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    kolektīvie            2 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 238 
Viedokļi 87 
Sūdzības 184 
Informācijas pieprasījumi 17 
Dažādi iesniegumi 80 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 161 
Pa pastu 338 
Pa e-pastu info@saeima.lv 102 
Pa faksu 1 
No portāla www.latvija.lv 4 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 54 
Saeimas Prezidijs 1 
Deputāti 1406 
Frakcijas 61 
Komisijas 89 
Struktūrvienības 26 
  
Valoda  
Latviešu valoda 594 
Svešvalodas 12 
  
Sagatavotas atbildes 128 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  14 
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Tematika 

 
Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

 
I. Likumdošanas priekšlikumi 238 
  
Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

137 

Latvijas Raidorganizāciju asociācija aicina 2015.gada budžetā rast finansējumu 
sabiedriskajam pasūtījumam komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos 600 000 eiro 
apmērā. 
 
Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome lūdz piešķirt finansējumu 87 648 eiro 
apmērā studijas izveidei, tehniskajam nodrošinājumam un žurnālistu personāla izmaksu 
segšanai jaunās politikas iniciatīvas „Latgales reģionālās studijas izveide un darbības 
nodrošināšana” ietvaros. 
 
Hepatīta biedrība aicina aktualizēt jautājumu par C hepatīta ārstēšanai nepieciešamās 
medikamentu kompensācijas apmēra palielināšanu un atbalstīt 2015.gada budžeta projektu 
ar tajā iekļauto 100 procentu valsts atbalstu C hepatīta slimnieku ārstēšanai. 
 
Latvijas Paralimpiskā komiteja lūdz rast iespēju piešķirt tai finansējumu no apakšgrupai 
„Augstas klases sasniegumu sports” paredzētā finansējuma 2015.gadam. 
 
Biedrība „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” aicina finansiāli 
atbalstīt tās dalību Eiropas līmeņa tīklos un tās administratīvās kapacitātes stiprināšanu. 
 
Biedrība „Rīgas aktīvo senioru alianse” lūdz rast iespēju piešķirt finansējumu sociālajai 
sfērai, lai veicinātu sociālo dialogu sabiedrībā, kā arī paredzēt finansējumu 84 000 eiro 
apmērā Sociālo kompetenču centra izveidei, kas darbotos kā  Eiropas Savienības sociālā 
dialoga risinātāju, valsts, institūciju, pašvaldību un indivīdu sadarbības koordinators. 
 
Latvijas Motosporta federācija lūdz rast finansējumu 65 000 eiro apmērā pasaules 
čempionāta spīdvejā „Race-OFF” organizēšanai. 
 
Etniskās kultūras centrs „Suiti” lūdz rast finansējumu 20 000 eiro apmērā suitu kultūras 
mantojuma saglabāšanai un attīstības pasākumu nodrošināšanai. 
 
Biedrība „Romu kultūras centrs” lūdz piešķirt finansējumu Romu kultūras centra un Romu 
vēstures un mākslas muzeja  uzturēšanai. 
 
Biedrība „Līvu savienība” lūdz piešķirt finansējumu 2000 eiro apmērā lībiešu izcelsmes 
bērnu un jauniešu nometnei „Mierlinkizt-2015” un 3000 eiro apmērā Lībiešu svētkiem 
Mazirbē 2015.gada 1.augustā, lai uzturētu spēkā lībiskuma tradīciju Latvijas sabiedrībā, kā 
arī popularizētu lībiešu tautas kultūrvēsturiskās vērtības un lībiešu valodu. 
 
Politiski represēto klubs „Rēta” sniedz priekšlikumus 2015.gada valsts budžetam un aicina 
valsts aizsardzībai paredzēt 1,3 procentus no iekšzemes kopprodukta, lai 2018.gadā 
finansējums sasniegtu 2 procentus no iekšzemes kopprodukta, kā arī izveidot zemessargu 
vienības dažādās Latvijas pilsētās. 
 
Biedrība „Latgales Saeima” un latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība „Dzintars” 
pauž atbalstu finansējuma piešķiršanai VSIA „Latvijas Radio” studijas izveidei Latgalē, lai 
tādējādi tiktu veicināta un padziļināta Latgales ekonomisko un sociālo jautājumu risināšana. 
 
SIA „Renda” izsaka viedokli par likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” 
pieņemšanu, aicinot tajā paredzēt izdevumus kompensācijām par īpaši aizsargājamu 
nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem. 
 
Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par autoceļiem”” Latvijas ceļu infrastruktūras sakārtošanai un uzturēšanai ilgtermiņā un 

 



 

 3 

pauž uzskatu, ka šos grozījumus iespējams izskatīt vienlaikus ar 2015.gada valsts budžetu. 
Vidzemes uzņēmēju reģionālā padome sniedz priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi 
likumā „Par nodokļiem un nodevām””, norāda, ka pants, kas komersantam uzliek papildu 
atbildību par nodokļu samaksas pienākuma izpildi, ir vērtējams kā nesamērīgs, un lūdz 
attiecīgo pantu no likumprojekta svītrot. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” attiecībā uz formulējumu „ģimenes locekļi”, kurus 
privātie pensiju fondi savas darbības ietvaros nespēj identificēt. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija iebilst pret grozījumiem likumos „Par nodokļiem un 
nodevām” un „Par Valsts ieņēmumu dienestu”, kuri nosaka komercsabiedrības valdes 
locekļa personisko atbildību par kapitālsabiedrības neveiktajiem nodokļu maksājumiem, un 
norāda, ka ir nepieciešams īstenot stingrākus pasākumus cīņā pret izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Darba devēju konfederācija aicina 
atbalstīt likumprojektā „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” ietverto normu, 
kas uzliek komersantam papildu atbildību par nodokļu samaksas pienākuma izpildi. 
 
Latvijas Nodokļu maksātāju tiesību asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, norādot uz nepieciešamību papildināt 
likumprojektu ar jaunu nodaļu par juridisko personu nokavēto nodokļu maksājumu 
atlīdzināšanu. 
 
Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
likumā „Par nodokļiem un nodevām””, norādot, ka fiziskās personas, kuras veikušas 
attiecīgus kredīta maksājumus, no deklarēšanas pienākuma būtu jāatbrīvo, lai lieki 
neapgrūtinātu nodokļu maksātājus – fiziskās personas. 
 
SIA „Artilērijas 22” izsaka viedokli par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
grozījumiem, kuri noteic, ka, veicot saimniecisko darbību, kas saistīta ar īpašumā esošo 
dzīvojamo telpu izīrēšanu, komersantiem ir jāmaksā būtiski lielāks nekustamā īpašuma 
nodoklis nekā fiziskajām personām, un pauž uzskatu, ka šie grozījumi diskriminē tās 
personas, kuras izveidojušas komercsabiedrību, salīdzinājumā ar fiziskajām personām. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu „Uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likums”, kas ierobežo uzņēmumu iespēju attiecināt uz savām 
saimnieciskās darbības izmaksām procentu maksājumus par aizdevumiem, kurus izsniegušas 
personas, kas nav kredītiestādes, un norāda, ka tādējādi tiek padarīta neizdevīga uzņēmumu 
savstarpējā kreditēšana, kā arī bremzēta privāto finansēšanas kompāniju izaugsme. 
 
Zemnieku saeima, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija un Degvielas tirgotāju un ražotāju 
savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli””, 
norādot, ka grozījumi, kas paredz iezīmēt (marķēt) no akcīzes nodokļa atbrīvoto 
dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota no rapšu sēklu eļļas 
iegūta biodīzeļdegviela un kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai un 
lauksaimniecības zemes apstrādei, likumprojekta pieņemšanas gadījumā radīs papildu 
izdevumus gan lauksaimniekiem, gan degvielas tirgotājiem. 
 
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija izsaka viedokli par alkoholisko dzērienu akcīzes 
nodokļa likmju izmaiņām un aicina tās ieviest, sākot ar 2015.gada 1.aprīli. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu par pievienotās vērtības nodokļa likmes 
samazināšanu apkurei. To parakstījuši 10 376 cilvēki. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli, ka mazajiem uzņēmumiem pienākas 
kompensācija par minimālās algas paaugstināšanu, un ierosina noteikt mikrouzņēmumiem un 
mazajiem uzņēmumiem atlaidi attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā” attiecībā uz normām par 
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apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka tiesībām izpaust informāciju par klientu un 
trešo personu tiesībām izvēlēties citu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai pielīdzināmu 
garantiju. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumu likumprojekta „Grozījumi Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” pantam par 
mēnešalgām, iesakot, ka mēneša vidējā darba samaksa būtu noapaļojama pilnos eiro, 
piemērojot attiecīgu koeficientu. 
 
Privātpersona norāda, ka nepieciešams izdarīt tādus grozījumus Noguldījumu garantiju 
likumā, kuri paredzētu izmaksas vai kompensācijas par noguldījumiem bankās. 
 
Juridiskie jautājumi  10 
 
Latvijas Audžuģimeņu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Civillikumā” 
attiecībā uz bērnu aizbildnības institūta izmaiņām un norāda, ka paredzētie grozījumi 
nesasniedz likuma mērķi, jo nevis uzlabo bez vecāku aprūpes palikušo bērnu stāvokli, bet, 
tieši pretēji, rada bērnu interešu apdraudējumu. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Administratīvo 
pārkāpumu procesa likums”, aicinot precizēt pantus par informācijas pieejamību attiecībā 
uz personu, kura ziņo par administratīvo pārkāpumu, lēmumu par cietušā statusa 
piešķiršanu, atteikumu piešķirt cietušā statusu, administratīvā pārkāpuma vietas apskati, 
ekspertīzi un administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas procesu, kā arī paredzēt 
pašvaldībām tiesības lemt par nolēmuma nodošanu vai nenodošanu piespiedu izpildei, ja 
persona labprātīgi samaksājusi sodu, kura apmērs nepārsniedz 70 eiro. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Satversmes grozījumiem sakarā ar tautas vēlētu Valsts 
prezidentu. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Biedrība „Asociācija Ģimene” izsaka priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā”, norādot, ka politikas plānošanas dokumentos tiek paredzēti pasākumi, 
kas grauj bērnu un jauniešu tikumību, cilvēka ķermeņa kā vērtības izpratni, un aicina domāt 
par bērnu sagatavošanu ģimenes dzīvei un dzimumaudzināšanu. 
 
Latvijas Lauku sieviešu apvienība sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā „Par svētku, 
atceres un atzīmējamām dienām”, aicinot 15.oktobri noteikt par Lauku sieviešu dienu, lai 
veicinātu līdztiesību, toleranci un apliecinātu cieņu pret lauku sievietēm. 
 
Konstantinopoles patriarhāta jurisdikcijā esošā vēsturiskā Latvijas Autonomā baznīca izsaka 
viedokli par priekšlikumu 7.janvāri noteikt par brīvdienu un norāda, ka mazas valsts 
garīgajai saskaņai, vienotībai un stiprumam ir svarīgi Ziemassvētkus svinēt 25.decembrī. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par grozījumiem likumā „Par svētku, atceres un svinamajām 
dienām” un aicina neatbalstīt pareizticīgo Ziemassvētku dienas noteikšanu par svētku dienu. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”, aicinot papildināt to mācību iestāžu sarakstu, 
kuras darbojas minētā likuma pakļautībā, un iekļaut tajā arī profesionālās tālākizglītības 
iestādes, lai novērstu nepilnības attiecībā pret citām juridisko personu un privātpersonu 
dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm. 
 
CLSF Latvijas Cilvēktiesību komiteja izsaka viedokli par likumprojektiem „Grozījumi Patentu 
likumā” un „Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums”, norādot uz 
ierobežotajām nepilsoņu iespējām ieņemt dažus likumā norādītos amatus un lūdzot 
pārvērtēt nepilsoņu tiesību apjomu un izslēgt minētos tiesību ierobežojumus no abiem 
likumprojektiem. 
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Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Drošības nozares kompāniju asociācija aicina atbalstīt grozījumus Apsardzes darbības likumā 
un nākamā gada budžetā paredzēt finansējumu apsardzes nozares komersantu licencēšanai, 
jo tādējādi tiktu papildināti valsts budžeta ieņēmumi. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija atbalsta likumprojektu „Grozījumi Imigrācijas likumā” un 
norāda, ka tajā ietvertais regulējums ir pietiekams, lai novērstu ar ārzemniekiem, kā arī 
Krievijas Federācijas pilsoņiem saistīto nacionālās drošības apdraudējumu. 
 
Privātpersona no Krievijas izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Imigrācijas likumā” 
un norāda, ka, apturot termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas pilsoņiem, tiks radīti 
zaudējumi investoriem, kas jau ir ieguldījuši finansējumu nekustamā īpašumā celtniecībā. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā”, aicinot izslēgt pantu, kas paredz, ka tad, ja 
lēmumā par publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis 
sekmīgs, institūcija (amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu 
atsavināšanas veidu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Vietējo pašvaldību 
referendumu likums” un norāda, ka kategoriski iebilst pret normu, kas paredz iespēju rīkot 
referendumu par novada vai republikas pilsētas teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu.  
 
Latvijas Īrnieku apvienība nosūta izskatīšanai likumprojektu „Par denacionalizēto māju 
īrnieku statusu” un aicina to virzīt izskatīšanai Saeimā, lai mazinātu sociālo spriedzi un 
radītu priekšnoteikumus denacionalizēto māju īrnieku problēmas civilizētai risināšanai. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija pauž atbalstu Valsts kancelejas virzītā likumprojekta 
„Valsts dienesta likums” izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā”, 
aicinot pilnvarot kādu valsts iestādi likumīgi aizstāvēt kooperatīvu biedru intereses pret 
kooperatīvu vadības pieļautiem likumpārkāpumiem, kā arī noteikt, ka kooperatīvu sapulcēm 
jābūt atklātām un kooperatīvu biedriem jābūt informētiem par kooperatīva vadības darbu. 
 
Privātpersona iesniedz priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta iekārtas likumā, lai 
veicinātu sabiedrības pārstāvju plašāku iesaistīšanos valdības veidošanā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” normām attiecībā uz piespiedu zemes nomu un norāda, ka likumu 
nepieciešams grozīt, lai samazinātu spekulācijas un krāpnieciskas darbības nolūkā iekasēt 
piespiedu nomas maksu. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 49 
 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā”, aicinot precizēt pasažieru neregulāro pārvadājumu definīciju un 
paredzēt, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veicami iekšzemes pasažieru 
neregulārie pārvadājumi, iekšzemes speciālie regulārie pārvadājumi, kā arī veicama šo 
pakalpojumu apmaksa. 
 
SIA „Navistar”, SIA „S.Motors”, SIA „Blands” aicina neatbalstīt likumprojektu „Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā”, kas vērsts uz neregulāro pārvadātāju un klientu tiesību 
ierobežošanu, nevienlīdzīgas konkurences radīšanu un Eiropas Savienības normatīvo aktu 
pārkāpšanu. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Negodīgas 
mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums”, norādot, ka likums jāattiecina vienlīdzīgi 
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uz visiem tirgus dalībniekiem, ražotājiem, piegādātājiem un mazumtirgotājiem. 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Negodīgas 
mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums”, aicina izvērtēt pantus par apmaksas 
termiņiem, atlaižu politiku, akciju un atlaižu piemērošanu, preču atdošanu atpakaļ, 
izskaidro iespējamās sekas, kā arī iesaka paplašināt likumprojekta tvērumu, lai tas tiktu 
attiecināts ne tikai uz mazumtirgotājiem, bet arī vairumtirgotājiem. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera neatbalsta likumprojekta „Grozījums 
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” tālāko virzību, norādot, ka tas ir vērsts uz 
pakalpojumu cenu regulēšanu brīvā tirgus apstākļos un ir ne tikai nepamatots, bet arī 
pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un ietekmēs gan patērētāju kreditēšanas nozari, 
gan tos pakalpojumu sniedzējus, kuri piedāvā tirgū savas preces un pakalpojumus bez 
procentiem vai par zemākiem procentiem. 
 
Būvmateriālu ražotāju asociācija un SIA „Cemex” pauž atbalstu likumprojektam „Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā”, norādot, ka energoietilpīgo uzņēmumu obligātās iepirkuma 
komponentes maksājuma samazināšanas rezultātā palielināsies saražotās preces pārdošanas 
apjoms un tādējādi tiks radītas labākas pozīcijas eksporta tirgus apgūšanai un piesaistītas 
papildu investīcijas Latvijā īstenojamiem projektiem. 
 
Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” attiecībā uz nekustamā īpašuma 
definējumu, termina „pakalpojumu sniegšanas teorija” definējumu un valdījuma 
definējumu, kā arī aicina vienādot likumprojektā lietoto terminoloģiju. 
 
Biedrība „Zemnieku saeima” izsaka viedokli par grozījumiem Meža likumā, aicinot atlikt to 
stāšanos spēkā līdz 2025.gada 1.janvārim, lai ļautu veiksmīgi atgūt atpakaļ 
lauksaimnieciskajā ražošanā aizaugušās lauksaimniecības zemes platības. 
 
Latvijas lauksaimnieki izsaka viedokli par pieņemtajiem grozījumiem Meža likumā, kas 
stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī, un pauž uzskatu, ka lauksaimniecības zemes apkrūmošana 
kaitēs Latvijas attīstībai, ņemot vērā iespējas apkrūmotos zemes gabalus izmantot 
ražošanai. 
 
Latvijas Aitu audzētāju asociācija un Gaļas liellopu audzētāju biedrība izsaka viedokli par 
grozījumiem Meža likumā, norādot, ka meža zemes īpatsvars Latvijas teritorijā pārsniedz 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, un paužot uzskatu, ka pašreizējā likuma 
redakcija tieši ietekmēs aizaugušo lauksaimniecības zemes gabalu atgūšanu ražošanā. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” un aicina precizēt regulējumu par 
atkritumu sagatavošanu apglabāšanai. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””, 
norādot, ka nevajadzētu ierobežot valsts institūciju un pašvaldību tiesības rīkoties ar savu 
mantu. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu par kažokzvēru aizsardzību Latvijā, kuru 
parakstījušas 11 139 personas. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 20 
 
Latvijas Jaunatnes padome izsaka viedokli par likumprojektu „Brīvprātīgā darba likums”, 
norādot, ka jaunatnes organizācijas to atbalstīs, tomēr pašreizējā redakcija liegs 
brīvprātīgajā darbā iesaistīties skolēniem un studentiem tieši tajā vecumā, kad visintensīvāk 
veidojas personas vērtīborientācija. 
 
Biedrība „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” pauž atbalstu priekšlikumam par patērētās 
elektroenerģijas apmaksas atvieglojumu saraksta papildināšanu attiecībā uz trūcīgām, 
maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm un uzskata, ka ir jāpalielina veselības aprūpes 
finansējums invalīdiem, kā arī jāsamazina pacientu līdzmaksājumi. 
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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 
17 privātpersonu iesniegumi uz e-pasta adresi info@saeima.lv) 
 
Citi jautājumi 
 
Latviešu skolotāju savienība izsaka viedokli par mūsdienu jaunatnes patriotisko audzināšanu 
un ierosina 11.novembri pasludināt par brīvdienu, kā arī no 2015.gada ieviest obligāto 
militāro dienestu sievietēm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

II. Viedokļi  
 

87 

Par Saeimas darbu  21 
 
Privātpersonas izsaka atbalstu Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas 
izveidei un izsaka viedokli par komisijas priekšsēdētāja amata kandidātiem. (17 iesniegumi) 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par deputātu V.Spolīti (VIENOTĪBA) saistībā ar automašīnas 
vadīšanu alkohola reibumā. (3 iesniegumi) 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka ideja par vēstures politikas apakškomisijas 
dibināšanu Saeimā tika noraidīta, un norāda, ka nacionālā pašapziņa ir jāstiprina. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

11 

Latvijas Sarkanais Krusts aicina rast risinājumu nacionalizēto īpašumu atgūšanai un lūdz 
izvērtēt iespējas valdības rīcības plānā paredzēt dialoga turpināšanu ar Latvijas Sarkano 
Krustu. 
 
Latviešu biedrība izsaka viedokli par valdības deklarāciju, norāda, ka tajā nav pausta 
lojalitāte Latvijas pamatiedzīvotāju tiesībām, kā arī aicina apturēt Bankas Citadele 
pārdošanu ārvalstu rezidentiem. 
 
SIA „Kunturi” izsaka viedokli par zaudējumu kompensāciju izmaksas principiem un pret 
Āfrikas cūku mēri vērsto drošības pasākumu tiesisko regulējumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumiem 
„Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” attiecībā uz aptieku izvietojuma atkarību 
no attāluma un iedzīvotāju skaita. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, kas pieļāva 
bezatbildīgu kreditēšanu, it īpaši pirms 2008.gada, un pauž uzskatu, ka līdzatbildīgi ir gan 
kredītņēmēji, gan kredītiestādes, kurām vajadzēja paredzēt ekonomisko krīzi. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par plānoto Valmieras pilsētas robežu grozīšanu, Beverīnas 
novada un Vidzemes industriālā parka izveides pamatotību. 
 

 

Par situāciju valstī 
 

29 

Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par to, ka pēc piedzīvotās Zolitūdes traģēdijas 
nepieciešams izstrādāt video formātā vadlīnijas pārdevēja, kasiera, zāles darbinieka un citu 
līdzīgu profesiju pārstāvju uzvedībai ārkārtas situācijās, lai minēto profesiju pārstāvju darba 
vide kļūtu drošāka. 
 
Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija sniedz informāciju par nebanku kreditēšanas 
nozares rādītājiem, norādot uz nepieciešamību ieviest papildu regulējumu, lai apturētu 
maksājumu kavētāju skaita pieaugumu. 
 

 

mailto:info@saeima.lv
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Biedrība „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” aicina attiecībā uz patērēto elektroenerģiju 
piešķiramo atvieglojumu saņēmēju sarakstu papildināt ar ģimenēm, kurās ir cilvēki ar 
invaliditāti vai aizgādnībā esošs bērns, kā arī vientuļajiem vecākiem un pensionāriem.  
 
Saldus pilsētas pensionāru biedrība izsaka viedokli par AS „Latvenergo” elektroenerģijas 
tarifu kāpumu, kā arī neapmierinātību ar izlīdzināto maksājumu. 
 
Liepājas Diakonijas centrs izsaka viedokli par izglītības iespējām cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 
 
Biedrība „Bērziņu dārzkopji” izsaka viedokli par sociālā nodrošinājuma problēmām valstī un 
norāda uz to, ka Latvijā konstatējama liela nevienlīdzība starp dažādām sabiedrības 
grupām. 
 
SIA „EcoLife Solutions” izsaka viedokli par situāciju mežrūpniecības nozarē. 
 
Privātpersona pauž viedokli par nekustamā īpašuma privatizācijas kārtību, norādot, ka daļu 
no īpašuma nav izdevies atgūt nesakārtotās likumdošanas sistēmas dēļ. 
 
Privātpersona norāda, ka nepieciešams veicināt jauniešu patriotisko audzināšanu, tādējādi 
saglabājot Latvijas tradīcijas, kā arī zināšanas par valsts vēsturi. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par pensiju sistēmu, maznodrošināto iedzīvotāju dzīves 
apstākļiem, dubulto tarifu mazajām spēkstacijām, elektroenerģijas tirgu. 
 
Citi viedokļi 

 

 
26 

Privātpersona izsaka viedokli par priekšvēlēšanu debatēm, norādot uz nepieciešamību tās 
rīkot pirms visu veidu vēlēšanām, lai vēlētāji varētu iepazīties ar kandidātiem un atbildīgi 
izdarīt savu izvēli. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas Radio 5 – Pieci.lv lietderīgumu, paužot uzskatu, ka 
tam trūkst satura un Latvijas jauniešiem tas nav nepieciešams.  
 
Privātpersona vērš uzmanību uz nepieciešamību saīsināt vilku medību sezonu, lai ilgtermiņā 
nodrošinātu vilku izdzīvošanu Latvijas teritorijā un šīs populācijas saglabāšanu kopumā. 
 
Privātpersona norāda uz nepieciešamību paātrināt Valsts drošības komitejas dokumentu 
izpētes darba gaitu un vēl pieejamos dokumentus publicēt. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka valstij vajadzētu sniegt atbalstu projektam „Rēķini galvā”, 
kas varētu jauniešu vidū popularizēt eksaktās zinātnes. 
 
Privātpersona aicina nodrošināt latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas 
paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par svētku un svinamajām dienām, demokrātiju valstī, etniskā 
un nacionālā tautas gara stiprināšanu, ārrindas zemessarga statusu un iedzīvotāju 
emigrāciju labāka darba meklējumos, kā arī notikumiem Latvijā pēc valsts neatkarības 
atjaunošanas. 

 

  
III. Sūdzības 
 

184 

Par Saeimas darbu  
 

1 

Latvijas Žurnālistu savienības biedrs un preses fotogrāfs sūdzas par deputāta A.Kaimiņa 
(LRA) rīcību pasākuma „Spēlmaņu nakts” laikā. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

18 

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība sūdzas par Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma  
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valsts aģentūras nekompetenci, nespēju nodrošināt Valsts policiju ar jaunu apavu iepirkumu 
un aizliegumu slēgt līgumu ar konkursa uzvarētājiem. 
 
SIA „Lankalni” sūdzas par Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektora M.Samohvalova 
rīcību, kuras dēļ uzņēmums cietis zaudējumu 3 402 686 eiro apmērā, jo iekļauts to 
uzņēmumu sarakstā, kuri atteikušies eksportēt produkciju uz Krievijas Federāciju. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, kuras dēļ radušies 
zaudējumi bijušajam zemes īpašniekam. 
 
Privātpersona sūdzas par Militārās policijas Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbu, 
norādot uz netaisnīgu rīcību, proti, privātpersona atvaļināta par viltotu vidējās izglītības 
dokumentu izmantošanu, lai gan citiem tādu pašu pārkāpumu izdarījušiem karavīriem dota 
iespēja dienēt. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Brīvostas pārvaldi, kas nespēj ogļu pārkraušanas termināļa 
darbu sakārtot tā, lai tas netraucētu Sarkandaugavas iedzīvotājus. 
 
Privātpersona sūdzas par brīvā elektrības tirgus atvēršanu mājsaimniecībām no 2015.gada 
1.janvāra un par nepamatoti augstiem elektroenerģijas tarifiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes un tiesībaizsardzības iestāžu darbu, jo uzskata, ka tās 
neaizstāv iedzīvotāju intereses, ļaujot namīpašniekam nepildīt noslēgtā īres līguma 
nosacījumus. 
 
Neatkarīgais Tiesiskās aizsardzības centrs sūdzas par labas pārvaldības principa neievērošanu 
Pļaviņu novada domē, norādot, ka dome liedz iespēju to apmeklēt noteiktajā darba laikā, 
neizliekot nekādu paziņojumu, bet pusdienas laikā vienkārši aizslēdzot durvis. 
 
Privātpersona sūdzas par Nīcas novada domes amatpersonām un darbiniekiem, pārmetot 
tiem nolaidību, kas izpaužas kā iedzīvotāju pakļaušana antisanitāriem apstākļiem, kā arī 
apsaimniekošanas pienākumu nepildīšana. 
 
Ieslodzītais sūdzas par Liepājas cietuma administrāciju saistībā ar necilvēcīgu rīcību pret 
ieslodzītajiem. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 

 
23 

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese sūdzas par lēmumu pārcelt trīs 
tiesnešus darbam citā tiesā un to vērtē kā tiesnešu neatkarības principa pārkāpumu.  
 
Privātpersona sūdzas par Augstākās tiesas darbu saistībā ar to, ka ir izbeigta krimināllieta 
par naudas izkrāpšanu no nekustamā īpašuma pārdošanas un tādējādi ierobežotas 
privātpersonas tiesības uz taisnīgu, objektīvu un vispusīgu lietas izmeklēšanu.  
 
Privātpersona sūdzas par Dobeles rajona tiesas tiesneses I.Kovaļovas darbu saistībā ar lietas 
apstākļu neņemšanu vērā. 
 
Privātpersona sūdzas par procesa virzītājas I.Driļķes un prokurora V.Džeņeva darbu saistībā 
ar ambulatoras tiesu psihiatriskās ekspertīzes noteikšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rēzeknes rajona prokuratūras darbu saistībā ar izmeklēšanas 
novilcināšanu zādzības lietā un tiesas spriedumu nepildīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu un norāda, ka pēc vairākkārtējiem 
lūgumiem nav saņēmusi informāciju par Rīgas Zemgales iecirknī ierosinātās krimināllietas 
virzību un tajā pieņemtajiem lēmumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesnešu negodprātīgumu saistībā ar to, ka civillietas izskatīšanas 
gaitā parakstu viltošana atzīta par maznozīmīgu apstākli. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu atteikumu ierosināt krimināllietu par 
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grupveida uzbrukumu un laupīšanu. 
Ieslodzītie sūdzas par Administratīvās rajona tiesas lēmumu un tiesībaizsardzības iestāžu 
darbu saistībā ar krimināllietā piespriestā soda apmēru. 
 
Citas sūdzības 

 
142 

Jēkabpils bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Cerību sala” sūdzas par to, ka pirmās grupas 
invalīdam jāatskaitās par asistenta pakalpojumu izmantošanu, un šādu prasību vērtē kā 
diskriminējošu. 
 
SIA „Pie Gerama” sūdzas, ka SIA „Merķeļa 9” nepilda nomas līgumu un tādējādi apdraud 
uzņēmuma saimniecisko darbību. 
 
Privātpersona sūdzas par apsaimniekotāja SIA „Merķeļa 9” rīcību pret mājas iedzīvotājiem - 
draudiem, komunikāciju atslēgšanu un mantu iznešanu no dzīvokļiem. 
 
Privātpersona sūdzas par namīpašnieku SIA „BRU 115” saistībā ar īrnieka tiesību 
pārkāpumiem un norāda, ka namīpašnieks nesūta rēķinus, nerūpējas par koplietošanas 
telpām un neatbild uz telefona zvaniem. 
 
Privātpersona sūdzas, ka SIA „Zemniecība” nepilda īres līgumu. 
 
Privātpersona sūdzas par kažokzvēru audzētāju SIA „Dānija Minka” sakarā ar izbēgušo ūdeļu 
nodarīto kaitējumu saimniecībai. 
 
Privātpersonas sūdzas par zemajiem sociālajiem pabalstiem bāreņiem, vientuļajām mātēm, 
trūcīgajām ģimenēm un invalīdiem, par to, ka lauku apvidos ir grūti nokļūt pie ārsta, ka 
veselības aprūpes iestādēs ir apgrūtināta par valsts apmaksātajām kvotām sniedzamo 
pakalpojumu pieejamība, par nevienlīdzīgo attieksmi pret bērniem, kuri zaudējuši 
apgādnieku. 

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 17 
 
 

V. Dažādi iesniegumi 80 
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