
 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 30.septembrim 

 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 402 
    individuālie           382 
    no vairākām privātpersonām              19 
    anonīmie 1 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 74 
Viedokļi 57 
Sūdzības 33 
Informācijas pieprasījumi 22 
Dažādi iesniegumi 216 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 34 
Pa pastu 291 
Pa e-pastu info@saeima.lv 73 
Pa faksu 1 
No portāla www.latvija.lv 3 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 36 
Saeimas Prezidijs 7 
Deputāti 959 
Frakcijas 57 
Komisijas 58 
Struktūrvienības 20 
  
Valoda  
Latviešu valoda 400 
Svešvalodas 2 
  
Sagatavotas atbildes 89 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  4 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

74 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

22 

Latvijas Zinātnieku savienība, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un 
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība aicina paredzēt papildu finansējumu 2,5 miljonu eiro 
apmērā 2016.gada valsts budžeta programmas 05.00.00 “Zinātne” apakšprogrammā 
05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums”, lai arī turpmāk nodrošinātu zinātnes finansējuma 
nepārtrauktību un šai jomā neradītu cilvēkresursu aizplūšanas risku. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina likumprojektus “Par valsts 
budžetu 2016.gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” 
Saeimā izskatīt pēc darba grupas “Par skolu tīkla sakārtošanu izglītības pakalpojumu 
ilgtspējai un pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanai” darbības beigām un norāda, ka 
virkne nozarē uzsākto reformu nedos tūlītēju finansiālo ietaupījumu, tāpēc tās jāveic 
pakāpeniski, izvērtējot riskus un uzturot sistemātisku, atklātu dialogu ar visām iesaistītajām 
pusēm. 
 
Latvijas Personāla vadīšanas asociācija izsaka viedokli par likumprojekta “Par valsts budžetu 
2016.gadam” izstrādes procesu un iebilst pret jauna darbaspēka nodokļa jeb tā saucamā 
solidaritātes nodokļa ieviešanu.  
 
Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” izsaka viedokli par 2016.gada valsts budžeta projektā 
paredzēto, bet valsts vietējo un reģionālo ceļu uzturēšanai nepietiekamo finansējumu. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par 
likumprojektu “Par valsts budžetu 2016.gadam” un aicina paredzēt papildu finansējumu 
kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanai, samazinot pacienta maksājumus un palielinot 
pakalpojumu kvotas. 
 
Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” aicina piešķirt no valsts budžeta finansējumu 97 980,52 eiro 
apmērā, lai veicinātu jaunradi un īstenotu Imanta Ziedoņa idejas. 
 
AS “Radio SWH” aicina piešķirt finansējumu no valsts budžeta, lai tiktu izsludināts konkurss 
par ziņu un analītisko raidījumu veidošanu, uzaicinot tajā piedalīties Latgalē krievu valodā 
raidošās komercradiostacijas, jo Latgalē īpaši nepieciešams stiprināt Latvijas informatīvo 
mediju telpu. 
 
VSIA “Latvijas Radio” aicina piešķirt no valsts budžeta finansējumu 50 000 eiro apmērā 
Briselē strādājoša bilingvāla korespondenta darbības turpināšanai 2016.gadā un turpmākajos 
gados, lai ikdienā nodrošinātu informāciju un ziņu sižetus krievu un latviešu valodā par 
Latvijā un Eiropas Savienībā aktuāliem tematiem.  
 
Biedrība “Zemnieku saeima” un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome sniedz 
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” 
attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu lauksaimniecībā izmantojamai zemei. 
 
Biedrība “Zemnieku saeima” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Subsidētās 
elektroenerģijas nodokļa likumā”, aicinot noteikt, ka no subsidētās elektroenerģijas nodokļa 
maksāšanas tiek atbrīvoti tie elektroenerģijas ražotāji, kuri izmanto atjaunojamos 
energoresursus un siltumenerģiju piegādā siltumnīcu kompleksiem. 
 
Cēsu Invalīdu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli”” un norāda, ka likumprojektā paredzētie grozījumi nav pieņemami, jo 
ierobežo invalīdu iespējas veikt saimniecisko darbību, un invalīdiem vispār nebūtu jāmaksā 
ne nodoklis, nedz arī patentmaksa, kas iekļauta obligātajā ienākuma nodoklī. 
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Latvijas Pasākumu producentu asociācija aicina izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, 
samazinot pievienotās vērtības nodokļa likmi līdz 12 procentiem kultūras pakalpojumiem. 
 
Juridiskie jautājumi  
 

5 

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Bāriņtiesu likumā” un norāda, ka attiecīgais regulējums nav atbalstāms, jo bāriņtiesa 
atbilstoši savai kompetencei neizskata lietas par to, vai persona ļaunprātīgi izvairās no 
tiesas nolēmuma par aizgādības tiesībām un tiesībām tikties ar bērnu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Bāriņtiesu likumā” 
normu, kas noteic, ka pašvaldības dome nodrošina juridisko atbalstu lēmuma sagatavošanā, 
kā arī citu uzdevumu izpildē, ja bāriņtiesas sastāvā nav ievēlēta persona, kurai ir augstākā 
izglītība tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija; norāda, ka juristi pašvaldībās ir ļoti 
noslogoti, par papildu pienākumu veikšanu attiecīgās pašvaldības juristam vajadzētu 
paredzēt noteiktu samaksu un tādējādi rastos papildu finansiāla ietekme uz pašvaldību 
budžetiem, kā arī izsaka viedokli par citiem priekšlikumiem saistībā ar minētajiem 
grozījumiem, kas paredz papildu funkciju uzlikšanu pašvaldībām, un norāda, ka šādu 
grozījumu ieviešanai nepieciešams pārejas periods. 
 
Latvijas Patentpilnvaroto asociācija pauž atbalstu likumprojekta “Grozījumi Civilprocesa 
likumā” normai, kas noteic, ka kasācijas instances tiesā lietās par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumiem un aizsardzību fiziskās un juridiskās personas var pārstāvēt 
profesionāls patentpilnvarnieks. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
likumā “Par zvērinātiem revidentiem””, norādot, ka revidentam, kas veic revīziju saskaņā 
ar starptautiskajiem revīzijas standartiem, ir jāgūst pietiekama pārliecība par to, ka finanšu 
pārskatos nav ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, un ka revidenta 
uzdevums ir nevis meklēt pārkāpumus, bet gan pārliecināties, vai uzņēmuma valde ir pareizi 
sagatavojusi gada pārskatu un tas sniedz skaidru un patiesu priekšstatu. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

2 

Rīgas Tehniskās universitātes absolventu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””, aicinot noteikt, ka 
aprīļa pēdējā piektdiena ir Absolventu diena. 
 
SIA “Radio Skonto Vidzeme” izsaka viedokli par SIA “Krievijas hitu radio” iesniegtajiem 
priekšlikumiem grozīt likumu, lai atļautu radioprogrammas veidot svešvalodā, kā arī pauž 
bažas par pašreiz dzirdamo SIA “Krievijas hitu radio” raidījumu saturu. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

3 

Latvijas Studentu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījums Augstskolu 
likumā” saistībā ar studējošo pašpārvaldes finansēšanu un norāda, ka tad, ja tiks ierobežota 
institūciju finansēšana, studējošo pašpārvaldes vairs nespēs efektīvi pildīt tām likumā 
noteiktos pienākumus un tādējādi arī studentu interešu pārstāvība būs ierobežota. 
 
Politisko partiju apvienība “Zaļo un Zemnieku savienība” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Izglītības likumā” saistībā ar pašvaldību tiesībām un pienākumiem attiecībā uz 
pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību un šīs problēmas risināšanas iespējām, kā arī 
norāda, ka bērnu uzraudzības pakalpojumu izmaksas nav un nevar būt pielīdzināmas 
izglītības iestāžu izmaksām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Sporta likumu un norāda, ka tajā nav precīzi noteikta 
sacensību organizatoru atbildība. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  1 
 
Latvijas Šaušanas federācija sniedz priekšlikumus grozījumiem Ieroču un speciālo līdzekļu 
aprites likumā, aicinot noteikt, ka Latvijas pilsoņiem ir tiesības iegādāties un izmantot 
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sporta vajadzībām B kategorijas šaujamieročus ar kalibru, kas lielāks par 9x19mm. 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 26 
 
Latvijas Arodbiedrību apvienība sniedz priekšlikumus grozījumiem Sabiedriskā labuma 
organizāciju likumā, aicinot noteikt, ka sabiedriskā labuma statusu var iegūt ne tikai 
biedrības un nodibinājumi, kas reģistrēti uzņēmumu reģistrā, bet arī Biedrību un 
nodibinājumu likumam pakļautās arodbiedrības. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā”” un norāda, ka administratoru pielīdzināšana valsts amatpersonām ir neatbilstoša 
un nepamatota un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
attiecināšana uz maksātnespējas procesa administratoriem neatbilst pastāvošajai tiesību 
sistēmai. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” saistībā ar normām, kas attiecas uz 
pabalstiem bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. 
 
Nekustamo īpašumu speciālistu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Dzīvokļa īpašuma likumā”, paužot sašutumu, ka tajā nav iekļauti apvienības priekšlikumi par 
avansa maksājumiem dzīvojamās mājas uzturēšanai ilgtermiņā.  
 
Privātpersonas sniedz priekšlikumus likumprojektam “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko 
attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, norādot, ka daudzdzīvokļu 
mājās zemes nomas maksu vienam dzīvoklim par nekustamā īpašuma zemes domājamām 
daļām aprēķina, ņemot vērā zem mājas pamatiem esošā zemes gabala platību proporcionāli 
dzīvokļa lielumam un ārpus pamatiem esošo platību proporcionāli dzīvokļa lielumam. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju””, norādot, ka grozījumi paredz maksimālo iespējamo 
kadastrālo vērtību noteikt, neņemot vērā vērtības atbilstību adresei. 
 
Privātpersona aicina grozīt likumus, lai paredzētu novada iedzīvotājiem iespēju atlaist 
novada domes deputātus, kuri nepārstāv sabiedrības vairākuma intereses. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

6 

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija izsaka 
viedokli par likumprojektu “Enerģijas dzērienu aprites likums” un norāda, ka likumprojekts 
paredz nesamērīgi, nepamatoti un neproporcionāli ierobežot kofeīnu saturošo 
bezalkoholisko dzērienu tirdzniecību. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Konkurences likumā” un iebilst pret normu, kas noteic, ka turpmāk Konkurences 
padomei būs tiesības lietu par iespējamu Konkurences likuma pārkāpumu ierosināt tikai pēc 
savas iniciatīvas. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā”, aicinot noteikt, ka sagatavotais izvērstais 
ziņojums par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību jāiesniedz nozaru 
ministrijām izvērtēšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā pirms tam, kad tiek nosūtīts 
Eiropas Komisijai. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

3 

Latvijas psihologu arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Psihologu likums” un 
norāda, ka tas neuzlabos psihologu pakalpojumu kvalitāti un radīs nopietnas problēmas ar šo 
pakalpojumu turpmāku attīstīšanu. 
 
 

 



 5 

Latvijas Politiski represēto apvienība aicina izdarīt grozījumus tiesību aktos, nodalot 70 – 75 
gadus vecus cilvēkus no kopējās politiski represēto kopas un piešķirot tiem sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus ne retāk kā reizi divos gados. 
 
CLSF Latvijas Cilvēktiesību komiteja sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā “Par valsts 
pensijām”, lai novērstu netaisnību pret Latvijā dzīvojošiem Krievijas Federācijas militāro 
pensiju saņēmējiem, kuru pensijas kopš 2013.gada pavasara ir būtiski samazinātas. 
 
Citi jautājumi 6 
 
Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija sniedz priekšlikumus likumdošanas 
iniciatīvām Latvijas ekonomikas konkurētspējas stiprināšanai un investīciju piesaistei, 
norādot, ka tieši birokrātiskie šķēršļi un normatīvo aktu pretrunas visvairāk kavē investīciju 
piesaisti derīgo izrakteņu ieguves jomā, un aicinot atbalstīt vienkāršotu zemes dzīļu 
izmantošanas atļauju izsniegšanas kārtību, kā arī paredzēt atvieglojumus derīgo izrakteņu 
ieguvēm un grūti apgūstamajām ieguves vietām. 
 
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija izsaka viedokli par Eiropas Padomes un Eiropas 
Savienības mērķiem līdz 2030.gadam samazināt emisiju par 30 procentiem, par atskaites 
gadu pieņemot 2005.gadu, kā arī izrāda iniciatīvu likumdošanas aktu izstrādē un 
izvērtēšanā. 

 

  
II. Viedokļi  
 

57 

Par Saeimas darbu  
 

2 

“Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas 
komisiju galaziņojumā iekļaut secinājumu, ka ir nepieciešams atsevišķs trauksmes cēlēju 
tiesiskās aizsardzības likums, nevis ka līdzšinējais normatīvais regulējums ir pietiekams.  
 
Rīgas Tehniskās universitātes profesors sniedz priekšlikumus Zolitūdes traģēdijas 
parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojuma papildināšanai un aicina ziņojumā 
norādīt, ka ne visās mācību iestādēs saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma prasībām tiek 
organizēta apmācība civilās aizsardzības jomā. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

15 

Resocializācijas un integrācijas asociācija izsaka viedokli par Tieslietu ministrijas izstrādāto  
politikas plānošanas dokumentu „Pamatnostādnes ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai 
ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz 2020.gadam”, norādot, ka 
dokumentā nav paredzēti pasākumi sadarbības attīstīšanai ar nevalstiskajām organizācijām. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Valmieras starpnovadu 
arodbiedrības organizācija izsaka viedokli par situāciju Valmieras pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādēs, norāda, ka trūkst finansējuma 185 skolēnu izglītošanai, un aicina izdarīt 
grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 “Kārtība, kādā 
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai 
un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai”. 
 
Jēkabpils bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Cerību sala” izsaka viedokli par plānotajiem 
grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.942 “Kārtība, kādā 
piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”, kuros paredzēts noteikt, ka no 
2016.gada 1.janvāra pirmās grupas invalīdiem, kam pienākas kopšanas pabalsts, brīvajam 
laikam tiks atvēlētas tikai divas stundas nedēļā līdzšinējo desmit stundu vietā. 
 
SIA “INLAB” izsaka viedokli par Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.581 
“Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un 
tehniskās uzraudzības kārtība” grozījumiem, norādot, ka iekļautais regulējums nav 
pilnvērtīgs - tas nenosaka vienotus pārbaužu kritērijus un tādējādi dod medicīnas iekārtas 
pārbaudošajām institūcijām pārāk plašu izvēles brīvību.  
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Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” izsaka viedokli par Nacionālo attīstības plānu 2014.-
2020.gadam, norādot, ka pirms dokumenta skatīšanas Ministru kabinetā un Saeimā to būtu 
nepieciešams izstrādāt sadarbībā ar nozaru ministrijām un nodot sabiedriskajai 
apspriešanai. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par Valsts būvinspekcijas reorganizāciju un 
norāda, ka pašvaldības kopumā neiebilst pret minētās institūcijas reorganizāciju, taču 
uzsver, ka nepieciešams izveidot vienu organizāciju, kura veiktu ekspertīzes, sagatavotu 
vienotu ekspertīžu veikšanas procedūru un kārtību, kā arī noteiktu ekspertīzei un ekspertam 
izvirzāmās prasības.  
 
Latvijas Ārstu biedrība iesaka deleģēt Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi pārbaužu 
veikšanai Latvijas izglītības iestādēs saistībā ar ieilgušiem iekštelpu remontdarbiem. 
 
Latviešu biedrību savienība izsaka viedokli par to, ka, gatavojoties Latvijas simtgadei, 
nepieciešams sakārtot un apzināt visas vietas, kas saistītas ar Latvijas Valsts prezidentu 
dzīvesgājumu, tāpēc aicina Kultūras ministriju uzdot vietējiem un valsts muzejiem vākt un 
apzināt materiālus ne tikai par pirmajiem četriem Latvijas prezidentiem, bet arī par 
atjaunotās valsts vadītājiem, kuri reprezentē un pārstāv Latvijas Republiku pasaulē. 
 
SIA “Skonto Būve” izsaka viedokli par būvniecības nozari kontrolējošo institūciju rīcību 
saistībā ar situāciju Inčukalna sērskābo gudrona dīķu apgūšanā un uzskata, ka atbildīgās 
institūcijas nebija savlaicīgi, t.i., izpētes un projekta sagatavošanas stadijā, noteikušas reāli 
veicamo darbu apjomu ne kvantitātes, ne kvalitātes ziņā. 
 
Par situāciju valstī 

 
16 

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes prodekāns izsaka viedokli par joda deficīta un tā 
seku novēršanas nepieciešamību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par purvu apsaimniekošanu un uzskata, ka šim jautājumam 
jākļūst par nozīmīgu tautsaimniecības prioritāti. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī, norādot, ka par bēgļu jautājumu būtu 
jālemj Saeimai, nevis valdībai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par bēgļu uzņemšanas politiku, norādot, ka jāņem piemērs no 
Somijas un Zviedrijas, kur izstrādāta veiksmīga politika bēgļu uzņemšanai un bēgļi mācās 
valsts valodu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par krievu valodas lietojumu Latvijā, norādot, ka krievu skolas 
būtu jāslēdz, kā arī pauž sašutumu par to, ka bēgļiem tiktu piedāvāta krievu valodas 
apmācība. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par patvēruma meklētāju uzņemšanu Latvijā, pauž 
bažas, ka tie nespēs asimilēties un radīs draudus sabiedrībai, kā arī norāda, ka nedrīkst 
piekāpties Eiropas Savienības prasībām attiecībā uz to, cik daudz patvēruma meklētāju 
Latvijai jāuzņem.  

 

 
Citi viedokļi 

24 

 
Biedrība “Rīgas amatnieku krājaizdevumu kases mantinieku biedrība” lūdz mazināt 
vēsturiskās netaisnības, norādot, ka no vācu okupācijas režīma ir cietusi ne tikai ebreju 
kopiena, bet arī citas grupas, kurām netaisnīgi atsavināti īpašumi. 
  
Privātpersona izsaka viedokli par īpašumu atdošanu ebrejiem un pauž vēlmi, lai tai tiktu 
atdots īpašums Ķegumā, Celtnieku ielā 3a. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju AS “Laima” ražotnē saistībā ar tur notikušu 
nelaimes gadījumu, kad darbinieki guvuši miesas bojājumus, un norāda, ka visā ražotnē 
atskanējuši brīdinājuma signāli, tomēr darbinieki neesot evakuēti. 
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Privātpersona iesaka nodibināt jaunu valsts apbalvojumu - Goda zīmi Černobiļas 
atomelektrostacijas katastrofas seku likvidatoram. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par bēgļu krīzi Eiropā un salīdzina to ar situāciju pēc Otrā  
pasaules kara. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Zolitūdes traģēdijas iemesliem, norādot uz sadalījušos 
monolīto siju, kas bija tikai saskrūvēta, bet ne sametināta, un uz jumta dārza būvdarbu 
vadītāja doto atļauju sakraut betona ķieģeļus vienuviet, tādējādi radot koncentrētu slodzi. 
  
III. Sūdzības 
 

33 

Par Saeimas darbu  
 

1 

Privātpersona sūdzas par Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbu 
saistībā ar to, ka komisijas mājaslapā netika savlaicīgi ievietots 2015.gada 14.septembra 
sēdes videoieraksts.  
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

7 

SIA “Solergo” sūdzas par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa 
D.Mjartāna rīcību un norāda, ka tiek radīti nevienlīdzīgi darbības nosacījumi Latvijas 
jurisdikcijā esošajiem plašsaziņas līdzekļiem. 
 
Privātpersona sūdzas par valdības rīcību saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmuma 
pārsūdzēšanu Eiropas Cilvēktiesību tiesas palātā un pauž uzskatu, ka valdība neizskata lietu 
pēc būtības, bet šai ziņā paļaujas uz Ārlietu ministriju. 
 
Privātpersona sūdzas par valdības lēmumu piešķirt patvēruma meklētāju bērniem lielākus 
pabalstus, nekā saņem Latvijas pilsoņu bērni, un norāda uz klaju diskrimināciju pret Latvijas 
pilsoņu ģimenēm. 
 
Privātpersona sūdzas par Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto atbildi uz iesniegumu, 
kurā lūgts izvērtēt, iespējams, patvaļīgu būvniecību Babītes pagastā. 
 
Privātpersona sūdzas par medicīnas iestādes VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes 
slimnīca” slēdzienu, jo uzskata, ka iespējama ārstēšana bez ķirurģiskas iejaukšanās. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

5 

Privātpersonas sūdzas par Ludzas tiesībaizsardzības iestādēm saistībā ar noziedzīgu 
nodarījumu izmeklēšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi A.Brīzi saistībā ar procesuālo 
darbību neievērošanu civillietā pret Alsungas novada domi. 
 
Ieslodzītais sūdzas par prokuroru darbu saistībā ar krimināllietas izmeklēšanu. 
 

 

Citas sūdzības 
 

20 

“VG Beheer” sūdzas par AS “Citadele banka” un tās atbildīgo darbinieku rīcību, konkrēti, 
sadarbības pārtraukšanu ar holdingu 2012.gadā un uzņēmuma saistību izpildes nodošanu 
šķīrējtiesai, tādējādi novedot atsevišķus holdinga uzņēmumus līdz faktiskai maksātnespējai. 
 
Privātpersona sūdzas par AS “Sadales tīkls” saistībā ar ātrtipa elektroenerģijas sadales 
uzskaites ierīces uzstādīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Baltcom” kabeļtelevīziju, kas retranslē krievu propagandas 
kanālu “RTR Rossija”. 
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Privātpersonas sūdzas par dzīves apstākļiem un pensijas apmēru, nesakārtoto infrastruktūru 
dzīvesvietas tuvumā, nepiegādāto pensiju. 
  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

22 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

216 
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