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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

27 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  11 
 
4.maija Deklarācijas klubs aicina 2016.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu 150 000 
eiro apmērā ar Latvijas valsts atjaunošanas de facto divdesmit piektās gadadienas 
atzīmēšanu saistīto pasākumu rīkošanai un veiksmīgai norisei. 
 
Latvijas Nacionālo partizānu apvienība aicina no valsts budžeta līdzekļiem piešķirt 
finansējumu piemiņas plākšņu uzstādīšanai 1940.-1941.gadā kritušajiem brīvības cīnītājiem. 
 
Nacionālā kultūras padome izsaka viedokli par kultūras jomai pēdējos gados atvēlēto valsts 
finansējumu, norādot, ka kultūras finansējums Latvijā ir viens no zemākajiem visā Eiropas 
Savienībā un tas būtu jāpalielina. 
 
Individuālais komersants „Baronskvartāls.lv” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” un aicina grozīt normu par nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāja statusu situācijā, kad nekustamais īpašums ir vairāku īpašnieku kopīpašums. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli, ka nepieciešams atcelt 
uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumus, jo tie nav pamatoti un uzskatāmi par 
bezprocentu aizdevumu valstij. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

1 

Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem Saeimas kārtības rullī, aicinot to papildināt 
ar tiesību normu, kas paredzētu deputātiem iespēju mandātu nolikt ne agrāk kā pusgadu 
pēc Saeimas vēlēšanām. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

9 

Latvijas Cilvēktiesību centrs sniedz priekšlikumus likumprojektam „Patvēruma likums”, 
norādot, ka ģimenes loceklis ir tāda persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss vai pagaidu 
aizsardzība, kā arī aicinot noteikt, ka patvēruma meklētājs ar procesuālajām vai 
uzņemšanas vajadzībām ir nepilngadīgais bez pavadības un ka informāciju par patvēruma 
meklētāju drīkst izpaust gadījumos, kad attiecīgā persona tam piekritusi vai informāciju 
pieprasījusi starptautiska organizācija vai tās pārstāvis, vai valsts vai pašvaldības institūcija. 
 
Biedrība „Glābiet bērnus” - neatkarīgais bērnu ombuds - sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Patvēruma likums”, norādot, ka nepieciešams par valsts līdzekļiem 
nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī visu veidu medicīnisko palīdzību 
nepilngadīgām personām, ja tās nesniegšana var apdraudēt bērna attīstību un veselību. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

4 

Jaunā Konservatīvā partija izsaka viedokli par likumprojektiem „Grozījumi Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu likumā”, „Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā” un „Grozījumi Politisko 
partiju likumā” un aicina minētos likumus atstāt pilnībā negrozītus. 
 
Partija „Latvijas attīstībai” sniedz priekšlikumus likumprojektiem „Grozījumi Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu likumā” un „Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā”, norāda, ka atbalsta 
ideju palielināt politiskās partijas biedru skaitu līdz 500 biedriem, un ierosina palielināt 
kopējo biedru skaitu līdz 1000 personām tām politisko partiju apvienībām, kuras startē 
Saeimas vai Eiropas Parlamenta vēlēšanās, jo tādējādi tiks veicināta politisko partiju biedru 
iekšējā konkurence un novērsta politisko partiju sadrumstalotība. 
 
Politiskā partija „Latvijai un Ventspilij” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Saeimas vēlēšanu likumā”, norādot, ka kandidātu sarakstu var iesniegt politiskā partija, kas 
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dibināta ne vēlāk kā vienu gadu pirms Saeimas vēlēšanām, kā arī politisko partiju apvienība, 
kurā ietilpstošās visas politiskās partijas dibinātas ne vēlāk kā vienu gadu pirms vēlēšanām, 
un ierosinot noteikt, ka kandidātu sarakstu var iesniegt politiskā partija, kas dibināta ne 
vēlāk kā vienu gadu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā””, atkārtoti norādot, ka maksātnespējas procesa administratoru amata darbības 
pielīdzināšana valsts amatpersonu amata darbībai ir nepamatota un ka nav izvērtēta 
attiecīgo normu ietekme uz maksātnespējas procesiem kopumā. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 
1 

Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Konkurences likumā”, norāda, ka pēc pašreizējās redakcijas nav skaidrības par Konkurences 
padomes izpilddirekcijas pilnvarām, tādēļ aicina projektu papildināt ar prasībām attiecībā 
uz Konkurences padomes lūguma un atbilstošā tiesas lēmuma saturu, kā arī norāda, ka 
Konkurences padomei nepieciešams uzlikt par pienākumu pamatot, kādēļ pierādījumu 
iegūšana ar citām izmeklēšanas darbībām nav iespējama. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

2 

Latvijas Pensionāru federācija iesniedz 69 732 pensionāru parakstītu aicinājumu 
nekavējoties pieņemt Labklājības ministrijas izstrādātos grozījumus likumdošanas aktos par 
pensiju indeksāciju palielinātā apmērā un līdz Latvijas simtgadei ieviest valstī obligātās 
veselības apdrošināšanas sistēmu. 
 
Latvijas Pensionāru federācija izsaka viedokli par pensijas vecuma invalīdiem, kuri vairs 
nesaņem kompensāciju par darbspēju zaudējumu aktīvajā darba periodā, un aicina izdarīt 
grozījumus normatīvajos aktos. 

 

  
II. Viedokļi  
 

81 

Par Saeimas darbu  
 

1 

Latvijas Juristu apvienība atzinīgi vērtē Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas 
valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un 
turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību 
darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām 
minētās traģēdijas seku novēršanā paveikto darbu, pēc publiski pieejamās un pašas 
apvienības rīcībā esošās informācijas spriežot, atzīst minētās komisijas darbības pabeigšanu 
par priekšlaicīgu un uzskata, ka komisijas darbības turpināšana būtu lietderīga līdz 
kriminālprocesa rezultātu konstatēšanai. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

34 
 

Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta 2006.gada 3.marta 
noteikumiem Nr.180 „Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi” attiecībā uz 
neautomātisko svaru lietošanas tiesību pagarināšanu. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra 
noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, norādot uz nepieciešamību labot tiesību normu 
nepilnības, lai novērstu 2013.gada 21.novembrī veikalā „Maxima” notikušajai traģēdijai 
līdzīgu traģēdiju atkārtošanos.  
 
SIA „Kunturi” izsaka kritisku viedokli par Zemkopības ministrijas un citu valsts pārvaldes 
iestāžu darbu sakarā ar kompensāciju piešķiršanu cūkkopības uzņēmumiem, kas cietuši no  
saimnieciskās darbības ierobežojumiem Āfrikas cūku mēra laikā, un norāda, ka normatīvie 
akti par kompensāciju piešķiršanu attiecas nevis uz produkcijas realizācijas 
ierobežojumiem, produktu un dzīvnieku eksporta aizliegumu, bet gan uz zaudējumiem, kas 
saistīti ar slimajiem un izkautajiem dzīvniekiem. 
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības padome norāda, ka arodbiedrība 
atbalstīs jaunā pedagogu darba apmaksas modeļa ieviešanu no 2016.gada 1.septembra tikai 
tad, ja tiks ņemti vērā padomes priekšlikumi modeļa uzlabošanai, un ar nosacījumu, ka 
valsts budžetā tiks paredzēts šim mērķim nepieciešamais finansējums, kā arī tiks 
apstiprināts pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks 2017.-2019.gadam. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par papildu 
finansējuma piešķiršanu 2300 bērnu izglītošanai un 683 pedagogu atalgošanai 
2015./2016.mācību gadā un norāda uz normatīvo aktu nepilnībām, kā arī uz problēmām, ar 
kādām saskaras Latvijas mazās skolas saistībā ar 2009.gadā pieņemto finansēšanas modeli 
„Nauda seko bērnam”, kas izraisījis plaisu starp pedagogu atalgojumu mazajās un lielajās 
skolās. 
 
Pilnsabiedrība „Nacionālā Būvkompāniju apvienība” izsaka viedokli, ka valsts nav 
izmaksājusi būvniekiem naudu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu paveikšanu, un 
aicina sasaukt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes 
sēdi. 
 
Privātpersona uzskata, ka satiksmes ministrs A.Matīss ir jāatbrīvo no amata saistībā ar 
korupcijas skandālu, kurā iesaistīts VAS „Latvijas dzelzceļš” prezidents U.Magone. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes atteikumu piešķirt 
pilsonību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts iestāžu dažādo izpratni jautājumā par daudzdzīvokļu 
māju īpašnieku pienākumu ierosināt kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas pašvaldības 258.pirmsskolas izglītības iestādi, 
norādot, ka logopēds ir pieejams tikai krievu valodas plūsmai. 
 
Par situāciju valstī 

 
21 

Latvijas Profesionālo mūziķu arodbiedrību asociācija izsaka viedokli par situāciju 
profesionālās mūzikas nozarē un aicina reformēt profesionālās ievirzes mūzikas skolas un 
mūzikas vidusskolas, noteikt profesionālo mūziķu minimālo atalgojumu, ņemot par pamatu 
sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējo algu, kā arī sakārtot nozares juridisko bāzi, lai 
visiem profesionālajiem mūziķiem neatkarīgi no tā, kurā orķestrī vai pilsētā viņi strādā, būtu 
vienādi darba nosacījumi, apstākļi un noslogojums. 
 
Liepājas Diakonijas centrs izsaka viedokli par dzīvesvietas pieejamību cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām un aicina izvērtēt pašreizējo situāciju. 
 
Latvijas Elektrotehniskās un elektronikas rūpniecības asociācija izsaka viedokli par skolēnu 
sagatavotību eksaktajos priekšmetos pēc vidusskolas beigšanas, norāda, ka zināšanas nav 
pietiekamas un vajadzētu ieviest obligāto eksāmenu fizikā un ķīmijā, kā arī izsaka atbalstu 
skolotāju algu reformai. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par mazo skolu 
nozīmību izglītības sektorā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par bēgļu uzņemšanu Latvijā, norādot, ka Latvijas ekonomikas 
attīstībai var nākt par labu jaunu cilvēku piesaiste un tā pat ir nepieciešama, jo ik gadu no 
valsts izceļo daudz iedzīvotāju. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par pirmās nepieciešamības preču aplikšanu ar nodokli, 
kā arī par uzņēmējdarbības apgrūtināšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī saistībā ar zemajām pensijām un 
elektroenerģijas tarifiem. 

 

 
 
 

 
 

25 
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Citi viedokļi 
 

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskā padome izsaka viedokli 
par dziesmu un deju svētkiem, norāda, ka šo svētku tradīcija ir svarīga, atzīta par UNESCO 
Cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras mantojumu, kā arī apraksta ģenerālmēģinājumā 
radušos situāciju un piekrīt tam, ka nepieciešami uzlabojumi. 
 
Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudze Rīgā izsaka viedokli par baznīcas attieksmi pret 
neaizsargātajiem, atstumtajiem un vajātajiem, norāda, ka baznīcas misija un kalpošana ir 
uzņemt savā vidū svešiniekus un ka tāpēc tā apņemas sniegt kristīgu viesmīlību visiem, kas 
to meklē, un silti uzņemt visus atstumtos un vajātos - gan latviešus, gan sveštautiešus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību vākt ziedojumus Āfrikas un Tuvo Austrumu 
valstu iedzīvotājiem, lai tos atbalstītu grūtajos dzīves apstākļos.  
 
Privātpersona ierosina izveidot Baltijas jūras valstu savienību, kurā ietilptu Latvija, Igaunija, 
Lietuva, Somija un Polija. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Krievijas darbībām un no tām izrietošajiem citu valstu 
drošības apdraudējumiem.  
 
Privātpersona apraksta situāciju, kādā tā nonākusi: pēc daudziem denacionalizētā mājā 
nodzīvotiem gadiem tai nav piedāvāta iespēja noslēgt īres līgumu vai likumīgā kārtā 
izmantot pirmpirkuma tiesības, bet dzīvojamā māja pārdota īpašniekiem, kuri ar laiku, 
atslēdzot ūdens padevi, centušies atbrīvoties no īrniekiem. 

 

  
III. Sūdzības 
 

38 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

16 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” sūdzas par Valsts kontroles Twitter kontā publiskoto 
informāciju, kur uzņēmuma paziņojumam pievienots neprecīzs logo, tādējādi paužot 
nievājošu attieksmi pret uzņēmumu kā revidējamo vienību un graujot tā publisko tēlu.  
 
Privātpersona sūdzas par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi saistībā ar to, ka nav dota 
iespēja izvēlēties pasē ierakstāmo tautību. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas būvvaldes, iespējams, prettiesisku rīcību 
administratīvā akta un būvatļaujas izsniegšanas sakarā. 
 
Privātpersona sūdzas par VSIA „Latvijas Radio” vadības rīcību saistībā ar „Latvijas Radio 5” 
programmas vadītāja K.Dagiļa atjaunošanu amatā. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas darbinieku un ekspertu rīcību kriminālprocesā un 
norāda, ka vai nu lielās slodzes, vai nevēlēšanās dēļ kriminālprocess netiek pienācīgi virzīts 
un ir atlikts uz ilgāku laiku.  
 
Privātpersona sūdzas par Vecmīlgrāvja policijas darbinieku rīcību un pierādījumu viltošanu 
administratīvajā lietā. 
 
Privātpersona sūdzas par Limbažu pilsētas policijas iecirkņa darbiniekiem, norādot, ka tiek 
izšķērdēti valsts līdzekļi. 
 
Ieslodzītais sūdzas par pārkāpumiem Brasas cietumā, norādot, ka ieslodzītajiem jāstrādā 
vairāk par 40 noteiktajām darba stundām nedēļā. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 8 
 
AS „Reverta” sūdzas par prokurora G.Krieviņa lēmumu, saskaņā ar kuru lūgums par 
nekustamā īpašuma aresta atcelšanu ir apmierināms, lūdz izvērtēt Organizētās noziedzības 
un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurora G.Krieviņa rīcību attiecīgajā 
kriminālprocesā un tā ietvaros pieņemtos lēmumus, nozīmēt citu uzraugošo prokuroru un 
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uzsākt kriminālprocesu par iespējamu interešu konfliktu, dienesta pilnvaru pārsniegšanu un 
citiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu, norāda, ka tās nestrādā 
godprātīgi, lietas izskatīšanu nākamajā instancē balstot uz iepriekšējās instances pieņemto 
lēmumu, ka tās ir vājas un nevēlas ieviest pārmaiņas savā darbībā tāpat kā visa pārējā valsts 
pārvaldes struktūra. 
 
Privātpersona sūdzas par Tukuma rajona prokuratūras un Valsts policijas Tukuma iecirkņa 
darbiniekiem, norādot, ka tie nevēlas ierosināt lietu pret personu, kura izmantojusi 
privātpersonu kā dzimumšūnu donoru. 
 
Ieslodzītais sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu, norādot, ka viņam nepamatoti 
piemērots kriminālsods un lietā, kurā ieslodzītais apsūdzēts, nav apstiprināts noziedzīgs 
nodarījums.  
 
Citas sūdzības 
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Privātpersona sūdzas par Latvijas Nebanku kredītu asociāciju, kura nesniedz atbildi uz 
privātpersonas iesniegumu. 
 
Privātpersona sūdzas par rasu diskrimināciju, ar ko nācies saskarties, iepērkoties veikalā 
„Maxima”. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „ONDO”, norādot, ka kredītiestāde nelikumīgi noteikusi 
neprecīzus atmaksas procentus. 
 
Privātpersona sūdzas par valsts valodas pārkāpumiem radio „Krievijas hiti” programmā, 
norādot, ka raidstacija nepilda apraides darbības pamatnosacījumus, raidot 50 procentus 
ētera laika latviešu valodā un 50 procentus - svešvalodā. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Baltcom TV” un SIA „Livas Net” saistībā ar to, ka minētās 
kompānijas retranslē krievu propagandas kanālus. 
 
Privātpersona sūdzas par „Biedrības 39” darbībām, norāda, ka tai ar minēto biedrību nav 
noslēgts rakstveida līgums, kas regulētu dzīvokļu īpašnieku un dzīvojamās mājas 
pārvaldnieka civiltiesiskās attiecības, un pauž uzskatu, ka biedrība rīkojusies negodīgi, 
palielinot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Baltic Taxi” saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. 
 
Privātpersona sūdzas par AS „Sadales tīkls” attieksmi saistībā ar privātpersonas iesniegumu 
izskatīšanu. 
 

 

Privātpersona sūdzas par dzīves apstākļiem, norādot uz nepieciešamību saņemt materiālu 
palīdzību un atbalstu saistībā ar pārvaldnieka paredzēto ēkas siltināšanu. 
 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 
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V. Dažādi iesniegumi 56 
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