
 
Latvijas Republikas Saeimas 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 
par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 29.februārim 

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 850 
    individuālie           628 
    kolektīvie                181 
    anonīmie 41 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 67 
Viedokļi 432 
Sūdzības 63 
Informācijas pieprasījumi 29 
Dažādi iesniegumi 259 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 92 
Pa pastu 432 
Pa e-pastu info@saeima.lv 324 
Pa faksu 2 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 50 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 1776 
Frakcijas 56 
Komisijas 72 
Struktūrvienības 57 
  
Valoda  
Latviešu valoda 797 
Svešvalodas 53 
  
Sagatavotas atbildes 78 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  2 
  
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši: 
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

67 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  12 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija un biedrība „Būvniecības attīstības stratēģiskā 
partnerība” uzskata, ka likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” ieviestā norma par 
reversās pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtības piemērošanu nespēs būtiski 
mazināt pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas gadījumus būvniecībā, un aicina Valsts 
ieņēmumu dienestu sagatavot metodiskos materiālus reversās pievienotās vērtības nodokļa 
maksāšanas kārtības piemērošanai, lai šī kārtība atbilstu likuma būtībai. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Kredītiestāžu likumā” attiecībā uz neizpaužamo ziņu aizsardzību. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome aicina „Nodokļu politikas stratēģijā 2011. - 
2014.gadā” paredzēt vienotu nodokļu politiku visām uzņēmējdarbības formām - gan 
zemnieku saimniecībai, gan sabiedrībai ar ierobežotu atbildību.  
 
Latvijas Spēļu biznesa asociācija iebilst pret likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
nodokļiem un nodevām””, kas paredz samazināt naudas summu, no kuras jāreģistrē 
saimnieciskā darbība par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, un norāda, ka šāda 
redakcija neatbilst citiem ar izložu un azartspēļu organizēšanu saistītajiem likumiem un 
Ministru kabineta noteikumiem. 
 
„Baltijas asociācija - transports un loģistika” iesaka izdarīt grozījumus „Likums par ostām” 
un Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumā attiecībā uz tranzīta jomas sakārtošanu, nozares 
konkurētspējas saglabāšanu un palielināšanu. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija aicina pazemināt darbaspēka nodokļu slogu. 
 
Latgales reģiona iedzīvotāji kritizē likumprojektu „Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”” 
un aicina to atcelt. (2685 paraksti) 
 

SIA „DEO” aicina veikt izmaiņas likumā „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”, proti, izdarīt 
grozījumus ienākuma nodokļa ieturēšanā fiziskajām personām no metāllūžņu pārdošanas 
ienākumiem, palielinot darījuma apjomu taksācijas periodā no 10 000 latu līdz 35 000 latu 
un samazinot ienākuma nodokļa likmi metāllūžņu pārdevējiem no 10 līdz 5 procentiem. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība izsaka priekšlikumus attiecībā uz grozījumiem 
Civilprocesa likumā un Civillikumā saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu parādu 
piedziņas procesā, nodrošinot to, ka parādniekam tiek atstāti izdzīvošanai nepieciešamie 
līdzekļi. 
 
Latvijas Juristu apvienība aicina likumprojektos „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru”” un „Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā” izslēgt valsts 
notāru represīvo funkciju paplašināšanu un noteikt, ka notāriem ir pienākums reaģēt uz 
pieteikumiem par fiktīviem dokumentiem un sapulču procedūras pārkāpumiem.  
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā” saistībā ar institūciju (amatpersonu) pilnvarām izskatīt 
administratīvo pārkāpumu lietas. 
 
Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība aicina nevirzīt tālākai caurlūkošanai likumprojektu 
„Parādu atgūšanas likums”, kamēr nav novērstas pretrunas normatīvajos aktos, kas regulē 
ieturējumus no darba samaksas. 
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Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome iebilst pret laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 
izdošanu tikai elektroniskā formā, tādējādi sašaurinot sabiedrībai oficiālās informācijas 
pieejamību, un ierosina saglabāt pašreizējo kārtību, bet drukātās versijas apjomu 
samazināt, laikrakstā publicējot tikai pamatdokumentus vai to nosaukumus, norādot 
interneta adreses, kurās ir pieejams pilns teksts, kā arī visus laikrakstā drukātos materiālus 
ievietot laikraksta „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā internetā. 
 
Privātpersona ierosina grozīt Satversmi, papildinot tās 18.pantu ar rindkopu, ka „Saeimas 
locekļa pilnvaras ievēlētajam deputātam tiek atņemtas, ja viņš ar savu paziņojumu vai 
darbību ir pārkāpis svinīgajā solījumā uzņemtos deputāta pienākumus un Latvijas likumus”.  
 
Privātpersonas kritizē Iesniegumu likumu un aicina izdarīt tajā grozījumus saistībā ar 
nesaprotamu iesniegumu izskatīšanu, proti, sazināties ar iesniedzēju un noskaidrot visu 
nepieciešamo informāciju. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija un SIA 
„Lattelecom” iebilst pret likumprojektu „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
likumā”, kas noteiktu tā saucamā „must carry” principa piemērošanu atstāt nacionālo 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu ziņā, paredzot tiem tiesības pēc savas izvēles prasīt maksu 
no kabeļtelevīzijas operatoriem par programmas retranslēšanu, jo līdz ar to tiktu ierobežota 
programmu pieejamība valsts iedzīvotājiem, īpaši Latgalē, un, Latvijas pierobežā un 
iespējams, pieaugtu ārvalstu programmu izplatība, kā arī palielinātos kabeļtelevīzijas 
pakalpojumu cenas. 
 
AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzija” atbalsta tā saucamā „must carry” principa atcelšanu un 
norāda, ka tā ir pēdējā iespēja saglabāt Latvijā nacionālo komerctelevīziju apraidi. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība vērš uzmanību 
uz to, ka profesionālās izglītības mācību iestāžu audzēkņi netiek apdrošināti un tas rada 
nevēlamus riskus jauniešu veselībai, tāpēc uzskata, ka ir nepieciešams apdrošināt visu 
kvalifikāciju profesionālās izglītības audzēkņus un lūdz izdarīt grozījumus Profesionālās 
izglītības likumā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. 
 
Nītaures vidusskolas pirmsskolas grupas arodbiedrības biedri ierosina nodrošināt lauku 
teritorijās dzīvojošiem bērniem līdzvērtīgu izglītību, paaugstināt atalgojumu pedagogiem, 
pilnveidot izglītības programmu saturu, kā arī nodrošināt pedagogiem izdienas pensiju pēc 
30 profesijā nostrādātiem gadiem.  
 
Latvijas Rakstnieku savienība lūdz mainīt likumu „Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas 
Rakstnieku savienībai”, atceļot apgrūtinājumus savienībai piederošajiem īpašumiem 
Jūrmalā, no kuriem vienu namu tā vēlas pārdot, bet otru izveidot par rakstnieku rezidenci, 
lai risinātu finansiālas problēmas. 

 

 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Latvijas Komercbanku asociācija iebilst pret likumprojektu „Grozījumi Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”, norādot, ka tādējādi 
tiktu palielināts risks komercbankām tikt sodītām par valsts funkciju izpildi.  
 
Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija aicina atbildīgās valsts institūcijas 
turpināt aktīvu darbu kontrabandas un ēnu ekonomikas apkarošanā, nostiprinot likumdošanā 
jau noteiktos pārkāpumus, kā arī pārskatīt un izstrādāt efektīvāku un stingrāku sodu 
sistēmu. 
 
SIA „Merkūrijs DL” iesaka likumprojektā „Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas 
likumā” iekļaut normu par ārējās sauszemes robežas rindas ieviešanu un norāda, ka 
maksājumam par rindas rezervēšanu jābūt minimālam, ka obligāta iebraukšana terminālos ir 
nepieņemama, un aicina elektroniskās rindas administrēšanu nodot valsts institūcijai. 
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Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Latvijas Telekomunikāciju asociācija pauž atbalstu Vienotā valsts un pašvaldību 
pakalpojumu portāla www.latvija.lv izveidei, kas saskaņā ar likumprojektu „Grozījumi 
Iesnieguma likumā” tiek izmantots to personu identitātes pārbaudei, kuras iesniegumus 
iesniedz elektroniski, bet vienlaikus norāda arī uz nepilnībām - nedrošu elektroniskā 
paraksta izmantošanu un grūtībām privātpersonām izšķirt, vai iesniegums iesniedzams, 
izmantojot portālu vai citu iesniegšanas veidu, jo iesniegums ir pamats administratīvā 
procesa ierosināšanai. 
 
VSIA „Latvijas Televīzija” un VSIA „Latvijas Radio” vadītāji iebilst pret likumprojektu 
„Priekšvēlēšanu aģitācijas likums”, kas paredz sabiedriskajai televīzijai pienākumu piešķirt 
raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai bez maksas divkāršā apjomā salīdzinājumā ar līdzšinējo 
un radio to ievērojami palielināt, vienlaikus ieviešot aizliegumu abiem sabiedriskajiem 
medijiem priekšvēlēšanu materiālus izvietot par maksu, bet tas rada šīm organizācijām 
ievērojamus finansiālus zaudējumus un ietekmē to iespējas nodrošināt kvalitatīvu 
programmu saturu. 
 
Denacionalizēto māju īrnieku biedrība „Ausma” pauž savu viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”, uzsverot, ka mērķis piesaistīt vēlētājus pie konkrēta 
vēlēšanu iecirkņa nenodrošinās vēlētāju vienlīdzības principu un samazinās aktīvo vēlētāju 
skaitu.  
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumā „Republikas pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likums”, tajā nosakot, kādas personas nevar ievēlēt domē.  
 
Privātpersona kritizē Administratīvi teritoriālās reformas likumu, norādot, ka novadi 
izveidoti neproporcionāli teritorijas un iedzīvotāju skaita ziņā un ka iedzīvotājiem nav 
vienlīdzīgas iespējas saņemt pakalpojumus. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

19 

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas un Būvorganizācijas nevalstisko 
organizāciju koordinācijas centra priekšlikumi likumprojektam „Būvniecības likums” attiecas 
uz likumā izmantoto terminu skaidrojumu, būvniecības principiem, likuma darbību un mērķi, 
Ministru kabineta kompetenci, Būvniecības padomes kompetences palielināšanu, būvju 
dalījumu grupās, būvspeciālistu prakses tiesībām būvniecībā, komercdarbību būvniecībā, 
būvprojektu izstrādāšanu, izmaiņu veikšanu un saskaņošanu, būvdarbu kontroli. 
Organizācijas uzsver, ka nepieciešams rast līdzsvaru starp būvniecības pasūtītāja vēlmēm un 
racionālu tehnisko risinājumu izvēli, lai ilgtermiņā tiktu nodrošināta ilgtspējīgas būvniecības 
attīstība un racionāla dabas resursu izmantošana. 
 
 „Sabiedrība par atklātību – Delna” un Sabiedriskās politikas centrs „Providus” norāda, ka 
likumprojekts „Būvniecības likums” neatrisina jautājumus par sabiedrības līdzdalību 
būvniecības procesā un trešo personu tiesību aizsardzību un aicina atjaunot būvniecības 
publisko apspriešanu un valsts būvinspekciju, izveidot katrai pašvaldībai savu būvvaldi, kurai 
tiktu piešķirtas tiesības lemt par tehnisko un vides pieejamības noteikumu-standartu 
pazemināšanu, noteikt skaidrus kritērijus būvatļauju izsniegšanai, paredzēt iespēju 
apstrīdēt būvvaldes lēmumus par būvniecības nozari atbildīgajā ministrijā, noteikt 
būvniecības procesa norisei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas termiņu. 
 
Latvijas Gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju asociācija un Latvijas Islāma kultūras centrs 
atbalsta grozījumus likumā „Dzīvnieku aizsardzības likums”, kas atļauj nokaut 
lauksaimniecības dzīvniekus saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves 
metodēm, pamatojoties uz to, ka Latvijā audzētās gaļas apgrozījums pieaug gan Latvijā, 
gan citās valstīs. 
 
Nodibinājums „Dzīvnieku draugu fonds” un Dzīvnieku aizsardzības biedrība „Dzīvnieku SOS” 
aicina atbalstīt Latvijas Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes iesniegtos priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”, kuri paredz grozīt pašreiz spēkā 
esošo likuma normu, kas atļauj Latvijā lauksaimniecības dzīvniekus kaut saskaņā ar reliģisko 
kopienu tradīcijām bez iepriekšējas apdullināšanas. 
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Latvijas Pašvaldību savienība un Vēja enerģijas asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, kas paredz katrai vēja turbīnai noteikt 
aizsargjoslu, kā arī Ministru kabineta noteikumos iekļaut rekomendācijas attiecībā uz 
drošības attālumu līdz konkrēta veida objektiem. 
 
Vides aizsardzības klubs, Jūrmalas aizsardzības biedrība un biedrība „Par brīvu Lielā 
Baltezera krastu” iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, 
iesakot tajā ietvert normu, ka apdzīvotās vietās vietējā pašvaldība nodrošina tauvas joslas 
brīvu un drošu lietošanu, kā arī sanitāro apkopi.  
 
Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Publisko iepirkumu likumā”, attiecībā uz termiņu, kādā jāslēdz līgums ar izraudzīto 
iepirkumu komisijas pretendentu, iepirkumu komisijas lēmumu apstrīdēšanu, Iepirkuma 
uzraudzības biroja kompetenci un iepirkumu rīkošanu farmācijas jomā saskaņā ar Farmācijas 
likumu un normatīvajiem aktiem. 
 
„Baltijas asociācija - transports un loģistika” aicina aktualizēt jautājumu par likuma 
„Likums par ostām” atvēršanu, kā arī uzsākt lielo ostu pārvalžu un pašreizējo valdes locekļu 
darba izvērtēšanu, spēkā esošo Rīgas un Ventspils ostu nolikumu pārskatīšanu, nodrošinot 
ostu pārvalžu darbības caurskatāmību. 
 
Latvijas Tranzīta biznesa asociācija pauž savu viedokli par iecerēto ostu darbības reformu, 
uzsverot, ka tā nenotiek saskaņā ar Eiropas ostu politiku, un aicina šogad aktīvi iekļauties 
Eiropas Komisijas rosinātajā Eiropas ostu politikas pārskatīšanas procesā, kā arī rosina 
priekšlikumus ostu pārvalžu darba uzlabošanai iestrādāt brīvostu un speciālo ekonomisko 
zonu pārvalžu nolikumos.  
 
Latvijas Dabas fonds sniedz priekšlikumus grozījumiem Meža likumā un norāda, ka 
mežsaimniecisko darbību dalījums „mežā” un „ārpus meža” ir grūtāk pielietojams nekā līdz 
šim pastāvējušais dalījums „meža zemē” un „ārpus meža zemes”, tāpēc aicina lietot 
jēdzienu „meža zeme” attiecībā uz koku ciršanu un mežsaimniecisko darbību. 
 
Latvijas Nacionālā jūrnieku asociācija norāda, ka atbalsta viedokli, ka apbūves objekts (ēka) 
un zeme ir vienots īpašums un piedāvā priekšlikumus saistībā ar ēku un zemes īpašnieku 
attiecību tiesisko regulējumu. 
 
Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji uzskata, ka likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas 
pilsētās” un likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” diskriminē 
daudzdzīvokļu māju īpašniekus un īrniekus, ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un 
Civillikumu, kā arī ir diskriminējošs pret daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem salīdzinājumā ar 
likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 12.panta subjektiem. Tādēļ 
iesnieguma parakstītāji aicina likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 
12.pantu izteikt līdzīgi likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 
12.pantam, pārskatīt daudzdzīvokļu māju zemes kadastrālo vērtību un paredzēt, ka zeme 
zem mājas tiek piesaistīta mājai un zemes īpašniekiem tiek kompensēta zemes vērtība vai 
arī dzīvokļu īpašniekiem tiek piešķirtas pirmpirkuma tiesības.  
 
Privātpersona uzskata, ka likumi „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” un „Par 
namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” nav iedzīvotāju interesēs un ka nevar būt 
divi dažādi īpašuma veidi - uz zemi un ēkām.  
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Psihiatru asociācija izstrādājusi priekšlikumus likumprojektam „Psihologu 
profesionālās darbības likums”, kas veicinātu sadarbību starp dažādiem speciālistiem un 
nodrošinātu, ka klients vajadzības gadījumā tiek nosūtīts pie ārsta psihoterapeita vai 
psihiatra. 
 
Latvijas Klīnisko psihologu asociācija piedāvā priekšlikumus likumprojektam „Psihologu 
profesionālās darbības likums” par izglītības prasībām psihologiem, klīniskās psiholoģijas 
specializācijas attiecināšanu tikai uz speciālistiem ārstniecības iestādēs un psihologu 
sertifikāciju. 
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Invalīdu tiesību aizsardzības centrs atbalsta apstiprināšanai Ministru kabinetā virzīto 
Veselības ministrijas izstrādāto likuma „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un 
lietošanas ierobežošanu” grozījumu projektu, uzsverot, ka pašvaldībām būtu jādod tiesības 
noteikt papildu smēķēšanas aizliegumus, jāaizliedz smēķēšana atsevišķās vietās 
daudzdzīvokļu namos, kā arī atsevišķās telpās slimnīcās.  
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izstrādājusi priekšlikumus, kas palīdzētu risināt 
jautājumu par darbinieku aizsardzību darba devēju maksātnespējas gadījumā, un norāda, ka 
likums „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” liedz 
darbiniekiem saņemt atlīdzību no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, tāpēc 
aicina veikt izmaiņas Civilprocesa likumā, nosakot, ka lietās par darba samaksas piedziņu arī 
būtu ievērojams paātrināts izskatīšanas termiņš. 
 
Latvijas savienība „Černobiļa” aicina veikt izmaiņas likumā „Par valsts pensijām” attiecībā 
uz vecuma pensijas pārrēķinu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekiem. 
 
Privātpersona aicina veikt grozījumus likumdošanas aktos, lai noteiktu, ka invaliditātes 
pensiju aprēķinu ne tikai pēc darba stāža. 
 
Privātpersona aicina ieviest darba stundas minimālo likmi un izveidot profesiju apmaksas 
klasifikatoru, tādējādi uzlabojot mazāk apmaksātās profesijās strādājošo materiālo stāvokli 
un samazinot nepieciešamību pēc pabalstiem. 
  
II. Viedokļi  
 

432 

Par Saeimas darbu  
 

7 

„Sabiedrība par atklātību – Delna” informē par veikto pētījumu par Saeimas komisiju sēžu 
dalībniekiem, izsaka atzinību par realizētajiem priekšlikumiem Saeimas atklātības 
veicināšanā un piedāvā priekšlikumus tās pilnveidošanai. 
 
Privātpersona aicina deputātus izvērtēt nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” frakcijas likumdošanas iniciatīvu par pretpadomju cīnītāja statusu, kas 
vienlaikus paredzētu politiski represētas personas statusa piešķiršanu arī tām personām, 
kuras cīnījās Latviešu leģiona vai citu militāro vienību sastāvā. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 44 
 
Latvijas reģionu augstskolu konsultatīvā padome iebilst pret Izglītības un zinātnes ministrijas 
strukturālajām izmaiņām un Augstākās izglītības departamenta reorganizāciju, jo tas var 
mazināt augstākās izglītības lomu un kavē Augstskolu likuma grozījumos paredzēto 
normatīvo aktu un Ministru kabineta noteikumu izstrādi un ieviešanu, kā arī norāda uz 
Augstākās izglītības departamenta lomu augstākās izglītības attīstībā, sevišķi reģionos, tāpēc 
uzskata, ka reformas ir sasteigtas un nepamatotas. 
 
Latvijas Mākslas augstskolu asociācija iebilst pret Izglītības un zinātnes ministrijas 
reorganizāciju saistībā ar augstskolu finansēšanas jautājumu nodošanu citām Izglītības un 
zinātnes ministrijas struktūrvienībām un uzskata, ka šobrīd nav pamata sākt strukturālas 
reformas, lai atteiktos no valsts finansējuma augstākajai izglītībai, kā arī aicina Izglītības un 
zinātnes ministriju iesaistīt augstskolu pārstāvjus diskusijās par reformām augstākās 
izglītības jomā. 
 
„Baltijas asociācija - transports un loģistika” uzskata, ka Satiksmes ministrijas izveidotā 
darba grupa tās pārstāvniecības un ieinteresētības dēļ nav spējīga pēc būtības izvērtēt 
pastāvošā ostu darbības modeļa efektivitāti un izstrādāt priekšlikumus, un norāda, ka 
Latvijas ostas strādā nevis kā vienots mehānisms, bet konkurē savā starpā, jo katra ostas 
pārvalde plāno savu ostas attīstības programmu, un tas samazina investīciju atdevi, tāpēc 
aicina koordinēt triju Latvijas lielo ostu savstarpējo konkurenci un izstrādāt vienotu Latvijas 
tranzīta politiku un Latvijas lielo ostu un dzelzceļa infrastruktūras attīstības programmu. 
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Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Lielvārde 107” norāda, ka Ministru kabineta 2008.gada 
9.decembra noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” ir pretrunā ar 
Dzīvokļa īpašuma likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Civillikumu, un aicina 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai noteikumi būtu saskaņā ar likumiem.  
 
SIA „Aizkraukles ATU” vērš uzmanību uz problēmām pasažieru pārvadājumu jomā 
Aizkraukles reģionā saistībā ar nepietiekamo valsts dotāciju un uzskata, ka jāmaina Ministru 
kabineta noteikumi par dotāciju sadalījumu. 
 
Privātpersona ierosina mainīt Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumus Nr.1075 
„Valsts un pašvaldību amatu katalogs”, kas nosaka zvērinātu tiesu izpildītāju pilnvaras. 
 
Privātpersona iebilst pret Latvijas Infektoloģijas centra reorganizāciju un iesaka Veselības 
ministrijai tos līdzekļus, kas paredzēti Latvijas Infektoloģijas centra reorganizācijai, ieguldīt 
citu Rīgas slimnīcu uzņemšanas nodaļu sakārtošanai. 
 
Par situāciju valstī 

 

 
278 

Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par potenciālajām informatīvās telpas 
un mediju tirgus izmaiņām, kā arī par Latvijas tautsaimniecību saistībā ar starptautiskā 
raidorganizācijas koncerna „Modern Time Group” parakstīto vienošanos par AS „Latvijas 
Neatkarīgā televīzija” iegādi un norāda, ka tas rada draudus dinamiskai nacionālās 
televīzijas programmu satura attīstībai. 
 
Privātpersonas pauž atbalstu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ierosinātajai akcijai, 
kurā protestējot pret nodokļu slogu darbaspēkam, ienākumu nevienlīdzību, zemo sociālo 
garantiju līmeni, jauniešu bezdarbu un budžeta konsolidāciju, kas kavē tautsaimniecības 
attīstību. (261 paraksts) 
 
Privātpersona izsaka savu viedokli par veselības aprūpes sistēmu Latvijā un norāda, ka rindā 
uz bezmaksas izmeklējumiem, speciālistu konsultācijām un plānotajām operācijām nākas 
gaidīt vairākas nedēļas, bet gadījumā, ja ir nauda, tās iespējams veikt ātrāk. 
 
Privātpersona uzskata, ka lielāka uzmanība Latvijā jāpievērš emigrācijas problēmai, nevis 
integrācijas jautājumu risināšanai. 

 

 
Privātpersona pauž viedokli, ka Latvija varētu kļūt par zaļāko valsti, kurā bērniem un 
jauniešiem tiek audzināta „zaļā domāšana”. 
 
Citi viedokļi 
 
Privātpersonas pauž savu viedokli par etniska rakstura jautājumiem un notikušo 
referendumu par Satversmes grozījumiem, kas paredz krievu valodai piešķirt otras valsts 
valodas statusu. 
 
Privātpersonas izsaka savu viedokli par pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem, krievu tautības 
minoritāti Latvijā un bezmaksas latviešu valodas apguvi krievu valodā runājošiem Latvijas 
iedzīvotājiem.  
 
Apvienība „Krievijas Latviešu Kongress” norāda uz nevienlīdzību, apspriežot jautājumu par 
dubultpilsonības piešķiršanu Krievijā dzīvojošiem latviešiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka visā valstī, arī Latgalē, lietojama vienīgi latviešu valoda un 
valstij jāpiesaista līdzekļi Latgales attīstībai. 
 
Privātpersonas uzskata, ka 7.janvāri jeb pareizticīgo Ziemassvētkus nevajadzētu noteikt par 
valsts svētkiem. 
 
Privātpersona ierosina līdzās Uzvaras piemineklim izveidot pieminekļu kompleksu, kas 
atspoguļotu Latvijas okupācijas gadus, deportācijas un iemūžinātu šajā laikā bojā gājušo 
piemiņu.  

 
 
 
 

103 
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Privātpersona pauž neizpratni par nekustamā īpašuma nodokli, kas aprēķināts par tai 
piederošo garāžu, kura saskaņā ar likumu tiek klasificēta kā mājoklis.  
 
Privātpersonas pauž savu viedokli par pilsoņu atklātu balsojumu ieviešanu, valstiskas, 
patriotiskas audzināšanas nozīmi un nepieciešamību, Latvijas lauku un lauksaimniecības 
attīstību, krievu valodā raidošajiem medijiem. 
  
III. Sūdzības 
 

63 

Par Saeimas darbu  8 
 
Privātpersona kritizē likumdošanas aktus, kuri regulē pensiju izmaksas kārtību. 
 
Privātpersona sūdzas par Zatlera Reformu partijas frakcijas sniegtajām atbildēm uz 
iesniegumiem saistībā ar problēmu par mantotās zemes nekompensēšanu. 
 
Ieslodzītais sūdzas par Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas atbildi uz 
iesniegumu un lūdz pārsūtīt to kompetentai iestādei atbildes sniegšanai. 
 
Ieslodzītais sūdzas, ka Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija uz 
viņa iepriekšējo iesniegumu nav atbildējusi pēc būtības, un atkārtoti raksta par to, ka 
grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā ierobežo ieslodzīto iespējas pāriet no slēgta tipa 
cietuma uz atvērta tipa cietumu. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

21 

Zatlera Reformu partijas Jūrmalas nodaļa uzskata, ka Jūrmalas teritorijas plānojums 
turpmākajiem 12 gadiem neatbilst Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju interesēm un ir pieņemts, 
pārkāpjot attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī neatbilst labas 
pārvaldības principiem. 
 
Valsts policijas darbinieks sūdzas par Drošības policijas uzsākto kriminālprocesu un pieejas 
valsts noslēpumam anulēšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Uzņēmumu reģistru, kas veicis administratīvo vajāšanu par 
neesošiem pārkāpumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Īres valdes darbu, risinot problēmu par to, ka 
daudzdzīvokļu mājas īpašnieks nenodrošina mājas iedzīvotājiem pamatpakalpojumus. 
 
Privātpersonas sūdzas par pašvaldību tiesībām piemērot nesamērīgu nekustamā īpašuma 
nodokli, par Ogres novada pašvaldību saistībā ar noteikto īpašuma tiesību neatjaunošanu, 
par Aglonas pagasta padomi saistībā ar daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

17 

Privātpersona sūdzas par tiesu sistēmu saistībā ar tiesas spriedumu civillietā par mantojumu 
un norāda uz problēmām un nepilnībām Augstākās tiesas Civillietu departamenta darbā. 
 
Privātpersona sūdzas par ilgo tiesvedības procesu saistībā ar Veselības inspekcijas izdoto 
atzinuma par sniegtās veselības aprūpes kvalitātes apstrīdēšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas apgabaltiesas un Augstākās tiesas Civillietu tiesas palātas 
spriedumu par prasības neapmierināšanu pret SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīca” par morālā kaitējuma atlīdzības un miesas bojājumu rezultātā nodarīto zaudējuma 
piedziņu. 
 
Ieslodzītais sūdzas par tiesas darbiniekiem, kas nenodrošina personas un tās ģimenes datu 
aizsardzību situācijā, kad tā tiesā liecinājusi pret nozieguma izdarītājiem. 

 

 
 
 

 
 
 



 9 

Citas sūdzības 
 

17 

Latvijas Ārstu biedrība sūdzas par plašsaziņas informācijas līdzekļiem, kuri izplata 
nepatiesas un negatīvas, pret veselības aprūpi vērstas ziņas, kas būtiski ietekmē veselības 
aprūpes sistēmu, veicinot neuzticību ārstiem, novēlotu vēršanos pēc medicīniskās 
palīdzības, pašārstēšanos vai terapijas neievērošanu. 
 
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji sūdzas par SIA „Jūrmalas namsaimnieks” saistībā ar maksas 
pieprasīšanu par daudzdzīvokļu mājas jumta remontu, kam vēl ir garantija, par SIA 
„Enerģētiķis-33”, kas nav norēķinājies ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem. 
 
Bauskas vēlētāju apvienība sūdzas par SIA „Tunkūni” saistībā ar cūkkopības kompleksa 
„Brūveri” celtniecību Brunavas pagastā. 
 
Privātpersona sūdzas par AS „SEB banka” Āgenskala filiāles darbinieci, kas neinformēja par 
risku nesaņemt iepriekš aprēķinātos procentus, slēdzot līgumu par dzīvības apdrošināšanu ar 
līdzekļu uzkrāšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par aprēķinātās pensijas apmēru, nelikumīgu zemes robežas 
noteikšanu un lielajiem pacientu maksājumiem. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

29 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

259 

  

 

 


