību grāmatu 
tulkojumiem latviešu valodā, jo uzskata, ka tulkojumi satura ziņā ir zemākā līmenī nekā 
oriģināli. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par situāciju Ķengaraga un Ziepniekkalna tirgos, kur 
lielākoties tiek tirgoti apģērbi, bet ierobežotas iespējas sīktirgotājiem pārdot savās 
saimniecībās izaudzēto un saražoto produkciju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka nepieciešams likvidēt autostāvvietas pie Saktas 
ziedu tirdziņa, lai tā apmeklētāji justos ērtāk. 
 
Privātpersona ziņo, ka partija „Saskaņa” nodarbojas ar slēptu priekšvēlēšanu aģitāciju, un 
apgalvo, ka var to pierādīt ar savā rīcībā esošajām līgumu kopijām. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” 
sadarbību ar Kremļa partiju „Vienotā Krievija”. 

 

  
III. Sūdzības 
 

52 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

27 

AS „Norvik Banka” sūdzas par Tieslietu ministrijas darbu saistībā ar iesniegumu, kurā 
ierosināta Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesneses V.Gailītes atcelšana no amata. 
 
Latviešu vēlētāju biedrība sūdzas par Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres I.Pētersones-
Godmanes vadītās darba grupas darbu. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālā 
nodaļa atņēmusi sociālo pabalstu. 
 
Privātpersona sūdzas par Tukuma novada domi, kas tai nav piešķīrusi Eiropas Savienības 
pabalstu kā politiski represētai personai. 
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Privātpersona sūdzas par iespējamām nelikumīgām darbībām Ogres novada domē saistībā ar 
pazudušām naudas kompensācijām un tiesas lēmumu nepildīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Ventspils novada domi saistībā ar atteikumu piešķirt pabalstu. 
 
Biedrība „RODINA” sūdzas par Drošības policiju saistībā ar aizliegumu rīkot 9.maija gājienu 
pa Akmens tiltu un kriminālprocesa ierosināšanu pret gājiena dalībniekiem. 
 
Privātpersonas sūdzas par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ķengaraga iecirkni 
saistībā ar to, kā tiek izskatīta lieta par iespējamu dokumentu viltošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirkņa 
inspektoru A.Sauskāju, kas nevēlas uzsākt kriminālprocesu pēc vairākkārt iesniegtām 
sūdzībām par nelikumīgām darbībām saistībā ar īrnieku izlikšanu no dzīvojamām telpām. 
 
Privātpersonas sūdzas par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, Valsts policijas un tiesu 
izpildītāju R.Veinberga un A.Rušiņa prettiesiskajām darbībām, piespiedu kārtā izliekot 
īrniekus no dzīvokļa par parādiem, kurus tie nav radījuši. 
 
Privātpersona sūdzas par Ceļu policijas darbinieka S.Lisova  pārkāpumiem, kas pieļauti, 
sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu. 
 
Ieslodzītie sūdzas par nepietiekamu medicīniskās palīdzības sniegšanu Valsts policijas 
pārvaldē Rīgā un VAS „Latvijas Pasts” darbību, norādot, ka no ieslodzījuma vietām sūtītās 
vēstules bieži tiek pazaudētas. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība sūdzas par to, ka tiesas ignorē valdības rīkojumu 
un tiesas sēdes rīko brīvdienās. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar SIA „DELFĪNS 
PARTNERI” maksātnespējas procesu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesas lēmumu, ar kuru tā izlikta no dzīvokļa bez citas dzīvojamās 
platības ierādīšanas. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu, jo nav saņēmusi vērtējumu par 
Kurzemes apgabaltiesas tiesneses R.Vīvas rīcību  - liegšanu aizstāvēties pirmās instances 
tiesā izskatāmajā civillietā, kas ierosināta pēc SIA „Kuldīgas RPB” prasības par zaudējumu 
piedziņu. 
 
Privātpersonas sūdzas par Rīgas rajona prokuroru darbu kriminālprocesā un Madonas tiesas 
darbu saistībā ar autoavāriju ierosinātas lietas izskatīšanā. 
 

 

Citas sūdzības 
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Dzīvokļu īpašnieku biedrība sūdzas par namu apsaimniekotāja „Namīpašums 2000” 
negodprātīgu rīcību, privatizācijas likuma normu neievērošanu un pauž vēlmi mainīt 
apsaimniekotāju. 
 
Privātpersona sūdzas par mājas pārvaldnieku SIA „Enerģētiķis 33”, jo no dzīvokļu 
īpašniekiem saņemtie maksājumi par siltumenerģiju nav nodoti SIA „Salaspils siltums” un 
rezultātā parāds tiek piedzīts no viņiem.  
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Ainažu 23 un 25” valdes locekļa Baltkrievijas pilsoņa 
A.Paškeviča iespējamām nelikumīgām darbībām daudzdzīvokļu māju kompleksā „Sun 
RePublic” Saulkrastos, Ainažu ielā 23/25. 
 
Privātpersona sūdzas par namīpašnieku - Izraēlas pilsoņu prettiesisku rīcību, proti, īrnieku 
atstāšanu bez dzīvojamās platības. 
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Privātpersona sūdzas par „Radio Ventspils”, kura raidītās divas programmas neatbilst 
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegtās licences noteikumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Jelgavas autobusu parka autobusu vadītāju rupjo attieksmi pret 
personu ar invaliditāti. 
 
Privātpersonas sūdzas par dzīves apstākļiem, finanšu nepietiekamību, norādot, ka 
maksājumi par dzīvokli denacionalizētā mājā krietni pārsniedz pensiju, par invalīdu 
sarežģīto situāciju un īpašu uzmanību vērš uz invalīdu asistentu trūkumu un nesakārtoto 
sliežu pāreju Jūrmalā, Upes ielā. 
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