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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

57 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

9 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektiem 
“Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā” un “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” 
un norāda, ka nepieciešams veikt divus būtiskus precizējumus — attiecībā uz noilguma 
termiņu sankciju piemērošanai par iekšējās kontroles sistēmas nepilnībām, nevis pašu 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, kā arī papildus iestrādāt 
principu, kas ļautu kredītiestādēm aizstāvēt savas intereses, ja neatkarīgas pārbaudes 
veicējs, kura darbs kredītiestādei jāapmaksā vairāku miljonu eiro apmērā par katru 
pārbaudi, tiktu norīkots pārāk bieži. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par likumprojektiem “Grozījumi Maksājumu 
pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā”, “Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas likumā” un “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” un aicina pārejas noteikumos 
ietvertos termiņus attiecībā uz maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestādes, 
kā arī kredītiestādes par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 
novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu atbilstību prasībām nodrošināšanu pagarināt līdz 
2017.gada 1.aprīlim. 
 
Latvijas Tranzīta biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Muitas likums”, 
norādot, ka pārkāpumu novēršanas termiņš ir pārāk liels, un aicina to samazināt līdz sešiem 
mēnešiem. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība aicina steidzami būtiski palielināt finansējumu 
veselības aprūpei atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem. 
 
Onkoloģijas pacientu organizāciju alianse iesniedz kolektīvo iesniegumu “Lai vēzis būtu 
ārstējama slimība”, norādot, ka ir nepietiekams valsts finansējums onkoloģisko pacientu 
diagnosticēšanai un ārstēšanai, tāpēc aicina atbalstīt priekšlikumu piešķirt 10 miljonus eiro 
ik gadu no valsts budžeta onkoloģijas slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai (10 378 
paraksti). 
 
Biedrība “Šamir”, Rīgas Geto un Latvijas Holokausta muzejs aicina piešķirt papildu 
finansējumu 123 220 eiro apmērā no valsts budžeta biedrības pamatdarbības nodrošināšanai.  
 
SIA “Derma Clinic Riga” izsaka viedokli par bioloģisko zāļu pieejamības palielināšanu vidēji 
smagas un smagas psoriāzes ārstēšanai, norādot, ka Latvijā neviena no šīs slimības 
ārstēšanai pasaulē izmantotajām bioloģisko zāļu grupām nav iekļauta kompensējamo zāļu 
sarakstā, un aicina bioloģiskos medikamentus iekļaut kompensējamo zāļu sarakstā, kā arī 
noteikt kompensāciju 100 procentu apmērā.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par psoriāzes pacientu līdzmaksājumiem, norādot, ka 
inovatīvās bioloģiskās zāles nemaz nav iekļautas Latvijas kompensējamo zāļu sarakstā, un 
aicina iekļaut šajā sarakstā bioloģiskās zāles vidēji smagas un smagas psoriāzes ārstēšanai, 
kā arī palielināt kompensācijas apjomu no 75 līdz 100 procentiem. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un 
likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” attiecībā uz normu, kas noteic, ka no 2017.gada 
minimālais pārskata mēneša obligāto iemaksu objekts ir Ministru kabineta noteiktā minimālā 
mēneša darba alga, kas ir 370 eiro, tādējādi, iespējams, lielāka par ienākumiem, kurus 
saņem mikrouzņēmēji, kas strādā dažas stundas dienā. 
 

 

Juridiskie jautājumi  6 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina atbalstīt likumprojekta “Grozījumi Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā” normu attiecībā uz pašvaldības policijas kompetenci, 
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kas noteic, ka izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu 
pašvaldības policijas iestādes vārdā ir tiesīgs pašvaldības policijas iestādes vadītājs un viņa 
noteiktas pašvaldības policijas amatpersonas. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret likumprojektā “Grozījumi Civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas likumā” ietverto normu, kas paredz tiesības laulāt arī zvērinātiem notāriem, 
norādot, ka pašvaldības jau ieguldījušas lielu darbu telpu izbūvē un darbinieku apmācīšanā. 
 
Biedrība “Dzinda” aicina neatbalstīt likumprojektus “Grozījumi Civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas likumā”, “Grozījumi Civillikumā” un “Grozījumi Notariāta likumā” un uzskata, 
ka laulības reģistrēšanas funkcijas nodošana arī notāriem nesasniegs Latvijas valstī izvirzīto 
mērķi — palielināt laulību skaitu. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Krimināllikumā, kas noteiktu kriminālatbildību 
personām, kuras ļaunprātīgi izvairās no tiesas spriedumu izpildes, kas uzliek par pienākumu 
atlīdzināt veselībai nodarīto kaitējumu. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

1 

Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka viedokli par pieņemtajiem grozījumiem 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā attiecībā uz normu, kas skaidro terminu “televīzijas 
programmu izplatīšanas pakalpojums”, un norāda, ka minētā jēdziena skaidrojuma dēļ ir 
iespējams piedāvāt televīzijas programmu izplatīšanu “puslegālā” veidā. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  10 
 
Pasaules Brīvo latviešu apvienība un Amerikas latviešu apvienība izsaka viedokli par Latvijas 
Okupācijas muzeja rekonstrukcijas gaitu un aicina atbalstīt likumprojektu “Grozījumi 
Latvijas Okupācijas muzeja likumā”, ar kuru muzeja būvprojektam tiktu noteikts nacionālā 
interešu objekta statuss. 
 
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija aicina iniciēt vienota pedagogu darba samaksas 
modeļa izstrādi, nodrošinot valsts finansējumu visiem pedagogiem neatkarīgi no viņu 
pakļautības vai piederības. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

5 

Biedrība “The Latvian Federation of Oversea Chinese Compatriots” izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi Imigrācijas likumā” un norāda, ka 5000 eiro par 
termiņuzturēšanās atļaujas pagarināšanu radīs papildu slogu ne tikai trešo valstu 
piederīgajiem, bet arī savstarpējās biznesa attiecībās. 
 
Baltijas—Melnās jūras alianse, Austrumeiropas politikas pētījumu centrs un Latvijas 
Transatlantiskā organizācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Imigrācijas 
likumā”, aicinot paredzēt izņēmumu, kas atbrīvotu krievu medijus no atkārtotas samaksas 
par termiņuzturēšanās atļaujas pagarināšanu, ja tie veicina Latvijas informācijas telpas 
nostiprināšanu. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektiem “Grozījumi 
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā”, “Grozījumi Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas likumā” un “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” attiecībā uz šajos 
likumprojektos lietotās terminoloģijas saskaņošanu un aicina vārdu “darbinieks” aizstāt ar 
vārdiem “par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanas 
prasību izpildi atbildīgā persona”. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par grozījumiem Imigrācijas likumā attiecībā uz 
termiņuzturēšanās atļauju piešķiršanu un norāda, ka minētie grozījumi pārkāpj 
cilvēktiesības. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

12 

Latvijas Pašvaldību savienība pauž atbalstu grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas  
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paredz noteikt pašvaldībām tiesības aizliegt personām atrasties uz ledus, ja tas apdraud 
viņu dzīvību un veselību. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā”” un norāda, ka ar atbalstītajiem grozījumiem šajā likumprojektā tiek pārkāpts 
Satversmē garantētais atšķirīgas attieksmes aizlieguma princips, tāpēc aicina neatbalstīt 
likumprojektu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā”, kas iesniegts Saeimā izskatīšanai kopā ar 
likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”, un norāda, ka grozījumi ir vērsti tikai uz 
augstskolu kā atsavinātu publisku personu interešu aizsardzību, izslēdzot citu atsavinātu 
publisku personu intereses, tajā skaitā pašvaldību intereses.  
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” attiecībā uz normām 
par pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, autotransporta 
izmantošanas noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz līguma slēgšanu jautājumos, 
kuru risināšana ietilpst iestādes amatpersonu vai darbinieku pienākumos. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Valsts 
kontroles likumā” un norāda, ka grozījumu redakcija pārmērīgi paplašina Valsts kontroles 
kompetenci. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Valsts kontroles 
likumā” un aicina atkārtoti izvērtēt iespēju paplašināt Valsts kontroles funkcijas zaudējumu 
piedziņas jautājumos un nodrošināt, ka Valsts kontroles likuma regulējums atbilst 
demokrātiskas valsts iekārtai.  
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā 
“Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums”” un uzskata, ka šie grozījumi 
varētu būtiski sarežģīt pašvaldību vēlēšanu organizēšanu, to īstenošana būs dārga un 
darbietilpīga. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dzīvesvietas 
deklarēšanas likumā” attiecībā uz normu, kas nosaka, kādi dokumenti un apliecinājumi 
jāiesniedz personai kā pierādījumi dzīvošanas faktam deklarējamā adresē, un aicina noteikt, 
ka persona iestādei iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka telpu grupa ir apgaismojama, 
apkurināma, vai citus dokumentus, kas pierāda, ka telpu grupa ir piemērota cilvēka 
īslaicīgam patvērumam. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par pienākumu personām, kurām nepieder nekāds nekustamais 
īpašums, maksāt nodokli un aicina likumā “Par dzīvojamo telpu īri” atcelt normu, kas 
paredz īrniekam pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli attiecībā uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
normu, kas paredz daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem maksāt nodokli par zemi, norādot, ka 
zemes nodoklis ir nesamērīgs. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Būvmateriālu ražotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā”, norādot, ka elektroenerģijas cenas ir pārāk augstas un 
tādējādi tiek kavēta rūpniecības konkurētspēja tirgū. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektiem “Grozījumi 
Publisko iepirkumu likumā” un “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 
likumā” un aicina likumprojekta “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” spēkā esošo 
redakciju papildināt ar vēl vienu pantu, kurā tiktu vērtēti pierādījumi par pasākumiem 
uzticamības nodrošināšanai, kā arī attiecīgos pantos noteikt par izvērtēšanu atbildīgās 
institūcijas. 
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Pasažieru un pārvadātāju apvienība izsaka viedokli par regulārajiem pasažieru 
pārvadātājiem, norādot firmas, kuras veic regulāros pasažieru pārvadājumus, kā arī sniedz 
neregulāro pasažieru pārvadājumu pakalpojumus un tādējādi atrodas izdevīgākā situācijā, 
un aicina risināt jautājumu par neregulāro pārvadātāju faktisko diskrimināciju attiecībā pret 
regulārajiem pārvadātājiem. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par Latviju, brīvu no ĢMO”, aicinot likumos 
noteikt, ka Latvijā ir atļauts audzēt tikai ģenētiski nemodificētas kultūras, ievest un tirgot 
tikai ģenētiski nemodificētas sēklas, aizliegt ģenētiski modificētu organismu audzēšanai 
izmantotās bīstamās ķimikālijas, piemēram, glifosfātu, kā arī noteikt tirgotājiem pienākumu 
norādīt uz produktiem, vai tie satur ģenētiski modificētus organismus (10 496 paraksti). 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Optometristu un optiķu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Ārstniecības likumā” un aicina noteikt optometristiem ārstniecības personas statusu, 
paredzot piecu gadu pārejas periodu normatīvā regulējuma sistemātiskai sakārtošanai un 
normatīvajiem aktiem atbilstošai optometristu sertifikācijai. 
 
Latvijas Krona un kolīta biedrība izsaka viedokli par efektīvu budžeta līdzekļu izlietojumu un 
medikamentu pieejamības paaugstināšanu pacientiem ar Krona slimību un čūlaino kolītu, 
norādot, ka medikamentu līdzmaksājums pacientiem ar smagu saslimšanu ir ļoti augsts un 
lielākā daļa pacientu to nevar atļauties, bet tas savukārt noved pie invaliditātes, tāpēc 
aicina nodrošināt zāļu terapijas kompensāciju 100 procentu apmērā.  
 
Latvijas Gastroenteroloģijas atbalsta biedrība izsaka viedokli par bioloģisko medikamentu 
pieejamību Krona slimības un čūlainā kolīta ārstēšanā, norādot, ka valsts kompensēto zāļu 
cena pacientiem ar vidēji smagu slimības fāzi ir pārāk augsta, un lūdz segt izdevumus no 
valsts budžeta līdzekļiem 100 procentu apmērā. 
 
Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam 
“Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu”” un aicina starpniecības pakalpojumu sniegšanai nekustamo īpašumu jomā noteikt 
reglamentētu profesiju — nekustamo īpašumu aģents. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par izdienas pensijas noteikšanu arī 
pašvaldības policistiem!” un aicina ieviest pašvaldības policijas amatpersonām tādas pašas 
sociālās garantijas, kādas ir noteiktas Valsts policijas amatpersonām, Iekšlietu ministrijas 
darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, prokuroriem, Satversmes aizsardzības biroja 
un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām (10 918 paraksti). 
 

 

Citi jautājumi 2 
 
Latvijas Žurnālistu asociācija izsaka viedokli, ka likumā “Par valsts noslēpumu” 
nepieciešams noteikt regulējumu valsts noslēpuma objektu atslepenošanai. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Rīgas īstā Uzvaras laukuma atjaunošana” un 
aicina izvietot informatīvus plakātus un norādes par Pārdaugavas Uzvaras laukumu, kā arī 
rast risinājumu Latvijas brīvvalsts laikā iecerētā Uzvaras laukuma atjaunošanai (12 236 
paraksti). 

 

  
II. Viedokļi  
 

75 

Par Saeimas darbu  
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Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas 
sagatavotajiem priekšlikumiem Latvijas dabas resursu efektīvai un racionālai 
apsaimniekošanai un aicina precizēt vairākus punktus par galvenajiem Latvijas resursiem, 
emisijas samazināšanu, zemes apsaimniekošanu, mežsaimnieciskās un lauksaimnieciskās 
darbības ierobežojumiem un citiem jautājumiem. 
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Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par to, ka Saeimā nepieciešams izveidot 
likumu pēcpārbaudes izvērtēšanas struktūru, kas izvērtētu likumprojektu normu atbilstību 
Satversmei un citiem likumdošanas aktiem. 
 
Apvienība “Pilsēta cilvēkiem” pauž viedokli par velosipēdu stāvvietām pie Saeimas ēkām un 
norāda iespējamās novietņu vietas. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildes vēstulēm (5 iesniegumi). 
 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 18 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība pauž kritisku viedokli par to, 
ka valdības rīcības plānā nav iekļauti priekšlikumi par finansējuma palielināšanu veselības 
aprūpei, un norāda, ka tādējādi valdība ir rīkojusies pretēji Pasaules Veselības organizācijas 
un Eiropas Komisijas ieteikumiem, kā arī aicina vērtēt Ministru prezidenta M.Kučinska 
atbilstību ieņemamam amatam.  
 
Latvijas izglītības vadītāju asociācija un vairāki izglītības iestāžu vadītāji pauž kritisku 
viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto atalgojuma modeli pedagogiem un 
aicina to nevirzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā, kā arī norāda, ka, ieviešot minēto 
modeli, strauji pazemināsies izglītības kvalitāte gan pilsētās, gan reģionos. 
 
Pierīgas novadu domju priekšsēdētāji un Pierīgas novadu mācību iestāžu vadītāji izsaka 
viedokli par pedagogu atalgojuma modeļa projektu, norādot, ka pedagogu darba samaksas 
noteikšanas pamatprincipi ir sasteigti un tajā nav ņemti vērā sociālo partneru, pašvaldību un 
izglītības nozares pārstāvošo organizāciju viedokļi par turpmāko negatīvo ietekmi, kā arī to, 
ka lielākā daļa Pierīgas izglītības iestāžu pedagogu jauno mācību gadu uzsāks ar reālu 
atalgojuma samazinājumu, kas ilgtermiņā radīs negatīvas sekas kvalitatīva pedagogu 
personāla komplektēšanā, tāpēc aicina nevirzīt jaunos noteikumus apstiprināšanai Ministru 
kabinetā. 
 
Rīgas Centra humanitārās vidusskolas vecāku domes pārstāvji izsaka viedokli par bērnu 
kvalitatīvas izglītības nākotnes izredzēm gaidāmās izglītības finansējuma reformas gaitā un 
negatīvi vērtē specializēto skolu ar pastiprinātu svešvalodu apguvi finansējuma 
samazinājumu, tāpēc aicina pārskatīt finansējuma principus un atstāt tos iepriekšējā 
apjomā. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par lauksaimniecības preču 
un pārtikas preču tirdzniecības jomā esošo ēnu ekonomikas lielo īpatsvaru, Valsts ieņēmumu 
dienesta kompetenci tā apkarošanā un mazināšanā, par lielo pārtikas apjomu, kas tiek 
ievests Latvijā bez pievienotās vērtības nodokļa. 
 
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija pauž viedokli par atjaunojamās enerģijas 
nozares nozīmīgumu, kā arī uzskata, ka steidzami jānodrošina stabila nozares izaugsme, 
pārtraucot pieņemt nepārdomātus lēmumus par grozījumiem normatīvajos aktos un 
izmaiņām elektroenerģijas iepirkuma tarifos. 
 
Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Skolas 69B” izsaka viedokli par Jūrmalas pilsētas domes izsūtīto 
maksāšanas paziņojumu, kurā prasīts samaksāt nodokli par nekustamo īpašumu — zemi —, 
un uzskata, ka rēķins būtu jāizsniedz katram dzīvokļa īpašniekam, nevis biedrībai. 
 
Garāžu īpašnieku biedrība “Daugava-2” pauž viedokli par tiesu sistēmu valstī un notāru 
darbu situācijā, kad tiek pārdota garāža. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts ieņēmumu dienesta darbu saistībā ar uzlikto arestu 
īpašumam par nodokļu nemaksāšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par invaliditātes pensijām, minot apstākļus, kādos jādzīvo 
invalīdiem, un valdības pieņemto lēmumu par izmaiņām pensiju sistēmā, kas skāra 
invalīdus. 
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Ieslodzītais iesniegumā raksta, ka nepieciešams veikt remontu Daugavgrīvas cietuma 
pastaigu pagalmā. 
 
Par situāciju valstī 17 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome uztraucas par biotopu izvērtēšanas rezultātu 
ietekmi uz lauku apvidos dzīvojošo cilvēku saimniecisko darbību un labklājību un norāda, ka 
biotopu kartēšanas rezultātā lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas audzēšanai 
un ieguvei pieejamās platības nedrīkst samazināties. 
 
Latvijas Pensionāru federācija nosūta Latvijas Universitātes profesores pētījumu, kurā 
pausts viedoklis par pensiju otrā līmeņa maksājumu par ieguldījumu plānu pārvaldi, un 
norāda, ka jaunā aprēķina kārtība gan stimulē līdzekļu pārvaldītājus paaugstināt 
ieguldījumu plānu ienesīgumu, taču ir radījusi ļoti dārgu ieguldījumu plānu pārvaldi, kā 
rezultātā nav ievērotas valsts fondētās pensiju shēmas dalībnieku intereses. 
 
Latvijas Pensionāru federācija sniedz priekšlikumus pensionāru materiālā stāvokļa 
uzlabošanai, norādot, ka līdz Latvijas simtgadei jāizveido valsts veselības aprūpes sistēma 
pensionāriem. 
 
Biedrība “Nē pirātismam Latvijā” informē par nepieciešamību sakārtot elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu nozari Latvijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī, par aicinājumu 4.maijā svinēt Baltā 
galdauta svētkus, kā arī par nevienlīdzību starp deputātu algām, citiem nodrošinājumiem un 
valsts iedzīvotāju dzīves līmeni un ikdienas izmaksām. 
 
Privātpersona pauž viedokli par situāciju valstī, par to, ka tiek pieņemti likumi, par kuriem 
netiek informēta tauta, turklāt tautai nav dota iespēja ietekmēt likumu pieņemšanu 
balsojot. 

 

 
Citi viedokļi 

 
32 

 
Mākslas nozares pārstāvji pauž viedokli par Rīgas Svētā Pētera baznīcas nozīmi dažādu 
kultūrtradīciju uzturēšanā un aicina baznīcu saglabāt Rīgas pilsētas īpašumā. 
 
Privātpersona izsaka savu attieksmi pret par laikrakstu “Ventas Balss” un uzskata, ka tas 
nodarbojas ar naida kurināšanu, kā arī pauž viedokli par krievvalodīgo nevēlēšanos 
naturalizēties. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par publikāciju portālā TVNET, kurā minēts, ka valsts 
uzņēmumu darbiniekiem tiks apmaksāta bērnu pieskatīšana vakaros un naktīs, un norāda, ka 
šādas prakses ieviešana ir bērna tiesības diskriminējošs fakts, jo bērnam par valsts 
līdzekļiem piešķirtais atbalsts būs atkarīgs no viņa vecāku statusa. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli saistībā ar sev piederošas zemes platības izmantošanu, 
uz kuras AS “Nagļi” veic saimniecisko darbību un ir iesniegusi saimnieciskās darbības veicēja 
pieteikumu Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai, līdz ar to finansējuma piešķiršanai 
tiek pieteiktas tādas zemes platības, par kurām vēl nav rakstveida vienošanās ar zemes 
īpašnieku. 
 
Privātpersona pauž viedokli par nekustamo īpašumu klasifikāciju un min piemēru, ka ēka, 
kas reģistrēta kā kūts vai saimniecības ēka, patiesībā ir dzīvojamā māja, un uzskata, ka šis ir 
iemesls, kāpēc valsts negūst pietiekamus ieņēmumus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas dārzkopības attīstību, izklāstot dārzkopības vēsturi 
Latvijā, un sniedz priekšlikumus minētās nozares attīstībai, minot, ka vajadzīgi kvalificēti 
speciālisti, kā arī nepieciešams piesaistīt jaunus cilvēkus. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Baldones izglītības iestādi, kurā ir veikti renovācijas darbi, 
norādot, ka jaunās skolas telpas būtu piemērotas bērnu vasaras nometnei. 
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Privātpersona izsaka viedokli par sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu ziņām, kurās tiek 
atspoguļotas notikuma sekas, nevis meklēti cēloņi. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par marihuānas legalizāciju Latvijā un uzskata, ka šāds solis 
pozitīvi ietekmētu tautsaimniecību. 
 
Privātpersona dalās savās atziņās par 9.maija svinībām pie Uzvaras pieminekļa, norādot, ka 
tā ir sava veida akcija, kas kaitē pamatnācijas interesēm. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru tai piederošam 
zemesgabalam, nekustamā īpašuma piespiedu nomas maksu, AS “Sadales tīkli” abonēšanas 
maksas ieviešanu elektroenerģijas pakalpojumiem, smēķēšanu slimnīcās un pacientiem 
atļauto dienas normu, represētajiem pensionāriem un pensijas apmēru. 
 

 

III. Sūdzības 
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Par Saeimas darbu  
 

6 

Portālā manabalss.lv iesniegtās iniciatīvas “Par sievietes tiesībām lemt par savu ķermeni” 
pārstāve un vairāki tās parakstītāji sūdzas par to, ka sniegta neprecīza informācija par 
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdes norises 
datumu, kurā tika skatīts likumprojekts “Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības 
likumā” (6 iesniegumi). 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

11 

Privātpersona sūdzas par atbildi no Finanšu ministrijas un uzskata, ka nav saņēmusi atbildi 
uz uzdoto jautājumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta darbu un uzskata, ka pastāv tādu 
uzņēmumu saraksts, kurā ietilpst līdz pat 2500 uzņēmumu, kas tiek pasargāti no Valsts 
ieņēmumu dienesta pārbaudēm.  
 
Privātpersona sūdzas par Valsts zemes dienesta pieņemto lēmumu par sev piederošā 
gruntsgabala kadastrālās vērtības paaugstināšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja rīcību, 
izskatot pieprasījumu sniegt informāciju. 
 
Privātpersona sūdzas par Engures novada domes amatpersonu iespējamām nelikumīgām 
darbībām saistībā ar privātpersonas īpašuma zemes daļu sadalījumu. 
 
Privātpersona sūdzas par valsts iestādēm un sociālo darbinieku rīcību, kuras rezultātā tā 
kopā ar ģimeni var tikt izlikta no dzīvokļa. 
 
Privātpersona sūdzas par vairāku amatpersonu darbu un norāda uz problēmām, ar kurām 
nācies saskarties, cenšoties atgūt dzimtas īpašumus. 
 
Privātpersona sūdzas par amatpersonu iespējamām prettiesiskām darbībām, kā rezultātā tai 
radušies zaudējumi. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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SIA “Pellston Nami” sūdzas par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesas sastāvā 
referējoša tiesneša darbu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu un lūdz ierosināt krimināllietu 
saistībā ar Latgales priekšpilsētas tiesas pierādījumu likvidēšanu krimināllietās. 
 
Privātpersona sūdzas par iespējamu interešu konfliktu, ņemot vērā apstākļus, ka Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs paralēli strādā arī Rīgas Stradiņa universitātē un tādējādi spēj 
ietekmēt kolēģus sprieduma sagatavošanā. 
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Privātpersona sūdzas par Rēzeknes tiesas darbu krimināllietas izskatīšanā. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesas darbu saistībā ar parāda piedziņu un prasību par izlikšanu no 
dzīvokļa, kā arī uzskata, ka spriedums pieņemts nepamatoti, turklāt tiesas diena netika 
paziņota. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesvedības gaitu, dokumentu un citu lietisko pierādījumu 
pazušanu, prokuratūras vilcināšanos, kā arī iespējamu ļaunprātīgu dienesta stāvokļa 
izmantošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par zvērināta tiesu izpildītāja darbībām, ievedot nekustamo īpašumu 
valdījumā. 
 
Privātpersona apšauba tiesneša pieņemtā lēmuma pamatotību un sūdzas par tiesas procesā 
pieļautajām kļūdām. 
 
Citas sūdzības 
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Daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” saistībā ar 
nesaskaņām par remontdarbiem un prioritāšu noteikšanu darbu veikšanai, kā rezultātā bez 
saskaņošanas sākti remontdarbi. 
 
Daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji sūdzas par līdzšinējām attiecībām ar ēkas īpašnieku, kas, 
iespējams, prettiesiski ieved valdījumā dzīvokļus, nomaina kāpņu telpu atslēgas, to 
dublikātus neizsniedzot iedzīvotājiem, kā rezultātā ir neiespējami iekļūt telpās, kā arī liedz 
pieeju komunālajiem pakalpojumiem. 
 
Privātpersonas sūdzas par SIA “Lattelecom” rīcību saistībā ar spēkā esošā līguma 
saglabāšanu, ķirurga darbību, īpašuma nodokļa apmēru, būvniecību aizsargājamā teritorijā. 
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