
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 30.septembrim 

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 558 
    individuālie           447 
    no vairākām privātpersonām              1 
    anonīmie 110 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 147 
Viedokļi 62 
Sūdzības 30 
Informācijas pieprasījumi 16 
Dažādi iesniegumi 303 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 34 
Pa pastu 461 
Pa e-pastu info@saeima.lv 61 
No portāla www.latvija.lv 2 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 36 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 949 
Frakcijas 52 
Komisijas 80 
Struktūrvienības 22 
  
Valoda  
Latviešu valoda 554 
Svešvalodas 4 
  
Sagatavotas atbildes 105 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  5 
  
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši: 

 frakcija SASKAŅA 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

147 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

45 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina rast iespēju nodrošināt 
izdienas pensijas pedagogiem ar 30 gadu pedagoģiskā darba stāžu jau no 2017.gada 
1.janvāra un pakāpeniski sākt finansēt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksu no valsts budžeta. 
 
Latvijas Profesionālo orķestru mūziķu arodbiedrību asociācija pauž viedokli par Darba 
likuma normu, kas paredz darbinieku izdevumu atlīdzināšanu, norāda uz nepieciešamību 
novērst nevienlīdzību vienas profesijas pārstāvju vidū un aicina likumprojektā “Par valsts 
budžetu 2017.gadam” paredzēt nozares sakārtošanai nepieciešamos līdzekļus. 
 
Latvijas Pensionāru federācija aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 2017.gadam” 
paredzēt finanšu līdzekļus 15 000 eiro apmērā federācijas darbības nodrošināšanai. 
 
VSIA “Latvijas Radio” aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 2017.gadam” paredzēt 
līdzekļus 55 000 eiro apmērā, kas nepieciešami, lai nodrošinātu profesionāli sagatavotas 
informācijas sniegšanu dažādām sabiedrības grupām. 
 
Biedrība “Eiropas reģionālā attīstības biedrība” aicina 2017.gadā piešķirt finansējumu 39 
950 eiro apmērā no valsts budžeta līdzekļiem izpētes projektu īstenošanai Ukrainā atkritumu 
saimniecības attīstības un ielu apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas, kā arī 
energoefektivitātes paaugstināšanas jomās. 
 
Krūts vēža pacienšu biedrība VITA aicina rast iespēju palielināt individuāli kompensējamo 
medikamentu maksimālo apjomu vienam pacientam no 14 000 līdz 25 000 eiro no 2017.gada 
1.janvāra, kā arī pauž cerību, ka onkoloģijai piešķirtais 22,2 miljonu eiro finansējums 
patiešām nonāks pie Latvijas onkoloģijas pacientiem. 
 
Latvijas Torakālo ķirurgu biedrība aicina rast finansējumu 2500 eiro apmērā Torakālās 
ķirurģijas nodaļas paplašināšanai un remontam. 
 
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO lūdz finansiālu 
atbalstu, kas nepieciešams tās darbības nodrošināšanai nākamajā gadā. 
 
Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās” aicina rast iespēju piesaistīt finansējumu 
projektam “Atbalsta pasākumi bērniem ar autiska spektra traucējumiem”. 
 
Latvijas SOS Bērnu ciemata asociācija aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 
2017.gadam” paredzēt finanšu līdzekļus 19 994 eiro apmērā projekta “Programma “AIRI” 
vecākiem” īstenošanai. 
 
Rīgas Latviešu biedrība aicina sniegt atbalstu Kamīnzāles restaurācijai, kā arī mērķim 
uzlabot Rīgas Latviešu biedrības nama pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
 
Nodibinājums “Fonds Grašu bērnu ciemats” aicina rast finansējumu 9766,46 eiro apmērā, lai 
nodrošinātu bērnu ciemata jaunajai mājai nepieciešamo mīksto mēbeļu un mīkstā inventāra 
iegādi. 
 
Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome aicina no 2017.gada valsts budžeta 
piešķirt tai līdzekļus 30 000 eiro apmērā, lai tiktu nodrošināta mērķtiecīga un efektīva 
biedrības darbība, talantīgu jauno sportistu sagatavošana un jaunatnes sporta speciālistu 
tālākizglītība. 
 
Latvijas Kamaniņu sporta federācija aicina 2017.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu 
Bērnu un jauniešu kamaniņu sporta skolai, lai jauniešiem tiktu nodrošināti regulāri treniņi. 
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Latvijas Motosporta federācija aicina rast finansējumu 170 000 eiro apmērā individuālā 
spīdveja Eiropas čempionāta finālsacensību organizēšanai Daugavpilī 2017.gadā. 
 
Partija “Kuldīgas novadam” aicina no valsts budžeta līdzekļiem piešķirt finansējumu 500 000 
eiro apmērā Kuldīgas sporta skolas rekonstrukcijai un peldbaseina izbūvei. 
 
Biedrība “Žaņa Lipkes memoriāls” aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 2017.gadam” 
paredzēt finansējumu 4000 eiro apmērā muzeja darbības nodrošināšanai. 
 
Biedrība “Romu Kultūras centrs” aicina rast finansējumu 265 050 eiro apmērā starptautiskā 
romu kultūras festivāla ROMA WORLD 2017 organizēšanai 2017.gada vasarā. 
 
Latgales Kultūras centra izdevniecība aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 2017.gadam” 
paredzēt finanšu līdzekļus 10 000 eiro apmērā vēsturiskā romāna “Baltie tēvi” izdošanai. 
 
Nodibinājums “Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds” aicina likumprojektā “Par valsts 
budžetu 2017.gadam” rast finanšu līdzekļus 297 150 eiro apmērā Lestenes baznīcas altāra 
restaurācijas darbu pabeigšanai. 
 
Aglonas bazilikas Kora skola aicina piešķirt tai finansējumu 22 000 eiro apmērā jauna flīģeļa 
un pianīnu iegādei.  
 
Biedrība “Džūkstei” aicina 2017.gadā piešķirt finansējumu 19 997,83 eiro apmērā jaunās 
Džūkstes evaņģēliski luteriskās baznīcas sienu būvniecībai vecās baznīcas drupu ielokā. 
 
Nodibinājums “Vecpiebalgas baznīcas torņa fonds” aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 
2017.gadam” paredzēt finanšu līdzekļus 20 000 eiro apmērā Vecpiebalgas baznīcas torņa 
būvniecības pirmajai kārtai. 
 
Biedrība “Zemnieku saeima” izsaka viedokli par likumprojektiem “Grozījumi Autoceļu 
lietošanas nodevas likumā” un “Grozījumi Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un 
uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumā”, norādot, ka neatbalsta ierosinājumu 
paaugstināt transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa likmi par 7,4 procentiem. 
 
Latvijas Žurnālistu asociācija izsaka viedokli par likuma “Par nodokļiem un nodevām” pantu, 
kas attiecas uz konfidencialitāti, norāda, ka tā pašreizējā redakcija neatbilst sabiedrības 
tiesībām iegūt informāciju par nodokļu nemaksātājiem, un aicina izdarīt grozījumus 
minētajā likumā, lai uzlabotu informācijas pieejamību. 
 
Juridiskie jautājumi  
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Ārvalstu investoru padome Latvijā pauž viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Maksātnespējas likumā” un aicina tajā iekļaut pantu par administratoru darbības revīziju. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Maksātnespējas likumā” un pauž atbalstu Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
priekšlikumam, kas paredz, ka asociācija kopīgi ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju 
īsteno maksātnespējas procesa administratoru profesionālās organizācijas funkcijas. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu “Par nekustamā īpašuma Purvciema ielā 4, 
Rīgā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma izbūves 
nodrošināšanai”, norādot uz īpašuma atsavināšanas procesā pieļautajiem pārkāpumiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par grozījumiem Satversmē, aicinot noteikt Saeimas 
priekšsēdētāja biedru skaitu, kā arī priekšsēdētāja biedru tiesības vadīt Saeimas sēdes. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

1 

Biedrība “Resursu centrs sievietēm “Marta”” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums” un aicina neatbalstīt likumprojektu daļā par to, ka 
tiesības saņemt atbalstu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir sasaistītas ar piecu gadu vecumu 
sasnieguša bērna izglītības ieguvi. 
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Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

1 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” pauž viedokli par likumprojektu “Noziedzīgi 
iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums”, kas paredz nodrošināt efektīvu noziedzīgi 
iegūtas mantas konfiskācijas izpildi, apmierinot cietušo pieprasījumus. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

79 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, norādot, ka būtu jāļauj 
pašām pašvaldībām noteikt to amatpersonām izmaksājamās kompensācijas. 
 
Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, kas paredz Valsts 
ieņēmumu dienesta amatpersonu mēnešalgu apmēru, un norāda - ja minētais likumprojekts 
tiks pieņemts, tas būs pretrunā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku 
atlīdzības likuma mērķi un amatu sistēmas principu. 
 
Daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji un vairākas privātpersonas izsaka kritisku viedokli par 
likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu 
mājās izbeigšanas likums”, iebilst pret dalītā īpašuma jēdziena definējumu un vispār pret 
tālāku likumprojekta virzību, kā arī norāda, ka gadījumam, kad zeme pieder juridiskajai 
personai, noteiktā nomas maksa ir nesamērīga (75 iesnieguma eksemplāri). 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība un 
Latvijas Reklāmas asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Publisko iepirkumu likums”, 
aicina neatbalstīt tā atzīšanu par steidzamu un norāda, ka likumprojekts ietver vairākus 
jautājumus, kuros nav vienprātības, proti, zemākās cenas kritērija un saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma kritērija piemērošana, pretendentu izslēgšanas noteikumi un 
depozīta ieviešana. 
 
Biedrība “Latvijas Būvuzņēmumu partnerība” izsaka viedokli par likumprojektu “Publisko 
iepirkumu likums”, norāda, ka atsevišķas tā normas paredz daudz ierobežojošāku 
regulējumu nekā tas, kas ir spēkā citās Eiropas valstīs, un ka šāda likuma pieņemšanas 
gadījumā virkne uzņēmumu nevarēs piedalīties publiskajos iepirkumos. 
 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta 
darbinieku arodbiedrība LAKRS izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā”, norāda, ka grozījumus nepieciešams izdiskutēt ar ministrijām un 
nozaru asociācijām, kuru uzņēmumu turpmāko darbību tie pēc stāšanās spēkā var būtiski 
ietekmēt, un aicina neatbalstīt likumprojekta tālāku virzību. 
 
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā 
“Par zemes privatizāciju lauku apvidos””, aicinot papildināt likumprojektu ar normu, kas 
detalizētāk noregulētu darījumus ar zemi atkarībā no tās lietošanas kategorijām un to 
proporcijām. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos”” saistībā ar normu, kas nosaka lauksaimnieciskajā 
ražošanā izmantojamās zemes platību. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi 
Veterinārmedicīnas likumā” normu, kas attiecas uz mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas 
un reģistrācijas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un dzīvnieku patversmēm, un 
norāda, ka par reģistrāciju Lauksaimniecības datu centrā noteiktās maksas samazināšana no 
7,11 līdz 3,50 eiro sekmēs lolojumdzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu. 
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Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par nepieciešamajiem 
grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 
kārtību. 
 
Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” aicina grozīt Veterinārmedicīnas likumu un līdz 
2017.gada 1.janvārim noteikt racionālu un efektīvu kārtību obligātajai suņu apzīmēšanai un 
reģistrācijai valsts reģistrā, kuru uztur Lauksaimniecības datu centrs. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par kolektīvo iesniegumu “Transportlīdzekļu tehniskās apskates 
veikšana reizi divos gados” un pauž uzskatu, ka tā iniciatori nav pietiekami izvērtējuši visus 
riskus, kas saistīti ar attiecīgā ierosinājuma pieņemšanu, īpaši ar sliktā tehniskajā stāvoklī 
esošu automašīnu skaita palielināšanos uz ceļiem, tāpēc aicina 24 mēnešus garu tehniskās 
apskates derīguma termiņu noteikt tikai tām automašīnām, kuras tehnisko apskati ar pirmo 
reizi izgājušas bez aizrādījumiem vai ar nebūtiskiem aizrādījumiem. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Pensionāru federācija aicina nekavējoties ieviest valsts finansētu veselības aprūpes 
sistēmu pensionāriem un izdarīt tādus grozījumus likumā “Par Valsts pensijām”, lai ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli netiktu apliktas pensijas valstī noteiktās minimālās algas 
apmērā. 
 
Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS izsaka 
viedokli par Ārstniecības likumā ietverto regulējumu attiecībā uz pagarināto normālo darba 
laiku neatliekamās palīdzības brigāžu sastāvā esošajām personām, kuras nav ārstniecības 
personas, un aicina noteikt pārejas periodu attiecīgo noteikumu ieviešanai. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija aicina pašvaldību policijas amatpersonas iekļaut to 
darbinieku sarakstā, kuriem piešķirama izdienas pensija, un tādējādi nodrošināt to, lai 
tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem par vienādu darbu tiktu noteiktas vienādas sociālās 
garantijas, kā arī iesniedz priekšlikumus likumprojektam “Pašvaldības policijas amatpersonu 
izdienas pensiju likums”. 
 
Biedrība ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes” izsaka viedokli 
par ģenētiski pārmantoto slimību pacientu un līdzcilvēku tiesību aizsardzību un aicina rast 
finansējumu, kas nepieciešams, lai pacientiem, kuriem diagnosticēta slimība Fārbi, pilnībā 
tiktu kompensēti medikamentu iegādes izdevumi. 
 
Privātpersona pauž atbalstu pensijas apmēra sasaistīšanai ne tikai ar uzkrāto kapitālu, bet 
arī ar darbmūža ilgumu un aicina noteikt piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 
1996.gadam. 

 

  
II. Viedokļi  
 

62 

Par Saeimas darbu  
 

8 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par Saeimas Juridiskās 
komisijas un Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkoto konferenci “Vai vajadzīga nekustamo 
īpašumu darījumu procesu reforma? Iespējamo likumprojektu ex-ante izvērtējums” un 
norāda, ka Tieslietu ministrijā starp vairākām organizācijām, atzīstot trūkumus, tika 
panākta vienošanās, ka jautājums par nekustamo īpašumu darījumu procesu reformu nav 
virzāms tālākai diskusijai, bet meklējamas citas iespējas uzlabot sistēmu. 
 
Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianse izsaka viedokli par Saeimas Juridiskās 
komisijas un Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkoto konferenci “Vai vajadzīga nekustamo 
īpašumu darījumu procesu reforma? Iespējamo likumprojektu ex-ante izvērtējums” un pauž 
uzskatu, ka konference izmantota kā platforma obligātā notariālā akta formas lobēšanai 
nekustamo īpašumu darījumos. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par sadarbību ar Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizāciju, norāda, ka dalība minētajā organizācijā nozīmē atbilstību 
noteiktiem standartiem, un aicina ievērot labāko praksi likumdošanas procesa kvalitātes 
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uzlabošanā un jaunu iniciatīvu izstrādē, par obligātu nosacījumu paredzot tiesību akta 
projekta sākotnējās ietekmes izvērtējumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par kolektīvā iesnieguma “Transportlīdzekļu tehniskās apskates 
veikšana reizi divos gados” virzību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par saņemto atbildi un uzskata, ka tā nav sniegta pēc būtības.  
 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas Slimnīcu biedrība izsaka viedokli par Veselības ministrijas plānotajām reformām 
slimnīcu tīklā, balstoties uz Pasaules Bankas ziņojumu “Slimnīcu apjomi un aprūpes kvalitāte 
Latvijā”, kurā norādīts uz problēmām ar sarežģītu operāciju veikšanu, un aicina 
amatpersonas rūpīgi un kritiski izvērtēt ziņojumus, kas attiecas uz slimnīcu reformām, lai 
pārmaiņu rezultāti atbilstu tikai un vienīgi pacientu interesēm. 
 
Latvijas tiesu sistēmas un tiesību aizsardzības darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par 
Tieslietu ministrijas darbu saistībā ar veicamo tiesu reformu, kuras ietvaros tiek veidoti 
tiesu nami, un pauž satraukumu par ieceri Ogres rajona tiesu pievienot Zemgales tiesu 
apgabalam. 
 
Federation of European Compansion Animal Veterinary Associations pauž satraukumu par 
suņu saslimšanas - barības vada paplašināšanās jeb polineiropātijas gadījumu skaita 
pieaugumu Latvijā kopš 2014.gada un norāda, ka valsts un pašvaldību iestādes nav  pienācīgi 
izmeklējušas attiecīgo situāciju. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas darbību, norādot, ka netiek ievēroti Eiropas Parlamenta lēmumi, kas attiecas uz 
nosusināto purvu apsaimniekošanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par saņemtajām Veselības inspekcijas atbildes vēstulēm. 
 
Privātpersona izsaka negatīvu viedokli par Ikšķiles novada pašvaldības darbu saistībā ar 
uzliktajiem sodiem, kā arī citām nesaskaņām ar pašvaldību. 
 

 

Par situāciju valstī 16 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par pedagogu darba 
samaksas sistēmas pilnveidi, norādot, ka pašreizējā sistēma neatbilst vienlīdzības principam 
un nenodrošina konkurētspējīgu atalgojumu nozares darbiniekiem. 
 
Biedrība “Ilgtspējīgai izglītībai” izsaka viedokli par valsts izglītības sistēmu un aicina pēc 
iespējas drīzāk ieviest principu “nauda seko bērnam”, piešķirot gan valsts, gan pašvaldību 
finansējumu. 
 
Biedrība “Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” izsaka viedokli par veselības aprūpes sistēmu, 
norāda uz lielajiem pacientu līdzmaksājumiem un aicina palielināt valsts finansējumu 
endoprotezēšanas operācijām, lai mazinātu rindas. 
 
Biedrība Building Design and Construction Council izsaka viedokli par situāciju būvniecības 
nozarē saistībā ar iepirkumu organizēšanu, tipveida līgumiem un solidaritātes principa 
ieviešanu. 
 
Biedrība “Baltijas Asociācija - transports un loģistika” izsaka viedokli par tranzītu kā 
nozīmīgu Latvijas tautsaimniecības nozari, norāda, ka pēdējos gados tranzīts caur Latvijas 
ostām ir samazinājies, tomēr reģionā kopumā pieaudzis, un uzsver, ka Latvijas ostām 
jāpaaugstina spēja konkurēt Baltijas jūras reģionā. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par ēnu ekonomikas 
mazināšanu lauksaimniecībā un pārtikas preču sektorā. 
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SIA “Tirdzniecības centrs Pleskodāle” izsaka kritisku viedokli par Latvijas Tirgotāju 
asociācijas ierosinājumu brīvdienās slēgt lielos pārtikas veikalus, ļaujot strādāt tikai 
mazajiem, un norāda, ka, ierobežojot darba laiku, tiks samazināts kopējais patēriņš un tā 
kritums negatīvi ietekmēs visu Latvijas ekonomiku. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts nodokļu sistēmu un norāda, ka reemigrāciju varētu 
veicināt tikai visaptveroša nodokļu reforma. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par skolēnu neapēstajām pusdienu porcijām, kas tiek 
finansētas no valsts līdzekļiem, un aicina dibināt labdarības sabiedrību, kura atbilstoši 
likumdošanas aktiem par pārtikas produktu glabāšanu un pārvadāšanu nogādātu pāri 
palikušo pārtiku patversmēm un pansionātiem. 
 
Privātpersona stāsta par savu smago veselības stāvokli, norādot, ka valsts nodrošina tikai 
daļēju slimības ārstēšanai nepieciešamo medikamentu apmaksu, un aicina veidot tādu 
kopēju valsts sociālo un veselības aprūpes politiku, lai pacientiem ar smagām slimībām 
medikamentu iegādes izdevumi tiktu segti 100 procentu apmērā no valsts budžeta 
līdzekļiem. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par pensijas aprēķināšanas metodiku, kā arī par pensiju 
indeksāciju. 
 
Citi viedokļi 32 
 
Nevalstiskā organizācija “Fonds - Šī pasaule kā durvis vaļā. Un es stāvu caurvējā...” izsaka 
viedokli par kristīgās mācības standartprogrammu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Latvijas Tautas frontes darbību, kā arī aicina aktualizēt 
vēsturisko informāciju par tās dalībniekiem un viņu aktivitātēm līdz 1990.gada 4.maijam. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nacionālās karamākslas vēstures pētniecību, norādot, ka 
šīs jomas speciālistu ir par maz. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par savu dzīvi un tās apstākļiem, par kaimiņiem, par 
problēmām ar īrnieku, kurš nemaksā rēķinus, par namu apsaimniekotāju, par mazo pensiju. 

 

  
III. Sūdzības 30 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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SIA “966 Freecom” sūdzas par Latvijas amatpersonu un tiesībaizsardzības iestāžu bezdarbību 
un, iespējams, noziedzīgām darbībām, kā arī par valsts nespēju nodrošināt noziegumu 
efektīvu izmeklēšanu, iztiesāšanu un vainīgo saukšanu pie atbildības. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu, iespējams, prettiesisku 
rīcību saistībā ar vairāku Muitas pārvaldes darbinieku atstādināšanu no amata. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienestu, jo nav saņēmusi atbildi. 
 
Privātpersonas sūdzas par Rīgas domi saistībā ar zemes atgūšanu, par Rīgas sociālo dienestu, 
kas regulāri nenokārto elektrības rēķinu apmaksu, un par to, ka minētā iemesla dēļ pret 
personu uzsākts parāda piedziņas process. 
 
Privātpersona sūdzas par sociālā dienesta rīcību saistībā ar atteikumu segt ārstēšanās 
izdevumus. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Teikas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektores lēmumu 
noraidīt pieteikumu kriminālprocesā un par Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka vietnieces 
atbildi. 
 
Ieslodzītais sūdzas par Daugavgrīvas cietuma inspektoru, iespējams, nelikumīgām darbībām, 
proti, naudas līdzekļu izkrāpšanu no cita ieslodzītā - personas ar invaliditāti. 
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Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par Rīgas bāriņtiesas, iespējams, viltotu lēmumu, kura rezultātā 
liegtas tiesības tikties ar nepilngadīgu bērnu. 
 
Privātpersonas sūdzas par tiesas lēmumiem un tiesas spriedumu, kura rezultātā pret personu 
tiek vērsta piedziņa par valsts budžetā iemaksātiem nodokļiem, kā arī par nepamatoti 
izvirzītu apsūdzību un apelācijas instances spriedumu, kas nav pārsūdzams. 
 

 

Privātpersona sūdzas par notāres rīcību saistībā zemes pārdošanu. 
 
Citas sūdzības 
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Privātpersona sūdzas, ka tai netiek maksāta izdienas pensija, un norāda, ka strādājusi par 
operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāju. 
 
Privātpersonas sūdzas par medicīnas darbinieces rīcību saistībā ar nepamatoti noteiktu 
diagnozi, par televīzijas sakaru traucējumiem, par situāciju Rugāju novada kapsētā. 
 
Ieslodzītais sūdzas par situāciju Daugavgrīvas cietumā saistībā ar sporta inventāru. 
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
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V. Dažādi iesniegumi 
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