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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 600 
    individuālie         
    akcijas 

551 
 36 

    no vairākām privātpersonām             13 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 141 
Viedokļi 230 
Sūdzības 47 
Informācijas pieprasījumi 26 
Dažādi iesniegumi 156 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 115 
Pa pastu 387 
Pa e-pastu info@saeima.lv 98 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 62 
Saeimas Prezidijs 1 
Deputāti 1704 
Frakcijas 143 
Komisijas 121 
Struktūrvienības 22 
  
Valoda  
Latviešu valoda 595 
Svešvalodas 5 
  
Sagatavotas atbildes 188 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  15 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

141 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  15 
 
Biedrība „Zemnieku saeima”, Latvijas Aitu audzētāju asociācija, Latvijas Kazu audzētāju 
apvienība, Gaļas liellopu audzētāju biedrība, Gulbenes lauksaimnieku biedrība un Latvijas 
Gaļas un piena šķirņu liellopu audzētāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”” un aicina atcelt prasību iezīmēt ar krāsvielu 
dīzeļdegvielu, kura paredzēta izmantošanai traktortehnikā un lauksaimniecības 
pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, zemes apstrādei, kā arī tādas meža 
un purva zemes apstrādei, kurā tiek kultivētas dzērvenes un mellenes, un zem zivju dīķiem 
esošās zemes apstrādei. 
 
Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” aicina saglabāt pieņemtos grozījumus likumā „Par 
akcīzes nodokli”, kuri nosaka dīzeļdegvielas apjomu uz apstrādājamās zemes hektāru un 
stājušies spēkā 2015.gada 1.aprīlī. 
 
SIA „Orchis” aicina samazināt akcīzes nodokli mazajiem ražotājiem, kuri ražos vīnu, 
raudzētus dzērienus vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā iegūtajiem 
produktiem. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas likums”, aicinot noteikt, ka tad, ja sadalīšanas procesā tiek nodota tikai 
daļa no sadalāmās apdrošināšanas sabiedrības mantas, iegūstošā apdrošināšanas sabiedrība 
neatbild par tām sadalāmajām saistībām, kuras izriet no līgumiem, kas tai nav nodoti 
reorganizācijas procesā.  
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” un norāda, ka nodokļu sistēmai jābūt paredzamai un 
stabilai, ka nodoklis jāpiemēro atsevišķām nozarēm, lai atvieglotu un motivētu nodokļu 
maksāšanu, ka grozījumi likumā nav nepieciešami un nodokļa likme ir pakāpeniski 
jāpalielina, lai 2017.gadā tā sasniegtu 15 procentus. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

15 

LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu zinātniskās izpētes likums”, 
iesakot, ka jānostiprina zinātniskās darbības akadēmiskā autonomija, ka likuma mērķis 
precizējams atbilstoši Satversmes ievadā iekļautajai norādei uz totalitāro okupācijas režīmu 
un ka komisijai izvirzīto mērķu sasniegšanas labad būtu lietderīgi tās darbā iesaistīt fiziskās 
un juridiskās personas. 
 
Biedrība „Baltais Bruņinieks” aicina iecelt vienā no atbildīgākajiem valsts amatpersonas 
amatiem, proti, Augstākās tiesas senatora amatā, nevis sabiedrībai nepazīstamas personas, 
bet gan kādu no pašreizējiem pieredzējušajiem tiesnešiem, par kura objektivitāti, prasmēm 
un interešu konflikta neesamību iespējams spriest pēc līdzšinējiem spriedumiem un 
amatpersonas deklarācijām. 
 
SIA „TENAX” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Civilprocesa likumā” un 
norāda, ka profesionāliem patentpilnvarotajiem ir jādod tiesības pārstāvēt personas 
kasācijas instances tiesā rūpnieciskā īpašuma lietās, kā arī ar zvērinātiem advokātiem 
vienlīdzīgas tiesības pieprasīt un saņemt savu klientu vārdā Civilprocesa likumā paredzēto ar 
lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzinājumu, jo tādējādi rūpnieciskajam īpašumam tiktu 
nodrošināta pienācīga aizsardzība un pārvalde, par ko gādātu pieredzējuši speciālisti. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā”, norādot, 
ka nav skaidrs, kā tiesa konstatēs necieņas izrādīšanu pret tiesu, un ka nav paredzēta 
iepriekšēja brīdināšana par sodu, bet soda naudas apmērs nav samērīgs ar pārkāpumu. 
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Privātpersona izsaka viedokli par izdarītajiem grozījumiem Civillikumā attiecībā uz 
cilvēktiesību standartiem cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī aicina ievērot samērīgumu 
rīcībspējas ierobežošanā un sašaurināt asistenta pienākumus pildīt tiesīgo personu loku, 
priekšroku dodot cilvēkiem ar atbilstošu izglītību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Par nekustamā īpašuma Riču ielā 9, 
Siguļos, Carnikavas novadā daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - pretplūdu 
aizsargdambja būvniecībai” un aicina to neatbalstīt, jo iecerētais aizsargdambis sadalīs 
privātpersonai piederošo zemes gabalu divās daļās un daļu zemes tā nevarēs izmantot. 
 
Privātpersona aicina pieņemt likuma grozījumus, kas noteiktu, ka Valsts prezidenta amata 
kandidātu izvēlas tauta. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

1 

Viasat AS Latvia filiāle sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā”, aicinot noteikt, ka programmu izplatīšana ir programmas 
pieejamības nodrošināšana publiskai uztveršanai atklāta vai aizsargāta pakalpojuma veidā, 
izmantojot jebkādus publiskus elektronisko sakaru tīklus vai citus tehniskos līdzekļus.  
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  3 
 
Biedrība „Asociācija Ģimene” aicina atbalstīt likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā” un 
izstrādāt normatīvo regulējumu, kas valsts iestādēm uzliktu pienākumu izvērtēt projektu 
atbilstību valstī pastāvošajām un Satversmē nostiprinātajām vērtībām, nodrošināt sabiedrībā 
un ekspertu līmenī kvalitatīvu diskusiju sakarā ar Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām 
par seksuālo audzināšanu un izglītošanu, kā arī paredzēt valsts budžeta līdzekļus Latvijas 
situācijai piemērotas seksuālās izglītības programmas izstrādei. 
 
Latvijas Ārstu seksologu biedrība aicina neatbalstīt likumprojektu „Grozījumi Izglītības 
likumā” attiecībā uz seksuālo un reproduktīvo veselību, jo uzskata, ka pedagogi, kuri 
pasniedz skolēniem minēto mācību vielu, dara to profesionāli un uzlabo jauniešu izpratni 
par seksuālās un reproduktīvās veselības nozīmi. 
 
Latvijas Patentpilnvaroto asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Rūpnieciskā īpašuma 
institūciju un procedūru likums” un norāda, ka ir gatava uzņemties valstiskās funkcijas, ja 
to prasīs asociācijas turpmākais, proti, profesionālas organizācijas statuss.  
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

4 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Imigrācijas likumā” attiecībā uz ārzemnieku tiesībām pieprasīt 
termiņuzturēšanās atļauju uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja ir veikti ieguldījumi 
juridiskajā personā, bet neatbalsta nacionālās piederības kritērija piemērošanu 
termiņuzturēšanās atļauju piešķiršanā. 
 
Latvijas Juristu apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Apcietinājumā 
turēšanas kārtības likumā” un aicina paredzēt iespēju atdalīt ieslodzītos no kopējās plūsmas 
darbiniekiem no četrām iestādēm ar operatīvās darbības tiesībām, kriminālsodu izpildes 
iestādes, divu veidu iestādēm ar administratīvās aizturēšanas tiesībām, kā arī personām ar 
tiesiskā regulējuma imunitāti. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā „Par ārkārtējo 
situāciju un izņēmuma stāvokli” un aicina noteikt, ka pašvaldībām ir tiesības pašām savā 
administratīvajā teritorijā izsludināt ārkārtas situāciju, kā arī noteikt īpašu tiesisku režīmu 
apdraudējuma mazināšanai vai stihiju, nelaimju, dabas katastrofu un avāriju seku 
likvidēšanai. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

14 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Valsts pārvaldes iekārtas likumā” attiecībā uz publiskas personas līdzdalību 

 



 

 4 

kapitālsabiedrībā un ierosina attiecīgo normu izteikt tādā redakcijā, lai pirms iesaistīšanās 
publiskajā vai privātajā partnerībā partnerim būtu pienākums veikt finanšu un ekonomiskos 
aprēķinus. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, norādot, ka tas 
paredz valsts amatpersonu loka paplašināšanu, taču šāda „ad hoc” valsts amatpersonas 
statusa radīšana nav pieļaujama, jo to kapitālsabiedrību darbiniekiem, kuru kapitāla daļas 
vai akcijas pieder publiskai personai, nebūtu valsts amatpersonas statusa un līdz ar to 
personas tiktu nostādītas nevienlīdzīgā stāvoklī, kas negatīvi ietekmētu to spēju konkurēt 
darba tirgū. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” attiecībā uz publiskas 
personas kapitālsabiedrībām un to atkarīgajām kapitālsabiedrībām piederošo mantu, proti, 
rīcību ar šo mantu un finanšu līdzekļiem, kā arī norāda, ka terminu lietojums var radīt 
neskaidrības likuma tulkošanā, un aicina skaidri definēt, ka par valsts amatpersonām 
uzskatāmas personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir tiesības izdot normatīvos aktus, veikt uzraudzības 
funkciju un pieņemt koleģiālu lēmumu. 
 
Partijas „Vienotība” Jūrmalas nodaļa izsaka viedokli par likumprojektu „Vietējo pašvaldību 
referendumu likums” un aicina noteikt, ka pašvaldības referendumu var rīkot arī par 
pašvaldības teritorijas plānojumu, grozījumiem pašvaldības teritorijas plānojumā vai 
lokālplānojumu, ar kuru grozīts pašvaldības teritorijas plānojums. 
 
Latvijas Reklāmas asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā” un aicina noteikt, ka, izvietojot priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiālus, ir ņemami vērā pašvaldību noteiktie reklāmas izvietošanas ierobežojumi, bet 
likumprojektā neiekļaut īpašu deleģējumu pašvaldībām lemt par priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiālu izvietošanas jautājumiem un īpašiem ierobežojumiem šajā kontekstā. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Biedrība „Zemnieku saeima” izsaka viedokli par likumu „Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos”, norāda, ka likumā nav paredzēta iespēja zemesgrāmatās iesniegt lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes atsavināšanas līgumu ar atpakaļejošu datumu, tāpēc aicina 
steidzamības kārtā izdarīt attiecīgus grozījumus likumā un noteikt 15.maiju par minētās 
problēmas risināšanai nepieciešamā pārejas perioda beigu datumu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos” un norāda, ka tas nesasniedz izvirzīto mērķi, jo ne tikai neveicina zemes 
nonākšanu to personu rīcībā, kuras vēlas nodarboties ar lauksaimniecību, bet pat liek 
ievērojamus šķēršļus personām, kuras jau reāli strādā lauksaimniecības jomā.  
 
Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, aicinot vārdu „pakalpojums” 
aizstāt ar vārdu „ūdenssaimniecības”. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likums” un aicina noteikt, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 
īpašumā esošam ūdens skaitītājam jātiek uzstādītam arī atbilstoši pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem, kā arī izstrādāt metodiku lietotāja novadītajos notekūdeņos pieļaujamo 
piesārņojošo vielu noteikšanai un kārtību, kādā šo vielu pieļaujamā daudzuma pārsniegšanas 
gadījumā nosakāma papildu maksa.  
 
Mājas iedzīvotāji sniedz priekšlikumus likumprojektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likums”, aicinot noteikt, ka norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek veikti pēc 
dzīvoklī uzstādītā ūdens skaitītāja rādījumiem, ja pakalpojuma lietotāji ir mājas īpašnieki. 
 
Rīgas Dzelzavas ielas 76/4 mājas komiteja sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, norādot uz nepieciešamību sakārtot ūdens 
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izlietojuma uzskaites sistēmu. 
 
Latvijas skeletona komanda, Latvijas Olimpiskās vienības vieglatlēti, pasaules čempioni BMX 
riteņbraukšanā, biedrība „Futbola skola „METTA””, Latvijas futbola virslīga, pasaules 
čempioni pludmales volejbolā A.Samoilovs un J.Šmēdiņš izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, kas paredz ierobežot nebanku 
kredītdevējus, un norāda, ka rezultātā samazināsies šī sektora uzņēmumu iespējas ziedot 
sportistu atbalstam, tāpēc būtu lietderīgāk izstrādāt priekšlikumus par to, kā varētu 
piesaistīt līdzekļus Latvijas sporta attīstībai. 
 
SIA „MD Investīcijas” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Patērētāju tiesību 
aizsardzības likumā” un norāda, ka šo grozījumu mērķis ir nevis sakārtot kreditēšanas 
nozari, bet gan ierobežot kreditoru tiesības. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par ātrajiem kredītiem, stāsta, ka 2010.gadā aizņēmusies 150 
latus, bet pašlaik ir spiesta atdot 2000 eiro, un aicina pieņemt likumu, kas ierobežotu ātro 
kredītu izsniegšanu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Publisko 
iepirkumu likumā”, norādot, ka iepirkumus būvniecības nozarē nepieciešams nošķirt no 
pārējiem iepirkumiem, jo tie ir daudz komplicētāki un attiecībā uz tiem būtu jāizstrādā 
vadlīnijas, pēc kurām identificējami saimnieciski izdevīgākā paņēmiena izmantošanas 
kritēriji. 
 
Vides konsultatīvā padome izsaka iebildumus pret likumprojektu „Grozījumi Aizsargjoslu 
likumā”, norādot, ka šie grozījumi nesekmēs vides kvalitātes uzlabošanos. 
 
S.Motors izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Autopārvadājumu likumā”, aicina 
atlikt tā stāšanos spēkā līdz 2016.gada 1.jūlijam un norāda, ka ar šāda likuma pieņemšanu 
tiks pārkāpts Eiropas Savienības transporta politikas pamatprincips - pakalpojuma sniegšanas 
brīvība - un diskriminēti mazie uzņēmumi. 
 
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija izsaka viedokli par likumprojektu „Enerģijas 
dzērienu aprites likums”, lūdz rūpīgi izvērtēt tā atbilstību Eiropas Savienības tiesību 
normām, kā arī norāda, ka enerģijas dzērieni ir ieskaitāmi kofeīnu saturošo 
produktu/dzērienu grupā un, ja to pārdošana nepilngadīgām personām tiek aizliegta, bet 
pārējo tās pašas kategorijas preču tirdzniecība nekādi netiek ierobežota, tas liecina par 
diskrimināciju. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu un Maltas speciālās internātpamatskolas 
skolotāji aicina atbalstīt likumprojektu „Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un 
pirmsskolas izglītības skolotāju izdienas pensiju likums” un norāda, ka arī pirmsskolas 
pedagogu darbu raksturo liela atbildība, augsta intensitāte, fiziskās veiklības un izturības 
nepieciešamība, bet tas netiek pienācīgi novērtēts. (Akcijas laikā pa pastu saņemti 36 
iesniegumi) 
 
Latvijas Psihologu arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Psihologu likums”, 
norādot, ka tas neveicina psihologa pakalpojumu kvalitāti un tā galvenie trūkumi ir saistīti 
ar obligāto sertifikāciju, kas liedz psihologiem praktizēšanu pārējās, sertifikātā neminētās 
jomās. 
 
Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta”” sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, lūdz atlikt šā likumprojekta 
izskatīšanu līdz brīdim, kad būs pabeigta tā izvērtēšana Labklājības ministrijā un Iekšlietu 
ministrijā, un noteikt biedrību „Patvērums „Drošā māja”” par vienīgo cilvēktirdzniecības 
upuru atbalsta centru. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” un iesaka nepaplašināt jēdziena „apgādnieks” 
piemērošanu, citādi valsts nevarēs izvairīties no šī paplašinātā jēdziena piemērošanas arī 
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likuma „Par valsts pensijām” jomā un būtiski paplašināsies apgādnieka zaudējuma pensijas 
saņēmēju loks. 
 
Latvijas Psihoterapeitu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Seksuālās un 
reproduktīvās veselības likumā”, iebilst pret noteikumu, ka ar pacientēm mākslīgās 
grūtniecības pārtraukšanas gadījumos var strādāt tikai ārsts, un norāda, ka saskaņā ar 
Ārstniecības likumu šādās situācijās strādāt ar grūtniecēm drīkst arī psihoterapeits bez 
medicīniskās izglītības. 
 
Citi jautājumi 
 
Privātpersona aicina pieņemt Kopdzīves likumu, kas dotu nelaulātiem pāriem iespēju 
reģistrēt savu kopdzīvi un kļūt par juridiski atzītu ģimeni, bet līdz ar to arī iespēju pieņemt 
medicīniskus lēmumus dzīvesbiedra vietā, saņemt nodokļu atvieglojumus un pabalstu 
dzīvesbiedra bojāejas gadījumā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par daudzbērnu ģimeņu smago situāciju un aicina pieņemt 
grozījumus likumos, lai daudzbērnu ģimenēm varētu ārpus rindas piešķirt dzīvojamo platību, 
kā arī palīdzēt finansiāli. 
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II. Viedokļi  
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Par Saeimas darbu  2 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par sabiedrības līdzdalības pamatprincipiem, 
nevalstisko organizāciju iesaisti likumdošanas procesā, norāda uz grozījumiem Izglītības 
likumā un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kuri pieņemti bez sabiedrības 
līdzdalības, un aicina turpmāk šādus gadījumus nepieļaut. 
 
Talsu traģēdijā bojāgājušo bērnu vecāki izsaka pateicību Zolitūdes traģēdijas parlamentārās 
izmeklēšanas komisijai par tās darbu un efektīvu izmeklēšanu lielveikala „Maxima” 
sagrūšanas lietā, kā arī pauž vēlmi, lai komisijas darba kārtībā tiktu iekļauts jautājums par 
sociālo garantiju nodrošināšanu vecākiem, kuri traģēdijā zaudējuši apgādnieku. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 27 
 
Latvijas speciālo izglītības iestāžu pārstāvji aicina izdarīt grozījumus Ministru kabineta 
2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, paredzot 
augstāku algas likmi speciālo izglītības iestāžu pedagogiem. 
 
SIA „Rīgas Karte” izsaka viedokli par Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumiem 
Nr.341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 
saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”, 
2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.599 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas 
un izmantošanas kārtība” un 2009.gada 4.augusta noteikumiem Nr.872 „Noteikumi par 
pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu 
tīkla maršrutos” un norāda, ka minētie noteikumi nenodrošina personas identificēšanu pēc 
statusa un līdz ar to rodas problēmas ar uzskaiti un norēķiniem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par Finanšu ministrijas izstrādāto pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas modeli, norādot, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas 
reforma gan īsākā, gan garākā termiņā būtiski ietekmēs kā iedzīvotājiem sniedzamo 
pakalpojumu apjomu, tā arī uzņēmējdarbības attīstības iespējas. 
 
Lauksaimnieki no Latgales izsaka kritisku viedokli par Zemkopības ministrijas izstrādāto 
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam atbalsta maksājuma „Apgabali, kuros ir 
dabīgi vai citi specifiski ierobežojumi” kartējumu pa pagastu teritorijām un ar to saistīto 
atbalsta maksājumu samazinājumu Latgales reģiona lauksaimniekiem salīdzinājumā ar 2007. 
– 2013.gada periodu un aicina palielināt atbalsta likmi uz vienu hektāru Latgales reģionā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Labklājības ministrijas atbildi, kas sniegta saistībā ar 
piešķirtās valsts vecuma pensijas apjoma likumīgo pamatojumu.  
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Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS izsaka viedokli par Būvniecības valsts kontroles biroja 
nozīmi būvniecības procesa kvalitātes uzraudzībā un aicina uzsākt diskusiju par minētā 
biroja kompetences paplašināšanu. 
 
Latvijas Ugunsapbedīšanas asociācija izsaka viedokli par pašreizējo situāciju, kad katra 
pašvaldība izstrādājusi savus noteikumus attiecībā uz  kapu apsaimniekošanu, un norāda, ka 
valstī trūkst vienotu kultūras, ētikas, psiholoģijas normu un vienota sertifikācijas 
mehānisma. 
 
SIA „Rēzeknes veselības aprūpes centrs” iebilst pret tā apvienošanu ar SIA „Rēzeknes 
slimnīca” un norāda, ka abas iestādes apvienot nav pamata, jo centrs nodrošina 
profesionālu, speciālistu sniegtu aprūpi, tā rīcībā ir modernas iekārtas un atšķirībā no 
slimnīcas tas darbojas ar peļņu, bet apvienošanas rezultātā tiks degradēta centra darbības 
sistēma, samazināsies veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un pagarināsies ārstu 
darba laiks, kā arī pacientu rindas. 
 
Latvijas Īrnieku apvienība izsaka viedokli par denacionalizēto namu īrnieku situāciju 
attiecībās ar namīpašniekiem, apraksta, kāda veida dzīvokļus ģimenēm, kuras pieteikušās 
pirmās palīdzības reģistrā, piedāvā Rīgas dome, un aicina ierobežot Rīgas domes patvaļu 
pret denacionalizēto namu īrniekiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domes normatīvajiem aktiem, atbilstoši kuriem 
mājokļa īres kompensācija līdz 24 gadu vecumam ir 123,32 eiro, un norāda, ka tā nav 
adekvāta reālajai īres tirgus situācijai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Satversmes tiesas spriedumiem, pēc kuriem var secināt, ka 
tā, nepaskaidrojot savas rīcības iemeslus, ignorē pašas agrāko judikatūru, un brīdina, ka 
izpildvaras dominēšana pār likumdevēja varu, izmantojot konstitucionālās tiesas judikatūras 
„robus”, var izplatīties arī citās nozarēs un apdraudēt valsts drošību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdotajiem 
normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē personu apliecinošu dokumentu izgatavošanu un 
kuros ir iekļauta prasība par obligātu pirkstu nospiedumu skenēšanu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un uzskata, 
ka šī iestāde ir jāreorganizē. 
 
Amerikas latvieši aicina par Valsts prezidenta amata kandidātu izvirzīt 6.Saeimas deputātu 
K.Druvu un norāda, ka 6.Saeimas sasaukuma laikā pieņemti grozījumi Darba likumu kodeksā, 
Zemkopības likumā un citos likumos. 
 
Biedrība „Antiglobālisti” aicina par prezidenta amata kandidātu virzīt A.Orolu un raksturo 
viņa uzskatus par valsts attīstību, īpaši pieminot nacionālās valūtas atjaunošanas, valsts 
komercbankas izveides, ražošanas attīstības un bezdarba likvidēšanas nepieciešamību. 
 
Privātpersona pauž atbalstu A.Bērziņa atkārtotai ievēlēšanai Valsts prezidenta amatā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka Valsts prezidenta amata kandidātu vajadzētu izvirzīt 
SASKAŅAI, lai līdzsvarotu pozīcijas un opozīcijas, Ministru prezidenta un Valsts prezidenta 
spēku. 
 
Privātpersona norāda, ka valsts iestādēm ir atšķirīga izpratne par daudzdzīvokļu māju 
īpašnieka pienākumu ierosināt kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju. 
 
Privātpersonas norāda uz nepieciešamību ieviest pārmaiņas valsts pārvaldē, samazinot gan 
valsts pārvaldes iestāžu, gan to darbinieku skaitu, un pārmet valdībai nespēju apturēt 
Latvijas iedzīvotāju emigrāciju. 
 
Par situāciju valstī 

 
78 

 
Latvijas Ārstu biedrība informē, ka šogad universitāšu medicīnas fakultātes absolvēs ap 280 
studentu, toties vieta rezidentūrā būs vien 180 studentiem, tas nozīmē, ka lielākā daļa 
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jauno ārstu izbrauks no valsts un paliks uz dzīvi ārzemēs, kur tiem tiks piedāvāta izglītība 
svešvalodā un labāk apmaksāts darbs, tāpēc aicina rast līdzekļus papildu rezidentūras vietu 
atvēršanai jau šogad.  
 
Latvijas Darba devēju konfederācija aicina iepazīties ar forumā „Sociālā dialoga loma 
ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā” sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem izstrādātajiem priekšlikumiem ekonomikas izaugsmes veicināšanai un darba 
vietu radīšanai. 
 
Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome brīdina, ka pastiprinās ksenofobiska attieksme 
pret ebrejiem un ar publikāciju palīdzību tiek kurināts starpnacionāls naids. 
 
Talsu pensionāru biedrība izsaka viedokli par septiņiem gadiem, proti, līdz 2022.gada   
beigām, paredzēto darba un nabadzības riska izpētes programmu un norāda, ka šajā 
kontekstā jāveic steidzīgi un ļoti radikāli pasākumi, lai palīdzētu nabadzīgajiem 
pensionāriem jau šogad. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par rasto iespēju atbalstīt C hepatīta slimniekus un aicina 
paredzēt līdzekļus viņu ārstēšanas pilnīgai apmaksai. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Latvijas televīzijas kanālu pieejamību un aicina pieeju 
brīvajiem kanāliem nodrošināt bez maksas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī, sniedz priekšlikumus sabiedrības veselības 
veicināšanai, norāda, ka nepieciešams saīsināt izglītības programmu īstenošanai paredzēto 
laiku un tajās iekļaut papildu fizkultūras stundas, ka psihologiem, kuru ir pārāk daudz, 
vajadzētu pārkvalificēties par skolotājiem un ka mazapdzīvotos reģionos vajadzētu finansēt 
farmaceita darbu aptiekās. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par sodu sistēmu, aicinot to veidot proporcionāli ienākumiem, 
par Krievijas ietekmi Latgales reģionā, dabasgāzes iepirkšanu no Krievijas, mediju 
pārkrievošanos, par gaidāmajām Valsts prezidenta vēlēšanām, par invaliditātes un citu 
pensiju, kā arī minimālās algas apmēru. 
 
Citi viedokļi 

123 

 
Privātpersona izsaka viedokli par VSIA „Latvijas Televīzija” raidījumu „Lielais jautājums. 
Latvijas nākotnes stratēģijas diskusija”, kurā bija runa par Latvijas lauku nākotni. 
 
Privātpersona izsaka bažas par Krievijas prezidenta Putina ietekmi uz Baltijas valstīm un 
norāda uz nepieciešamību atvēlēt lielākas investīcijas valsts drošībā, kā arī sniedz 
ierosinājumus gaisa piesārņojuma samazināšanai, elektromobiļu izgatavošanai un elektrības 
iegūšanai no Latvijas lielākajām upēm. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju Krievijā, salīdzina to ar Padomju Savienību, 
velkot paralēles ar Krievijas televīzijā redzēto, un aicina pirms 9.maija demonstrēt filmu 
par Kārli Ulmani. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par 9.maija svētkiem, kas saistīti ar Otrā pasaules kara 
beigām, un uzskata, ka latviešiem vajadzētu tolerantāk izturēties pret cittautiešiem, lai 
mazinātu Latvijas iedzīvotāju sašķeltību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par padomju varas noziegumiem tās okupētajās valstīs un 
norāda uz nepieciešamību tos nosodīt, lai pierādītu pasaules sabiedrībai patiesību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par ebreju īpašumu restitūciju Latvijā, norādot, ka nekādas 
kompensācijas nedrīkst tikt izmaksātas un ar šādu pieprasījumu būtu jāvēršas pie Vācijas 
amatpersonām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī, norādot uz nepieciešamību aizstāvēt valsts 
neatkarību un godāt tās pamatvērtības. 
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Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par atbalstu homoseksuāli orientētu cilvēku 
propagandai un gājieniem, kuri būtu jāaizliedz, un vērš uzmanību uz to saistību ar 
dzimstības samazināšanos un pieņemtā ģimenes modeļa apdraudējumu. 
  
III. Sūdzības 47 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Līvānu novada Rudzātu pagasta zemnieki sūdzas par Zemkopības ministriju saistībā ar to, ka 
tagad uz vienu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes jābūt 0,3 liellopa vienībām, 
proti, par 150 procentu palielinājumu salīdzinājumā ar iepriekš noteikto 0,1 vienību, un 
norāda, ka zemnieki nevar dažu mēnešu laikā tik būtiski palielināt lopu skaitu. 
 
Privātpersona sūdzas par Izglītības ministriju, kura nav sniegusi atbildi par izglītības saturu, 
kas iekļauts mācību grāmatā „Ētika vidusskolai”, kurā neprecīzi norādīts autors. 
 
Mājas iedzīvotāji sūdzas par Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
lēmumu, ka koplietošanas ceļa uzturēšanas izmaksas sedzamas no minētās mājas iedzīvotāju 
līdzekļiem, un norāda, ka šis lēmums nav taisnīgs, jo attiecīgo koplietošanas ceļu izmanto 
arī blakus esošie uzņēmumi savām vajadzībām. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Satiksme” nolīgtās apsardzes firmas 
SIA „Koblenz” darbinieku rīcību un valsts valodas likuma neievērošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par stacionāra „Gaiļezers” uzņemšanas nodaļas personālu, norādot uz 
tā darbībām, kas kaitējušas pacienta veselībai. 
 
Privātpersona sūdzas par Daugavpils pilsētas domes pārraudzībā esošajām iestādēm un 
norāda, ka iespējamas dokumentu viltošanas rezultātā uz šai privātpersonai piederošā 
zemes gabala tiek veikta nelikumīga būvniecība. 
 
Privātpersona sūdzas par Līgatnes novada sociālā dienesta darbu un darbinieku attieksmi, 
norādot uz aizdomām par emocionālā terora lietošanu pret to un tās dēlu. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Olaines cietuma administrāciju un dzīves apstākļiem šajā cietumā, kā 
arī par dzīves apstākļiem Rīgas Centrālcietumā, norādot uz neapsildāmām kamerām un 
antisanitāriem apstākļiem. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

19 

SIA „Ģimenes ārsta Andra Baumaņa prakse” sūdzas par Augstākās tiesas Administratīvo lietu 
departamenta lēmumu un uzskata, ka tas liecina par tiesnešu nekompetenci un zināšanu 
trūkumu. 
 
SIA „Winergy” sūdzas par prokuratūras amatpersonu pieļautajiem likumpārkāpumiem 
attiecībā uz to un komercsabiedrību OU „Wind One”, norādot, ka aresta uzlikšana tās 
mantai neatbilst Krimināllikuma normām. 
 
Privātpersona sūdzas par Preiļu novada rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnešiem, 
norādot uz aizdomām par nolēmumu un lietas tiesisko pierādījumu viltošanu. 
 
Privātpersona atkārtoti sūdzas par ģenerālprokuroru Ē.Kalnmeieru un uzskata, ka viņš 
jāatbrīvo no amata ļaunprātīgas dienesta stāvokļa izmantošanas un prokurora zvēresta 
laušanas dēļ.  
 
Privātpersona sūdzas par nelikumīgām šķīrējtiesas darbībām un lēno krimināllietas 
izskatīšanu, norādot, ka divu gadu un sešu mēnešu laikā pēc privātpersonas atzīšanas par 
cietušo kriminālprocesam nav pozitīvas virzības. 
 
Privātpersona sūdzas par Krāslavas novada policistu, prokuroru un tiesnešu darbībām, 
norādot uz represīvajām un negodīgajām metodēm, kas lietotas, vēršoties pret 
privātpersonas ģimeni. 
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Privātpersona sūdzas par Valsts policijas un tiesībaizsardzības iestāžu darbību, izskatot 
ierosinātās krimināllietas par ļaunprātīgu mantiskā zaudējuma nodarīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Jūrmalas tiesas, prokurora, maksātnespējas administratora un 
tiesas darbību, par normatīvo aktu ignorēšanu tiesas procesos, kā arī par nelietderīgu tiesas 
resursu izmantošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm un to darbiniekiem, kuri 
ignorē tās sūdzības un lūgumus ieviest kārtību Krāslavas un Dagdas novados. 
 
Citas sūdzības 
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Biedrība „Vertman” sūdzas par to, ka bijušajām civilās aviācijas stjuartēm ir pārāk mazas 
pensijas, lai gan darbs bijis ne tikai ļoti atbildīgs, bet arī kaitīgs veselībai. 
 
Privātpersona sūdzas par denacionalizētas dzīvojamās mājas pārvaldnieku SIA „Salvus”, 
norādot, ka pēc lūguma ierakstīt īres tiesības zemesgrāmatā, lai samazinātu nekustamā 
īpašuma nodokli, apsaimniekotājs atteicies to darīt. 
 
Privātpersona sūdzas, ka dzīvojamo māju kooperatīvs „Staburags” neievēro Dzīvokļa 
īpašuma likumu, sludinājumus par sapulci izvietojot kāpņu telpās tikai vienu līdz divas 
dienas iepriekš, kā arī nenorādot sapulces darba kārtību. 
 
Privātpersona sūdzas par situāciju, kurā denacionalizētas mājas īres līgumi nav saistoši 
mājas īpašniekam un ar elektrības, ūdens un apkures atslēgšanu tiek panākta mājas 
iedzīvotāja izspiešana no dzīvojamās platības. 
 
Privātpersona sūdzas par nama apsaimniekotāju, kas, iespējams, negodīgi iekasē naudu no 
mājas iedzīvotājiem. 
 
Privātpersona sūdzas, ka tai, iesniedzot ienākumu deklarāciju par 2014.gadu, automātiski 
piemērota nodeva 50,00 eiro apmērā par tai piederošo zemnieku saimniecību, kura pagājušā 
gadā nav devusi nekādus ienākumus. 
 
Privātpersona sūdzas par ceļu nodokli, kas tiek iekasēts arī tad, ja ar mašīnu pa autoceļiem 
nepārvietojas, un skaidro, ka darba algas ir par mazu, lai spētu nokārtot komunālos 
maksājumus, uzturēt auto un apmaksāt citus ikdienas tēriņus. 
 
Privātpersonas sūdzas par dzīves apstākļiem, norādot uz nespēju nokārtot gāzes, elektrības 
un dzīvokļa īres maksājumus, kā arī par pensiju izmaksas sistēmu. 
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