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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

78 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

46 

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsaka viedokli par 
likumprojekta “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” normu, kas paredz atšķirīgu tiesisko 
regulējumu maksātnespējas procesa administratoru  interešu konflikta gadījumos, norādot, 
ka tas salīdzinājumā ar Maksātnespējas likumā noteikto ir novecojis.  
 
Latvijas Finanšu tirgus dalībnieku asociācija aicina atbalstīt likumprojektam “Grozījumi 
Finanšu instrumentu tirgus likumā” iesniegto priekšlikumu, kas paredz, ka arī tad, ja 
Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir konstatējusi pārkāpumu un uzlikusi personai par 
pienākumu izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, bet Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas lēmums tiek pārsūdzēts un šī lēmuma pārskatīšanas laikā pārkāpums tiek novērsts, 
pārdodot nelielu skaitu akciju, pārkāpējam saglabājas pienākums izteikt obligāto akciju 
atpirkšanas piedāvājumu. 
 
Latvijas alkohola nozares apvienība pauž viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
akcīzes nodokli””, norādot, ka atbalsta priekšlikumu  ar akcīzes nodokļa markām nemarķēt 
raudzētos dzērienus ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot) un aicina 
šo piedāvājumu attiecināt arī uz vīniem un citiem raudzētajiem dzērieniem ar absolūtā 
spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem (neieskaitot). 
 
Biedrība “Latvijas Pensionāru Federācija” izsaka kritisku viedokli par pensiju apmēru Latvijā 
un to, ka pēdējos desmit gados pensionāru ienākumu palielināšanai līdzekļi no valsts 
budžeta nav piešķirti, tāpēc aicina daļu no valsts budžeta pieauguma novirzīt pensionāru 
ienākumu straujākai palielināšanai. 
 
Latvijas Radio arodbiedrība aicina palielināt VSIA “Latvijas Radio” darbinieku algām 
paredzēto finansējumu, jo darba apjoms ir palielinājies, taču kopš darbinieku alga 
2009.gadā tika samazināta, tā nav sasniegusi pirmskrīzes apmēru. 
 
Latvijas Automoto biedrība aicina noteikt, ka soda nauda, kas iekasēta par fotoradaru 
fiksētajiem atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem, tiek ieguldīta drošas satiksmes 
infrastruktūras stiprināšanā. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija un SIA “TN 2000” sniedz likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par nodokļiem un nodevām”” priekšlikumus par kases aparātu lietošanas, reģistrēšanas un 
apkalpošanas kārtību, kā arī iesaka pakāpeniskāk veikt kases aparātu reformu, ļaujot 
tirgotājiem lietot esošos kases aparātus, bet no noteikta datuma ļaujot reģistrēt tikai 
jaunajai kārtībai atbilstošus kases aparātus . 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas administratoru asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””. Tā aicina noteikt, 
ka maksātnespējas procesā parādnieka mantas izsoles laikā gūtie ienākumi nebūtu jāapliek 
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo pašreizējais regulējums traucē sasniegt maksātnespējas 
procesa galveno mērķi – atjaunot personas maksātspēju, ievērojot kreditoru intereses. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli”” un norāda, ka pensijas nevajadzētu aplikt ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentu likme būtu  jādiferencē atkarībā 
no ienākumu lieluma. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

7 

Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi 
Kriminālprocesa likumā” un aicina noteikt, ka tad, ja attiecībā uz mantu, kurai uzlikts 
arests, ir reģistrēta hipotēka vai komercķīla, procesa virzītājs par pieņemto lēmumu informē 
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hipotekāro kreditoru vai komercķīlas ņēmēju, bet procesa virzītājam ir pienākums pieprasīt 
no hipotekārā kreditora vai komercķīlas ņēmēja informāciju par mantas izcelsmi, ja tāda ir 
ķīlas ņēmēja rīcībā, un informāciju par mantas iegādes finansēšanas avotiem. 
 
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija pauž viedokli par likumprojektu 
“Administratīvo pārkāpumu procesa likums” un norāda, ka likumprojektā paredzētais sods 
par pārkāpumiem finanšu vai valsts regulēto sabiedrisko pakalpojumu nozarēs ir nesamērīgs 
un aicina to samazināt līdz 10 procentiem no neto apgrozījuma pārskata gadā. 
 
Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība sniedz likumprojektam “Grozījumi Civilprocesa 
likumā” priekšlikumus par minimālo naudas summu, uz kuru pret parādnieku nevar vērst 
piedziņu, norādot, ka no nekustamā īpašuma tiesu izpildītājs drīkst izlikt tikai personas, 
kurām šis īpašums nav dzīvesvieta, kā arī aicina ieviest nolikto atslēgu principu gadījumos, 
kad  pēc nekustamā īpašuma ieķīlāšanas tā vērtība ir kritusies vairāk nekā par 10 
procentiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Kriminālprocesā un 
administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums” saistībā ar 
gadījumiem, kad vienā lietvedībā ir iesaistīta gan valsts iestāde, gan pašvaldība, un norāda, 
ka attiecībā uz šādiem  gadījumiem  jānosaka kaitējuma atlīdzināšanas kārtība. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija sniedz 
likumprojektam “Grozījumi Krimināllikumā” priekšlikumus attiecībā uz normām, kas paredz 
atbildību par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri izdarīti tiesiskās aizsardzības un 
maksātnespējas procesā. 
 
Latviešu vēlētāju biedrība sniedz priekšlikumu grozījumiem Kriminālprocesa likumā, aicinot 
noteikt, ka sūdzību par Drošības policijas lēmumu, ar kuru atteikts uzsākt kriminālprocesu, 
var iesniegt arī biedrības, nodibinājumi un žurnālisti. 
 
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība, biedrība 
“Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība”, biedrība “LATREPRO”, Latvijas Profesionālo 
aktieru apvienība, Latvijas Komponistu savienība, Latvijas Rakstnieku savienība, Latvijas 
Radošo savienību padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Biznesa augstskola 
“Turība” un zvērinātas advokātes  – Autortiesību likuma izvērtēšanai un nepieciešamo 
grozījumu izstrādei izveidotās darba grupas dalībnieki –   pauž viedokli par Saeimas Juridiskā 
biroja atzinumu likumprojektam  “Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums” un norāda, 
ka liela daļa priekšlikumu neattiecas uz likumdošanas tehniku un kodifikāciju, bet paredz 
likumā izdarīt nozīmīgus grozījumus pēc būtības, kā arī izjauc autortiesību nozarē iesaistīto 
pušu interešu līdzsvaru. 
 
Nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs” sniedz likumprojektam “Grozījumi 
Augstskolu likumā” priekšlikumus par studiju programmas licencēšanas un akreditācijas 
kārtību, jauniem studiju virzieniem, Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes 
sastāva noteikšanu un studiju virzienu novērtēšanas kārtību. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” normām, kas nosaka 
ierobežojumus attiecībā uz līgumu slēgšanu jautājumos, kuru risināšana ietilpst iestādes 
amatpersonu vai darbinieku pienākumos, un uzdevumu lietderīgi rīkoties ar finanšu 
līdzekļiem un mantu. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”, ierosinot noteikt, ka publiskām 
personām un valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām ir pienākums marķēt tām piederošo 
autotransportu un traktortehniku. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija pauž viedokli par Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu attiecībā 
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uz priekšvēlēšanu aģitācijas nosacījumiem un to interpretāciju, proti, par to,  kas ir vai nav 
uzskatāma par priekšvēlēšanu aģitāciju un pēc kādiem kritērijiem tas tiek  secināts. 
 
SIA Komercfirma “Vidzemnieks” un “SIA “VICTOREA” izsaka viedokli par Dzīvokļa īpašuma 
likumu attiecībā uz normu par dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencēm. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Dzīvesvietas deklarēšanas likumu, aicinot noteikt, ka 
personas nevar  deklarēties dzīvoklī bez dzīvokļa īpašnieka ziņas un piekrišanas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojekta “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību 
privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” normu, kas paredz piespiedu dalītā 
īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu privatizētajās daudzdzīvokļu mājās attiecināt arī uz 
viendzīvokļa, individuālajām mājām, garāžām, rūpnieciskās ražošanas ēkām, un norāda, ka 
tas privatizētās ēkas īpašniekam rada izdevīgāku pozīciju salīdzinājumā ar vēsturisko zemes 
īpašnieku. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojekta “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” normai par lietošanas tiesību 
aprobežojumiem elektronisko sakaru komersanta labā, aicinot aizstāt vārdus “noteikts 
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums” ar vārdiem “noteiktas servitūta 
tiesības”. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos””, aicinot paredzēt, ka pašvaldības sastāvs noteiks 
kārtību, kādā tiek segtas visas pašvaldības administratīvās izmaksas un izveidota pašvaldības 
komisija, kas izvērtēs darījumus ar lauksaimniecības zemēm.  
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Komerclikumā”, aicinot nenoteikt, ka pamatkapitāla daļu piespiedu izsoles procesā 
pirmpirkuma tiesības ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībniekiem,  un saglabāt šobrīd 
likumā ietverto trīs mēnešu termiņu kreditoru prasījumu pieteikšanai sabiedrības 
likvidācijas gadījumā. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Būvniecības 
likumā” un norāda, ka  galvenie būvniecības jomas jautājumi, kas būtu jārisina, ir šādi:  
izmaiņas būvniecības iecerē vai būvprojektā, atbildība būvniecības procesā, būvju 
ekspluatācija, būvniecības informācijas sistēmas problemātika, būvju pirmsreģistrācija, 
būvniecības biroja kompetences un ekspertīžu organizācija, būvvalžu kompetences, rīcība 
patvaļīgas būvniecības gadījumos, likumdošanas analītiskā dienesta izveide Saeimā, citi 
būvniecības regulējuma precizējumi un izmaiņas, kas izkristalizējušās konsultācijās ar 
būvniecības procesa dalībniekiem un nevalstiskajām organizācijām. 
 
Personu grupa “Kultūra Miljoniem” izsaka viedokli par to, ka jāsaglabā tradicionālā cirka 
tradīcijas, tādēļ neatbalsta likumprojektu “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”, kas 
paredz aizliegt cirkā izmantot savvaļas dzīvniekus. 
 
Latvijas Veterinārārstu biedrība sniedz priekšlikumus grozījumiem Dzīvnieku barības aprites 
likumā attiecībā uz dzīvnieku barības sastāvdaļu kontroli un aicina paplašināt Pārtikas un 
veterinārā dienesta kompetenci mājas un istabas dzīvnieku barības kontrolēšanā. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sociālās 
uzņēmējdarbības likums”, aicinot noteikt, ka uzņēmumu ienākuma nodoklis jāmaksā tikai no 
uzkrātās un neizlietotās rezerves kapitāla daļas.  
 
Latvijas Robežsargu asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā “Par izdienas 
pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”, 
aicinot piešķirt apgādnieka zaudējuma pensiju robežsargu un militārpersonu ģimenes 
locekļiem.  
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Pašvaldības policijas 
darbinieku izdienas pensiju likums” un norāda, ka pašvaldības policijas darbinieku izdienas 
pensijas maksājumi no pašvaldības budžeta līdzekļiem nav iespējami, jo šāds pašvaldības 
budžeta līdzekļu izlietojums neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un uzskata, 
ka izdienas pensijas pašvaldības policijas darbiniekiem piešķiramas no valsts budžeta 
līdzekļiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju 
likumu, norādot, ka šā likuma normas, kas nosaka darba stāža aprēķināšanu, diskriminē 
atsevišķu neatliekamās medicīniskās palīdzības autovadītāju daļu. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo 
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām””, aicinot paredzēt, ka 
jāpārtrauc darbnespējas atlīdzības maksāšana visiem pensionāriem, kā arī visām personām, 
kuru ienākumi apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, lai tādējādi labāk nodrošinātu 
valsts sociālās apdrošināšanas budžeta stabilitāti. 
 
Citi jautājumi 5 
 
Studenšu korporācija “Spīdola” un vairākas privātpersonas izsaka viedokli par atdusas vietas 
piešķiršanu Latvijas Republikas Valsts prezidentiem Meža kapos un aicina normatīvajos aktos 
noteikt atdusas vietu piešķiršanas kārtību. 
 
Privātpersona aicina Latviju izstāties no Konvencijas par cīņu ar cilvēku tirdzniecību un 
prostitūcijas ekspluatēšanu no trešo personu puses, jo šī konvencija pārlieku ierobežo 
personas tiesības brīvi izvēlēties un praktizēt profesiju - šajā gadījumā prostitūciju. 

 

  
II. Viedokļi  
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Par Saeimas darbu  7 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par to, ka Saeimas priekšsēdētāja netikās ar jauno 
Krievijas vēstnieku Latvijā. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildēm. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 120 
 
Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija pauž atbalstu Izglītības un 
zinātnes ministrijas lēmumam Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Mūzikas 
skolotāju programmu pievienot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai. 
 
Latvijas Juristu apvienība izsaka viedokli par Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu 
“Par mobilo sarunu priekšapmaksas karšu lietotāju datu reģistrēšanu” un uzskata, ka tā 
ieviešana ir nelietderīga.  
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, Ārvalstu 
investoru padome Latvijā, Latvijas Komercbanku asociācija un Nacionālā nekustamo 
īpašumu attīstītāju alianse izsaka viedokli par Tieslietu ministrijas ziņojumā “Par 
darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem” paredzētajām izmaiņām nekustamā īpašuma 
atsavināšanas kārtībā un norāda, ka nevajadzētu noteikt obligātu notariālā akta formu 
darījumiem ar nekustamo īpašumu. 
 
Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība izsaka 
kritisku viedokli par Tieslietu ministrijas uzsākto tiesu darbības teritorijas reformu, 
pievienojot Ogres rajona tiesu Zemgales tiesu apgabalam, un uzskata, ka minētā reforma 
nebūs efektīva. 
 
Latvijas Žurnālistu asociācija pauž kritisku viedokli par Ģenerālprokuratūras darbu saistībā 
ar vēršanos pret žurnālistu profesionālo darbību, kā piemēru minot atsevišķu žurnālistu 
nopratināšanu ar valsts noslēpuma apzinātu izpaušanu saistītās krimināllietas ietvaros. 
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Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par starpinstitūciju sadarbību saistībā ar 
integrētās iekšlietu informācijas sistēmas “Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas 
sistēma” izmantošanu un norāda: lai gan sistēma darbojas kopš 2013.gada, tajā aizvien ir 
vesela virkne tehnisko nepilnību. 
 
Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” atsūtījis informatīvo ziņojumu par suņu apzīmēšanu un 
reģistrēšanu Latvijā laikā no 2012. gada līdz 2017.gadam un norāda, ka pašreizējais 
tiesiskais regulējums nav sasniedzis mērķi, jo reģistrēti vien 39 procenti Latvijas suņu. 
 
Latvijas Neredzīgo biedrība pauž kritisku viedokli par to, ka tai nav iespēju piedalīties 
vairākās minimālā apjoma jeb tā saucamā de minimis atbalsta aktivitātēs un aicina 
nodrošināt, ka biedrība, sadarbojoties ar citām valsts institūcijām, varētu iesaistīties 
daudzdzīvokļu māju un publisko ēku energoefektivitātes un vides pieejamības 
nodrošināšanas pasākumos, piedalīties aktīvajos nodarbinātības pasākumos, nodrošinot 
darba pieejamību noteiktām personu grupām, saņemt valsts zemes vienības bezatlīdzības 
lietošanā, kā arī veidot sociālos uzņēmumus. 
 
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija izsaka viedokli par valsts atbalstu atjaunojamai 
enerģijai un aicina nepieļaut jauna atbalsta mehānisma izstrādes termiņa atlikšanu. 
 
Latvijas Radiologu asociācija izsaka viedokli par paredzētajiem grozījumiem Ministru 
kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un 
finansēšanas kārtība” saistībā ar radioloģisko izmeklējumu apmaksas nosacījumiem, kas 
paredz samazināt samaksu par iekāru amortizāciju, jo tādējādi būtiski samazinātos kopējais 
tarifs, bet tas nozīmē, ka ārstniecības iestādes saņems mazāku valsts finansējumu 
diagnostiskajiem izmeklējumiem. 
 
Biedrība “Latvijas Mežu sertifikācijas padome” izsaka viedokli par Ministru kabineta 
2007.gada 27.marta noteikumiem Nr.209 “Vides konsultatīvās padomes nolikums”, kuri 
noteic, ka Vides konsultatīvajā padomē nevar iekļaut konkrētas biedrības, tādējādi 
ierobežojot sabiedrības tiesības piedalīties vides politikas izstrādē un īstenošanā. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra 
noteikumiem Nr.522 “Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes 
gabala noteikšanas kārtība” un Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305 
“Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”, kas neparedz diferencētu dzīvojamās apbūves 
teritorijas kadastrālo vērtību, tādējādi nesamērīgi ierobežojot personas tiesības uz īpašumu 
piespiedu nomas attiecībās. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Tieslietu ministrijas darbu, norādot uz nevēlēšanos sakārtot 
likumus.  
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par deputāta V.Kalnozola un tieslietu ministra 
Dz.Rasnača komunikāciju sociālajos tīklos. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka tiek aizskartas Rīgas mēra konstitucionālās tiesības, kuras 
noteic, ka personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt 
savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Daugavpils novada domes darbu saistībā ar sociālo 
dzīvokļu stāvokli, Kuldīgas novada domes patvaļu attiecībā pret novada pagastiem, Mārupes 
pašvaldību saistībā ar nesamērīgi augsto nekustamā īpašuma nodokli. 
 
Par situāciju valstī 31 
 
Biedrība “Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem” izsaka viedokli par HIV 
pacientu aprūpi, norādot uz nepieciešamību uzlabot HIV infekcijas terapijas kritērijus, un 
aicina nodrošināt HIV pacientus ar antiretrovirālo terapiju. 
 
AS “Conexus Baltic Grid” norāda uz Inčukalna pazemes gāzes krātuves nozīmi gāzes apgādes 
tirgū Latvijā un aicina rast risinājumu gāzes krātuves infrastruktūras uzturēšanai 
nepieciešamo izmaksu segšanai. 
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Biedrība “FERADO” izsaka viedokli par bīstamo atkritumu aprites un pārstrādes problēmām 
Latvijā un to iespējamajiem risinājumiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par mājas dzīvokļu īpašnieku iespēju izpirkt privātīpašnieku 
zemi, kura piesaistīta dzīvojamai mājai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka jāierobežo iespējas personām no ārvalstīm iegādāties zemi 
Latvijā, norādot, ka šo mērķi varētu sasniegt, neliekot šķēršļus krājaizdevējsabiedrību 
darbībai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka Latvijas iedzīvotāju bērniem, kuri vēlas dzīvot Latvijā un 
savu dzīvi saistīt ar to, būtu automātiski jāpiešķir Latvijas pilsonība.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka Latvijas iedzīvotājiem, kas nav Latvijas pilsoņi, būtu 
jānokārto Latvijas pilsoņu pases saņemšana. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka būtu nepieciešami stingrāki noteiktumi attiecībā uz valsts 
valodas lietošanu  regulējošo tiesību normu ievērošanu. 
 
Privātpersona pauž atbalstu ierosinājumam, ka mirušas personas laulātājam būtu jāparedz 
iespēja mantot mirušā laulātā vecuma pensiju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka bijušajiem Otrā pasaules kara dalībniekiem, īpaši 
invalīdiem, ir pārāk niecīgs sociālais nodrošinājums. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par dubultpilsonību Latvijā, iedzīvotāju ekonomisko 
nevienlīdzību un ekonomiku kopumā, pensiju sistēmu, nodokļu slogu, aicinot samazināt 
nodokļus strādājošajiem un uzņēmējiem, kā arī par Latvijas resursu izpārdošanu ārvalstu 
investoriem. 
 
Citi viedokļi 

 
 
 
 
 

19 
 
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” izsaka viedokli saistībā ar biedrībai piederošu īpašumu 
nacionalizāciju 1940.gadā un aicina rast risinājumu tam, kādā veidā un termiņā šie īpašumi 
varētu tikt atdoti vai kompensēti (apmainīti). 
 
SIA “Orkla Foods Latvija” izsaka viedokli par iniciatīvu, kas vērsta pret pārtikas produktu 
izejvielu izcelsmes izsekojamību, un norāda, ka neatļauj uzņēmuma vārdu izmantot 
attiecīgās iniciatīvas atbalstīšanai. 
 
Privātpersona pauž negatīvu viedokli par SIA “Lattelecom” lēmumu pārtraukt kanālu 
“France2” un “RaiUno” translēšanu.  
 
Privātpersona pauž neapmierinātību par to, ka tai esot pienākums atbrīvot īrētās telpas, kā 
arī norāda, ka vēlētos saņemt kādu pabalstu par dzīvojamās telpas atbrīvošanu, lai varētu 
atrast citu mājvietu. 
 
Privātpersona pauž neapmierinātību par mazmeitas tēva rīcību, jo viņš kopā ar mazmeitu 
aizbraucis uz Angliju, lai saņemtu bērna kopšanas pabalstu, tādējādi liedzot iespēju 
mazmeitai tikties ar radiniekiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar to, ka nevar atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli par 
brālim, otrās grupas invalīdam, apmaksātiem ārstniecības un zobārstniecības 
pakalpojumiem. 

 

 
Privātpersonas pauž viedokli par politisko situāciju valstī un pasaulē, 1991.gada barikāžu 
laikā piedzīvotajiem notikumiem, Āfrikas cūku mēri, Maskavas olimpiskajām spēlēm, 
uzņēmumiem, kuri bez tiesas lēmuma piedzen parādus, autovadītājiem nepamatoti 
uzliktiem  sodiem. 
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III. Sūdzības 
 

99 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

72 

Privātpersonas sūdzas par Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu pievienot Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju un tās filiāles Latvijas Universitātei (10 
iesniegumi). 
 
Rīgas cirka atbalsta biedrība sūdzas par Valsts prezidenta, Ministru prezidenta, Zemkopības 
ministra un Kultūras ministres darbu, norādot uz to, ka nav izskatīta 10 212 personu 
parakstīta  biedrības vēstule par Rīgas Cirka darbības atjaunošanu. 
 
Privātpersonas sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbu saistībā ar pensijas 
aprēķinu.  
 
Privātpersona sūdzas par Cēsu pašvaldības darbu sakarā ar to, ka  pret personu uzsāktas 
vairākas tiesvedības par izlikšanu no īpašumiem. 
 
Privātpersona kā citas privātpersonas pilnvarotā persona sūdzas par Mārupes pilsētas domes 
nelikumīgām darbībām saistībā ar zemes atsavināšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par valsts un pašvaldību iestāžu darbu, norādot, ka visas iestādes, 
kurās iesniedzējs ir vērsies, atsakās sniegt palīdzību  ar kaimiņiem samilzušo problēmu 
risināšanā.  
 
Privātpersona sūdzas par valsts un pašvaldību iestāžu darbu, norādot uz pretlikumīgu 
īpašumu atsavināšanu. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Jelgava cietuma darbu saistībā ar pieņemto lēmumu neatbalstīt 
personas soda izciešanas režīma mīkstināšanas pieprasījumu, aizliegumu smēķēt īslaicīgās 
aizturēšanas izolatoros un to, ka cietumā nav smēķēšanai paredzētu telpu. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

12 

Privātpersona sūdzas par Satversmes tiesas spriedumu, norādot, ka tas ir pretrunā ar lietas 
apstākļiem un tiesu praksi. 
 
Privātpersona sūdzas par Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesneša darbu 
saistībā ar atteikumu pārbaudīt apgabaltiesas lēmumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesneša darbu, norādot, ka tiesnesis 
nav atļāvis personai piedalīties konkrētā civillietā kā trešajai personai, kaut gan šīs lietas 
spriedums var skart personas pamatotas intereses. 
 
Privātpersona sūdzas par Daugavpils rajona tiesas tiesneses un prokurora darbu, kura 
rezultātā personai piespiedu kārtā atsavinātas daļas komercsabiedrībā. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa un 
prokuratūras darbu saistībā ar atteikumu uzsākt kriminālprocesu par zādzību. 
 
Privātpersona sūdzas par tai nelabvēlīgu tiesas spriedumu, ar kuru personai noteikts par 
saistošu citu personu slēgts telpu nomas līgums un piedzīta liela naudas summa. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu, norādot, ka uz viltotu dokumentu 
pamata tiek spriesta tiesa un ģimenei tiek atņemts īpašums. 
 
Privātpersonas sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar uzsāktu 
kriminālprocesu par zādzību, pieņemtajiem spriedumiem un atteikšanos izskatīt kasācijas 
sūdzību. 
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Citas sūdzības 15 
 
Privātpersonas sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” saistībā ar nepamatoti izlietotiem 
uzkrātajiem naudas līdzekļiem un, iespējams, darba tiesisko attiecību pretlikumīgu 
izbeigšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas satiksme” darbinieku rīcību saistībā ar to, ka mājaslapā 
bijusi informācija par iespēju konkrētā datumā sabiedrisko transportu izmantot bez maksas, 
tomēr personai uzlikts sods. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” amatpersonu rīcību, 
proti,  iespējamām nelikumīgām darbībām saistībā ar uzņēmuma pamatkapitāla 
samazināšanu. 
 
Biedrība “Nometņu 10” sūdzas par SIA “Jūrmalas ūdens” pakalpojuma līgumiem, norādot, ka 
vieniem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem tiek piemēroti tiešie maksājumi atbilstoši 
valsts un pašvaldību agrāk pieņemtajiem normatīvajiem aktiem bez jebkādiem 
komerciāliem papildu pakalpojumiem, bet no citiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašniekiem tiek pieprasīta komerciālā pakalpojuma  maksa, kura jau sākotnēji bijusi 
iekļauta apmaksas tarifā.  
 
Biedrība “Dzirnavu 39A” sūdzas par SIA “Jūrmalas ūdens” saistībā ar uzņēmuma atteikumu 
slēgt ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jauno pārvaldnieku līgumu par sabiedriskā 
pakalpojuma sniegšanu, pamatojoties uz to, ka jaunais mājas pārvaldnieks neuzrādīja aktu 
par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējās daļas nodošanu pārvaldīšanā. 
 
Privātpersona sūdzas par atkritumu apsaimniekotāja SIA “Dova” saistībā ar atkritumu 
izvešanas apjoma aprēķinu un uzskata, ka iedzīvotāji pārmaksā par reāli izvesto atkritumu 
daudzumu. 
 
Privātpersona sūdzas par AS “Reverta” un maksātnespējas administratora darbu, norādot uz 
iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem – izvairīšanos organizētā grupā no nodokļu vai tiem 
pielīdzināmo maksājumu kārtošanas. 
 
Privātpersonas sūdzas par pensijas pārrēķinu un zemes nomas maksas parādu. 
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

23 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

30 
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