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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 577 
    individuālie           574 
    no vairākām privātpersonām              2 
    anonīmie 1 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 68 
Viedokļi 138 
Sūdzības 39 
Informācijas pieprasījumi 15 
Dažādi iesniegumi 317 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 23 
Pa pastu 469 
Pa e-pastu info@saeima.lv 82 
Pa faksu 1 
No portāla www.latvija.lv 2 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 54 
Saeimas Prezidijs 7 
Deputāti 1395 
Frakcijas 68 
Komisijas 66 
Struktūrvienības 19 
  
Valoda  
Latviešu valoda 
Svešvalodas  

513 
64 

  
Sagatavotas atbildes 141 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  3 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

68 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  16 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas likums”, norādot, ka pašvaldības iemaksa izlīdzināšanas fondā nevar pārsniegt 
20 procentus no pašvaldības vērtētajiem ieņēmumiem un pašvaldības izlīdzinātie ieņēmumi 
uz vienu izlīdzināmo vienību nevar būt mazāki par 90 procentiem no vidējiem vērtētajiem 
ieņēmumiem uz vienu izlīdzināmo vienību pašvaldībās kopā. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas likums” attiecībā uz to, kā plānots aprēķināt izlīdzināto ieņēmumu pieauguma 
ierobežošanas mehānismu. 
 
Biedrība „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” izsaka viedokli par likumprojektu 
„Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums” un pauž uzskatu, ka nav pamata no 
likumprojekta izslēgt normu, kas paredz sekas, kuras iestājas, ja apdrošināšanas sabiedrība 
tiek izslēgta vai izstājas no biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs” vai 
tam analogas organizācijas, un ka nav nepieciešams minētajā likumprojektā regulēt 
biedrības darbību, jo tā jau ir noregulēta Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija aicina likumprojektu „Apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas likums” izskatīt pēc iespējas ātrāk, norādot uz to, ka apdrošināšanas 
nozarei šā likumprojekta ieviešana ir ļoti būtiska. 
 
Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
„Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums”, norādot uz šā 
likumprojekta nepilnībām, konkrēti uz to, ka apdrošināšanas brokeriem sakarā ar to 
uzraudzību būs jāveic maksājumi nesamērīgi lielā apmērā. 
 
Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums”, norādot uz nepieciešamību 
noteikt, ka informācija par apdrošināšanas starpnieku un tā sniegtā riska informācija ir 
aizsargājama līdzvērtīgi informācijai par apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju un tā klientu. 
 
Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma 
likums”, norādot, ka būtu atceļama tiesību norma par lietu izskatīšanas termiņa noteikšanu, 
jo tiesas spriešana nav ierobežojama ar konkrētu dienu skaitu tāpēc, ka lietas mēdz būt 
atšķirīgas pēc sarežģītības, tiesību noteiktības un faktu izmeklēšanai nepieciešamā laika. 
 
Latvijas Administratīvo tiesnešu arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma 
likums”, norādot, ka Administratīvā apgabaltiesa nespēs triju dienu laikā no Finanšu un 
kapitāla tirgus komisijas administratīvā akta saņemšanas brīža pārbaudīt tā tiesiskumu, un 
tāpēc aicina pārskatīt attiecīgo likumprojekta pantu. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija, Tirdzniecības un rūpniecības kamera un tirgotāju 
savienības izsaka viedokli par akcīzes nodokļa likmēm un aicina atturēties no pārsteidzīgiem 
lēmumiem par šā nodokļa likmes palielināšanu. 
 
Latvijas Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli””, norādot, ka dīzeļdegvielas marķēšana veiksmīgi 
tiek praktizēta 14 Eiropas valstīs un padome tās ieviešanu atbalstīs, ja vien lauksaimniekiem 
netiks radīts papildu finansiālais slogs un netiks mākslīgi celta dīzeļdegvielas cena. 
 
 

 



 

 3 

Latvijas Jauno zemnieku klubs izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
akcīzes nodokli”” un norāda, ka neatbalsta ieceri iezīmēt (marķēt) lauksaimniecības zemes 
apstrādāšanai paredzēto dīzeļdegvielu, jo līdz ar to var palielināties lauksaimnieku 
izmaksas. 
 
Ārvalstu investoru padome izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
uzņēmumu ienākuma nodokli”” attiecībā uz noteiktā zaudējumu segšanas perioda 
saīsināšanu, nodokļa zaudējumu segšanu uzņēmumu grupas ietvaros, kā arī pētniecībai un 
attīstībai nepieciešamo stimulu. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un 
aicina ne tikai pensionāriem, bet arī invalīdiem dot iespēju tirgot savus izstrādājumus un 
tādējādi uzlabot savu materiālo stāvokli.  
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” attiecībā 
uz šā nodokļa apmēru, norāda, ka tai, denacionalizētas mājas iemītniecei, jāmaksā 
nepamatoti augsts nekustamā īpašuma nodoklis - 1,5 procenti, kamēr citiem tas noteikts 
tikai 0,2 procentu apmērā, un ka šāda situācija nav taisnīga. 
 
Juridiskie jautājumi  8 
 
LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskā komisija izsaka viedokli par likumprojektu „Bijušās 
Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas likums”, norādot, ka tā redakcija nav 
pieņemama, jo līdz šim Latvijas Nacionālajā arhīvā glabātajiem Valsts drošības komitejas 
dokumentiem nebija ierobežotas pieejamības informācijas statusa un šāda statusa 
piešķiršana visiem šiem dokumentiem bez izņēmuma paralizētu izpētes darbu. 
 
Biedrība „Zvannieku mājas” un Alternatīvās bērnu aprūpes alianse izsaka viedokli par 
likumprojektu „Grozījumi Civillikumā” attiecībā uz aizbildniecības piešķiršanu. 
 
Latvijas Ārpustiesas parādu piedzinēju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā”, norādot, ka plānotās izmaiņas, kuras piešķirtu 
zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kas tiek pielīdzināti valsts amatpersonām, tiesības veikt 
saimniecisko darbību privāto tiesību jomā, ir pretrunā ar likumu „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Krimināllikumā”, norādot uz nepieciešamību ieviest juridiskajām personām, tajā 
skaitā komersantiem, piemērojamus piespiedu ietekmēšanas līdzekļus. 
 
Privātpersona aicina grozīt Maksātnespējas likumu, jo uzskata, ka grozījumos, kas stājās 
spēkā 2015.gada 1.martā, attiecībā uz kreditoram atmaksājamo parādnieka saistību apmēru 
nav ievērots proporcionalitātes princips. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

1 

Latvijas Cilvēktiesību centrs sniedz priekšlikumus likumprojektam „Patvēruma likums”, 
norādot, ka patvēruma meklētājiem procedūras laikā, katrā individuālajā lietā ņemot vērā 
nepieciešamību un samērīguma principu, var piemērot likumā minētos pasākumus. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

1 

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā” 
un iebilst pret normu, kas paredz pašvaldībām tiesības deleģēt noteiktus pārvaldes 
uzdevumus valsts dibinātai augstskolai, ja tā izveidojusi vispārējās vai profesionālās 
izglītības iestādi. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

2 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu un darbinieku arodbiedrība sniedz 
priekšlikumus grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā un norāda uz 
nepieciešamību paplašināt korupcijas definīciju, tajā ietverot Krimināllikumā paredzētos 
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noziedzīgos nodarījumus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likuma „Par policiju” redakciju attiecībā uz terminu 
„persona” un „personība” lietojumu. 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Dzīvokļa īpašuma likumā” attiecībā uz termiņu, kādā iesniedzama prasība par dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmuma pārsūdzēšanu, un aicina noteikt, ka prasību var celt triju mēnešu 
laikā no dienas, kad kļuvusi zināma informācija par šāda lēmuma esamību, lai izslēgtu 
iespēju taisīt fiktīvus lēmumus ar atpakaļejošu datumu un tādējādi liegt dzīvokļa īpašniekam 
tiesības tos pārsūdzēt. Tāpat apvienība aicina likumprojektā iestrādāt skaidru un izprotamu 
obligāto uzkrājumu definīciju un ar šiem uzkrājumiem saistītās grāmatvedības uzskaites 
tiesisko regulējumu. 
 
Garāžu īpašnieku biedrība „Daugava-2” sniedz priekšlikumus jautājumā par dalītā īpašuma 
likvidēšanu, norādot, ka noteikumos par atvieglojumiem, kas paredzēti daudzdzīvokļu namu 
iedzīvotājiem, kuri nomā zemi, būtu jāiekļauj arī garāžu īpašnieku biedrības. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” attiecībā uz palīdzību dzīvojamās telpas 
iegādei vai būvniecībai un attiecībā uz dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš 
palicis bez vecāku gādības. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Valsts 
pārvaldes iekārtas likumā” un aicina nodrošināt tiesisko pamatu to publisko personu 
kapitālsabiedrību darbībai, kuras pārvalda attiecīgajai administratīvajai teritorijai 
stratēģiski svarīgus īpašumus, kā arī papildināt likumprojektu ar publiskas personas 
kapitālsabiedrības dibināšanas nosacījumiem. 
 
Latvijas Ostu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Valsts pārvaldes 
iekārtas likumā” attiecībā uz publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībā. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Valsts 
pārvaldes iekārtas likumā”, norādot uz nepieciešamību neierobežot komersantus, bet ļaut 
tiem dibināt ne tikai biedrības, bet arī nodibinājumus konkrētu ar peļņu nesaistītu mērķu 
sasniegšanai. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina paātrināt likumprojekta „Publisko 
pakalpojumu likums” virzību Saeimā, lai uzlabotu publisko pakalpojumu sniegšanas 
efektivitāti, kvalitāti un pieejamību sabiedrībai un uzņēmējiem, tādējādi paaugstinot arī 
valsts konkurētspēju. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

23 

SIA „MCB Finance Latvia” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Patērētāju tiesību 
aizsardzības likumā”, norāda, ka pašlaik atbalstītie grozījumi nozīmē mazāku gada procentu 
likmes ierobežojumu, nekā sākotnēji tika piedāvāts, un aicina atgriezties pie sākotnējās 
ieceres attiecībā uz kredīta kopējām izmaksām un gada procentu likmi. 
 
AS „4finance” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības 
likumā”, norāda, ka tas negatīvi ietekmēs valsts budžetu, un aicina padziļināti izanalizēt 
normatīvo aktu grozījumu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību kopumā, kā arī jauno 
regulējumu samērību ar jau spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 
SIA „ExpressCredit” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Patērētāju tiesību 
aizsardzības likumā”, norādot, ka plānotās izmaiņas kopumā negatīvi ietekmēs kreditēšanas 
nozares attīstību un kropļos konkurenci starp tiem kreditētājiem, kuri dod kredītu pret ķīlu, 
un banku sektora kreditētājiem. 
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Komerclikumā” attiecībā uz iesniedzamo informāciju un informācijas 
iesniegšanas termiņu komercreģistrā reģistrētām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija iebilst pret likumprojektā „Grozījumi Publisko iepirkumu 
likumā” ietverto normu par depozītu, norādot, ka tā neatbilst Latvijas Republikas 
Satversmei un likumprojektā būtu jāprecizē, kas notiek ar depozītu gadījumos, kad 
iesniedzējs iesniegumu atsauc. 
 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija pauž atbalstu pieņemtajam likumprojektam 
„Grozījumi Autopārvadājumu likumā” un izsaka gatavību arī turpmāk konstruktīvi 
sadarboties sabiedrības interesēm nozīmīgu jautājumu risināšanā. 
 
Latvijas Motosporta federācija izsaka viedokli par likumprojektu „Enerģijas dzērienu aprites 
likums”, kas paredz ierobežot enerģijas dzērienu tirdzniecību, norāda, ka enerģijas dzērienu 
tirgotāji ir lielākie motosporta atbalstītāji un atbalsts šim sporta veidam ir vitāli svarīgs, kā 
arī atsaucas uz Rietumvalstu pieredzi enerģijas dzērienu tirdzniecībā. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Psihologu arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Psihologu likums”, 
aicina izveidot praktizējošo psihologu reģistru, atcelt obligāto sertifikāciju noteiktās jomās 
un aizstāvēt psihologu intereses, ieviešot atvieglojumu un kompensāciju mehānismu, lai 
likuma prasības varētu tikt izpildītas. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Psihologu likums” un 
norāda, ka psihologi ir tikai nepieciešamības gadījumā piesaistīts personāls, tādēļ iestādes 
vadītājam nevar uzlikt pienākumu segt psihologa sertifikācijas izdevumus, ka sertifikācija ir 
vērtējama pozitīvi, tomēr tai jābūt brīvprātīgai un ka obligātajai sertifikācijai piemīt tāds 
trūkums kā aizliegums psihologiem praktizēt pārējās jomās, kurās viņi nav sertificēti. 
 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija pauž atbalstu likumprojektam „Psihologu 
likums”, jo uzskata, ka tas palīdzēs celt psihologu pakalpojumu kvalitāti. 
 
Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Brīvprātīgā 
darba likums”, norādot, ka jauniešiem, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu, ir jādod tiesības bez 
īpašas likumiskā pārstāvja piekrišanas veikt brīvprātīgo darbu. 
 
Latvijas Kardiologu biedrība un Latvijas Kardiologu centrs sniedz priekšlikumus grozījumiem 
likumā „Par izdienas pensijām”, aicinot noteikt, ka izdienas pensijas piešķir arī invazīvajiem 
ārstiem kardiologiem, ārstiem radiologiem, radiologa asistentiem, operāciju māsām, 
intensīvās terapijas un anestēzijas māsām un ķirurģijas māsām, kuras strādā paaugstināta 
starojuma apstākļos. 
 
Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, apliecina, ka ir gatava nodrošināt likumā 
paredzētos pakalpojumus, un norāda, ka cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas procesā 
ir būtiska pakalpojuma saņemšanas nepārtrauktība. 
 
Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta”” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, lūdzot atlikt tos priekšlikumus, kuros kā 
vienīgais pakalpojumu sniedzējs norādīta biedrība „Patvērums „Drošā māja””. 
 

 

Citi jautājumi 
 
SIA „IMPRO Ceļojumi” izsaka kritisku viedokli par komplekso tūrisma pakalpojumu 
tirdzniecības nozarē izplatīto izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kas izkropļo konkurenci, un 
tāpēc aicina nodrošināt efektīvu likuma darbību un negodīgo komersantu saukšanu pie 
atbildības. 
 
 
 

1 
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II. Viedokļi  
 

138 

Par Saeimas darbu  1 
 
Privātpersona izsaka pateicību Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 
deputātiem par rezultatīvo korupcijas apkarošanu Nacionālo elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomē, kā arī par stingrāku ierobežojumu ieviešanu padomes locekļa amata 
savienošanai ar citās iestādēs ieņemamiem amatiem. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

45 

Sabiedrības iniciatīvu platforma „Manabalss.lv” izsaka viedokli par Valsts prezidenta amata 
kandidātiem, iesūtot interneta portālā mansprezidents.lv vairāk nekā 12 000 Latvijas 
pilsoņu, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu, pausto viedokli par attiecīgajām kandidatūrām. 
 
Amerikas latviešu apvienība izsaka viedokli, ka Valsts prezidents būtu jāievēlē, balsojot 
atklāti. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valdības rīcību un sabiedrības informēšanu saistībā ar AS 
„Parex banka” pārņemšanu un AS „Citadele banka” pārdošanas darījumu un aicina publiskot 
saskaņā ar 2008.gada 12.novembrī noslēgto līgumu SIA „PricewaterhouseCoopers” veiktās 
finanšu situācijas analīzes rezultātus un rezultātus, ko devusi padziļinātā finanšu, nodokļu 
un informācijas tehnoloģiju izpēte attiecībā uz AS „Parex banka” stāvokli 2008.gada 
30.novembrī saistībā ar Ieguldījuma līgumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumiem Nr.281 
„Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu 
standartiem un izglītības programmu paraugiem”, norādot, ka mācību priekšmeta „Latvijas 
vēsture” mērķis noteikts neatbilstoši bērna vecumam. 
 
Latvijas Izglītības vadītāju asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, norādot, ka ar šā normatīvā akta ieviešanu 
nevajadzētu pārsteigties un labāk būtu to atlikt no 2015.gada 1.septembra uz 2016.gada 
1.septembri, lai būtu laiks izstrādāt metodiku finansējuma aprēķināšanai katram izglītības 
iestādes darbiniekam, paredzot, ka mācību stunda ilgst 60 minūtes, jo starpbrīdis ir 
neatņemama mācību procesa sastāvdaļa. 
 
Latvijas Interešu izglītības konsultatīvā padome līdz ar Latvijas interešu izglītības iestāžu 
direktoriem un direktoru vietniekiem izsaka viedokli par Ministru kabineta sagatavoto 
noteikumu projektu „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un norāda, ka projekta 
ieviešanai jāparedz arī interešu izglītības programmas īstenojošo pedagogu darba apmaksai 
nepieciešamais valsts mērķdotācijas palielinājums. 
 
Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” un norāda, ka tajos noteiktais skolu bibliotekāru 
atalgojums nav samērīgs ar pedagogu atalgojumu. 
 
Latvijas Izglītības vadītāju asociācija aicina izvērst diskusiju par jaunā pedagogu darba 
samaksas modeļa projektu, norādot, ka nav korekti šādā situācijā, kad daudzi būtiski 
jautājumi palikuši neatrisināti, radīt priekšstatu, ka modelis ir izstrādāts un gatavs 
ieviešanai. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka kritisku viedokli par politiķu neieinteresētību veselības 
sistēmas sakārtošanā un norāda, ka šogad augstskolās medicīnas studijas beigs apmēram 280 
cilvēku, bet rezidentūrai paredzētas tikai 180 vietas, tādējādi aptuveni 100 topošo ārstu 
paliks bez prakses iespējām un netiks pienācīgi sagatavoti darba tirgum. 
 
Latvijas pilsoņu kopas sapulce uzskata, ka plāns izveidot trešo Latvijas Televīzijas kanālu 
krievu valodā 2016.gada otrajā pusē nebūtu jārealizē, jo attiecīgais Nacionālās elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomes pieņemtais lēmums ir pretrunā ar Elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu likumu, kurā noteikts, ka ir jāveicina latviešu valodas kā visu Latvijas iedzīvotāju 
kopējās saziņas valodas lietošana. 
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Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomes inertumu un bezdarbību masu mediju darbības pārraudzīšanā. 
 
Nodibinājums „Latvijas diasporas apvienība Portugālē” informē, ka Latvijas Republikas 
vēstniecība Portugālē, iespējams, tiks slēgta un šajā valstī dzīvojošie Latvijas valsts 
piederīgie var palikt bez savas valsts aizsardzības un saiknes ar dzimteni. 
 
SIA „Winergy” izsaka viedokli par ģenerālprokurora Ē.Kalnmeiera atbildi attiecībā uz 
prokuratūras pieļautajiem likumu pārkāpumiem pret SIA „Winergy” un OU „WIND ONE” 
ierosinātajā kriminālprocesā un minētajā atbildē sniegto informāciju kvalificē kā 
prettiesisku.  
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par I.Bičkoviča kandidēšanu uz vēl vienu Augstākās 
tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņu. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par valsts pārvaldes iestāžu darbu, norādot, ka tās 
nepietiekami rūpējas par sabiedrības interešu un vajadzību apmierināšanu, ka nepieciešams 
paaugstināt minimālo algu, radīt labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi, samazināt medicīnas 
pakalpojumu izmaksas, kas jāsedz to saņēmējiem, un palielināt tā saucamās bērnu naudas 
apmēru vecākiem. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par valsts un pašvaldību iestāžu un amatpersonu 
bezdarbību jautājumā par daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāju nevēlēšanos sniegt 
iedzīvotājiem pārskatāmas namu apsaimniekošanas izmaksu atskaites, lai gan tādējādi 
iedzīvotājiem tiek liegtas iespējas pārliecināties par namu apsaimniekošanai paredzētā 
finansējuma izlietošanu. 
 
Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Skolas 69 B” izsaka viedokli par Jūrmalas pilsētas domes 
paziņojumu par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa samaksu un norāda, ka biedrības 
pienākumos neietilpst nodokļu iekasēšana no dzīvokļu īpašniekiem un tai nav savu naudas 
līdzekļu rēķina apmaksai, tāpēc rēķins būtu jāizraksta katram dzīvokļa īpašniekam, nevis 
biedrībai. 
 
SIA „Gorod.lv” izsaka viedokli par Daugavpils domes priekšsēdētāja J.Lāčplēša lūgumu 
atsaukt interneta portālā www.gorod.lv sniegto informāciju, kas aizskar Daugavpils domes 
reputāciju, un pauž uzskatu, ka tas ir mēģinājums ierobežot preses brīvību un ietekmēt 
interneta portāla turpmāko darbību. 
 
Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas „Višķi” 
kolektīvs norāda uz nepieciešamību saglabāt šo profesionālo skolu, jo tā ir Latgalē vienīgā 
vieta, kur var iegūt izglītību programmās „Lauksaimniecības tehnika” un „Lauksaimniecība”. 
 
Privātpersona norāda, ka Rēzeknes 2.vidusskolas mājaslapā atrodamā informācija slavina 
padomju okupāciju un neveicina valstisko audzināšanu, tāpēc būtu izvērtējama skolas 
direktora I.Sergejeva atbilstība ieņemamam amatam. 
 
Par situāciju valstī 
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Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par Latvijas biedrību un nodibinājumu nostāju 
attiecībā uz Nacionālā nevalstisko organizāciju fonda izveidi, norādot, ka šāds fonds ir 
nepieciešams, jo kopš 2003.gada daudzi starptautiskie fondi ir Latviju pametuši un nav 
zināms, vai pēc 2016.gada Eiropas Komisijas piedāvātie fondi vēl būs pieejami. 
 
Latviešu biedrība iestājas par to, ka jāļauj pamatiedzīvotājiem netraucēti dzīvot savā 
dzimtenē, ka lielāka uzmanība jāpievērš pamattiesībām, ka nepieciešams uzlabot dzīves 
līmeni arī ārpus galvaspilsētas un jānodrošina iespēja iedzīvotājiem privatizēt savu 
dzīvesvietu. 
 
Zemgales pensionāru organizāciju apvienība izsaka viedokli par pensionāru materiālo 
stāvokli un veselības pakalpojumu pieejamību, norādot, ka krasi pieaug nevienlīdzība starp 
strādājošajiem un pensionāriem. 
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Privātpersona izsaka kritisku viedokli par pensionāru nepietiekamo sociālo nodrošinājumu un 
pensijas apmēru, kā arī iesaka indeksēt pensijas, kas mazākas par vidējo algu valstī, un 
noteikt pensiju griestus atkarībā no sociālā budžeta iespējām. 
 
Biedrība „Vertman” izsaka kritisku viedokli par aviācijas stjuaršu sociālo nodrošinājumu, kas 
ir neadekvāti zems. 
 
Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība izsaka viedokli par Bulduru Dārzkopības skolas nozīmi 
Latvijas dārzkopības nozares turpmākajā pastāvēšanā un ierosina uz šīs skolas bāzes izveidot 
jaunu valsts nozīmes dārzkopības kompetenču centru. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par cilvēku dzīves līmeni un minimālās algas apmēru, norādot, 
ka ar šādiem līdzekļiem nav iespējams izdzīvot.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī un aicina paredzēt lielāku sociālo atbalstu 
ģimenēm, kuras dzīvo laukos un kurās aug trīs un vairāk bērnu. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par priekšlikumu aizliegt velosipēdistiem pārvietoties 
pa ietvi un norāda, ka tad, ja velosipēdisti pārvietosies pa ielu braucamo daļu, viņi būs 
pakļauti dzīvības briesmām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka pasta pakalpojumiem vajadzētu būt pieejamiem, ja tiek 
uzrādīta pensionāra apliecība, bet, tā kā uz šīs apliecības nav paraksta, to nevar izmantot 
sūtījumu saņemšanai, tāpēc būtu attiecīgi jāsakārto likumdošanas akti. 
 
Citi viedokļi 
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Pasaules Brīvo latviešu apvienība aicina īstenot arhitekta G.Birkerta izstrādāto Okupācijas 
muzeja Nākotnes nama būvniecības projektu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Okupācijas muzeja Nākotnes nama būvniecību, norādot, ka 
ziedojusi naudu Okupācijas muzejam un nepiekrīt Z.Gailes ierosinājumam šos ziedojumus 
atdot Stūra mājai. 
 
Biedrība „Baltijas HIV asociācija” izsaka viedokli par HIV un AIDS izplatības mazināšanu, 
aicina ārstniecības personas un sociālos darbiniekus pilnveidot prasmes un palielināt 
zināšanas, kā arī būt iecietīgākiem pret HIV/AIDS inficētajiem. 
 
Privātpersona norāda, ka televīziju un radio nedrīkst pakļaut drošības iestādēm, lai netiktu 
cenzēta to pārraidītā informācija. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Āfrikas bēgļu problēmu sakarā ar kvotu noteikšanu Eiropas 
Savienības dalībvalstīm. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par vēsturnieku, diplomātu un valsts augstāko 
amatpersonu pasīvo nostāju pret Krievijas agresīvo rīcību un politiku, kas ietekmē visu 
pasauli. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par elektroenerģijas cenu kāpumu, kas padara 
nebūtisku pensijas paaugstināšanu. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par ātrajiem kredītiem, norādot, ka to izsniegšanu 
nepieciešams ierobežot, lai atturētu jauniešus no neapdomātas rīcības un mazinātu tās 
sekas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par kokapstrādes un kamīnmalkas uzņēmumu darbu, norādot, 
ka liela daļa attiecīgo uzņēmumu nemaksā nodokļus valstij, kā arī nenodrošina pietiekamu 
darba samaksu un sociālās garantijas saviem darbiniekiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par AS „Ventspils zivju konservu kombināts” radītajiem 
kaitīgajiem izmešiem. 
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Privātpersona izsaka viedokli par to, ka AS „AirBaltic” stjuarte reisā Rīga - Londona 
pasažieriem informāciju par pārsēšanos sniedz tikai angļu un krievu valodā. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par radio „Baltcom” pārraidēm, kurās tiek sniegta 
neobjektīva informācija par Latvijas un Krievijas attiecībām un kuras neveicina Latvijas 
sabiedrības saliedētību. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par dzīves apstākļiem dzīvojamajā mājā, par pensijas 
aprēķinu, par Latvijas vēsturi, tostarp arī Latvijas parlamenta vēsturi. 
  
III. Sūdzības 
 

39 

Par Saeimas darbu  
 

2 

Privātpersonas sūdzas par iesnieguma pārsūtīšanu Rīgas domei un atbildes nesniegšanu pēc 
būtības, kā arī par to, ka nav saņemta atbilde uz iesniegumu par minimālās algas aprēķinu. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Ludzas novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji sūdzas par grozījumiem Ministru kabineta 
2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, 
kuros paredzēts, ka samaksu par ūdens zudumiem daudzdzīvokļu mājās var prasīt no visiem 
mājas iedzīvotājiem, tostarp tiem, kuri godprātīgi maksājuši par attiecīgo pakalpojumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pašvaldības iestādēm, par pašvaldības policiju saistībā ar 
teritorijas sakopšanu S.Eizenšteina ielā, konkrēti attiecībā uz atkritumu izvešanu un ielas 
tīrīšanu ziemā.  
 
Privātpersona sūdzas par Liepājas pilsētas domes pieņemto lēmumu sabiedriskā transporta 
pieturvietu pārcelt no šīs personas privātmājai blakus esošās neapbūvētās teritorijas un 
ierīkot tieši pie minētās mājas.  
 
Privātpersona sūdzas par Engures novada Lapmežciema pagasta pašvaldību saistībā ar tās 
ieceri izbūvēt kapsētu Rīgas jūras līča piekrastes strēlē.  
 
Privātpersona sūdzas par saziņu ar 1991.gada barikāžu muzeju, norādot, ka rakstveidā tam 
sniegusi informāciju par to, kā barikāžu laikā tika sargāts Ministru kabinets, bet nav 
saņēmusi atbildi. 
 
Privātpersona sūdzas par Krāslavas policijas un Krāslavas rajona prokuratūras darbiniekiem 
saistībā ar tādu lietu izmeklēšanu, kuras attiecas uz privātpersonu apkrāpšanu, pazemošanu 
un fizisku ietekmēšanu. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldi saistībā ar to, ka nav ievērots ieslodzītā 
lūgums pārvietot viņu no daļēji slēgtā cietuma augstākās pakāpes uz atklāto cietumu, par 
higiēnas apstākļiem Rīgas Centrālcietumā, par to, ka Tieslietu ministrijas, tiesībaizsardzības 
iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki neievēro vispārējās starptautisko 
cilvēktiesību normas un pakļauj ieslodzītos dažāda veida pazemojumiem, par Valmieras 
cietuma administrāciju, par cilvēktiesību pārkāpumiem, ko izdarījuši Olaines, Jēkabpils un 
Valmieras cietumu darbinieki. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par Latvijas tiesu sistēmu un pauž uzskatu, ka lietu izskatīšana tiesās 
nav objektīva, jo tajā mēdz iejaukties ieinteresētās puses. 
 
SIA „SOUVENIRS I&N” sūdzas, ka lietā par tās tiesisko strīdu ar AS „Riga Airport Commercial 
Development” Rīgas apgabaltiesas tiesnese B.Ozoliņa mainījusi lēmumu, un norāda uz 
aizdomām par tiesneses ietekmēšanu. 
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Privātpersona sūdzas par Augstākās tiesas tiesnešu lēmumu atteikties ierosināt kasācijas 
tiesvedību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka ģenerālprokurors Ē.Kalnmeiers noraidījis tās pieteikumu par 
Tukuma novada domes amatpersonu ierosinātā krimināllietā taisīta sprieduma 
pārsūdzēšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par ģenerālprokurora Ē.Kalnmeiera un citu tiesībaizsardzības iestāžu 
darbinieku bezdarbību lietā par privātpersonas nekustamā īpašuma tīšu nodedzināšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Latvijas Republikas Prokuratūras Personas un valsts tiesību 
aizsardzības departamenta prokurores A.Skurvides bezdarbību lietā, kurā tika atteikts 
izskatīt kasācijas sūdzību par Rīgas domes priekšsēdētāja N.Ušakova un privātpersonas 
E.Zaķa pretlikumīgajām darbībām. 
 
Privātpersonas sūdzas par Kurzemes rajona prokuratūras darbu, norādot uz kriminālprocesa 
tīšu novilcināšanu, veicamo pienākumu nepildīšanu un iespējamo interešu konfliktu, kurā 
iesaistīti pašreizējie un bijušie tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki. 
 
Ieslodzītais sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu, jo netiek atbrīvots no ieslodzījuma 
pirms termiņa, neņemot vērā viņa sadarbību ar valsts iestāžu darbiniekiem citu 
privātpersonu izdarīto noziegumu atklāšanā. 
 
Citas sūdzības 8 
 
Sabiedriskā organizācija „Ķemeru atdzimšanas biedrība” sūdzas par AS „Latvijas Elektriskie 
tīkli”, norādot, ka elektropārvades līnijas rekonstruēšana par augstsprieguma līniju, kas 
skars dziedniecisko minerālūdeņu atradni Ķemeru nacionālā parka teritorijā, var nodarīt 
neatgriezeniskus zaudējumus Ķemeru kūrortam. 
 
Dzīvojamās mājas iedzīvotāji sūdzas par mājas īpašnieci SIA „Aura M”, kura klaji ignorē 
normatīvajos aktos reglamentētās īrnieku tiesības, izsūtot nepamatotus brīdinājumus par 
īres līguma laušanu, kā arī neesošiem īres un komunālo maksājumu parādiem. 
 
Privātpersona sūdzas par namu apsaimniekotāju, norādot, ka tas piedzen parādus no 
kopīpašumā esošajām daļām, bet uzkrātie parādi attiecas uz privātpersonām un nevar tikt 
attiecināti uz dzīvokļu īpašniekiem. 
 
Privātpersona sūdzas par situāciju valstī, norādot uz finanšu krīzes sekām - slēgtajām 
skolām un darba algu samazināšanos, kuru dēļ daudziem Latvijas iedzīvotājiem nācies 
emigrēt. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka AS „Banka Baltija” maksātnespējas dēļ zaudējusi savus 
uzkrājumus. 
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