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Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi
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Latvijas Raidorganizāciju asociācija izsaka viedokli par likumu „Par valsts budžetu
2017.gadam” saistībā ar finansējuma piešķiršanu 130 000 eiro apmērā neparedzētiem
gadījumiem komerciālajai televīzijai un radio ar mērķi izveidot multimediālu mūsdienu
latviešu aktuālās populārās mūzikas platformu un aicina mainīt finansējuma mērķi, paredzot
līdzekļu izlietojumu jauniešu auditorijai adresētu latviešu mūzikas raidījumu veidošanai.
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par VISA „Latvijas Radio”
darbinieku atalgojumu, norādot, ka tas tika samazināts par 50 procentiem krīzes laikā
2009.gadā, un aicina noteikt darbinieku atalgojumam valsts budžeta dotāciju 914 000 eiro
apmērā, kura turpmākajos gados tiktu palielināta.
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija izsaka viedokli, ka efektīvākas valsts
budžeta līdzekļu investīcijas, labāka un savlaicīgāka medikamentu pieejamība pozitīvi
ietekmētu invaliditātes rādītājus un darbspēju atgūšanu visās nozīmīgākajās slimību grupās.
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli, ka veselības
nozarei būtu jāatvēl lielāks budžets, lai tā kļūtu konkurētspējīgāka un atbilstošāka
starptautiskajai praksei, turklāt budžeta palielinājums uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti
un pieejamību.
Latvijas Ārstu biedrība aicina nekavējoties atrisināt dramatisko situāciju Rīgas Dzemdību
namā un citu Latvijas slimnīcu dzemdību nodaļās, piešķirot papildu finansējumu dzemdību
palīdzībai 4,5 miljonu eiro apjomā un divkārt palielinot dzemdību speciālistu un vecmāšu
atalgojumu.
Biedrība „Latvijas ceļu būvētājs” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa
likumā”, aicinot noteikt, ka likuma mērķis ir nodrošināt finansējumu no vieglo automobiļu
un motociklu īpašniekiem, turētājiem un valdītājiem valsts budžeta programmai „Valsts
autoceļu fonds”.
Biedrība „Zemnieku saeima” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Autoceļu
lietošanas nodevas likumā”, aicinot noteikt, ka lauksaimniekam nav jāmaksā autoceļu
lietošanas nodeva par īslaicīgu valsts galveno autoceļu, mazpilsētu vai ciematu šķērsošanu,
izmantojot kravas automobili ar pilnu masu virs 3001 kilograma.
Individuālais komersants „TRIUMF.LV” sniedz priekšlikumus likumam „Par valsts sociālo
apdrošināšanu”, aicinot noteikt, ka komersants, kurš samaksājis 130 eiro lielu nodokļa
avansu par katru savu taksometru, var ne tikai samazināt ikmēneša obligāto iemaksu summu
par samazināto avansu, bet arī saņemt atpakaļ pārmaksāto nodokļa avansu.
Biedrība „Eiropas Latviešu apvienība” sniedz priekšlikumus likumam „Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli”, aicinot noteikt, ka fiziskās personas dāvinājumus neapliek ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli iztikas apmērā un ka ar nodokli Latvijā neapliek ārvalstīs iegūtas pensijas.
SIA „Lekon” sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām” saistībā
ar kases aparātu lietošanas, reģistrēšanas un apkalpošanas kārtību, kā arī iesaka
pakāpeniskāk veikt kases aparātu reformu, ļaujot tirgotājiem pagaidām lietot esošos kases
aparātus, bet no noteikta datuma ļaujot reģistrēt tikai tādus kases aparātus, kuri atbilst
jaunajai kārtībai.
Latvijas Meža īpašnieku biedrība iebilst pret grozījumiem likumos „Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” un „Par nekustamā īpašuma nodokli” un norāda, ka, palielinot likmi iedzīvotāju
ienākuma nodoklim, ar kuru apliek ienākumus no personai piederoša meža vai tajā
sagatavotu kokmateriālu pārdošanas, un jaunaudzes iekļaujot ar nekustamā īpašuma nodokli
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apliekamo objektu sarakstā, nekādi ilgstoši ieguvumi valsts budžetam netiktu nodrošināti,
taču tiktu būtiski apgrūtināta darbība mežsaimniecības nozarē.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektiem „Grozījumi likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli”” un „Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums”,
aicinot noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūta zvērinātam
tiesu izpildītājam, kurš Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā noteiktajā
kārtībā veic noziedzīgi iegūtās mantas konfiskācijas izpildi.
Valsts zinātnisko institūtu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā
„Par nekustamā īpašuma nodokli”” saistībā ar nodokļa piemērošanu valsts zinātniskajām
institūcijām no 2017.gada un norāda, ka tas ir pretrunā ar regulējumu, kas paredz, ka ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliek ēkas, kuras tiek izmantotas izglītības, veselības un
sociālās aprūpes vajadzībām.
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”,
aicinot atbrīvot no aplikšanas ar nodokli personas vienīgo, turklāt nekomerciālu nekustamo
īpašumu un par būvniecības procesa pārkāpumiem nenoteikt paaugstinātu nekustamā
īpašuma nodokli, bet gan paredzēt administratīvo sodu.
Privātpersonas sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”,
aicinot noteikt, ka Latvijas iedzīvotāja vienīgo nekustamo īpašumu – īpašnieka dzīvesvietu –
neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, taču gadījumā, kad personai ir divi vai vairāki
īpašumi, katru nākamo īpašumu apliek ar 0,2 līdz 0,8 procentus lielu likmi un
komercīpašumus – ar 1 līdz 1,5 procentus lielu likmi.
Juridiskie jautājumi
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Biedrība „Latvijas kredītņēmēju asociācija” sniedz priekšlikumus likumprojektam
„Grozījumi Maksātnespējas likumā”, norāda, ka Augstākās tiesas Civillietu departamenta
pieņemtais lēmums, kas liek fiziskās personas maksātnespējas procesā parādniekiem veikt
maksājumu vienas trešās daļas apmērā no ienākumiem pirms nodokļu nomaksas, nevis no
ienākumiem pēc nodokļu nomaksas, ir pretrunā ar Maksātnespējas likumu, un aicina izdarīt
grozījumus minētajā likumā, lai kreditori nevarētu balstīties uz tiesas lēmumu.
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Kriminālprocesā un
administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums”, norādot: ja
administratīvā pārkāpuma lietā lēmumu pieņēmusi pašvaldības institūcija, tad lēmējiestāde
ar šo aktu nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas procesā ir pašvaldības dome.
AS „Latvenergo” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Administratīvo pārkāpumu procesa
likums” attiecībā uz normu par naudas sodiem un aicina šo normu izteikt tādā redakcijā, lai
no tās skaidri izrietētu nosacījums, ka šajā tiesību normā ietvertās prasības par naudas soda
apmēra noteikšanas izņēmumiem neattiecas uz konkrētām valsts regulētām sabiedrisko
pakalpojumu nozarēm.
Ieslodzītais sniedz priekšlikumus grozījumiem Latvijas Sodu izpildes kodeksā, aicinot
paredzēt, ka narkologam jāizvērtē, cik lielā mērā ieslodzītais ir atkarīgs no alkohola vai
narkotiskajām vielām, un ar likumu noteikt, cik ilgi attiecīgā atkarības pakāpe saglabājas.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām
dienām” un noteikt, ka 8.marts – Starptautiskā sieviešu diena – ir svētku diena.
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi
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Latvijas Universitāšu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Augstskolu
likumā”, kas paredz augstskolu apvienošanu, un aicina iekļaut likumā arī Latvijas
Universitāšu asociāciju.
Privātpersona izsaka viedokli par Patentu likuma normu, kura neparedz izgudrotājam tieši
noteiktas tiesības saņemt atlīdzību par atvasinātām mantiskām tiesībām.
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Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi
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Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka
viedokli par likumprojektiem „Grozījumi Nacionālās drošības likumā” un „Grozījumi
Komerclikumā”, paužot neizpratni par šo likumprojektu steidzīgo virzīšanu pieņemšanai
Saeimā, kaut arī nav nodrošināta kvalitatīva visu sabiedrības locekļu iesaiste diskusijās par
valstij un tās tautsaimniecībai nozīmīgiem jautājumiem.
AS „Latvijas Gāze” izsaka viedokli par likumprojektiem „Grozījumi Nacionālās drošības
likumā” un „Grozījumi Komerclikumā” un norāda uz nekorektu sākotnēji publiskoto
likumprojektu satura paplašināšanu, aptverot arī dabasgāzes sadales sistēmas operatoru.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi
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Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība „Notici sev!” sniedz priekšlikumus likumprojektam
„Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”,
aicinot atcelt normu, kas uzliek sabiedriskā labuma organizācijai par pienākumu nodrošināt
tai bezatlīdzības lietošanā nodotas mantas uzturēšanu, kā arī segt ar to saistītos izdevumus.
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem Saeimas vēlēšanu likuma un Republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma normās, aicinot noteikt, ka Saeimas
deputāti nevar kandidēt pašvaldību vēlēšanās.
Privātpersona izsaka viedokli par Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumu, norādot, ka gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās 2017.gada 3.jūnijā pilsoņiem liegta
iespēja nobalsot iepriekš vai elektroniski.
Privātpersona izsaka viedokli, ka Saeimas deputātiem nebūtu paredzama iespēja kandidēt
pašvaldību vēlēšanās.
Privātpersona izsaka viedokli par sava privātīpašuma zemes nomas maksu un pauž uzskatu,
ka likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” norma, kas paredz zemes nomas
maksu 6 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, ir nesamērīga.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

544

Biedrība „Dzīvnieku brīvība”, 37 citas organizācijas un vairākas privātpersonas pauž atbalstu
likumprojektam „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”, kas pilnīgi aizliegs savvaļas
dzīvnieku izmantošanu Latvijas cirkos.
Cirka mākslinieku asociācija, Rīgas cirka atbalsta biedrība, Eiropas Cirku asociācija un SIA
Silver Show Management iebilst pret likumprojektu „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības
likumā”, kas paredz aizliegumu savvaļas dzīvnieku izmantošanai Latvijas cirkos, un aicina
izveidot to savvaļas dzīvnieku sarakstu, kurus drīkstētu izrādīt atrakcijās, kā arī izstrādāt
regulējumu, kas nodrošinātu cirka dzīvnieku pienācīgu transportēšanu, turēšanu, barošanu
un izvirzītu stingrākas prasības savvaļas dzīvnieku dresēšanai.
Latvijas Veterinārārstu biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi
Veterinārmedicīnas likumā”, aicinot noteikt, ka Pārtikas un veterinārajam dienestam ir
tiesības kontrolēt mājdzīvnieku saslimšanas vai nobeigšanās gadījumus, kuri radījuši
aizdomas par kopīgu slimības vai nobeigšanās cēloni, kas meklējams barībā, barības
piedevās vai apkārtējā vidē.
Latvijas Veterinārārstu biedrība aicina neatbalstīt priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi
Veterinārmedicīnas likumā”, kuri paredz mainīt valstī noteikto suņu apzīmēšanas un
reģistrācijas kārtību.
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par zemes reformas laikā nodibinātajiem ceļu
servitūtiem, norādot uz skaidra tiesiskā regulējuma trūkumu, kura rezultātā zemes īpašnieki
sākuši tiesās apstrīdēt pašvaldības ceļu kā būvju piederību pašvaldībām un lietošanu vietējās
sabiedrības interesēs, tāpēc aicina izdarīt minētās problēmas atrisināšanai nepieciešamos
grozījumus normatīvajos aktos.
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Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu par iespēju saņemt atlīdzību par PET pudeļu un
citu dzērienu iepakojuma nodošanu un aicina Latvijā izveidot PET pudeļu un citu dzērienu
iepakojuma depozīta sistēmu (10 810 paraksti).
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Komerclikumā” un aicina
paredzēt, ka juridiskā persona savu juridisko adresi var reģistrēt nekustamajā īpašumā ar tā
īpašnieka atļauju, kas ir notariāli apstiprināta.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, biedrība „Sabiedriskās politikas centrs
PROVIDUS” un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par
likumprojektu „Sociālās uzņēmējdarbības likums” un iebilst pret normu, kas paredz
pašvaldībām tiesības dibināt sociālos uzņēmumus.
Latvijas Lielo pilsētu asociācija iebilst pret izdienas pensiju piešķiršanu pašvaldības policijas
darbiniekiem no pašvaldību budžeta, jo uzskata, ka tās piešķiramas no valsts budžeta.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas
pensiju likums”, kas paredz tiesības uz izdienas pensiju darbiniekam, kurš sasniedzis 55
gadu vecumu un kura darba stāžs ir 20 gadi, un norāda uz pārāk lielām attiecīgo pensiju
svārstībām.
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā „Par valsts pensijām”, aicinot mainīt
vecuma pensijas aprēķināšanas kārtību tā, lai pensijas būtu lielākas.
Citi jautājumi
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Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli” un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos
„Noteikumi par būvju klasifikāciju”, lai izslēgtu iespēju aplikt ar nesamērīgiem nodokļiem
īpašumus, kas nav uzskatāmi par dzīvojamām ēkām.
II. Viedokļi

75

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

26

Vides konsultatīvā padome izsaka viedokli par Ministru kabineta izvirzītajām prioritātēm
ienākuma nodokļu likmju samazināšanā un aicina mainīt akcīzes nodokļa politiku attiecībā
uz degvielu, šā nodokļa likmi diferencējot pēc emisijām uz kilometru.
Auto asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta ziņojumu „Par atjaunojamo
energoresursu izmantošanu transporta sektorā”, kurā uzskaitīti ierobežojamie enerģijas
veidi.
Biedrība „Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija” izsaka pozitīvu viedokli par
Ekonomikas ministrijas Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta
konceptuālo ziņojumu „Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā”,
kas paredz ieviest tādas normas, ka no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim atļauts realizēt
dīzeļdegvielu tikai ar obligāto biodīzeļdegvielas piejaukumu, un norāda, ka šāds regulējums
būtu jāievieš jau 2017.gadā.
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par Ekonomikas ministrijas
ziņojumu „Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā”, kas izvirza
Latvijai šādu uzdevumu – 10 procentiem no visiem transportā izmantotajiem
energoresursiem jābūt atjaunojamiem, un norāda, ka pašvaldībām atvēlētā summa ar videi
draudzīgu degvielu darbināmu transportlīdzekļu iegādei būtu jāpiešķir savlaicīgi, negaidot
attiecīgā pasākuma beigu termiņu – 2023.gadu.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli, ka Izglītības
ministrijas virzītais rīkojuma projekta „Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas likvidāciju, pievienojot Latvijas Universitātei” īstenošanas process neatbilst

5

tiesiskajam regulējumam, jo nav notikusi neviena saskaņošanas sanāksme, kā to prasa
normatīvie akti.
Biedrība „Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem” izsaka viedokli, ka
nepieciešams reorganizēt SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, atdalot no
tās stacionāru „Latvijas Infektoloģijas centrs”, un norāda, ka tādējādi centram atvēlētie
līdzekļi tiks izlietoti efektīvāk un līdz ar to uzlabosies ārstēšanas kvalitāte.
Vēstures skolotāju biedrība izsaka viedokli, ka visu mācību iestāžu pedagogiem un skolēniem
būtu jānodrošina pieeja Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās kolekcijas „Periodika”
pilnam saturam.
Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija pauž negatīvu viedokli par Veselības
ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība””, norādot, ka amortizācijas tarifa pieaugums lētākām
ultrasonogrāfijas iekārtām un samazinājums dārgākām iekārtām novedīs pie lētāku un
mazāk kvalitatīvu iekārtu iegādes, līdz ar to samazināsies pakalpojumu sniegšanas kvalitāte
un aizkavēsies jauno ultrasonogrāfijas tehnoloģiju ieviešana.
Veselības aprūpes darba devēju asociācija izsaka viedokli, ka Ministru kabineta noteikumu
projektā „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529
„Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”” ir virkne nepilnību, kuras
apdraud radioloģijas sfēras attīstību un padara apšaubāmu radioloģisko pakalpojumu
pieejamību pašreizējā līmenī.
Latvijas Dermatovenerologu asociācija aicina izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2013.gada
17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība”, lai jebkurš pacients, kas konstatējis izmaiņas ādā, varētu doties tieši pie
dermatologa.
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa
noteikumos „Kadastrālās vērtības noteikumi”, aicinot paredzēt, ka zemes kadastrālā vērtība
nepalielinās.
Par situāciju valstī
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Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta”” pauž viedokli, ka Latvijā vēl aizvien ir
vērojama vīriešu un sieviešu ekonomiskā nevienlīdzība, tādēļ aicina padomāt par iespēju
veidot tiesību aktus par dzimumu kvotām dažādās jomās, veikt dažādus atbalsta pasākumus
ģimenēm ar bērniem un uzlabot tā vecāka piekļuvi dažādiem līdzekļiem, kura aprūpē ir
bērns, kā arī popularizēt vīriešu un sieviešu vienlīdzīgu iesaisti bezatlīdzības darbā
mājsaimniecībā.
Privātpersona izsaka viedokli par izglītības reformu, norādot, ka ir jāievieš daudz plašākas
pārmaiņas nekā tās, kas tiek ieviestas šobrīd, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, un kā
piemēru norāda to, ka topošajiem pedagogiem būtu lielāka uzmanība jāpievērš nevis
vispārējo pedagoģisko zināšanu iegūšanai, bet gan konkrētu speciālu zināšanu
padziļināšanai.
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī saistībā ar dalīto nekustamo īpašumu, kas
daudzstāvu dzīvojamās mājās esošo dzīvokļu īpašniekiem liedz iespēju iegūt savā īpašumā
zemi zem ēkas un rada konfliktus starp zemes un dzīvokļu īpašniekiem, līdz ar to skarot
iedzīvotāju neapstrīdamās tiesības uz mājokli.
Privātpersona pauž viedokli par pašreizējo valsts agrāro politiku, norādot uz mazo fermu
skaita sarukumu un cūkkopības koncentrēšanu lielfermās, kas novedusi pie būtiska cūkgaļas
ražošanas samazinājuma.
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas autoceļu kritisko stāvokli, norādot, ka ārpus Rīgas
braukšana ir īpaši apgrūtināta.
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Privātpersona izsaka viedokli par obligāto militāro dienestu, norādot, ka Latvijā tas nav
nepieciešams, jo tāpat ir pārāk maz cilvēku, kas nepieciešamības gadījumā varētu stāties
pretī lielo valstu armijām.
Privātpersonas izsaka negatīvu viedokli par Latvijas starptautiskajiem parādiem, politisko
situāciju un nodokļu sistēmu, kā arī zemajām pensijām.
Citi viedokļi
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Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība „Ausma” izsaka kritisku viedokli par SIA
„Vienotais norēķinu centrs” vēstulēm par parādsaistībām.
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par VISA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca” uzņemšanas nodaļas ārstiem, jo uzskata, ka tie nolaidīgi izturas pret saviem
pienākumiem.
Privātpersona izsaka viedokli par nekustamā īpašuma platības mērījumos pieļautām
neatbilstībām, kuru dēļ nākas maksāt par ēkas un zemes platību, kura nemaz nav tās
valdījumā.
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par noteikto piespiedu nomas maksas apmēru, kas ir
nesamērīgi augsts, kā arī par termina „invalīds” lietojumu.
III. Sūdzības
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

17

Privātpersona sūdzas par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbu
saistībā ar ministrijas viedokli, ka apstiprinātie detālplāni nenosaka īpašumtiesību
ierobežojumus zemes īpašniekiem un privātīpašumā esošā transporta infrastruktūra nevar
būt publiskā lietošanā.
Privātpersona sūdzas par Mežaparkā noteikto nesamērīgi augsto īpašuma nodokli un lūdz
paskaidrot, vai Finanšu ministrija, izstrādājot kadastrālās vērtēšanas nosacījumus un
palielinot kadastrālo vērtību Mežaparka teritorijā, ņēmusi vērā iedzīvotāju ienākumus.
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem un norāda, ka to darbības
pēc ierašanās pie aizturētās personas netika dokumentētas.
Privātpersona sūdzas par Latvijas Republikas tiesībsarga darbu un norāda, ka, sniedzot
atbildi uz iesniegumu, nav ievēroti labas pārvaldības principi.
Biedrība „Rūķītis” sūdzas par Rīgas domi saistībā ar to, ka mazdārziņu īpašniekiem netiek
nodrošināta iespēja brīvi lietot ceļu servitūtu uz pašvaldības īpašumā esošas zemes.
Privātpersonas sūdzas par Rīgas domes darbu saistībā ar dzīvokļa apsaimniekošanas maksas
celšanu represētai personai, par Rēzeknes domes priekšsēdētāju saistībā ar domes avīzes
„Rēzeknes Vēstnesis” izmantošanu politiskajai aģitācijai un par Olaines domes
izpilddirektora darbu.
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas izmeklētāja darbību kriminālprocesā, norādot uz
viņa pieņemto lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu.
Ieslodzītie sūdzas par Liepājas cietuma administrāciju, kas liedz ieslodzītajiem iegādāties
par saviem līdzekļiem televizoru, par Rīgas Centrālcietuma administrāciju, kas pieļauj
noziedzīgus nodarījumus cietuma teritorijā, par Madonas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas
izolatora telpu tehnisko stāvokli, par valsts iestādēm, kas nerisina, piemēram, tādu
situāciju, ka ieslodzītajiem nav iespējams pienesumos vai sūtījumos saņemt tualetes papīru
un korektorus, jo tie nav iekļauti Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.423
„Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi”.
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Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu
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Kredītņēmēju nacionālā atbalsta biedrība sūdzas par tiesām, norādot, ka tiek veiktas
nelikumīgas darbības, proti, slēgti līgumi ar neidentificētu fiktīvu juridisko personu.
Privātpersona sūdzas par tiesnešu darbu administratīvā pārkāpuma lietā un norāda, ka tiesa
neobjektīvi vērtējusi tai iesniegtos pierādījumus, tādēļ spriedums nav atzīstams par taisnīgu
un tiesisku.
Privātpersona sūdzas par Augstākās tiesas Civillietu departamenta darbu saistībā ar lēmumu
atteikt kasācijas tiesvedības ierosināšanu.
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses un Rīgas
apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesnešu darbu, norādot, ka tiesneši apzināti
prettiesiski atteikušies izskatīt blakus sūdzību par iesniedzējam nelabvēlīgu lēmumu, ar kuru
viņš nepamatoti netika atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas, lai gan sava mantiskā
stāvokļa dēļ būtu atbrīvojams.
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša darbu, norādot, ka
tiesnesis nav atļāvis iesniedzējai piedalīties konkrētā civillietā kā trešajai personai, kaut gan
šajā lietā taisāmais spriedums var skart iesniedzējas pamatotas intereses.
SIA „LODINGA UZŅĒMUMS” sūdzas par zvērinātas tiesu izpildītājas darbu saistībā ar diviem
izpildu rakstiem par vienu un to pašu parādu.
Ieslodzītais sūdzas par Vidzemes apgabaltiesas tiesneses darbu saistībā ar, viņaprāt,
nepamatotu spriedumu.
Citas sūdzības

13

Biedrība „Nometņu 10” sūdzas par sabiedrisko pakalpojumu piegādātāja SIA „Jūrmalas
ūdens” darbu, norādot, ka uzņēmums spiežot dzīvokļu īpašniekus noslēgt tiem neizdevīgu
ūdens piegādes līgumu.
Privātpersona sūdzas par kooperatīva „Purvciems” rīcību saistībā ar iedzīvotājiem piemēroto
zemes nomas maksu.
Privātpersona sūdzas par SIA „Rīgas Namu pārvaldnieks” saistībā ar piedāvājumu privatizēt
zemi zem mājas un platību ap māju.
Privātpersona sūdzas par VSIA „Latvijas Pasts” darbu saistībā ar tirdzniecības centrā „Origo”
esošajā pasta nodaļā pazaudēto bagāžu.
Privātpersona sūdzas par AS „Latvenergo”, norādot, ka uzņēmums patvaļīgi atslēdzis tai
elektrību, lai gan visi maksājumi ir veikti laikā un pienācīgā apmērā.
Privātpersona sūdzas, ka tai, personai ar otrās grupas invaliditāti, aptiekā pieprasīts
samaksāt par zālēm, par kurām tai noteikta 100 procentu atlaide.
Privātpersonas sūdzas par nesamērīgi augstu nekustamā īpašuma nodokļa likmi, par īpašumu
denacionalizācijas regulējumu, par dzīves apstākļiem, par veselības problēmām un ģimenes
ārstes darbu.
IV. Informācijas pieprasījumi
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