
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2015.gada 1.februāra līdz 2015.gada 28.februārim 

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 626 
    individuālie           609 
    no vairākām privātpersonām              13 
    anonīmie 4 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 133 
Viedokļi 213 
Sūdzības 58 
Informācijas pieprasījumi 60 
Dažādi iesniegumi 162 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 21 
Pa pastu 425 
Pa e-pastu info@saeima.lv  177 
No portāla www.latvija.lv 3 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 51 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 3685 
Frakcijas 83 
Komisijas 101 
Struktūrvienības 47 
  
Valoda  
Latviešu valoda 618 
Svešvalodas 8 
  
Sagatavotas atbildes 145 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  12 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas  
priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs 
 

 
  



 

 2 

Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

133 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

6 

Latvijas Apdrošinātāju asociācija aicina nodot Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) 
komisijai likumprojektu „Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums” un norāda, ka minētā 
komisija ir viskompetentākā apdrošināšanas jomā. 
 
Partija „Latvijas attīstībai” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, norādot, ka iesniegtais likumprojekts nedod nepieciešamo 
stimulu uzņēmējdarbības aktivizācijai, tādēļ nepieciešams stiprināt mikrouzņēmumos 
nodarbināto sociālo aizsardzību līdz tādam pašam līmenim kā mikrouzņēmuma režīmu 
neizmantojošos uzņēmumos ar līdzīgu apgrozījumu.  
 
Ārvalstu investoru padome Latvijā sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā „Par uzņēmumu 
ienākuma nodokli” attiecībā uz nodokļu maksātāju tiesībām koriģēt apliekamo ienākumu un 
segt kopš 2008.gada 1.janvāra radušos zaudējumus un iesaka saīsināt to segšanas periodu 
līdz astoņiem gadiem. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” un likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, aicinot izstrādāt 
priekšnoteikumus kreditēšanas tirgus atdzīvināšanai, radot iespēju izmantot nodokļu 
atvieglojumus gadījumos, kad kredītiestādes un aizņēmēji labprātīgi vienojas par kredītu 
sloga samazināšanu. 
 
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls izsaka viedokli par iepirkuma 
kvalitātes kritēriju ietekmi uz pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un ilgtspējību un sniedz 
priekšlikumus kvalitātes paaugstināšanas principu izstrādei. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
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Biedrība „Asociācija ģimene” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Civillikumā”, 
norādot, ka tas nav atbalstāms, jo jauna civiltiesiska institūta „partnerība” ieviešana 
nonāktu pretrunā ar Civillikumā noteikto, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību, kas ir 
savienība starp sievieti un vīrieti. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina atlikt likumprojektu „Grozījumi Civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas likumā” un „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” izskatīšanu, lai varētu 
iesniegt priekšlikumus par bērna dzīvesvietas deklarēšanas procedūras vienkāršošanu. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par administratīvajiem sodiem par pārkāpumiem 
alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībā un aicina Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā grozīt fiziskajām personām par alkoholisko dzērienu un 
tabakas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgajiem piemērojamās sankcijas. 
 
Kredītņēmēju nacionālā atbalsta biedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Maksātnespējas likumā”, norāda, ka atkārtota grozījumu izskatīšana būtiski pasliktina jau tā 
smagi cietušo kredītņēmēju stāvokli, un aicina spert vēl vienu soli uz priekšu iedzīvotāju 
aizsardzībai pret banku uzpūsto nekustamā īpašuma burbuli, iestrādājot „nolikto atslēgu” 
principu arī Civillikumā. 
 
Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Maksātnespējas likumā” un aicina šo likumprojektu pilnveidot nevis komercbanku, bet gan 
sabiedrības interesēs. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu „Grozījumi Maksātnespējas likumā” un pauž uzskatu, ka pastāvošā 
administratoru uzraudzības sistēma nav sevi attaisnojusi, tāpēc reformas maksātnespējas 
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jomā ir nepieciešamas un nav pieļaujama to atlikšana uz diviem līdz sešiem gadiem. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Maksātnespējas likumā”, 
norādot uz nepieciešamību iestrādāt tajā normu, ka saistību dzēšanas plāna termiņš ir 1,5 
gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības 
pēc bankrota procedūras pabeigšanas ir no 50 001 līdz 80 000 eiro, nevis kā tagad – viens 
gads, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras nepārsniedz 30 000 eiro. 
 
Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta”” sniedz priekšlikumus cilvēku tirdzniecības 
novēršanai, norādot, ka jāatceļ Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pants par 
prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu, jo tas dod izpildvarai pārāk plašas 
pilnvaras iekļaut savos noteikumos personu tiesības ierobežojošas normas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepilngadīgu personu aizstāvēšanu likuma ietvaros un par 
vecāku ikdienas aizbildniecības tiesībām, aicinot izdarīt tādus grozījumus likumdošanas 
aktos, kuri noteiktu administratīvo un kriminālo atbildību vecākiem, kas pretlikumīgi 
ierobežo bērna tiesības, kā arī kriminālatbildību vecākiem par psihoemocionālo vardarbību 
pret bērnu. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  6 
 
Privātpersona aicina grozīt likumu „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, nosakot 
16.martu par Aspazijas – Latvijas sievietes dienu un svītrojot no atzīmējamo dienu saraksta 
8.martu - Starptautisko sieviešu dienu. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Nodibinājums „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”, aicinot profesijas standartu 
sistēmu orientēt uz kvalifikāciju aprakstiem un izglītības klasifikatoru, samazināt profesijas 
standartu skaitu, reglamentētajās profesijās pieņemt starptautiski atzītos standartus, 
papildināt profesijas standartu sistēmas izmantošanas noteikumus ar prasību obligāti 
apspriest kvalifikācijas iegūšanai noteiktos studiju rezultātus ar visām ieinteresētajām 
pusēm, papildināt kvalitātes nodrošināšanas sistēmai izvirzītās prasības ar prasību pievērst 
uzmanību studiju rezultātiem, kā arī nodrošināt finansiālu valsts atbalstu profesijas 
standartu izveidei. 
 
Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts drošības komitejas pret latviešu tautu 
vērsto totalitāro noziegumu dokumentu digitalizācijas krātuve aicina Saeimā virzīt 
grozījumus likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, 
izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”, paredzot Valsts drošības 
komitejas zinātniskās izpētes komisijas administrēšanu Latvijas vēstures institūtā. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka iebildumus pret likumprojekta 
„Grozījumi Imigrācijas likumā” pārejas noteikumu papildināšanu ar punktu par 
termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas apturēšanu Krievijas Federācijas pilsoņiem un pauž 
atbalstu priekšlikumam deleģēt Ministru kabinetam tiesības izvērtēt termiņuzturēšanās 
atļauju piešķiršanu gadījumos, kad konstatēts būtisks Latvijas nacionālās drošības un 
ekonomiskās attīstības interešu apdraudējums. 
 
Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Imigrācijas likumā”, norādot, ka jau iepriekš pieņemtie 
grozījumi ir radījuši būtiskus zaudējumus Latvijas tautsaimniecībai, un tādēļ atbalsta 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšlikumu par ekonomiski pamatota 
mehānisma izstrādi, lai no termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas iegūtie līdzekļi stimulētu 
ne tikai būvniecības nozari, bet arī citas valstij svarīgas nozares un stiprinātu Latvijas kā 
investīcijām stabilas valsts reputāciju. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Imigrācijas 
likumā” attiecībā uz šobrīd spēkā esošā regulējuma atbilstību nepieciešamībai novērst 
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iespējamos nacionālās drošības apdraudējumus un gradēt investīciju summas atkarībā no 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas. 
 
Latvijas Drošības biznesa asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem Apsardzes darbības 
likumā, norādot, ka pašreizējās problēmas būtu iespējams novērst, mainot noteikumus par 
personu nodarbināšanu bez apsardzes darbības sertifikāta, novēršot nevienlīdzīgo attieksmi 
valsts un pašvaldību iepirkumu jomā, kā arī drošības dienestu regulējumos un sakārtojot 
izglītības un sertifikācijas sistēmas. 
 
Drošības nozares kompāniju asociācija izsaka viedokli par grozījumiem Apsardzes darbības 
likumā, norādot, ka nav nepieciešams topošajiem apsardzes darbiniekiem paredzēto 160 
stundu apmācību pagarināt līdz 640 stundām, jo tad naudas un laika resursu trūkuma dēļ arī 
darbinieku trūkums kļūtu vēl aktuālāks, un aicinot izveidot apsardzes komersantu reģistru, 
lai būtu nodrošināta pārskatāma un publiski pieejama informācija par konkrētu apsardzes 
uzņēmumu. 
 
Ieslodzītais sniedz priekšlikumus grozījumiem Latvijas Sodu izpildes kodeksā un aicina mainīt 
normu, kas paredz progresīvo pakāpenisko soda izpildi, kad ieslodzītais tiek virzīts no slēgtā 
tipa cietuma uz atklāta tipa cietumu, uz pakāpenisko soda izpildi. 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 

 
33 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Valsts dienesta 
likums” un konceptuāli neatbalsta publisko tiesību piemērošanu visiem valsts dienestā 
nodarbinātajiem. 
 
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija iebilst pret valsts iestāžu darbinieku 
iekļaušanu valsts dienestā un pauž uzskatu, ka ir jāsaglabā līdzšinējās darba tiesiskās 
attiecības, norāda, ka valsts dienestam pakļauta persona saskaņā ar tiesību normām veic 
noteiktus publisko tiesību amata pienākumus, kā arī aicina regulējumu papildināt ar normu, 
ka iestāde var brīdināt darbinieku par valsts dienesta attiecību izbeigšanu un izbeigt valsts 
dienesta attiecības pēc konsultēšanās ar arodbiedrību. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība atkārtoti aicina izvērtēt likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” normu, kas noteic, ka bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku 
gādības un audzināts bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, var pretendēt 
uz dzīvokļa pabalstu, ko piešķir no pašvaldības budžeta, kompensējot dzīvokļa īres maksu un 
komunālos maksājumus, jo šī norma prasa papildu izmaksas no pašvaldību budžetiem. 
 
Iniciatīvas grupa izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā”, kas 
skar ēkas, kurās ir gan dzīvojamās platības, gan komercplatības un faktiskie dzīvokļi nevar 
kļūt par dzīvojamo platību juridisku nianšu dēļ, kā arī norāda, ka multifunkcionālajās ēkās ir 
paaugstināts īpašuma nodoklis, kas jāsedz kopīpašniekiem, nevis komercplatības lietotājam. 
 
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā savienība „Staburags” sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā”, aicinot izveidot valsts institūciju, kura varētu 
kontrolēt likumu ievērošanu dzīvokļu īpašnieku kooperatīvos pēc dzīvokļu īpašnieku 
iesniegumiem vai sūdzībām, kā arī paredzēt dzīvokļu īpašnieku kooperatīvu  valdes 
priekšsēdētājam un locekļiem, kā arī revīzijas komisijas locekļiem kriminālatbildību par 
nelietderīgi vai personīgām vajadzībām izlietotiem finanšu līdzekļiem. 
 
Jūrmalas aizsardzības biedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Vietējo pašvaldību 
referendumu likums” attiecībā uz referenduma ierosināšanas sliekšņiem un kvorumu, kas 
padarītu referendumu vismaz teorētiski iespējamu. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, lai tiktu noteikts, ka valsts 
apmaksā veselības aprūpi ne tikai karavīriem, bet arī bijušajiem robežsargiem. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likumā, aicinot noteikt, ka pašvaldību domēs var ievēlēt tikai Latvijai lojālas 
personas. 
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

20 

Latvijas Būvinženieru savienība sniedz priekšlikumus būvniecības nozares sakārtošanai, 
norādot uz nepilnībām būvniecības vidē, Būvniecības likumā, vispārīgajos noteikumos, 
Publisko iepirkumu likumā un uz nepieciešamību pa vertikāli ierobežot apakšuzņēmēju ķēdi 
un ieviest solidārās atbildības principu. 
 
Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, aicinot apsvērt normu par blakus 
lietotāja pienākumiem un tiesībām. 
 
AS „LNK Industries” izsaka viedokli par Būvniecības likumu, norādot, ka tas neparedz, kādi 
uzdevumi un darbības jāveic ekspertam konkrētā būvprojekta ekspertīzes ietvaros, un tāpēc 
aicina papildus likumam izstrādāt nepieciešamos normatīvos aktus, kā arī noteikt, ka par 
ekspertu var kļūt būvspeciālisti, kuri konkrētajā jomā darbojušies vismaz piecus gadus. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektiem „Grozījumi Publisko 
iepirkumu likumā” un „Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumā”, aicinot ieviest 
izmaiņas attiecībā uz iepirkuma procedūras dokumentiem. 
 
Vairāki Latvijas uzņēmumi izsaka viedokli par likumprojektu „Negodīgas mazumtirdzniecības 
prakses aizlieguma likums”, norādot, ka darbs ar to tiek veikts vienpusēji, bez izpratnes par 
nozares darbību, ignorējot ražotāju, tirgotāju, ekspertu, atbildīgo ministriju un valsts 
institūciju viedokli, un tāpēc aicina šā likumprojekta izstrādes gaitā uzklausīt visu iesaistīto 
pušu viedokļus un argumentus. 
 
Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Publisko 
iepirkumu likumā” un norāda, ka nav taisnīgi sociālo pakalpojumu iepirkumus vērtēt tikai 
pēc zemākās cenas kritērija. 
 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā” attiecībā uz vieglo taksometru pārvadājumu nozarē plānotajiem 
grozījumiem. 
 
Latvijas Taksometru arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā”, aicinot attiecībā uz taksometriem noteikt vienotu licencēšanas 
kārtību un licenci, kas darbotos visā Latvijas Republikas teritorijā, nevis kā šobrīd atstāt 
licencēšanu katras atsevišķās pašvaldības ziņā. 
 
Latvijas Taksometru pārvadātāju darba devēju biedrība izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Autopārvadājumu likumā” un aicina izdarīt grozījumus vieglo taksometru 
pārvadājumu jomā, lai minēto nozari sakārtotu. 
 
SIA „Baltic Taxi” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Autopārvadājumu likumā”, 
tostarp par izmaiņām vieglo taksometru pakalpojumu regulēšanā, aicina paredzēt, ka 
taksometru kompānijas var noteikt fiksētu cenu par noteiktu pakalpojumu, piemēram, 
braucienu no Rīgas centra uz lidostu, un tādējādi legalizēt Latvijā jau ieviesušos praksi, kas 
aizgūta no daudzām Eiropas valstīm. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par pieņemto likumu „Grozījumi likumā „Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos”” un norāda: trīs mēnešus ilgā likuma piemērošanas 
prakse ir ļāvusi secināt, ka likums nesasniedz tam sākotnēji izvirzīto mērķi un nenodrošina, 
ka zeme nonāk to personu rīcībā, kuras vēlas nodarboties ar lauksaimniecību, turklāt liek 
ievērojamus šķēršļus tām personām, kuras jau šobrīd reāli strādā lauksaimniecības jomā. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu „Enerģijas 
dzērienu aprites likums”, norādot, ka tas nav atbalstāms, jo līdz ar tā pieņemšanu enerģijas 
dzērienu ražotāji tiks nostādīti nevienlīdzīgā stāvoklī ar citiem kofeīnu saturošu dzērienu 
ražotājiem. 
 
Latvijas Sabiedrības veselības asociācija un Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācija 
pauž atbalstu likumprojektam „Enerģijas dzērienu aprites likums”, kas nosaka enerģijas 
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dzērienu tirdzniecības un reklamēšanas ierobežojumus. 
 
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija izsaka viedokli par likumprojektu „Enerģijas 
dzērienu aprites likums”, norāda, ka enerģijas dzērieni ir viens no kofeīnu saturošo dzērienu 
veidiem un, ierobežojot to tirdzniecību un mārketingu, tiks radītas nepamatotas un 
nepieļaujamas konkurences priekšrocības citiem kofeīnu saturošiem produktiem, un iesaka 
kompetentajām institūcijām izvērtēt jaunāko pētījumu datus kontekstā ar likumprojektā 
iekļautajiem aizliegumiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Meža 
likumā”, aicinot paredzēt, ka zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kokus cērt saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus meža. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, iebilst pret nepamatotu kreditēšanas darba laika 
ierobežojumu nakts stundās, pret gada procentu likmes un nokavējumu procentu 
nesamērīgu ierobežošanu, kā arī pret to, ka nepamatoti tiek ierobežota atmaksas grafika 
noteikšana. 
 
Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un norāda, ka daudz lietderīgāk būtu nevis uzlikt 
arvien jaunus ierobežojumus legālā tirgus dalībniekiem, kuri pakļaujas stingrai Patērētāju 
tiesību aizsardzības centra uzraudzībai un jau šobrīd darbojas strikti regulētā vidē, bet gan 
cīnīties pret nelegālo tirgu, kas reāli apdraud patērētāju intereses. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Atkritumu apsaimniekošanas likuma regulējumu, kas ļauj 
pašvaldībām slēgt līgumu ar atkritumu savācējiem un tādējādi nedod pašvaldības 
iedzīvotājiem iespēju pašiem izvēlēties sev izdevīgāko atkritumu apsaimniekotāju 
piedāvājumu attiecībā uz atkritumu izvešanu. 
 
Privātpersona iebilst pret likumprojektu „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, 
norādot, ka tie nav atbalstāmi, jo noteikt fiksētu procentu likmi, ņemot vērā to ekonomisko 
mērķi un funkciju, nav pareizi. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par pārlieku vienkāršo „ātro kredītu” izsniegšanas 
kārtību, kas neprasa no aizņēmēja pierādījumus viņa spējai aizņēmumu atmaksāt, un aicina 
šajā ziņā noteikt stingrāku regulējumu. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Jaunatnes padome sniedz priekšlikumus likumprojektam „Brīvprātīgā darba likums”, 
lai veicinātu jauniešu iesaisti tādās brīvprātīgā darba aktivitātēs, kas nodrošinātu viņu 
ilgtermiņa spēju konkurēt darba tirgū. 
 
Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība aicina 
izdarīt grozījumus likumā „Par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu ar dienesta pakāpēm 
izdienas pensiju”, paredzot tiesības uz izdienas pensiju tiem Valsts ieņēmumu dienesta 
ierēdņiem, kuru darba specifika ir līdzīga Valsts robežsardzes un Valsts policijas ierēdņu 
darba specifikai. 
 
Latvijas Politiski represēto apvienība izsaka viedokli par politiski represēto personu sociālo 
rehabilitāciju, aicinot noteikt, ka tā nodrošināma reizi divos gados. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās 
veselības likumā”, norādot, ka ikvienai grūtniecei, kā arī topošajam tēvam nepieciešams 
nodrošināt pieeju īpašam grūtniecības krīzes speciālistam, lai paildzinātu aborta gaidīšanas 
laiku un, iespējams, glābtu bērna dzīvību.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par nevēlamas grūtniecības pārtraukšanas sekām saistībā ar 
pašreizējo praksi un atbalsta priekšlikumu nodrošināt sievietei, kura nolēmusi veikt abortu, 
konsultāciju, kuras laikā viņa tiktu informēta par aborta būtību, sekām un iespējām saņemt 
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palīdzību. 
 
Privātpersona aicina grozīt likumu „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes 
gadījumiem darbā un arodslimībām”, atceļot normu, kas liedz vienlaikus saņemt vecuma 
pensiju un darbnespējas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību. 
 
Citi jautājumi 

 
1 

Privātpersona izsaka viedokli par SIA „Proud City Enterprice Latvia” un SIA „Velvet Mink” 
ūdeļu audzētavas būriem un žogiem, kas nav pietiekami droši, lai ūdeles neizbēgtu no 
audzētavas un nenodarītu zaudējumus apkārt esošajām saimniecībām, par joprojām 
nesakārtoto kažokzvēru aizsardzības jautājumu un lūdz Latvijā aizliegt kažokzvēru 
audzēšanu, bet, ja tas nav iespējams, ar normatīvajiem aktiem paredzēt ūdeļu un citu 
kažokzvēru apgādāšanu ar identifikācijas līdzekļiem. 

 

  
II. Viedokļi  
 

213 

Par Saeimas darbu  25 
 
Daugavpils Latviešu biedrība izsaka atzinīgu viedokli par ebreju kopienas īpašumu 
restitūcijas jautājuma izskatīšanu Saeimā un norāda, ka Daugavpils Latviešu biedrībai ir 
līdzīgas īpašuma tiesības uz Vienības namu Daugavpilī, Rīgas ielā 22a ar tam piegulošo zemi 
kā kopīpašumu. 
 
Biedrība „Dzīvnieku brīvība” aicina neatbalstīt Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu 
komisijas lēmumprojektu par Latvijas pilsoņu kolektīvās iniciatīvas „Par kažokzvēru 
aizsardzību” noraidīšanu, bet virzīt šo iniciatīvu kvalitatīvai izvērtēšanai Saeimas Ilgtspējīgas 
attīstības komisijā vai citā kompetentā institūcijā. 
 
Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība izsaka viedokli par vairāku Saeimas deputātu 
balsojumu saistībā ar likumprojektu „Grozījumi Maksātnespējas likumā” un pauž uzskatu, ka 
viņu rīcība ir neētiska un uzskatāma par vēlētājiem doto solījumu pārkāpumu. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par to, ka Saeimas sēdes vairs netiek translētas 
Latvijas Radio ēterā Rīgas robežās. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas 
darbu, par Saeimas deputātu darbu, norādot uz nepieciešamību ar Saeimas darbu saistīto 
informāciju padarīt sabiedrībai vieglāk pieejamu, un par Saeimas mājaslapas noformējumu, 
aicinot pievienot vēl vienu aili, kurā būtu ietverta informācija par partiju statūtiem un 
ētikas kodeksu. (21 iesniegums) 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta 2011.gada 
27.decembra noteikumiem Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes 
mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” un aicina tos grozīt, nosakot, ka valsts 
pilnā apmērā nodrošina Latvijas mūzikas un mākslas skolu akreditētās izglītības 
programmas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību grozīt Ministru kabineta 2008.gada 
9.decembra noteikumus Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu 
dzīvojamajā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 
attiecībā uz kārtību, kādā piemērojami sodi par daudzdzīvokļu namos neuzrādītajiem ūdens 
skaitītāju rādītājiem. 
 
Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija izsaka viedokli par izglītības attīstības rīcības plāna 
projektu „Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam īstenošanas plāns 2015. - 
2017.gadam” saistībā ar cilvēkdrošības kursa ieviešanu. 
 
Reģionālie laikraksti izsaka viedokli par to, ka valsts un pašvaldību institūcijas apdraud 
neatkarīgas preses pastāvēšanu Latvijā, jo pašvaldību izdevumos, mājaslapās, televīzijas un 
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radio raidījumos tiek piedāvāti sabiedrisko attiecību un reklāmas produkti. 
 
Kooperatīvā sabiedrība „Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība” izsaka viedokli par 
noteikumu projektu attiecībā uz valsts atbalstu piena pārstrādei, aicina noteikt piena 
nozarei prioritāru statusu un nākamajā Eiropas Savienības plānošanas periodā saglabāt 
iepriekšējā plānošanas perioda līmenī attiecināmo izmaksu griestus investīcijām, kā arī 
publiskā finansējuma apjomu. 
 
SIA „Vidzemes televīzija” izsaka viedokli par Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomi saistībā ar līdzekļu piešķiršanu informējošiem un izglītojošiem sižetiem par 
atkritumu apsaimniekošanas un dabas aizsardzības problemātiku ciklā „Mūsu vide ir mūsu 
atbildība” un norāda, ka padome nav ņēmusi vērā līdzekļu piešķiršanas apstākļus un 
padarījusi tos nepieejamus SIA „Vidzemes televīzija”. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par publiskajā telpā izskanējušo informāciju par VSIA „Latvijas 
Radio” kanālu Latvijas Radio 5, norāda uz nepieciešamību piesaistīt Valsts kontroli revīzijas 
veikšanai, kā arī pauž uzskatu, ka atalgojums radiodarbiniekiem ir nesamērīgi augsts 
salīdzinājumā ar radioklausītāju skaitu. 
 
Latvijas Politiski represēto apvienība izsaka viedokli par gadskārtējā konferencē 
pieņemtajiem dokumentiem attiecībā uz valsts pārvaldes uzlabošanu un valsts drošības 
stiprināšanu. 
 
Kauguru labklājības un uzplaukuma biedrība izsaka viedokli par Valmieras pašvaldības darbu 
saistībā ar Beverīnas novada administratīvās teritorijas robežu maiņu Vidzemes Industriālā 
parka izveidei. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbu saistībā ar 
atteikumu piešķirt īpašuma nodokļa atlaidi. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvaldes rīcību, 
nepiešķirot bezdarbniekam pabalstu. 
 
Par situāciju valstī 66 
 
Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” izsaka viedokli par situāciju valstī saistībā ar ceļu kvalitāti 
un valsts atbildību par valstiski svarīgas infrastruktūras - ceļu sakārtošanai nepieciešamā 
finansējuma piešķiršanu. 
 
Latvijas Zvēraudzētāju asociācija izsaka viedokli par zvēraudzēšanas nozari un tās attīstību 
Latvijā, norādot, ka nozares slēgšanas gadījumā varētu palikt neizmantots eksporta un 
nodokļu ieņēmumu potenciāls, kā arī palielināties bezdarbs un migrācija. 
 
Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” izsaka viedokli par biedrības īpašumiem, kas atsavināti 
1940.gadā un nav atgūti, kā arī iesniedz attiecīgu sarakstu ar adresēm un aicina rast iespēju 
tikties ar biedrības pārstāvjiem, lai rastu risinājumu. 
 
SIA „BBH Investments” izsaka viedokli par to, ka krītas no Krievijas iebraukušo tūristu skaits, 
un aicina rīkot valstiski svarīgus sarīkojumus Jūrmalā, norādot, ka tā var kļūt par brīnišķīgu 
Latvijas vizītkarti. 
 
Brūču un izgulējumu asociācija izsaka kritisku viedokli par SIA „Rīgas Austrumu klīniskā 
slimnīca”, kas nepagarina līgumus ar izgulējumu ārstēšanas profesionāļiem. 
 
Biedrība „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” atkārtoti ierosina ieviest elektroenerģijas 
apmaksas atvieglojumus cilvēkiem ar invaliditāti, trūcīgām, maznodrošinātām un 
daudzbērnu ģimenēm, kā arī norāda, ka nepieciešams palielināt finansējumu 
endoprotezēšanas operācijām, lai mazinātu rindu. 
 
Latvijas Sociālistiskā partija izsaka viedokli par nepieciešamību piešķirt vēlēšanu tiesības 
nepilsoņiem un atcelt ierobežojumus, kas liedz bijušajiem Latvijas Komunistiskās partijas 
biedriem un Valsts drošības komitejas darbiniekiem balotēties Saeimas vēlēšanās. 
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Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas aizsardzību un robežsardzes spēju aizsargāt 
Eiropas Savienības ārējo robežu, uzsverot līdzības ar Krievijas un Ukrainas attiecībām, kā arī 
pagātnes notikumiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas armijas sastāvu, norādot, ka nepieciešams 
sagatavoties karam, palielinot Zemessardzi, iegādājoties prettanku granātmetējus, 
prettanku mīnas un modernos radiosakaru līdzekļus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību mainīt tiesisko regulējumu, kas pieļauj 
dalītu īpašumu, un vērš uzmanību uz to, ka, vienam zemesgabala kopīpašniekam iesniedzot 
tiesā prasību par kopīpašuma izbeigšanu, tiek radīts dalītais īpašums un dzīvokļu īpašnieki 
nonāk piespiedu nomas attiecībās. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību samazināt sociālās iemaksas un attiecīgi 
pārdalīt pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumus par labu sociālajam budžetam, kā arī 
aicina samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi pārtikas produktiem kafejnīcās un 
restorānos. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par situāciju valstī, norādot uz pārlieku augsto 
nekustamā īpašuma nodokli. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par SIA „Rīgas satiksme” noteikto cenu paaugstināšanu 
sabiedriskajam transportam un aizrāda, ka daudzi pensionāri un ģimenes Latvijā dzīvo no 
iztikas minimuma. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Valsts prezidenta amata kandidātu izvēles kritērijiem, kā 

arī par tautas vēlēta Valsts prezidenta institūta izveidi. 

 
Privātpersonas izsaka viedokli par Latvijas autoceļu stāvokli un uzturēšanu, norādot uz 
pārlieku daudzajām no 2015.gada 1.janvāra notikušajām autoavārijām. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Krievijas propagandu Latvijas informācijas telpā, ebreju 
īpašumu atgūšanu, 16.martu kā piemiņas dienu. 
 
Citi viedokļi 
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Biedrība „Latvijas Ukraiņu kongress” izsaka viedokli par pašreizējo situāciju Ukrainā, 
norādot, ka Ukraina ir Krievijas Federācijas militārās agresijas mērķis un starptautiskajai 
sabiedrībai ir jāatzīst, ka pret Ukrainu ir vērsta agresija un tās teritorija ir okupēta. 
 
Bizantijas patriarhāta sekretariāts izsaka viedokli par notikumiem Ukrainā, norādot, ka ASV 
jau vairākus gadus īsteno pret Krieviju vērstu militārās un ekonomiskās agresijas politiku un 
Krievija nav vainojama par iebrukumiem Ukrainas teritorijā. 
 
SIA „SW Kover” izsaka viedokli par savas ražotnes ietekmi uz apkārtējo vidi, apstrīdot 
izplatītās sūdzības par smakas kaitīgumu un norādot, ka ražošanā izmantotās izejvielas ir 
dabīgas un ražotne atbilst Valsts vides dienesta noteiktajiem standartiem. 
 
Latvijas Skolotāju savienība izsaka viedokli par nepieciešamību precīzi izskaidrot pasaulei 
Latvijas vēsturi, nesagrozot faktus un pareizi tos interpretējot. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas Brāļu kapos nomainīto sarkanās armijas karavīru un 
padomju veterānu kapu plākšņu vizuālo iespaidu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par tā saucamās aplokšņu algas izmaksāšanu darbiniekiem un 
norāda, ka nekas netiek darīts, lai apturētu šo krāpniecisko darba devēju praksi un 
manipulācijas ar nodokļu maksāšanu. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par apreibinošo vielu negatīvo ietekmi uz cilvēku 
veselību un garīgo attīstību. 
 
 

 



 

 10 

Privātpersonas izsaka viedokli par darba stāža aprēķināšanu, neiekļaujot izdienas pensijā 
Padomju Savienības armijā nodienēto laiku, par piešķirto invaliditātes pensiju, par dzīves 
apstākļiem, par situāciju ģimenē, par mantojuma lietu, par parāda nodošanu tiesu 
izpildītājiem. 
  
III. Sūdzības 58 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 
19 

Valsts sociālās aprūpes centra Vidzemes filiāles „Rauna” darbinieki sūdzas par filiāles 
likvidēšanu un norāda, ka ir neizpratnē par šādu rīcību. 
 
Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” iemītnieki sūdzas par Labklājības 
ministrijas darbu saistībā ar citu aprūpes centru slēgšanu un to iemītnieku pārvietošanu uz 
minēto filiāli, tādējādi apgrūtinot iemītnieku un aprūpes centra noslēgto klientu aprūpes 
līguma pilnīgu izpildi un pārkāpjot cilvēktiesības. 
 
Privātpersona sūdzas par valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” vadītāja I.Leišavnieka 
darbību un atšķirīgo attieksmi pret centra darbiniekiem, kā arī par Labklājības ministrijas 
pieņemtajiem lēmumiem par vairāku valsts sociālās aprūpes centru filiāļu slēgšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Starptautisko 
pakalpojumu nodaļas vadību sakarā ar to, ka pēc nepareiziem datiem privātpersona ir 
izsludināta par mirušu un rezultātā tai apturēta pensijas izmaksāšana. 
 
Privātpersona sūdzas par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi saistībā ar uzturēšanās 
atļaujas nepiešķiršanu tās mātei. 
 
Liepājas 15.vidusskolas atbalsta biedrība sūdzas par Liepājas pilsētas domes pasūtīto un SIA 
„Dynamic University” izstrādāto Liepājas pilsētas izglītības nozares attīstības koncepciju 
2015.-2020.gadam, jo tā paredz mainīt Liepājas 15.vidusskolas statusu, pārvēršot to par 
pamatskolu un attiecīgi samazinot skolēnu skaitu, tā ka rezultātā Liepājas Ziemeļu 
priekšpilsētā netiks saglabāta vidusskola, kurā mācību programma tiek īstenota valsts 
valodā. 
 
Privātpersona sūdzas par Ventspils novada domes pieņemtajiem lēmumiem, kas kavē 
mantotās zemes atgūšanu. 
 
Jelgavas novada domes deputāts sūdzas par Jelgavas novada domi, jo uz lūgumu ļaut 
iepazīties ar līgumu, ko dome ir noslēgusi ar SIA „Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs”, nav 
saņēmis atbildi. 
 
Privātpersona sūdzas par Daugavpils domes priekšsēdētāju J.Lāčplēsi saistībā ar pilsētas 
pašvaldībai piederošā dienesta transportlīdzekļa izmantošanu privātām vajadzībām, 
tādējādi pārkāpjot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas rīcību, bez pamatojuma atņemot radiniekiem 
pārrakstīto dzīvokli. 
 
Ieslodzītie sūdzas par dzīves apstākļiem cietumā, Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
administrāciju, Daugavgrīvas cietuma un Olaines cietuma slimnīcas darbu. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 15 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesneses V.Gailītes rīcību, 
izskatot lietu par morālā kaitējuma piedziņu. 
 
Privātpersona sūdzas par Ludzas rajona tiesas tiesneses I.Marnauzas darbu, izskatot 
civillietu par saimniecības un ēkas stāvokli laikā, kamēr tur dzīvojis nomnieks. 
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Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesneses U.Melamedas darbu un 
min piemēru, kad pēc tiesas sēdes pazudis tās audioieraksts. 
 
Privātpersona sūdzas par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneses Dz.Dambergas pārkāpumiem, 
proti, lietas izskatīšanu tiesas sēdē, uz kuru privātpersona nevarēja ierasties tāpēc, ka 
tiesas pavēste tai tika nosūtīta uz adresi, kur tā nedzīvo un nav deklarēta jau vairāk nekā 
trīs gadus, un kurā lēmums tika pieņemts bez tās klātbūtnes. 
 
Privātpersona sūdzas par Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras bezdarbību attiecībā uz 
nelikumīgām dzīvojamo māju apsaimniekotāju darbībām. 
 
Privātpersona sūdzas par Liepājas tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar to, ka viņas 
mazdēlam piespriests kriminālsods, pamatojoties uz it kā vecmāmiņas iesniegumu, lai gan 
viņa nekādu iesniegumu nav rakstījusi. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesvedību 12 gadu garumā, norāda uz tiesas kļūdu, kuras dēļ 
notiesātas nevainīgas personas, kā arī uz trūkumiem Kriminālprocesa likumā, kas neļauj 
apturēt notiesājoša sprieduma izpildi uz jaunatklātu apstākļu izmeklēšanas laiku. 
 
Privātpersona sūdzas par Latgales tiesas un Daugavpils prokuratūras amatpersonu 
bezatbildību, nepieņemot sūdzības, kurās pieprasīta ārstu darbības novērtējuma pārbaude. 
 
Ieslodzītais sūdzas par Augstākās tiesas lēmumu atstāt negrozītu piemēroto drošības līdzekli 
- apcietinājumu. 
 
Citas sūdzības 
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Privātpersona sūdzas par AS „Latvenergo” saistībā ar rēķina izrakstīšanu par 
elektroenerģijas piegādes pakalpojumiem, kuri pēc skaitītāja rādījumiem jau ir apmaksāti 
gadu uz priekšu. 
 
Privātpersona sūdzas par savu beztiesisko stāvokli, jo tai saistībā ar AS „Latvenergo” 
pieņemto normatīvo aktu ir liegts atjaunot elektrības padevi. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Lattelecom” pārraidēm un norāda, ka no ārzemēm iepirktajos 
produktos netiek nodrošināti subtitri latviešu valodā. 
 
Privātpersona sūdzas par situāciju, kādā nonākusi saistībā ar kooperatīva „Tisē 58” 
izveidošanu, kurā nav piedalījušies visi mājas iedzīvotāji. 
 
Privātpersona sūdzas par sociālās dzīvojamās mājas vadītāju un norāda, ka tā neļauj mainīt 
darba grafiku. 
 
Privātpersona sūdzas, ka to kā daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieci netieši diskriminē 
zemes īpašnieki, nesniedzot savlaicīgu informāciju par zemes īpašuma nomas maksas 
izmaiņām. 
 
Privātpersonas sūdzas par valsts apmaksātas bērnu veselības aprūpes nepietiekamu 
pieejamību reģionos, par nepietiekamu invalīdiem izmaksājamās pensijas apmēru, par 
namīpašnieku attieksmi pret īrniekiem, kuras rezultātā tie palikuši bez ūdens, elektrības, 
kanalizācijas un apkures. 

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 
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V. Dažādi iesniegumi 
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 
 


