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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

96 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
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Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā”, paužot atbalstu 
likumprojekta papildināšanai ar normām, kas nosaka, ka uz apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas līguma nodošanu neattiecas Komerclikuma noteikumi par solidāru 
atbildību un līguma un ar to saistīto blakustiesību nodošanai nav nepieciešams saņemt otras 
līguma puses piekrišanu. Tāpat asociācija norāda uz nepieciešamību likumprojektā paredzēt 
brokeru tiešos maksājumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. 
 
Latvijas Nodokļu maksātāju tiesību asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, lūdz izvērtēt, vai Ministru kabinetam ar 
likumu var tikt deleģētas tiesības noteikt nodokļa objektu un maksātāju loku, kā arī norāda, 
ka nav skaidrs, vai nozarei, kurā veicot saimniecisko darbību mikrouzņēmums ir tiesīgs 
izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, ir jābūt šī uzņēmuma pamatdarbības veidam. 
 
Drošības nozares kompāniju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, norādot uz nepieciešamību mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātāju sarakstu papildināt ar fiziskās apsardzes pakalpojumu sniedzējiem. 
 
Biedrība „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” aicina likumos cilvēkiem ar invaliditāti 
noteikt atvieglojumus, tostarp atvieglojumus maksāšanai par patērēto elektroenerģiju, kā 
arī paredzēt endoprotezēšanas operāciju finansējumu. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli””, aicinot definēt ar nodokli apliekamos un 
neapliekamos dzērienus, jo šobrīd akcīzes nodoklis jāmaksā arī par morsiem, kuri pieder pie 
veselīgajiem dzērieniem ar mazu cukura piedevu, un norādot, ka likuma normas ietekmē 
uzņēmēji var būt spiesti atteikties no šo dzērienu ražošanas, tādējādi vēl vairāk samazinot 
kopējos lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes apjomus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par akcīzes nodokļa samazināšanu alkoholisko dzērienu grupai, 
kurā ietilpst sidri, un vēlas uzzināt, vai attiecīgie likuma grozījumi ir sabiedrības interesēs. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu „Grozījumi Maksātnespējas likumā”, norādot, ka ne no likumprojekta teksta, 
ne no anotācijas nav izsecināms objektīvs pamats administratoru profesionālās kvalifikācijas 
atbilstības novērtēšanas sistēmas maiņai. 
 
Ieslodzītie sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”, 
norādot uz nepieciešamību izvērtēt, vai notiesātā tiesību un tiesisko interešu aizsardzību 
iespējams nodrošināt tikai ar administratīvo apstrīdēšanas procesu iestādes ietvaros, kā arī 
aicinot grozīt progresīvās soda izpildes sistēmu. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par bijušās Valsts 
drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar 
VDK konstatēšanu”, aicinot noteikt, ka Ministru kabinets nodrošina VDK aģentu kartotēkas 
publicēšanu internetā līdz 2015.gada 4.maijam un VDK automātiskās pretizlūkošanas 
informatīvā nodrošinājuma sistēmā „Delta Latvija” ietilpstošās elektroniskās informācijas 
publicēšanu līdz 2015.gada 23.augustam. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
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likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, aicinot par atzīmējamām dienām 
noteikt 7.novembri – Robežsargu dienu - un 5.decembri - Policijas darbinieku dienu. 
 
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Nodibinājums „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” izsaka viedokli par 
likumprojektu „Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” un norāda, ka nepieciešams 
deleģēt nozares ekspertus dalībai profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un 
profesionālās izglītības programmu licencēšanā, akreditācijā un profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenos. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Profesionālās izglītības likumā”, aicinot precizēt arodbiedrību, darba devēju un citu 
biedrību kompetenci profesionālajā izglītībā. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Profesionālās izglītības likumā, aicinot iekļaut konventa sastāvā Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvi, kas veicinātu ātrāku un kvalitatīvāku pārmaiņu 
īstenošanu. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Latvijas Drošības biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Apsardzes darbības likumā”, aicinot paredzēt vienlīdzīgus noteikumus attiecībā uz valsts vai 
pašvaldības iepirkumu apsardzes pakalpojumu sniedzējiem, kā arī skaidrākus izglītības un 
sertifikācijas noteikumus apsardzes jomas darbiniekiem. 
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija un Latvijas Viesnīcu un 
restorānu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Imigrācijas likumā”, 
aicinot risināt jautājumu par termiņuzturēšanās atļauju pagarināšanu. 
 
Resocializācijas un integrācijas asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Valsts probācijas likumā”, norādot uz nepieciešamību probācijas klientu lokā iekļaut tās 
notiesātās personas soda izciešanas laikā vai gadu pēc pilna brīvības atņemšanas soda 
izciešanas, kurām nepieciešams atbalsts. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 18 
 
Vides konsultatīvā padome sniedz priekšlikumus likumprojektam „Vietējo pašvaldību 
referendumu likums” un aicina izslēgt pantu, kas paredz, ka pašvaldības referendumu var 
rīkot par pašvaldības teritorijas plānojumu, grozījumiem pašvaldības teritorijas plānojumā 
vai lokālplānojumu, ar kuru grozīts pašvaldības teritorijas plānojums. 
 
Jūrmalas aizsardzības biedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Vietējo pašvaldību 
referendumu likums” un pauž uzskatu, ka jāpieļauj referendums arī par pašvaldības 
teritorijas plānojumu, grozījumiem pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumu, ar 
kuru grozīts pašvaldības teritorijas plānojums, un tas nepieciešams tādēļ, lai neizslēgtu 
iedzīvotāju ietekmi uz pašvaldības lēmumiem. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā””, aicinot to papildināt ar normu, kas noteiktu, ka grozījumi, kuri paredz 
administratoriem valsts amatpersonu statusu, stājas spēkā vienlaicīgi ar likumprojektu 
„Grozījumi Maksātnespējas likumā”. 
 
Latvijas Kultūras darbinieku federācija izsaka viedokli par likumprojektu „Valsts dienesta 
likums”, iebilst pret valsts iestāžu darbinieku iekļaušanu valsts dienestā un aicina tajā 
saglabāt divas nodarbināto kategorijas: valsts ierēdņi, kuriem tiek piemērotas publiskās 
tiesības, un darbinieki, kuriem tiek piemērotas privātas tiesības.  
 
SIA „CLEAR CHANNEL LATVIA” izsaka kritisku viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā” attiecībā uz pašvaldību tiesībām reglamentēt reklāmas 
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veidus un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmēru un izvietošanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas valsts karoga likumu, vērš uzmanību uz noteikumu 
par obligātu karoga izkāršanu valsts noteiktajās svētku dienās, paskaidro, ka tā gadiem ilgi 
dzīvo ārpus Latvijas un nav neviena, kam tā karoga izkāršanu pie mājas varētu uzticēt, 
tāpēc iesaka minēto likumu pārskatīt. 
 
Privātpersona aicina izstrādāt likumprojektu par Saeimas deputātu atsaukšanas kārtību un 
paredzēt, ka deputāta atsaukšanu var rosināt Valsts prezidents, Ministru kabinets, Saeimā 
pārstāvētās partijas, Rīgas dome un vēlētāji. 
 
Privātpersona lūdz, lai Saeimā tiktu iesniegts likumprojekts „Par kompensācijām”, kuru 
Latvijas Republikas Augstākā padome 1991.gada 30.oktobrī uzdeva Latvijas Republikas 
Ministru padomei izstrādāt un iesniegt Augstākajai padomei līdz 1991.gada 1.decembrim. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 18 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Jūrlietu 
pārvaldes un jūras drošības likumā”, aicinot vārdu „noteikumi” aizstāt ar vārdiem „saistošie 
noteikumi”, jo likums „Par pašvaldībām” nosaka, ka ārējie normatīvie akti pašvaldībās ir 
saistošie noteikumi. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Alkoholisko 
dzērienu aprites likumā”, ierosinot alkoholisko dzērienu legālu tirdzniecību atļaut no 
pulksten 8.00 līdz 24.00, jo ļoti daudzi cilvēki pēc pulksten 22.00 tos iegādājas šaubīgās 
vietās, pakļaujot savu dzīvību briesmām. Asociācija uzskata, ka tās priekšlikuma 
pieņemšana ļaus novērst nelabvēlīgas sekas no sabiedriskās kārtības viedokļa. 
 
Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Fizisko 
personu elektroniskās identifikācijas likums” un aicina definēt terminu „autentifikācija”, 
nosakot, ka autentifikācija ir elektronisks process, kas nodrošina personas elektronisko 
identifikāciju, autentifikācijas apliecinājums ir informācija par autentifikācijas procesa 
rezultātu, kas apliecina fiziskās personas identitāti, un personas elektroniskā identifikācija 
ir personas datu izmantošanas process, kas elektroniskajā vidē attālināti pārbauda fiziskās 
personas identitāti. 
 
AS „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos””, pauž uzskatu, ka tas neveicina 
lauksaimniecības zemes saglabāšanu lauksaimnieciskajai ražošanai, un lūdz noteikt, ka 
lauksaimniecības zemi var iegādāties arī tāda juridiskā persona, kuras akcijas ir iekļautas 
regulētajā tirgū. 
 
AS „Latvijas Gāze” norāda uz nepieciešamību izdarīt grozījumus Enerģētikas likumā, 
iekļaujot tajā normas, kas aizsargātu dabasgāzes lietotājus, nodrošinātu viņiem drošu 
apgādi ar dabasgāzi, kā arī paredzētu valsts dabasgāzes rezervi Inčukalna krātuvē iespējamu 
kritisko situāciju novēršanai ģeopolitiskas krīzes gadījumā. 
 
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, norādot, ka lielajās pilsētās uzņēmumi ir izmantojuši 
likumā noteikto iespēju pašiem rīkot konkursus un izvēlēties izdevīgāko atkritumu 
apsaimniekotāju, taču līdz ar minēto grozījumu pieņemšanu uzņēmumiem -atkritumu 
radītājiem būs liegta iespēja pielāgot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu tieši savām 
vajadzībām un tādējādi palielināsies arī izmaksas.  
 
 
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija un Latvijas Iepakojuma asociācija 
norāda, ka termiņš, kas noteikts priekšlikumu iesniegšanai likumprojekta „Grozījumi 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā” trešajam lasījumam, ir pārāk īss, lai sagatavotu 
kvalitatīvus priekšlikumus, un aicina to pagarināt līdz aprīļa sākumam. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Pārtikas tirgotāju asociācija un Pārtikas 
tirdzniecības veikalu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu „Negodīgas 

 



 

 5 

mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums”, norādot, ka tā redakcija paredz 
nepamatotu slogu uzņēmējdarbībai, kas likumsakarīgi draud arī ar cenu kāpumu, ko izjutīs 
ikviens iedzīvotājs, un aicinot noteikt, ka akcijas atlaidi nepiemēro preču pārdošanas laikā 
nerealizētām precēm, izņemot gadījumus, kad mazumtirgotājs un piegādātājs noslēguši 
atsevišķu rakstveida vienošanos. 
 
SIA „Liepājas celtniecības kompānija” izsaka viedokli par Būvniecības likumu un norāda, ka 
nepieciešams paaugstināt būvdarbu vadītāju un būvuzraugu kvalifikāciju, nosakot, ka par 
būvinženieri drīkst būt tikai persona ar attiecīgu piecus gadus ilgu pieredzi, būvtehniķiem ar 
vidējo speciālo izglītību dodot tiesības strādāt par būvdarbu vadītāju palīgiem, bet, lai 
paaugstinātu būvuzņēmumu intelektuālo potenciālu un samazinātu būvkomersantu reģistrā 
iekļauto uzņēmumu skaitu, tajā reģistrējot tikai tādus būvuzņēmumus, kuros kā vienīgajā 
darbavietā pastāvīgi strādā vismaz divi būvinženieri. 
 
SIA „Hansaprojects” sniedz priekšlikumus grozījumiem Būvniecības likumā, aicinot noteikt, 
ka tehniskās apsekošanas joma ir pakļauta būvju ekspertīzes jomai, kā arī pārejas 
noteikumos paredzēt, ka būvju ekspertīzes veikšanas tiesības ir fiziskajām personām, kuras 
saņēmušas sertifikātu tehniskās apsekošanas jomā. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, norādot, ka nepieciešams precizēt, kas 
saprotams ar terminu „sociālā rehabilitācija ar ārstniecības elementiem”, un termina 
„supervīzija” skaidrojumā iekļaut arī psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanu sociālā darba 
speciālistiem.  
 
Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” sniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā” par atbalstu sabiedrībā balstīto pakalpojumu attīstībai un aicina paredzēt, ka 
finansējums tiek piešķirts ikvienai personai neatkarīgi no iemesliem, kādēļ no aprūpes 
institūcijām iznākušie klienti ir pārtraukuši pakalpojuma saņemšanu. 
 
Latvijas Psihologu arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Psihologu likums” un 
ierosina atcelt obligāto sertifikāciju, to aizstājot ar reģistrāciju psihologu reģistrā, deleģēt 
psihologu sertifikāciju divām lielākajām psihologu profesionālajām organizācijām, ieviest 
mazāk nodrošinātiem psihologiem paredzētu atvieglojumu un kompensāciju mehānismu, kā 
arī veikt tehniska rakstura grozījumus, lai ieviestu kārtību regulējumā par sertifikāta 
darbības apturēšanu, atjaunošanu un izbeigšanu. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība un Neatliekamās medicīnas 
asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītā personāla izdienas pensiju 
likums”, norādot, ka izdienas pensiju piešķiršana neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta darbiniekiem radītu motivāciju un drošības sajūtu tiem, kuri dienestā strādā jau 10 
vai vairāk gadu, kā arī aicinot šo likumprojektu izskatīt ātrāk. 
 
Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā”, norāda, ka par dzimumšūnu 
donoru var būt vīrietis vecumā no 18 līdz 45 gadiem un sieviete vecumā no 18 līdz 35 
gadiem, ierosina kontracepciju definēt kā pasākumu kompleksu neplānotas grūtniecības 
novēršanai un noteikt, ka grūtniecība jāpārtrauc 72 stundu laikā pēc norīkojuma 
izsniegšanas, lai samazinātu gestācijas vecumu, kas savukārt palielina medicīnisko 
sarežģījumu iespējamību.  
 
Hepatīta biedrība mudina skatīt jautājumu par C hepatīta ārstēšanai nepieciešamo 
medikamentu kompensācijas apmēra palielināšanu un uzaicināt Veselības ministrijas 
pārstāvjus uz Saeimu, lai pārrunātu šī jautājuma turpmāko virzību. 
 
Privātpersonas sniedz priekšlikumus par pedagogu izdienas pensijām un aicina noteikt, ka 
izdienas pensijas jāpiešķir ne tikai tiem skolotājiem, kuru darba stāžs ir vismaz 30 gadi, bet 
arī tiem skolotājiem, kuri vismaz 15 gadus strādājuši par speciālās izglītības pedagogiem, 
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piemēram, sporta pedagogiem, kuru darba spējas pēc 50 gadu vecuma strauji samazinās un 
kuri vairs nevar kvalitatīvi vadīt mācību stundas. 
 
Citi jautājumi 
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Latviešu vēlētāju biedrība ierosina pieņemt izskatīšanai likumprojektu par Saeimas deputātu 
atsaukšanas kārtību un noteikt, ka ar likumdošanas iniciatīvu deputāta atsaukšanu var 
rosināt Valsts prezidents, Ministru kabinets, Saeimā pārstāvētās partijas, Rīgas dome un 
vēlētāji tautas nobalsošanas ceļā. 
 
Privātpersona lūdz normatīvajos aktos izdarīt tādus grozījumus, kas paredzētu bargākus 
sodus par kapu kopiņu izpostīšanu. 

 

  
II. Viedokļi  
 

122 

Par Saeimas darbu  
 

12 

Privātpersonas izsaka viedokli par Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas 
darbu un ierosina uzaicināt bijušo Ministru prezidentu V.Dombrovski uz šīs komisijas sēdi.  
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Kārļa Leiškalna dāvinātās gleznas atrašanās vietu Saeimas 
bibliotēkā un aicina pieņemt lēmumu par gleznas pārvietošanu uz dāvinājumu telpu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Saeimas sēdes norisi, norādot uz troksni tajā, par Saeimas 
un atsevišķu deputātu darbu, kā arī aicina Saeimas deputātus ievietot savu CV Saeimas 
mājaslapā. (10 iesniegumi) 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

26 

Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par Valsts ieņēmumu dienesta 
sagatavoto iekšējo tiesību aktu „Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestā notiek juridiskās 
personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanas budžetam procesa uzsākšana un 
izbeigšana” un pauž uzskatu, ka minētās kārtības izstrādes darbs ir jāpārtrauc un jāpiemēro 
jau spēkā esošais tiesiskais regulējums. 
 
Latviešu vēlētāju biedrība izsaka kritisku viedokli par Ministru kabineta 2015.gada 17.marta 
noteikumu Nr.130 „Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-
2020.gada plānošanas periodā” novēloto pieņemšanu un norāda, ka nav skaidrs, kādiem 
mērķiem Eiropas Savienības fondu piešķirtais finansējums tiek izmantots un vai vispār tiek 
izmantots paredzētajiem mērķiem. 
 
Latvijas Politiski represēto apvienība izsaka viedokli, ka valsts augstākajām amatpersonām, 
sniedzot intervijas Latvijas plašsaziņas līdzekļiem, vajadzētu runāt tikai latviešu valodā, 
tādējādi rādot paraugu Latvijas iedzīvotājiem valsts valodas lietošanas jautājumā. 
 
Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija izsaka viedokli par līgumu, ko Latvijas 
institūcijas noslēgušas ar Kanādas uzņēmumu „Ginguro Exploration”. 
 
Amerikas latviešu apvienība, Latvijas Nacionālā apvienība Kanādā un Austrālijas latviešu 
skola Austrālijā aicina Latvijas institūcijas izstrādāt tālmācības programmu ārvalstīs 
dzīvojošajiem latviešu jauniešiem, kā arī lūdz latviešu valodas, ģeogrāfijas, vēstures un 
kultūras apguves uzturēšanai un ārzemju latviešu bērnu patriotiskai audzināšanai 
nepieciešamo profesionālu pedagogu atbalstu. 
 
Neatkarīgā policistu arodbiedrība izsaka viedokli par VSIA „Latvijas Televīzija” raidījumu 
“Aizliegtais paņēmiens”, kurā valsts simboli - valsts dzimšana, Brīvības piemineklis un 
Lāčplēsis – traktēti kā perversija, pornogrāfija un  zoofilija. 
 
Saldus 2.vidusskolas skolotāji izsaka viedokli par skolu optimizāciju un pauž uzskatu, ka 
lēmums neatvērt Saldus 2.vidusskolas 10.klasi 2015./2016. mācību gadā ir sasteigts, jo šīs 
skolas 9.klasē pašlaik mācās 49 skolēni. 

 



 

 7 

J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas kolektīvs iebilst pret savas skolas apvienošanu ar 
Liepājas 6.vidusskolu izglītības iestāžu sistēmas reformas ietvaros. 
 
Privātpersona aicina valsts amatpersonas pilnveidot savas diplomātijas prasmes, lai uzlabotu 
Latvijas attiecības ar citām valstīm un veicinātu starptautisku mieru. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas tiesu sistēmu  un norāda, ka, Tieslietu ministrijā 
likvidējot nodaļu, kas kontrolēja tiesu darbības atbilstību likuma normām, Latvija ir 
zaudējusi tiesiskas valsts statusu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ventspils pilsētas domes darbu un vērš uzmanību uz 
pašvaldības budžeta izlietošanu, gan izvēloties dienesta automašīnas, gan sniedzot atbalstu 
sportam un izklaidei. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par gāzes piegādi pašvaldību ēkām, norādot, ka jau ilgāku 
laiku tiek atlikta šīs nozares sakārtošana un ka Eiropas Savienības likumu un direktīvu 
likumiskais spēks acīmredzot ir lielāks par Latvijas likumu spēku. 
 
Ieslodzītais izsaka viedokli par Valmieras cietumu un soda izciešanu tajā, kā arī par Latvijas 
tieslietu sistēmu, norādot uz aizdomām par tiesnešu korumpētību. 
 
Par situāciju valstī 

 
37 

Pasaules Brīvo latviešu apvienība izsaka viedokli par ASV un NATO iesaisti Latvijas drošības 
stiprināšanā, kā arī pauž uzskatu, ka ir jāgādā, lai valsts iekšējās un ārējās drošības 
stiprināšanai tiktu piešķirts papildu finansējums un steidzami tiktu panākts aizsardzības 
budžeta pieaugums līdz diviem procentiem no iekšzemes kopprodukta, kā to paredz NATO 
dalībvalstu vienošanās. 
 
Auto asociācija izsaka viedokli, ka nepieciešams steidzami apkarot ēnu ekonomikas 
īpatsvaru autonozarē, īpaši autoservisa jomā, jo ēnu ekonomika īstermiņā apdraud 
uzņēmumu godīgu konkurenci un ilgtermiņā - nozares attīstības iespējas.  
 
VSIA „Latvijas Televīzija” aicina piešķirt finansējumu Latvijas Televīzijas Latgales biroja un 
īpaša korespondenta posteņa izveidei, Latgales kultūrtelpas, valodas un sociālpolitiskās 
integrācijas stiprināšanai, norādot, ka tas ļautu pilnvērtīgi atspoguļot reģionā notiekošo un 
pievērst uzmanību sabiedriski politiskajām norisēm. 
 
Biedrība „Latgolys Saeima” izsaka viedokli par informatīvās mediju telpas stiprināšanu 
Latgalē, norādot uz nepieciešamību piešķirt līdzekļus VSIA “Latvijas Radio” reģionālās 
studijas izveidei Rēzeknē, pildīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma normas un piedāvāt 
regulārus raidījumus latgaliešu valodā visa gada garumā, kā arī veicināt latgaliešu valodas 
saglabāšanu un attīstību. 
 
Nacionālās apvienības Senioru padome „Berklavieši” izsaka viedokli par Latvijas brīvības 
cīņām, norādot, ka abas okupācijas bija vērstas uz latviešu tautas iznīcināšanu un ka 
jebkuras valsts ierēdņiem jāgādā par to, lai tiktu pieminētas cīņas par brīvību un godināti 
tajās kritušie karavīri. 
 
Biedrība „Tēvu zemei” izsaka viedokli, ka nepieciešams pieminēt un godāt Latvijas brīvības 
cīņās kritušos kareivjus un leģionārus, kā arī novērst Krievijas iniciētās kampaņas pret 
leģionāru piemiņas pasākumiem Latvijā 16.martā. 
 
Sējas novada Gāršmuižas iedzīvotāji iebilst pret Rail Baltica infrastruktūras līnijas „B 
alternatīva” un elektropārvades gaisvadu līnijas izbūvi Sējas novadā. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par dažādu Latvijā populāru personu, tostarp Saeimas 
deputātu, ierosinājumiem un izteikumiem saistībā ar termiņuzturēšanās atļauju iegūšanas 
nosacījumu atvieglošanu, kuras rezultātā ārvalstniekiem būs priekšrocības nekustamo 
īpašumu iegādē un šie īpašumi, kā arī Latvijas zeme tiks izpārdoti ārvalstniekiem. 
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Privātpersona norāda uz nepieciešamību Grobiņas novadā nodrošināt plašāku pieeju bankas 
pakalpojumiem, lai nepasliktinātos lauku cilvēku dzīves kvalitāte. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī, norādot uz nepieciešamību stiprināt 
latviešu tautas identitāti, mazināt okupācijas sekas un pret iedzīvotājiem vērsto genocīdu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par pašreizējo situāciju valstī un norāda, ka nedrīkst tikt 
attīstīts nacionālisms, jo tas apdraud sabiedrību, to šķeļot un degradējot, kurinot naidu un 
neiecietību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par alkohola tirdzniecību, norādot, ka katrs trešais veikalā 
pirktais alkoholiskais dzēriens ir viltojums. 
 
Privātpersona pauž bažas par piena lopkopības produkcijas cenām. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par tā saucamo ātro kredītu izsniegšanas 
ierobežošanu, pauž atbalstu progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieviešanai un norāda 
uz Latvijas iedzīvotāju sociālo neaizsargātību. 
 
Citi viedokļi 

47 

 
Latvijas Sirds ķirurgu asociācija vērš uzmanību uz to, ka netiek nodrošināts un kontrolēts 
attiecīgām medicīnas nozarēm paredzētā budžeta finansējuma mērķtiecīgs izlietojums tieši 
pacientu ārstēšanas izdevumiem, ārstniecības personu atlīdzībai un saistītām izmaksām, 
tāpēc aizvien biežāk rodas novecojušo sirds ķirurģijas tehnoloģisko pamatlīdzekļu darbības 
traucējumi un galu galā var nākties ierobežot vai pat pārtraukt operācijas.  
 
Latvijas biedrība „Glābiet bērnus” kā neatkarīgais bērnu ombuds aicina pievērst uzmanību 
2015.gada vasarā ieplānotajai ANO sesijai par bērnu tiesībām un atgādina, ka ANO Bērna 
tiesību konvencija ir ratificēta 1992.gadā, paredzot reizi piecos gados sniegt pārskatu ANO 
par bērnu tiesību nodrošināšanu. 
 
Latvijas Ārstu biedrība aicina VSIA „Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca” 
būvniecību nodot no valsts kapitālsabiedrības pārziņas VAS „Valsts nekustamie īpašumi” 
pārziņā. 
 
Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta”” sniedz priekšlikumus ilgstspējīgas un 
labklājīgas globālās sabiedrības attīstīšanai un nosūta rekomendācijas, kas izstrādātas 
starptautiskajā darbnīcā „Vardarbības novēršana - garants sievietes ekonomiskajai 
neatkarībai”. 
 
Latvijas Senioru alianse sūdzas par pulksteņlaika grozīšanu, norādot, ka tā negatīvi ietekmē 
bērnus un skolēnus, kā arī seniorus, un vēlas saņemt atbildi, kādēļ tā nepieciešama. 
 
Hokeja skolas „Rīga-2000” audzēkņu vecāki izsaka neizpratni par citu šīs skolas audzēkņu 
vecāku nepamatoto sūdzību, kas attiecas uz hokeja komandas „HS Rīga 2000” trenera 
M.Svarinska un trenera palīga S.Teluškina atbilstību ieņemamam amatam. 
 
Privātpersona aicina koalīcijas partijas vienoties par Latvijas Valsts prezidenta kandidatūru, 
izvirzot Eiropas Padomes ekspertu un Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktoru tiesību 
zinātnē E.Levitu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Starptautisko veco ļaužu dienas nosaukumu un pauž 
uzskatu, ka tas var aizvainot vecāka gadagājuma cilvēkus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par reliģijas mācīšanu skolās un vēlēšanos, lai katrs rīts skolā 
sāktos ar baušļu un Tēvreizes atkārtošanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par AS „Latvenergo” darbību, norādot, ka izlīdzinātā 
maksājuma aprēķins būtiski atšķiras no vidējām patērētās elektroenerģijas izmaksām. 
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Privātpersonas izsaka viedokli par informatīvās telpas kontroli, krievvalodīgo mediju 
nelojālo attieksmi pret valsti, tautas vēlēta Valsts prezidenta institūta izveidi, Latvijas 
iedzīvotāju emigrācijas problēmām, barikāžu dalībnieku ieguldījumu Latvijas vēsturē. 
 

 

III. Sūdzības 
 

81 

Par Saeimas darbu  1 
 
Privātpersona sūdzas par tai liegto iespēju apmeklēt Saeimas sēdi 12.martā un norāda, ka 
citas personas uz šīs sēdes apmeklējumu, iespējams, pieteikušās vēlāk. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

22 

Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientu tuvinieki un atbalsta 
personas sūdzas par Labklājības ministrijas lēmumu, kas paredz šīs filiāles likvidēšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts kontroles un tiesībsarga darbu, kas, pēc šīs personas 
domām, neatbilst valsts un tās iedzīvotāju interesēm, tāpēc iesaka attiecīgo finansējumu 
novirzīt citām institūcijām. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts darba inspekcijas amatpersonu darbu saistībā ar SIA „Baltic 
Taxi” uzņēmumā veikto kontroli. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts robežsardzes darbu, norādot, ka amatpersonas rīkojušās 
patvarīgi, ievietojot privātpersonas māti aizturēšanas izolatorā un pēc tam izraidot no 
valsts.  
 
Privātpersona sūdzas par VAS „Latvijas Pasts” darbiniekiem, kuri nevērīgi izturas pret 
saviem pienākumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes Labklājības departamenta atteikumu sakārtot gājēju 
ietvi Gaiļezera ielā 2, Rīgā, tā, lai pa to varētu pārvietoties ar invalīdu ratiņiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Jūrmalas domes lēmumu nepiešķirt sociālo dzīvokli un pabalstu. 
 
Privātpersona sūdzas par Talsu novada pašvaldību, kā arī SIA „Talsu ūdens”, norādot, ka tās 
pēc vairākkārtējiem lūgumiem izskaidrot to darbu pamatotību, kuru rezultātā izpostīta 
kanalizācijas aka un keramikas caurules, aizbildinās ar privātpersonu parakstītu aktu, ar 
kuru sūdzības iesniedzēja nav iepazīstināta. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas darbinieku rīcību saistībā ar aizturēšanu piketa 
laikā. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pašvaldības policijas darbu saistībā ar iesniegto dokumentu 
nozaudēšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Daugavpils pilsētas Kārtības policijas inspektores L.Lapeško 
nevēlēšanos ierosināt krimināllietu un norāda uz gadījumiem, kad Rīgas Ziemeļu rajona 
policija un Latgales priekšpilsētas policija neinformēja par krimināllietas izbeigšanu. 
 
Ieslodzītie sūdzas par apstākļiem cietumā un to, ka valsts piešķirtie līdzekļi, kas paredzēti 
ieslodzīto apgādei, nesasniedz ieslodzītos, par Valmieras cietuma administrāciju un par 
Valsts policijas darbību krimināllietas izmeklēšanā. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

15 

Privātpersona sūdzas par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru, 
pamatojoties uz termiņa nokavējumu, noraidīta prasība par nekustamā īpašuma atgūšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par zvērināta tiesu izpildītāja K.Selecka neētisku rīcību, norādot, ka 
viņš nav ņēmis vērā Civilprocesa likuma noteikumu, saskaņā ar kuru, veicot ievešanu 
valdījumā, nekustamais īpašums jāatbrīvo parādniekam un tā ģimenei, nevis citām 
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personām, kurām attiecīgajā brīdī ir saistošs dzīvojamās telpas īres līgums. 
 
Privātpersona sūdzas par zvērinātu tiesu izpildītāju A.Slazdu sakarā ar to, ka noraidīts 
lūgums atcelt dzīvokļa pārdošanu izsolē. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas spriedumu, kā arī atkārtoti 
sūdzas par Valsts policijas nevēlēšanos uzsākt kriminālprocesu par nelikumīgām pret 
privātpersonu vērstām darbībām. 
 
Privātpersonas sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar nespēju nodrošināt 
tiesības uz nekustamo īpašumu atjaunojoša tiesas lēmuma izpildi, par lietu ilgo virzību, par 
prasību iemaksāt drošības naudu, lai lieta tiktu izskatīta. 
 
Citas sūdzības 

 
43 

Daugavpils novada Biķernieku pagasta iedzīvotāji sūdzas par autoceļu stāvokli pagastā un 
lūdz rast iespēju piešķirt no valsts budžeta vai Valsts ceļu fonda līdzekļus ceļa remontam no 
Krāslavas šosejas līdz Biķernieku ciemam un Biķernieku ciemata autoceļa asfalta virsējās 
kārtas būvniecībai, lai novadā veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību. 
 
SIA „SOUVENIRS I&N” sūdzas par AS „Riga Airport Commertial Development” darbību un ar 
lidostas C sektora komercplatībām saistīto līgumu nosacījumu nepildīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas, ka pēc zemes iegādes Otaņķu pagastā pretēji iepriekš saņemtajām 
izziņām par atļauju nodarboties ar lauksaimniecību uz šīs zemes tā ir iekļauta dabas liegumā 
NATURA 2000 un ir aizliegts uz tās izvērst jebkādu saimniecisku darbību katru gadu no 
15.marta līdz 20.jūnijam.  
 
Privātpersonas sūdzas par uzņēmumu SIA „Baltic Taxi” saistībā ar Darba likuma 
pārkāpumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Namsaimnieks” darbību, norādot uz nesakritībām ūdens 
skaitītāja rādījumā un SIA „Namsaimnieks” aprēķinā. 
 
Privātpersonas sūdzas par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pakalpojumiem un to, ka nav 
sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīves apstākļiem, par kaimiņiem, par to, ka nekustamā īpašuma 
īpašnieks pārkāpj īres tiesības, kā arī par pensiju sistēmas netaisnīgumu. 
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