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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

29 

 Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

5 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likums” un norāda, ka, mainot likuma normas un paaugstinot 
kritērijus, obligātā revīzija tiks noteikta tikai pusei no pašreiz revidējamiem uzņēmumiem, 
savukārt ierobežotās pārbaudes tiks veiktas uzņēmumos, kuros pēc pašreizējās likuma 
redakcijas ir jāveic obligātā revīzija, un tas nozīmē, ka daudziem uzņēmumiem samazināsies 
izdevumi par pārbaudes, nevis revīzijas veikšanu. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Gada pārskatu 
un konsolidēto gada pārskatu likums”, norādot, ka Latvijā nosakāmos obligāto revīziju 
sliekšņus nepieciešams samērot ar tiem, kādi noteikti lielākajā daļā Eiropas Savienības 
valstu, lai nodrošinātu konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi. 
 
Latvijas Senioru alianse aicina no valsts budžeta piešķirt pensionāriem un invalīdiem 100 
procentu atbalstu kompensējamo zāļu un sabiedriskā transporta pakalpojumu apmaksai, kā 
arī elektroenerģijas un ārstēšanās izdevumu segšanai. 
 
Biedrība “Šamir” aicina no valsts budžeta līdzekļiem piešķirt 54 000 eiro Rīgas Geto un 
Latvijas Holokausta muzejam. 
 
Privātpersona aicina 2016.gada valsts budžetā paredzēt papildu dotācijas lauku ģimenēm, 
lai to bērni varētu izmantot sabiedrisko transportu par zemākām cenām, kas savukārt ļautu 
bērniem ar izcilām dotībām un vēlmi attīstīties apmeklēt nodarbības Rīgā. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

4 

Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem Saeimas kārtības rullī attiecībā uz lietas 
izskatīšanai Saeimas sēdē atvēlamo laiku, aicinot noteikt, ka vienas lietas izskatīšanai 
Saeimas sēdē nedrīkst veltīt vairāk par divām stundām. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus administratīvo pārkāpumu procesa regulējumā, lai 
atjaunotu kasācijas instanci administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumu, kurš noteic, ka tad, ja sievietei bērns dzimis 
civillaulībā un iepriekšējā laulība šķirta vēlāk nekā 306 dienas pirms bērna dzimšanas, 
bioloģisko tēvu nevar pierakstīt dzimšanas apliecībā, un lūdz grozīt šo likumu, jo tas 
neatbilst mūsdienu situācijai un pārkāpj bioloģiskā tēva tiesības. 

 

 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi 

 
 

3 
Latvijas Reklāmas asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā”, ierosinot izslēgt tiesību normu, kas liek televīzijas programmas 
izplatītājam iegūt apraides atļauju no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 
tām televīzijas programmām, kurās iekļauti audiovizuāli komerciāli paziņojumi. 
 
Latvijas Kardiologu biedrība izsaka viedokli par grozījumiem likumā “Par svētku, atceres un 
atzīmējamam dienām”, paužot atbalstu Pasaules sirds dienas kā atzīmējamās dienas 
iekļaušanai likumā. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

1 

Latvijas Universitāšu asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Augstskolu 
likumā”, norādot uz nepieciešamību ar tiesību normām skaidri definēt universitāšu funkcijas 
Latvijas tautsaimniecības attīstības labā. 
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Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 5 
 
Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība izsaka viedokli par likumprojektiem “Grozījumi 
Dzīvokļa īpašuma likumā” un “Grozījumi Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas likumā”, 
norādot, ka atbalsta tiesību normas par uzkrājumu veidošanu daudzdzīvokļu mājās to 
apsaimniekošanai paredzētajiem izdevumiem.  
 
Dzīvojamās mājas iedzīvotāji aicina izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai risinātu tādu 
situāciju, ka denacionalizētu namu īrniekiem, kuriem ir piespiedu nomas attiecības ar mājas 
īpašnieku, papildus īres maksai jākompensē mājas īpašniekam īpašuma nodokļa maksājumi, 
lai gan dzīvokļu īpašnieki ir atbrīvoti no pienākuma kompensēt zemes īpašniekam zemes 
nodokļa maksājumus. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas 
likumā” attiecībā uz svešu personu nelikumīgu deklarēšanos dzīvoklī. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

5 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Būvniecības 
likumā” un kategoriski iebilst pret būvvaldei paredzēto papildu pienākumu būvlaukumā 
izvērtēt būvizstrādājumu atbilstību un sniegt savu viedokli, jo tā pēc būtības ir materiālu 
piegādes kontrole, par kuru būtu jāatbild būvniecības procesa dalībniekiem. 
 
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Energoefektivitātes likums”, aicinot izvērtēt visas iespējas aizstāt obligāto pienākumu 
shēmu ar alternatīviem pasākumiem, kas ļautu centralizētās siltumapgādes nozarei 
izvairīties no siltumenerģijas tarifu celšanas un papildu finansiālā sloga uzlikšanas 
patērētājiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Energoefektivitātes 
likums”, norādot uz nepieciešamību atcelt obligātu energopārvaldības sistēmu ieviešanu un 
sertificēšanu republikas pilsētās un novados ar vairāk nekā 10 000 iedzīvotājiem. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Konkurences likumā”, aicinot atteikties no zaudējumu prezumpcijas un ievērot Eiropas 
Savienības direktīvas “Par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē 
zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību 
pārkāpumiem” prasības. 
 
Vides konsultatīvā padome sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Aizsargjoslu 
likumā”, aicinot izslēgt normu, kas nosaka iespēju virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā veikt 
kailcirti 50 metru platā joslā gar ūdenstilpes vai ūdensteces krastu mežaudzēs, kurās 
valdošā koku suga ir baltalksnis. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

6 

Biedrība “Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” aicina ieviest atlaides attiecībā uz 
elektroenerģiju ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti vai cilvēks ar pirmās grupas 
invaliditāti, kurās ir divi vai vairāki cilvēki ar invaliditāti, vientuļiem cilvēkiem ar 
invaliditāti, kā arī vientuļiem vecuma pensionāriem, kas vecāki par 80 gadiem. 
 
Fonds “Ziedot.lv” sniedz priekšlikumus sociālās palīdzības organizēšanai un sabiedrības 
iesaistīšanai sakarā ar Zolitūdes traģēdiju, norāda, ka koordinējošā funkcija jāuzņemas 
vienai valsts vai pašvaldības institūcijai, kura savukārt koordinētu sadarbību ar 
nevalstiskajām organizācijām ārkārtas situācijās, un ka būtu nepieciešams izvērtēt, vai 
naudas kompensācija bojā gājušo ģimenes locekļiem vai smagi cietušajiem ir efektīvākais 
palīdzības veids. 
 
Biedrība “Zolitūde 21.11” sniedz viedokli par nepieciešamajām darbībām, lai nākotnē 
novērstu pēc lielveikala “Maxima” traģēdijas konstatētos trūkumus, un aicina izstrādāt 
speciālu likumu vai normatīvo aktu, kas noteiktu īpašu sociālu aizsardzību katastrofās 
cietušajiem. 
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“Sabiedrība par atklātību – Delna” sniedz priekšlikumus un izsaka savu viedokli par 
trauksmes cēlēju tiesiskā regulējuma izstrādi, norādot, ka pats efektīvākais aizsardzības 
instruments ir atsevišķs likums. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību piešķirt izdienas pensiju pedagogiem, kuri 
sasnieguši 60 gadu vecumu un kuru darba stāžs ir garāks par 30 gadiem. 
 
Ieslodzītais izsaka kritisku viedokli par to, ka darba stāžā netiek ieskaitīti ieslodzījuma vietā 
nostrādātie gadi un šī iemesla dēļ viņš nevarēs saņemt vecuma pensiju saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 
II. Viedokļi  
 

69 
 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 19 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka kritisku viedokli par notikumiem Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos, par iespējamu noziedzīgu nolaidību un iespējamu vardarbību pret 
bērniem ģenerālmēģinājuma laikā un aicina izskatīt atbildīgo Izglītības un zinātnes 
ministrijas darbinieku rīcību. 
 
Biedrība “Latgolys Saeima” izsaka viedokli par Nacionālās plašsaziņas līdzekļu padomes 
darbu, norādot, ka, pateicoties padomes centieniem, latgaliešu valodā veidotais raidījums 
iekļauts Latvijas Radio pirmajā programmā. 
 
AS “Super FM” izsaka kritisku viedokli par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomes amatpersonu un Latvijas Radio 5 darbību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts valodas lietojumu sabiedriskajos medijos un norāda, 
ka LTV7 pārkāpj valsts valodas likumu, raidot tikai krievu valodā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par VAS “Latvijas Pasts” darbinieku rīcību saistībā ar vēstuļu 
ievietošanu sabojātās pastkastītēs pretēji Pasta likumam. 
 
Ieslodzītais norāda uz Latvijas normatīvo aktu neatbilstību Eiropas Savienības normatīvajiem 
aktiem, kas saistīti ar sodu izciešanu, kā arī pauž uzskatu, ka nepieciešams reorganizēt 
Probācijas dienestu, no ieslodzījuma atbrīvoto uzraudzības funkcijas atkal nododot 
pašvaldības policijai. 
 

 

Par situāciju valstī 25 
 
SIA “INLAB” un SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs” izsaka kritisku 
viedokli par akreditācijas sistēmas kvalitāti. 
 
Resursu centrs sievietēm “Marta” izsaka viedokli par Latvijas tiesu sistēmas problēmām, 
norāda, ka pēdējo divu gadu laikā tiesu spriedumi lietās, kas saistītas ar seksuālo vardarbību 
pret mazgadīgajiem, vairākkārt bijuši nesamērīgi, un ierosina atteikties no nosacītu sodu 
piemērošanas visos seksuālās vardarbības gadījumos, kā arī atcelt noilgumu ar 
dzimumnoziegumiem saistītās krimināllietās. 
 
Senioru padome “Berklavieši” izsaka viedokli par bēgļu uzņemšanu Latvijā, norāda, ka valsts 
nācija nacionālā valstī ir uz krīzes robežas, ja imigrantu skaits sasniedz 25 procentus, ka 
Latvija šo kritisko robežu jau sen ir pārsniegusi un ka par valsts pašlikvidāciju ir tiesīgs lemt 
pilsoņu kvorums, nevis Ministru kabinets vai Saeima.  
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka pirms palīdzības sniegšanas Āfrikas bēgļiem Baltijas valstīs 
būtu nepieciešams likvidēt okupācijas sekas , pamatojoties uz ANO rezolūcijām un 
konvencijām, lai šeit neizveidotos tāda pati situācija kā Ukrainā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par platībmaksājumiem, norādot, ka no šī gada atbalsta 
maksājums par nopļautās zāles nesavākšanu būs mazāks un  jau tā trūcīgie lauku pensionāri 
zaudēs daļu no līdzšinējiem ienākumiem. 
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Privātpersona izsaka kritisku viedokli par vienlīdzīga sociālā nodrošinājuma piemērošanu 
vecuma pensiju saņēmējiem, pensiju pārrēķinu invalīdiem, zemo labklājības līmeni, 
nesakārtotību dažādās nozarēs, preču un pakalpojumu zemo kvalitāti, kā arī medicīnas 
aprūpi. 
 
Citi viedokļi 

25 

 
Latvijas Pensionāru federācija izsaka kritisku viedokli par Eiropas Savienības plānoto 
aizdevumu Grieķijai. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Eiropas Savienības lēmumiem attiecībā uz 
aizdevuma piešķiršanu Grieķijai, norādot, ka tādā gadījumā arī Latvijai ir tiesības pieprasīt 
parāda apjoma samazināšanu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas un Pakistānas attiecībām, norādot, ka tās būtu 
jāuzlabo, ka vīzu izsniegšanas kārtība būtu jāatvieglo, ka Pakistānas pilsoņiem pēc ierašanās 
Latvijā būtu jānodrošina uzturēšanās atļauja un ka būtu jāizvērtē iespēja piedāvāt viņiem 
prakses iespējas Latvijā. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Nacionālo integrācijas centru, kas ar 2015.gada 30.jūniju 
izbeidz darbību, apgalvo, ka tas sniedzis ļoti derīgas konsultācijas un palīdzību dažādos 
praktiskos jautājumos, un pauž cerību, ka centra darbība netiks apturēta. 
 
Privātpersona uzskata, ka jāatver tā dēvētie čekas maisi, lai Latvijā vairotu atklātību. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par augstajām piena iegūšanas izmaksām 
salīdzinājumā ar tā ražotājiem izvirzītajām prasībām un niecīgo peļņu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par skolotāju apģērbu un vēlas, lai skolotājiem skolā būtu 
jānēsā formastērps. 

 

  
III. Sūdzības 
 

55 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

21 

SIA “Mediju Tilts” sūdzas par Rekrutēšanas un jaunsardzes centru saistībā ar organizēto 
iepirkumu “Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru rekrutēšanas kampaņa” 
un uzskata, ka iepirkuma vajadzības un piedāvātais atalgojums neatbilst tirgus cenai. 
 
Privātpersona sūdzas par Kultūras ministriju, kas nav devusi atbildi uz iesniegumu par 
latviešu klasiķu kopoto rakstu izņemšanu no publiskajām bibliotēkām. 
 
Privātpersona sūdzas par atbildēm, ko sniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija sakarā ar Engures novada domes prettiesisko rīcību, plānojot pašvaldības 
teritorijā ierīkot jaunu kapsētu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts zemes dienesta darbu saistībā ar tās ģimenei piederošas 
zemes piešķiršanu citām personām. 
 
SIA “Vucens” sūdzas par Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes pārvaldes darbu 
saistībā ar sodu par minētā uzņēmuma nosaukuma un darbības veida maiņu bez 
saskaņošanas ar Pārtikas un veterināro dienestu. 
 
Privātpersona sūdzas par Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku, Ventspils 
brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieku J.Vītoliņu, kurš iesniedzis tiesā prasības 
pieteikumu par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Ogres novada domes rīcību saistībā ar atteikumu nodrošināt 
Sidgundas ciema bērnu pārvadāšanu uz Suntažu vidusskolu. 
 
OU “Rovico Buroo” filiāle “Rovico Latvia” sūdzas par Valsts policijas rīcību publiskā 
iepirkuma “Par portatīvo mērierīču alkohola koncentrācijas noteikšanai iegādi Valsts 
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policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes vajadzībām” procesā un tajā pieņemto 
lēmumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas darbu saistībā ar to, ka nav dota atbilde uz 
iesniegumu par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa 
priekšnieka A.Meļņa rīcību un dienesta stāvokļa izmantošanu, veicot prettiesiskas darbības 
pret privātpersonas mājokļa un privātās dzīves neaizskaramību, personas integritātes 
neaizskaramību, personisko brīvību, goda un cieņas neaizskaramību. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Vecmīlgrāvja iecirkņa darbinieku rīcību, kuras 
rezultātā pret divām privātpersonām ierosināta nepamatota administratīvā lieta. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darbinieku rīcību 
saistībā ar privātpersonai pretlikumīgi konfiscētajām personīgajām mantām. 
 
Ieslodzītais sūdzas par Rīgas Centrālcietuma administrācijas attieksmi pret ieslodzītajiem  
un pienācīgu sadzīves apstākļu nenodrošināšanu ieslodzījuma vietā. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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LSIA “Status Kapital” likvidators sūdzas par kriminālprocesa ļaunprātīgu vilcināšanu un lūdz 
saukt atbildīgās personas pie disciplinārās atbildības kompetences ietvaros. 
 
Privātpersona sūdzas par Latgales apgabaltiesas Civillietu kolēģijas spriedumu, kurā 
privātpersonai kā cietušajam - bojātās mantas īpašniekam - noteikta daļēja atbildība par 
viņa mantai nodarītajiem zaudējumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par civillietas izskatīšanu un uzskata, ka tā tiek vilcināta. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas bāriņtiesas darbiniekiem saistībā ar viņu pieņemtajiem 
lēmumiem un uzskata, ka tie neveicina privātpersonas bērna pilnvērtīgu attīstību un 
izaugsmes iespējas. 
 
Privātpersona sūdzas par Talsu novada bāriņtiesas rīcību saistībā ar pieņemto lēmumu un 
uzskata, ka ar to tiek pārkāptas privātpersonas un tās meitas cilvēktiesības. 
 

 

Citas sūdzības 27 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “JK namu pārvalde” rīcību saistībā ar izdevumu piedziņu par 
privātīpašumu, par kuru nav noslēgts līgums. 
 
Privātpersonas sūdzas par SIA „Baltic Taxi” saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas (10 
iesniegumi). 
 
Privātpersona sūdzas par krāpniekiem, kuri atņēmuši tai un tās ģimenei piederošos 
īpašumus. 
 
Privātpersonas sūdzas par zemo dzīves līmeni un norāda uz pensionāru un invalīdu 
nepietiekamo sociālo nodrošinājumu. 

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 25 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 149 
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