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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
  

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

154 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

22 

Latvijas Apdrošinātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā”, norādot, ka 
apdrošināšanas starpniecības definīcija ir pārāk plaša un ietekmēs jebkuru apdrošinātāja 
darbību, jo ierobežos apdrošinātāju iespējas izmantot savu agregatoru citu personu 
tīmekļvietnēs un tādējādi liegs apdrošinātājiem pilnvērtīgi izmantot reklāmas iespējas 
elektroniskajā vidē. Tāpat asociācija aicina noteikt konkrētu termiņu, līdz kuram Finanšu un 
kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt gada pārskatu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera pauž atbalstu priekšlikumiem likumprojektam 
“Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, kuri paredz, ka gadījumos, kad nodokļu 
maksājumi piedzīti nepamatoti un par to pieņemts nodokļu administrācijas vai tiesas 
lēmums, procedūrai, kādā tiek pieteikta un veikta nodokļu atmaksa, jābūt vienkāršai, 
samērīgai un savlaicīgai. 
 
Latvijas Riteņbraukšanas federācija izsaka viedokli par velosporta attīstību Latvijā, norāda 
uz valsts atbalsta nepietiekamību un aicina līdzsvarot sporta nozaru un to pārstāvošo 
organizāciju vēlmes ar valsts budžeta iespējām, lai veidotu ilgtspējīgu sporta politiku. 
 
Eiropas Latviešu apvienība sniedz priekšlikumus attiecībā uz likumprojekta “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” normu, kas paredz nodokļa piemērošanu diasporas dāvinājumiem un 
reemigrantu pensijām, un aicina noteikt, ka reemigrējis pensionārs Latvijā saglabā tiesības 
uz neapliekamo minimumu, kāds bija noteikts valstī, kurā viņš dzīvojis iepriekš. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, aicinot noteikt nodokļa likmi nulles apmērā drukāto 
mediju mazumtirdzniecībai un abonēšanai. Tāpat asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, norādot, ka par 15 
līdz 25 procentiem ir jāpalielina ar nodokli apliekamā ienākuma attaisnoto izdevumu norma 
rakstītajiem autordarbiem. 
 
Latvijas Meža īpašnieku biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” un aicina noteikt izdevumu normu 65 procentu apmērā 
par darījumiem ar augošu mežu vai tajā sagatavoto kokmateriālu, norādot, ka tas ne tikai  
nodrošinātu plānotos nodokļa ieņēmumus, bet arī palīdzētu samazināt to gadījumu skaitu, 
kad tiek norādīti nepatiesi pārdotās koksnes apjomi. 
 
Nodibinājums “Iespējamā misija” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, aicinot saglabāt nodokļa atlaides personām, kuras 
ziedo sabiedriskā labuma organizācijām. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, aicinot noteikt, ka ienākumu, kas gūts laikā no 
2011.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim aizdevuma saistību samazināšanas vai 
dzēšanas rezultātā, neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. 
 
Invalīdu tiesību aizsardzības centrs sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli””, aicinot noteikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis par 
vienīgo nekustamo īpašumu nav jāmaksā ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai 
persona ar pirmās grupas invaliditāti. 
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Juridiskie jautājumi  
 

3 

Biedrība ““Dzinda” Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” sniedz priekšlikumus 
grozījumiem Civillikumā un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā, norādot, ka laulības 
noslēgšanai nav obligāti nepieciešami liecinieki, taču, ja laulātie vēlas, viņi lieciniekus var 
pieaicināt. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likumā”, norādot, ka Valsts zemes dienestam būtu patstāvīgi 
jāreģistrē un jāaktualizē kadastra dati, kā arī ierosina vēl citus grozījumus saistībā ar 
kadastrālās bāzes izmaiņām. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”, aicinot noteikt, ka vispirms ar dzīvojamo telpu būtu nodrošināmas personas, kas 
sasniegušas pensijas vecumu, vai personas ar invaliditāti. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

3 

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca pauž atbalstu izstrādātajam likumprojektam “Rīgas 
Svētā Pētera baznīcas likums” un norāda, ka tiesiskā regulējuma mērķi un būtība ir 
izsmeļoši un pietiekami attiecībā uz konkrētās baznīcas īpašuma tiesību pārmantojamību. 
  

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

6 

Latvijas Darba devēju konfederācija pauž viedokli par likumprojektu “Trauksmes cēlēju 
aizsardzības likums” un norāda, ka būtu jāmaina trauksmes cēlēju definīcija. 
 
Zemes reformas komiteja izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” un iebilst pret priekšlikumu, kas paredz 
pienākumu slēgt nomas līgumu starp zemes īpašnieku un ēkas vai dzīvokļa īpašnieku. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju”” normām, kas noteic, ka gadījumā, ja puses nevar vienoties, 
zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma kā konkrēta procentu likme no kadastrālās 
vērtības. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojekta “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko 
attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” normu grozīšanai, norādot, 
ka dzīvoklim un funkcionāli nepieciešamajai zemes daļai jābūt nedalāmai vienībai, ka zemes 
gabals dzīvokļu īpašniekiem nav jāizpērk un ka zemes īpašniekiem, kuriem zeme tiktu 
atņemta, vajadzētu būt tiesībām uz citu valsts piešķirtu zemes gabalu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”” un 
aicina noteikt, ka pašvaldību vadītāju maksimālais amata pilnvaru termiņš ir astoņi gadi. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

111 

Biedrība “Dzīvnieku brīvība” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dzīvnieku 
aizsardzības likumā”, norādot, ka ir jāsaglabā likumprojektā paredzētais aizliegums 
izmantot savvaļas dzīvniekus atrakcijās, tajā skaitā cirka izrādēs. 
 
Rīgas cirka atbalsta biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Dzīvnieku 
aizsardzības likumā”, norāda, ka protestē pret normu, kas aizliedz apmācīt un izmantot 
savvaļas dzīvnieku sugas īpatni kā atrakciju dzīvnieku un izrādīt to publiski, kā arī aicina 
ieviest dzīvnieku labturības normas, lai būtu iespējams kontrolēt savvaļas sugu dzīvnieku 
turēšanas, apmācības un publiskās izrādīšanas apstākļus. 
 
Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā” un pauž atbalstu normai, kas paredz kopbraukšanas regulējuma 
izstrādi. 
 
Latvijas Automoto biedrība pauž viedokli par likumprojektu “Grozījumi Autopārvadājumu 
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likumā”, atbalsta pašreizējo likumprojekta redakciju un norāda uz nepieciešamību noteikt 
kopbraukšanas regulējumu. 
 
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Alkoholisko dzērienu aprites likumā” un norāda, ka šāds likums radīs būtiskus zaudējumus 
Latvijas ražotājiem, tāpēc likumprojektā paredzēto ierobežojumu ieviešanai būtu jānosaka 
samērīgs pārejas periods. 
 
Biedrība “Latvijas ceļu būvētājs” un Latvijas Kūdras asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm””, kas paredz zemes dzīļu izmantošanai 
noteikto administratīvo procedūru vienkāršošanu un resursu koncentrēšanu VSIA “Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” rīcībā, un aicina izvērtēt attiecīgo grozījumu 
ietekmi uz valsts zemes dzīļu pārvaldību un nozares turpmāko attīstību. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 6 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumu grozījumam Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, aicinot deleģēt Labklājības ministrijai tiesības 
izstrādāt tehnisko palīglīdzekļu sociālā pakalpojuma reformai nepieciešamos tiesību aktus. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Ārstniecības likumā”, kas paredz pagarinātā normālā darba laika un virsstundu apmaksu 
ārstniecības personām pie viena darba devēja, un aicina saglabāt darba devējam un 
darbiniekam iespēju brīvi vienoties par darba slodzes, darba stundu un apmaksas 
noteikumiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Publiskas 
personas mantas atsavināšanās likumā” un aicina papildināt likumu ar normām, kas 
paredzētu, ka tādā gadījumā, ja sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums 
zaudē attiecīgo statusu, organizācija vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurai šis statuss 
iepriekš bija piešķirts, kustamo mantu nodod tai publiskajai personai, no kuras manta tika 
saņemta. 
 
Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība sniedz 
priekšlikumus grozījumiem likumprojektā “Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu ar 
dienesta pakāpēm izdienas pensiju likums”, aicinot piešķirt izdienas pensijas attiecīgajiem 
Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem, kuri sasnieguši 50 gadu vecumu un kuru izdienas stāžs 
ir ne mazāks par 20 gadiem, no kuriem 10 gadi nodienēti muitas iestāžu vai finanšu policijas 
ierēdņa amatā. 
 
Zemgales pensionāru organizāciju apvienība pauž viedokli par pensiju indeksāciju un aicina 
atbalstīt visas Latvijas Pašvaldību savienības iniciatīvas, kas vērstas uz maznodrošināto 
pensionāru dzīves līmeņa paaugstināšanu. 
 
Citi jautājumi 
 
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija izsaka viedokli par kolektīvo iniciatīvu “Par iespēju 
saņemt atlīdzību par PET pudeļu un citu dzērienu iepakojumu nodošanu” un norāda, ka 
depozīta sistēma ir saistīta ar risku, ka var pieaugt dalītās atkritumu vākšanas sistēmas 
izmaksas, jo no dalītās sistēmas zudīs vērtīgs PET materiāls.  
 
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par kolektīvo 
iesniegumu “Par iespēju saņemt atlīdzību par PET pudeļu un citu dzērienu iepakojumu 
nodošanu” un aicina atbalstīt nevis depozīta sistēmas ieviešanu, bet gan pašreizējās dalītās 
atkritumu vākšanas konteinersistēmas attīstību un pilnveidi. 
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II. Viedokļi  57 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 
24 

Latvijas Raidorganizāciju asociācija izsaka viedokli par Kultūrkapitāla fonda un Sabiedrības 
integrācijas fonda rīkotajiem konkursiem mediju atbalstam sabiedriski nozīmīga satura 
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veidošanai un aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts reģionālās 
attīstības aģentūru un Kultūras ministriju kopīgi pārskatīt līdzšinējo konkursu nolikumus, lai 
turpmākajos nolikumos tiktu iestrādāti asociācijas priekšlikumi, tādējādi nodrošinot 
maksimālu oriģinālsatura daudzveidību un kvalitāti, godīgu konkurenci un Latvijas interesēm 
atbilstošas mediju telpas attīstību.  
 
SIA “Vidzemes televīzija” izsaka viedokli par mediju atbalsta programmu ietvaros rīkoto 
konkursu nosacījumiem, norāda uz nepieciešamību atbalstīt tieši medijus un nodrošināt 
priekšrocības to realizētiem projektiem, nevis citiem projektu realizētājiem, kā arī izsaka 
vēlmi piedalīties diskusijā, lai rastu iespējami labākos risinājumus turpmāko konkursu 
organizēšanai.  
 
Latvijas Ārstu biedrība dara zināmu, ka negatīvi vērtē Veselības ministrijas ziņojumu 
“Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2017.-2020. gadam”, 
un norāda, ka priekšlikums izņemt no aptiekām parenterāli lietojamos ķīmijterapijas 
līdzekļus un novirzīt tos ārstniecības iestādēm nav atbalstāms. 
 
Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem atzinīgi vērtē Veselības ministrijas 
izstrādāto politikas plānošanas dokumentu “HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, 
B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam”. 
 
Latvijas Diabēta asociācija izsaka viedokli par Veselības ministrijas konceptuālo ziņojumu 
“Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, norādot, ka tajā ir ignorēti cukura diabēta 
slimnieki un viņu vajadzības. 
 
Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija izsaka viedokli par Ekonomikas ministrijas 
konceptuālo ziņojumu “Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā”, 
norādot, ka neatbalsta ieceri atcelt samazināto akcīzes nodokļa likmi biodegvielām un 
fosilās degvielas maisījumiem ar augstu biodegvielas koncentrāciju. 
 
Biedrība “Ascendum” pauž viedokli par Finanšu ministrijas izstrādātajām nodokļu politikas 
pamatnostādnēm 2018.-2021.gadam, norāda, ka jaunais modelis neparedz uzņēmumiem 
ekonomiskus stimulus ziedot nevalstiskajām organizācijām, un aicina saglabāt līdzšinējo 
kārtību, saskaņā ar kuru ziedotājiem ir iespēja daļēji samazināt maksājamo uzņēmuma 
nodokli. 
 
Biedrība “Veselības projekti Latvijai” pauž viedokli par Saeimas un Veselības ministrijas 
lēmumu veidot farmācijas nozares darba grupu un aicina izstrādāt neatkarīgu ekspertu 
pētījumu par zāļu cenām un zāļu pieejamību Latvijā. 
 
Vides konsultatīvā padome norāda, ka nav tāda normatīvā akta, kas noteiktu vienotas 
prasības, pienākumus un atbildību attiecībā uz ūdens objektu apsaimniekošanu, lai 
ilgtermiņā nodrošinātu valsts dabas resursu saglabāšanu un izmantošanu samērīgās 
proporcijās. 
 
SIA “Latvia Excellence” aicina izstrādāt Valsts pārvaldes morāles standartu, lai veicinātu 
valsts attīstību. 
 
SIA “Roņu 6” izsaka viedokli par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumiem 
Nr.395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz 
samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam”, ar kuriem pamatots 
Valsts ieņēmumu dienesta lēmums atlikt uzņēmumam uz pieciem gadiem valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumiem 
Nr.940 “Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, 
kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības 
pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”, norādot, ka tikai ārsts, kas iekļauts specializētās 
medicīnas komisijas sastāvā, var sniegt Ceļu satiksmes drošības direkcijai informāciju par 
transportlīdzekļa vadītāja veselības stāvokli. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Ministru kabineta darbu saistībā ar Maksātnespējas likuma 
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pārejas noteikumos paredzēto termiņu ievērošanu, par Bauskas novada domes piemērotā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmēru, kā arī par valsts ierēdņu valsts valodas zināšanām un 
aicina reizi divos gados veikt obligāto latviešu valodas zināšanu pārbaudi. 
 
Par situāciju valstī 
 
Invalīdu tiesību aizsardzības centrs izsaka viedokli par veselības aprūpi valstī, norāda, ka 
veselības aprūpes pakalpojumi nav pietiekami pieejami, un aicina ieviest obligāto valsts 
veselības apdrošināšanu, tādējādi nodrošinot veselības nozares stabilitāti un izaugsmi. 
 
Pacientu biedrība “ParSirdi.lv” izsaka viedokli par pacientu aprūpes finansēšanas modeli un 
nepieciešamību pēc skaidra veselības aprūpes reformas finansēšanas risinājuma. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija izsaka viedokli par obligātās civiltiesiskās transportlīdzekļu 
apdrošināšanas polišu prēmiju kāpumu. 
 
Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par nodokļu politikas 
pamatnostādnēm un minimālās algas ietekmi uz nodarbinātību un tautsaimniecību, norāda, 
ka minimālās algas celšana 2018.gadā līdz 430 eiro apģērbu ražošanas uzņēmumiem 
nozīmētu izmaksu pieaugumu vairāk nekā par 35 procentiem piecu gadu periodā, un aicina 
nepieļaut minimālās algas celšanu Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās nozarēs. 
 
Latvijas Meža īpašnieku biedrība izsaka viedokli par iespējamām meža īpašniekus 
ietekmējošās nodokļu sistēmas izmaiņām un aicina negrozīt pašreizējo labi funkcionējošo un 
meža audzēšanas specifikai piemēroto sistēmu. 
 
Biedrība “Latvijas ceļu būvētājs” izsaka viedokli par katastrofālo ceļu stāvokli Vārkavas 
novadā. 
 
Vecumnieku novada uzņēmēju biedrība izsaka viedokli par grants ceļu stāvokli Vecumnieku 
novadā, norādot uz atsevišķu ceļa posmu nozīmīgumu un noslodzi. 
 
Biedrība “Kustība tautsaimniecības un enerģijas veicināšanai” izsaka viedokli, ka būtu 
nepieciešams uz Daugavas uzbūvēt vēl trīs hidroelektrostacijas: Jēkabpilī, Krustpilī un 
Daugavpilī. 
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Privātpersona izsaka viedokli par gaidāmo nodokļu reformu, pozitīvi vērtē neapliekamā 
minimuma celšanu un 20 procentu likmes noteikšanu visiem ienākumiem, taču aicina necelt 
pievienotās vērtības nodokli un nesasteigt akcīzes nodokļa celšanu. 

 

 
Citi viedokļi 
 
4.maija Deklarācijas klubs ierosina Jēkaba laukumu Rīgā pārdēvēt par Neatkarības laukumu, 
jo tas atrodas starp diviem vēsturiski ļoti nozīmīgiem namiem - Latvijas Nacionālo teātri un 
Latvijas Republikas Saeimu. 
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Privātpersona pauž viedokli par iespējamu obligātā militārā dienesta atjaunošanu un aicina 
valsts mācību iestādēs ieviest izglītības programmu “Militārā apmācība”. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Latvijas Radio 2 programmas saturu, ārstēšanās 
izmaksām, zemes nomas maksas apmēru, problēmām ar namu apsaimniekotājiem, darba 
stāža un pensijas sakarībām. 

 

  
III. Sūdzības 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 
Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība “Ilgas” sūdzas par Nodarbinātības valsts aģentūras 
Daugavpils filiāles lēmumu neatbalstīt trīs darba vietu izveidošanu aktīvā nodarbinātības 
pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” ietvaros.  
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sūdzas par Ministru kabineta īstenoto kases 
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aparātu reformu, norādot, ka nav saprotams, kādēļ tikai vienam komersantam tiek 
piešķirtas ekskluzīvas tiesības sertificēt kases aparātus. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sūdzas par Valsts ieņēmumu dienestu, norādot, ka tas nepilda 
starp Finanšu ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu, no vienas puses, un nevalstiskajām 
organizācijām, no otras puses, noslēgto vienošanos, saskaņā ar kuru Valsts ieņēmumu 
dienestam ir pienākums informēt organizācijas par jaunajām prasībām atbilstošu kases 
aparātu parādīšanos tirgū. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu pieprasīt nesamaksāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumiem, ko tā guvusi no zemnieku saimniecības, kura 
vairs neveic saimniecisko darbību. 
 
Privātpersona sūdzas par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbu saistībā ar Latvijas 
pilsonības atņemšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbu saistībā ar 
kompensāciju par arodslimību. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ekspertes darbu saistībā 
ar normatīvo aktu neievērošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Veselības inspekciju, norādot uz tās, iespējams, pretlikumīgām 
darbībām, kā arī par Veselības ministriju, kas nav sniegusi atbildes uz iesniegumiem pēc 
būtības. 
 
Privātpersona sūdzas par Labklājības ministrijas un Olaines sociālā dienesta lēmumu atteikt 
mājas aprūpes apmaksāšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Sociālā dienesta darbu saistībā ar sociālā dzīvokļa īres līguma 
nepagarināšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba amatpersonām, norādot, 
ka tās, iespējams, pazaudējušas komandējuma kvītis. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju saistībā ar ieilgušiem 
remontdarbiem, kas apgrūtina iedzīvotāju piekļuvi dzīvesvietai. 
 
Privātpersona sūdzas par Ogres novada domes darbu un uzskata, ka netiek ievēroti likumi, 
kas saistīti ar zemes reformu un privatizāciju. 
 
Privātpersona sūdzas par bāriņtiesas un policijas darbu saistībā ar, iespējams, pret bērnu 
vērstas fiziskas vardarbības gadījuma izmeklēšanu. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 
SIA “Briāna Investement” sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar 
izmeklēšanu, kas attiecas uz iespējamu krāpšanu lielā apmērā. 
 
Privātpersona sūdzas par Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta darbu, 
norādot, ka lietā, kurā privātpersona ir pieteicēja, veselu gadu pēc kasācijas sūdzības 
pieņemšanas joprojām nav pieņemts neviens procesuāls lēmums. 
 
Privātpersona sūdzas par Limbažu rajona prokuratūras virsprokurora darbu saistībā ar 
sniegto atbildi. 
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Privātpersona sūdzas par Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurora darbu, norādot, 
ka viņš nav atbildējis pēc būtības. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesu darbu, norādot, ka tās dēls ir nepatiesi notiesāts par 
slepkavības mēģinājumu. 
 

 



 8 

 
Citas sūdzības 
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Vecāki un pedagogi sūdzas par situāciju Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes 
traucējumiem, norādot, ka mācību stundas vada pedagogi ar nepietiekamām zināšanām par 
darbu ar nedzirdīgiem bērniem. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka projekts “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” paredz 
izcirst 31 kastaņu Pērnavas ielas posmā starp Brīvības un Krišjāņa Barona ielu. 
 
Privātpersona sūdzas par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotāju SIA “CDzP”, norādot uz 
iedzīvotāju problēmām saistībā ar mājas remontdarbiem un to apmaksu. 
 
Privātpersona sūdzas par AS “BTA Baltic Insurance Company” saistībā ar nepatiesas 
informācijas sniegšanu par ceļu satiksmes negadījumu. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīvokļu īpašnieku biedrību “Kurzemes 130”, norādot, ka norēķinos 
nepamatoti ietverta maksa par noliktavu, kura realitātē nemaz neeksistē. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka pensijas aprēķinā netiek ņemts vērā Padomju Savienības 
laikā nostrādātā darba stāžs, un pauž sašutumu par ieceri pensiju fonda līdzekļus novirzīt 
ceļu remontiem. 
 
Privātpersonas sūdzas par darba devēja rīcību saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu, 
par namu apsaimniekotāja, iespējams, nelikumīgu rīcību, par apstākļiem daudzdzīvokļu 
namā, par dzīvokļa izīrētāju, par nekvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
sniegšanu. 
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 11 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 
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