
  

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.janvārim 

 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 489 
    individuālie           365 
    no vairākām privātpersonām              5 
    anonīmie 119 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 42 
Viedokļi 113 
Sūdzības 165 
Informācijas pieprasījumi 34 
Dažādi iesniegumi 135 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 37 
Pa pastu 324 
Pa e-pastu info@saeima.lv 126 
No portāla www.latvija.lv 2 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 63 
Saeimas Prezidijs 3 
Deputāti 1642 
Frakcijas 36 
Komisijas 96 
Struktūrvienības 43 
  
Valoda  
Latviešu valoda 411 
Svešvalodas 78 
  
Sagatavotas atbildes 126 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  12 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

42 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

7 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, norādot, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem 
jānodrošina saviem darbiniekiem vismaz minimālās pensijas, apdrošināšana pret bezdarbu, 
slimības pabalsts un citas garantijas. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Mikrouzņēmumu 
nodokļa likumā”, aicinot nodrošināt, lai 2015.gadā šo grozījumu fiskālā ietekme uz 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem pašvaldību budžetos būtu neitrāla, un 
vajadzības gadījumā piešķirt pašvaldībām īpašu kompensējošu dotāciju no valsts budžeta. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Kredītiestāžu likumā” un aicina kredīta vai noguldījuma līgumā iekļaut procentu 
aprēķināšanas kārtību. 
 
Pasaules brīvo latviešu apvienība izsaka viedokli par atbalstu, kas nepieciešams latviešu 
skolām, kas darbojas ārpus Latvijas, un to skolēniem, kuri vēlas apgūt latviešu valodu, 
literatūru un kultūru, un lūdz izskatīt iespēju piešķirt finansējumu speciālas, diasporas 
bērniem piemērotas programmas izveidei. 
 
Invalīdu tiesību aizsardzības centrs izsaka viedokli par atvieglojumu piešķiršanu invalīdiem, 
aicinot palielināt tehnisko palīglīdzekļu finansējuma bāzi, finansējumu endoprotezēšanas 
operācijām un noteikt atvieglojumus attiecībā uz patērēto elektroenerģiju. 
 
Latvijas Motosporta federācija aicina piešķirt finansējumu pasaules čempionāta spīdvejā 
Latvijas etapa sacensību rīkošanai Daugavpilī. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

9 

4.maija Deklarācijas klubs iebilst pret priekšlikumu par visas tautas vēlēta Valsts prezidenta 
institūta izveidi, norādot, ka nepieciešams turpināt analītisku un argumentētu diskusiju par 
valsts politiskās sistēmas demokrātiskuma un efektivitātes paaugstināšanu un 
nostiprināšanu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera iebilst pret likumprojektu „Administratīvo 
pārkāpumu procesa likums”, vēršot uzmanību uz juridisko personu atbildības nošķiršanu 
gadījumos, kad tās pieļāvušas administratīvus pārkāpumus, un aicinot iestrādāt atbildības 
nošķiršanas kritērijus minētajā likumprojektā, nevis atstāt tos noregulēšanai speciālajos 
likumos. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsaka viedokli par 
likumprojekta „Maksātnespējas likums” pantu, atbilstoši kuram lēmumu par administratora 
sertifikāta darbības izbeigšanu pieņem, ja pēdējo divu administratora sertifikāta darbības 
gadu laikā divas reizes atzīts normatīvo aktu pārkāpums. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus saistībā ar Civilprocesa likuma 
grozījumiem, norādot, ka nav nepieciešams papildināt likumu ar normu, kas liek 
parādniekam bankrota procedūras izbeigšanas pieteikumā norādīt visas saistības, jo šī 
informācija jau ir jānorāda maksātnespējas pieteikumā. 
 
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība „AUSMA” sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, norādot uz nepieciešamību grozīt kadastrālās 
vērtības noteikšanas normas attiecībā uz piespiedu nomas zemi zem daudzdzīvokļu mājām. 
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Privātpersona aicina izslēgt no Civilprocesa likuma daļu par šķīrējtiesu un ierosina izstrādāt 
atsevišķu Šķīrējtiesu likumu, kas paredzētu šķīrējtiesu darbības sašaurināšanu un atbildību 
par nelikumīgajiem spriedumiem. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

1 

Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Centrālā padome atbalsta ieteikto grozījumu 
likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, kas paredz noteikt 7.janvāri par 
brīvdienu kā pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētku dienu. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

2 

Starptautiskā intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālā grupa sniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums”, 
norādot uz nepilnībām terminu lietojumā un to skaidrojumos. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par pedagogu 
sociālajām garantijām un lūdz izstrādāt finansiālajām iespējām atbilstošus normatīvos 
regulējumus. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Latvijas Darba devēju konfederācija iebilst pret likumprojekta „Grozījumi Imigrācijas 
likumā” tālāku virzību, jo uzskata, ka termiņuzturēšanās programmas ierobežojumi ne tikai 
vēl vairāk samazinās jau tā nepietiekamo ekonomisko aktivitāti, bet arī mazinās nodokļu 
ieņēmumu - darbaspēka nodokļu, pievienotās vērtības nodokļa un dažādu nodevu iekasēšanu 
valsts budžetā. 
 
SIA „Vipinwest” izsaka viedokli par Imigrācijas likuma grozījumiem, ar kuriem ieviesta 
investīciju imigrācijas programma, paredzot, ka ārzemnieki, kuri Latvijā iegulda finanšu 
līdzekļus, var pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju uz laiku līdz pieciem gadiem, un aicina 
atjaunot kapitālsabiedrību iedalījumu trijās kategorijās, kā arī izveidot samērīgu nodokļu 
slogu tāda konkurētspējīga jauna uzņēmuma saimnieciskās darbības uzsākšanai, kuru 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei būtu viegli uzraudzīt. 
 
Latvijas Mednieku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Ieroču un 
speciālo līdzekļu aprites likumā” attiecībā uz šāviena trokšņa slāpētāju (klusinātāju) un ar 
tiem aprīkotu šaujamieroču iegādāšanos, glabāšanu un izmantošanu. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” attiecībā uz vēlamo adreses 
piešķiršanas kārtību, aicinot dot pašvaldībām lielākas tiesības adrešu piešķiršanā 
zemesgabaliem, bet telpu grupu adreses atstāt īpašnieka un Valsts zemes dienesta 
kompetencē. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija un Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija sniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Vietējo pašvaldību referendumu likums”, aicinot no tā 
svītrot normu, kas paredz iespēju pašvaldības referendumu rīkot arī par pašvaldības 
teritorijas plānojumu un grozījumiem pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā, 
ar kuru grozīts pašvaldības teritorijas plānojums. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”, norādot, ka nedrīkst pieļaut tādu 
situāciju, ka deputāts lemj par konkrētas teritorijas attīstību, lai gan viņam nav attiecīgo 
vēlētāju dota mandāta. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā”, aicinot noteikt mehānismu, kas aizsargātu īrniekus, 
kuri nav privatizējuši pašu ilgstoši apdzīvotos dzīvokļus. 
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Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā”, 
aicinot noteikt, ka par kooperatīva valdes locekļiem nevar kļūt personas, kas iepriekš 
strādājušas policijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par izmaiņām likumā, kas skar kooperatīvo dzīvokļu īpašniekus, 
norāda, ka par pārkāpumiem vajag sodīt konkrētā nama pārvaldnieku vai kooperatīva 
priekšsēdētāju, nevis mājas pārvaldi vai kooperatīva biedrību, kā arī aicina noteikt, ka 
kooperatīva sapulcēm jābūt atklātām. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā”, aicinot minēto likumprojektu izskatīt tuvākajā Saeimas sēdē, jo 
nelegālo pārvadājumu problēma ar katru mēnesi pieaug un tādējādi grauj legāli strādājošo 
uzņēmumu darbību. 
 
Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrība pauž atbalstu likumprojektam „Enerģijas 
dzērienu aprites likums”, jo uzskata, ka enerģijas dzērieni to sastāvā esošā kofeīna un citu 
stimulējošo vielu koncentrācijas dēļ apdraud bērnu un pusaudžu veselību. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likums” un norāda, ka tajā joprojām nav atrisināts jautājums par to, kā 
pakalpojuma sniedzējs var vienpusēji izpildīt pienākumu nodrošināt Eiropas Savienības 
fondu, valsts budžeta vai pašvaldības finansētā ūdenssaimniecības projektā plānoto 
pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai tās izveidi atbilstoši paredzētajam 
pieslēgumu nodrošinājuma plānam. 
 
Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” un norāda, ka terminu „centralizētā kanalizācijas 
sistēma” aizstāt ar terminu „sadzīves kanalizācijas sistēma” nav pareizi, ka 
ūdenssaimniecības pakalpojumi ir jādefinē likumprojektā un nedrīkst pieļaut tādu situāciju, 
ka sabiedriskais pakalpojums tiek sniegts atsevišķam dzīvoklim, nevis visai mājai. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina grozīt likumprojektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likums”, pantus par centralizēto kanalizācijas sistēmu izsakot jaunā redakcijā, kā arī 
papildinot pantu par pašvaldības tiesībām ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 
noteikšanā. 
 
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā” un iebilst pret deleģējumu Ministru kabinetam noteikt 
kritērijus, pēc kuriem sadzīves atkritumu radītāji var tikt atbrīvoti no dabas resursu nodokļa 
maksāšanas un iedzīvotāji ir tiesīgi izvēlēties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. 
 
Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija aicina likumprojektu „Grozījumi Elektronisko 
dokumentu likumā” piemērot tiktāl, ciktāl citos normatīvajos aktos nav noteikta cita 
dokumentu noformēšanas kārtība. 
 
SIA „Lakijs” izsaka viedokli par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kārtību, kas 
attiecas uz ogotājiem, sēņotājiem, kā arī vīngliemežu audzētājiem, un lūdz ieviest stingrāku 
kārtību vīngliemežu audzētāju licencēšanai, atļaujot licenci iegūt tikai pārstrādes 
uzņēmumiem un nosakot tiem ieguves kvotas, kā tas bijis līdz 2011.gadam. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Profesionālo psihologu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Psihologu 
likums”, aicinot paredzēt, ka sertifikātus jaunajiem speciālistiem izsniedz līdz ar diplomu, 
un paužot uzskatu, ka nepieciešama divpakāpju sertifikācija tāpat kā ārsta profesijā. 
 
Latvijas Psihologu arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Psihologu likums”, 
norādot, ka neatbalsta to pašreizējā redakcijā, uzskata, ka nedrīkst noteikt sertifikācijas 
monopolu, uzticot sertifikāciju vienai institūcijai, kā arī iestājas pret papildu eksamināciju 
pēc augstākās izglītības iestādes pabeigšanas. 
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1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība aicina izveidot darba grupu, kas sagatavotu un 
iesniegtu 12.Saeimai likumprojektu „Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu”, kāds jau 
tika iesniegts 11.Saeimai. 
 
II. Viedokļi  
 

113 

Par Saeimas darbu  
 

21 

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls aicina Saeimā izveidot Ilgtspējīgas 
enerģētikas apakškomisiju, ņemot vērā Eiropas Komisijas prioritātes un plānus 2015.gadā 
izstrādāt Eiropas Savienības enerģētikas principu saturisko piepildījumu, kā arī Latvijas 
prezidentūras Eiropas Savienības Padomē enerģētikas prioritātes un plānus izstrādāt Eiropas 
Enerģētikas savienības pamatelementus.  
 
Jauniešu iniciatīvas grupa „Lucavsalas ekokopiena” aicina 2015.gada Saeimas un nevalstisko 
organizāciju forumā iekļaut jautājumus, kas saistīti ar pilsētvides kvalitāti un ilgtspējību, kā 
arī pilsētvides plānošanu un labiekārtošanu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas 
darbu. (18 iesniegumi) 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību papildināt Saeimas mājaslapu ar deputātu 
palīgu kontaktinformāciju. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 16 
 
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai izsaka viedokli par Ārlietu ministrijas sagatavoto 
Attīstības sadarbības politikas plānu 2015.gadam un pauž uzskatu, ka Ārlietu ministrija 
nenodrošina lēmumu pieņemšanas procesa pārskatāmību un visām iesaistītajām pusēm 
vienlīdzīgu pieeju finanšu resursiem. 
 
VSIA „Latvijas Radio” darbinieki izsaka kritisku viedokli par Nacionālās plašsaziņas līdzekļu 
padomes organizētā konkursa uz VSIA „Latvijas Radio” valdes locekļa amatu nepārskatāmo 
un nedemokrātisko norisi un tai atbilstošajiem rezultātiem un aicina rīkot atkārtotu 
konkursu uz valdes priekšsēdētāja amatu. 
 
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija un Ziņu, informatīvo un analītisko 
raidījumu darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par jaunievēlētā VSIA „Latvijas Radio” 
valdes priekšsēdētāja nepiemērotību amatam un atbalsta VSIA „Latvijas Radio” darbinieku 
prasību rīkot atkārtotu konkursu uz šo amatu. 
 
Rīgas Stradiņa universitāte norāda, ka visas Latvijas Universitātes medicīnas virziena 
zinātniskās darbības vienības būtu jāreorganizē saskaņā ar starptautiskā zinātnes 
izvērtējuma rekomendācijām, kā arī apliecina gatavību uzņemties vadošā partnera lomu 
programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju 
institucionālās kapacitātes attīstība” projektā, kas konsolidētu Latvijas veselības aprūpes un 
medicīnas pētniecības nozari. 
 
Ģimenes izglītības un attīstības fonds „Ābeļzieds” izsaka kritisku viedokli par Izglītības un 
zinātnes ministrijas un Valsts izglītības un satura centra darbību mācību priekšmeta 
„Dzīvesziņa” standarta, programmas un mācību līdzekļu sagatavošanā. 
 
Skolu direktori izsaka viedokli par vakara (maiņu), neklātienes un tālmācības izglītības 
programmu finansēšanu, norādot uz grozījumu projektu, kas paredz mainīt koeficentu tās 
samaksas aprēķināšanai, kuru skolotājs saņem par katru skolēnu. 
 
Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku izraudzīta sabiedriskā organizācija sniedz 
priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos „Kārtība, 
kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” attiecībā uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
pamatprincipiem, iespējami optimālu pārvaldīšanas metožu izvēli, tajā skaitā dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas izdevumu optimizēšanu, tos samērojot ar dzīvojamās mājas īpašnieku 
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maksātspēju. 
 
Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālība izsaka viedokli par Ministru kabineta izstrādāto 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta noteikumu projektu „Ugunsdrošības noteikumi”. 
 
Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” filiāles „Rauna” iemītnieku aizgādņi un radinieki 
iebilst pret aprūpes centra slēgšanu. 
 
Invalīdu un viņu draugu apvienība „Impulss” lūdz pārslēgt līgumu ar SIA „Brūču klīnika”, 
dodot iespēju ārstēties par valsts līdzekļiem, kā arī īstenot praksē principu „nauda seko 
klientam”, lai nodrošinātu iespēju izvēlēties ārstējošo medicīnas iestādi. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domes pieņemtajiem lēmumiem par sabiedriskā 
transporta cenu paaugstināšanu un nelietderīgas infrastruktūras veidošanu mikrorajonos, 
kuros ir maz iedzīvotāju. 
 
Par situāciju valstī 31 
 
Fizikālās enerģētikas institūts izsaka viedokli par zinātnisko institūtu reformu, norādot, ka 
pētniecība enerģētikas nozarē ir nepieciešama arī Latvijas neatkarības nodrošināšanai un 
valsts enerģētikas interešu pārstāvībai pētniecības projektos. 
 
Latvijas nekustamo īpašumu darījumu mākleru asociācija izsaka viedokli par 
termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas pilsoņiem pret īpašuma iegādi. 
 
Nacionālās apvienības senioru padome „Berklavieši” izsaka viedokli par ebreju draudžu un 
kopienas padomes prasību atdot Rīgā un Jūrmalā esošos nekustamos īpašumus un norāda, ka 
pretenzijām uz īpašumiem nav juridiska pamata. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par ieceri atdot īpašumus ebreju kopienai. 
 
Priekules novada senioru biedrība „Zilais lakatiņš” izsaka viedokli par pensiju sistēmu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par restitūciju AS „Banka Baltija” gadījumā, kā arī aicina 
atlīdzināt zaudējumus AS „Banka Baltija” kreditoriem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nodokļu politiku, īpaši attiecībā uz zemes nodokli, kas 
jāmaksā īrniekam, dzīvojot denacionalizētā mājā, kuras īpašnieks ir juridiskā persona, un 
lūdz novērst netaisnību, kas radusies, aprēķinot zemes nodokli. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par mājsaimniecību aplikšanu ar elektroenerģijas obligātā 
iepirkuma komponenti, norādot, ka tādējādi tiks radīti būtiski zaudējumi ne tikai 
mājsaimniecībām, bet arī visai Latvijas ekonomikai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas izglītības sistēmu, norādot, ka sabiedrība vēlas, lai 
jaunieši profesionālās izglītības iestādēs tiktu apbruņoti ar kvalitatīvām teorētiskajām un 
praktiskajām zināšanām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju veselības nozarē un protestē pret  apgalvojumu, 
ka mēģinājumi piesaistīt jaunus speciālistus Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisijas darbam ir nepietiekami aktīvi. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju uz Latvijas autoceļiem un ievērojami pieaugušo 
negadījumu un autoavāriju skaitu ceļu sliktās apsaimniekošanas dēļ. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par drošības situāciju Latvijā, norādot, ka jāveido ciešākas 
attiecības ar Skandināvijas valstīm, un aicina būt piesardzīgiem attiecībās ar Krieviju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju, iesakot ierīkot 
ceļu, pa kuru pārvietotos robežsargi un kurš tiktu uzraudzīts ar videonovērošanas kamerām.  
 
 

 



 

 7 

Privātpersona izsaka viedokli par sabiedriskā transporta biļešu cenu kāpumu Rīgā, 
problēmām pilsonības un integrācijas jautājumos, patriotisma veicināšanu valstī, sociālā 
nodrošinājuma apmēru cilvēkiem ar invaliditāti. 
 
Citi viedokļi 

 
45 

Latviešu vēlētāju biedrība izsaka viedokli par konkrētu dzīvojamo māju, kas ir apmēram 
tādā pašā stāvoklī, kādā bija Zolitūdes  lielveikals „Maxima” pirms sabrukšanas. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par teroraktiem Francijā, kas bija vērsti pret izdevniecību 
„Charlie Hebdo”, un reliģisku tēlu atveidošanu un kariķēšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ukrainas pilsētā Volnovahā notikušo cilviliedzīvotāju 
apšaudi, norādot uz Apvienoto Nāciju Organizācijas bezspēcību un aicinot vērsties pie 
Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai Ukrainā notiekošais genocīds pret iedzīvotājiem tiktu 
apturēts. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par mediju darbu, pārmetot tiem sabiedrības šķelšanu, 
Rietumu un Austrumu valstu pretstatīšanu, un aicina iedzīvotājus būt savstarpēji 
tolerantiem. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par vēstures notikumiem un Latvijas karavīriem Otrā pasaules 
kara laikā un aicina nostiprināt barikāžu dalībnieka statusu. 
 
Privātpersona aicina izvērtēt Kārļa Ulmaņa nopelnus Latvijas valstiskuma veidošanā un 
uzņemt mākslas filmu „Kārlis Ulmanis. Zelta laikmets”. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par reliģijas saistību ar valodu un tās veidojošo kultūras telpu, 
salīdzinot kristietību un islāmu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par dzīves apstākļiem Rīgā, augstajām apsaimniekošanas 
izmaksām, kā arī iespēju deklarēties dzīvoklī bez saskaņošanas ar tā īpašnieku. 
 
Privātpersona ierosina visas latviešu skolēniem paredzētās mācību grāmatas padarīt visiem 
pieejamas tiešsaistē. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par televīzijas raidījuma „Vertikāle” demonstrēšanas 
pārtraukšanu. 
 
Privātpersona neatbalsta pāriešanu no vasaras laika uz ziemas laiku. 

 

  
III. Sūdzības 
 

165 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

27 

Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība sūdzas par Ministru kabineta 2009.gada 
10.februāra noteikumu Nr.137 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un 
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un 
atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un 
inventāra veidiem un to izsniegšanas normām” neievērošanu un sistemātiskiem 
pārkāpumiem, par to, ka policistu formas tērpi netiek izsniegti noteiktajos termiņos un nav 
kvalitatīvi. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka Veselības ministrija nav sniegusi atbildi uz iesniegumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts robežsardzes darbinieku rīcību saistībā ar personas 
aizturēšanu un konvojēšanu uz Daugavpili, kā arī par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
pieņemto lēmumu izraidīt personu no valsts. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes lēmumu palielināt sabiedriskā transporta lietošanas 
maksu cilvēkiem, kuri nav deklarējušies Rīgā. 
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Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāles „Kauguri” darbinieki sūdzas par aprūpes 
centra slēgšanu, norādot, ka ar šādu lēmumu nav apmierināti ne centra iemītnieki, ne 
personāls. 
 
SIA „Lankalni” atkārtoti sūdzas par Pārtikas un veterinārā dienesta rīcību, iekļaujot 
uzņēmumu to uzņēmumu sarakstā, kuri atteikušies eksportēt produkciju uz Krievijas 
Federāciju. 
 
Privātpersona sūdzas par Daugavpils pilsētas Kārtības policijas inspektori L.Lapeško, kura 
nevēlas ierosināt krimināllietu par nelikumīgām pret privātpersonu vērstām darbībām. 
 
Privātpersona sūdzas par atpūtas kompleksu „Dzintarkrasts”, kas ar savu trokšņaino darbību 
izrāda necieņu pret apkārtējiem Žocenes iedzīvotājiem. 
 
Ieslodzītie sūdzas par probācijas dienesta darbu un noteikumiem, kuri jāpilda, integrējoties 
sabiedrībā pēc ieslodzījuma, par cietumsoda izciešanas kārtību, par to, ka ieslodzījuma 
vietas administrācija neļauj strādāt saimniecības apkalpē, kā arī par pārcelšanu uz citu 
ieslodzījuma vietu, tādējādi apgrūtinot iespēju satikties ar tuviniekiem. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 110 
 
Augstākās tiesas tiesneši sūdzas par to, ka Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 
nesniedz paskaidrojumus par neiecelšanu departamenta tiesneša amatā, kā arī par Tieslietu 
padomes atkārtoto priekšlikumu pārcelt tiesnešus L.Poļakovu, J.Tiltiņu un E.Kušķi darbā 
Rīgas apgabaltiesā. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesu izpildītāju R.Kučinski, kas nav laikus paziņojis tiesas 
spriedumu par izlikšanu no dzīvokļa un tādējādi liedzis iespēju šo spriedumu pārsūdzēt. 
 
Privātpersona sūdzas par Ģenerālprokuratūras prokuroru U.Kozlovski, kas atteicies ierosināt 
lietu par administratīvo pārkāpumu, tādējādi aizskarot privātpersonas tiesības un intereses. 
 
Privātpersona sūdzas par Liepājas prokuratūras un Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras 
darbu lietā, kas saistīta ar datiem, ko SIA „Jaunliepāja” sniegusi Ekonomikas ministrijai ar 
mērķi saņemt Eiropas fondu līdzfinansējumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Ģenerālprokuratūras prokuroriem saistībā ar krimināllietas 
izmeklēšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestādēm, kuras nespēj pienācīgi un samērīgos 
termiņos aizsargāt tās kā nekustamā īpašuma īpašnieka tiesības attiecībā pret bijušo 
īpašnieku. 
 
Privātpersonas sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar atteikšanos ierosināt 
civillietu par dāvinājuma līguma atcelšanu un netaisnīgu tiesas spriedumu krimināllietā. 
 
Citas sūdzības  
 
Jēkabpils bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Cerību sala” un laikraksts „Jaunais Vēstnesis” 
sūdzas par kopšanas pabalstu izmaksas ierobežošanu pirmās grupas invalīdu asistentiem. 
 
Daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji sūdzas par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” izsūtīto anketu, 
kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par turpmāko kārtību, kādā tiks veikti 
norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem. 
 
Privātpersona sūdzas par namu pārvaldes „Vecmilgrāvis” direktoru M.Laibinu, kurš iesniedzis 
prasību par izlikšanu no dzīvojamām telpām bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas.  
 
Privātpersona sūdzas par nama apsaimniekotāju A.Sjademu, norādot, ka viņš pieņemts 
amatā nelikumīgi un rīkojas neatbilstoši savai kompetencei. 
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Privātpersona sūdzas par maksātnespējas administratora T.Miž-Mišina rīcību, kuras izraisīto 
apstākļu dēļ nekustamo īpašumu nevar ierakstīt zemesgrāmatā. 
 
Privātpersona sūdzas par lauku cilvēku dzīves apstākļiem un uzsver, cik  nozīmīga ir 
televīzija, lai cilvēki būtu informēti par notiekošo. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīves apstākļiem un norāda, ka nav iespējams izdzīvot un 
apmaksāt rēķinus, ja vidējais atalgojums valstī ir 300 līdz 400 eiro. 
 
Privātpersona sūdzas par diagnosticētās slimības izraisītajām sekām un norāda, ka šo slimību 
pašlaik Latvijā ārstēt nav iespējams.  

  
IV. Informācijas pieprasījumi 34 
  
V. Dažādi iesniegumi 135 
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