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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 299 
    individuālie           282 
    no vairākām privātpersonām     
    kolektīvie                

13 
1 

    anonīmie 3 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 150 
Viedokļi 56 
Sūdzības 38 
Informācijas pieprasījumi 10 
Dažādi iesniegumi 45 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 16 
Pa pastu 216 
Pa e-pastu info@saeima.lv 61 
Pa faksu  1 
No portāla www.latvija.lv 5 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 25 
Saeimas Prezidijs 1 
Deputāti 1599 
Frakcijas 10 
Komisijas 73 
Struktūrvienības 24 
  
Valoda  
Latviešu valoda 289 
Svešvalodas 10 
  
Sagatavotas atbildes 89 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  4 
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Tematika Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

150 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
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Ārvalstu investoru padome Latvijā izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Finanšu 
instrumentu tirgus likumā” un norāda, ka priekšlikumi, kuri izstrādāti, lai nodrošinātu 
mazākuma akcionāru tiesību aizsardzību, ir virzīti steigā, neizvērtējot to lietderību un 
samērīgumu starp vairākuma un mazākuma akcionāru interesēm. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā”, norādot, ka nav nepieciešams grozīt normu, 
kas nosaka apdrošinātāja pienākumu sniegt noteikta apjoma informāciju par apdrošināšanas 
līguma ietvaros izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām apdrošināšanas ņēmējam un 
personai, kurai ir tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību. 
 
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 
pirmās grupas invalīds. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli””, aicinot paredzēt, ka tādā gadījumā, ja pašvaldība noteikusi 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus personām ar invaliditāti vai personām, kurām ir 
kopīga dzīvesvieta ar personu, kurai ir invaliditāte, pašvaldībai ir tiesības no Invaliditātes 
informatīvās sistēmas automatizēti saņemt personas datus un tos apstrādāt. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par nekustamā 
īpašuma nodokli””, aicinot neaplikt ar nodokli personas vienīgo nekustamo īpašumu, kas 
netiek izmantots komercdarbībai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par maternitātes un 
slimības apdrošināšanu””, kas paredz izmaiņas vidējo apdrošināšanas iemaksu aprēķinā, un 
aicina pagarināt bērna kopšanas atvaļinājumu vismaz līdz diviem gadiem un sešiem 
mēnešiem, lai izslēgtu priekšlaicīgi dzimušo bērnu diskrimināciju. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 
SIA “Delna” iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par atklātu balsojumu Valsts prezidenta 
vēlēšanās” un aicina grozīt Latvijas Republikas Satversmi, nosakot, ka Valsts prezidentu 
ievēlē, atklāti balsojot, ar ne mazāk kā 51 Saeimas locekļa balsu vairākumu (11 384 
paraksti). 
 
Biedrība “Dzirciema 71” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Civilprocesa 
likumā”, aicinot no tiesāšanās izdevumu samaksas atbrīvot prokurorus, kā arī valsts vai 
pašvaldību iestādes un citas personas, kurām ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt tiesā 
citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses. 
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Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā”, aicinot noteikt darba samaksu par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 
minimālās mēnešalgas apmērā. 

 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par presi 
un citiem masu informācijas līdzekļiem” normām, kas ierobežo tās informācijas apjomu un 
saturu, kuru pašvaldība var sniegt iedzīvotājiem, un norāda, ka minētie grozījumi nav 
pamatoti. 

 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””, aicinot precīzi definēt terminu “pašvaldības 
informatīvais izdevums”. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Vācu evaņģēliski luteriskā baznīca Latvijā pauž viedokli par likumprojektu “Rīgas Svētā 
Pētera baznīcas likums”, norādot, ka nepiekrīt Rīgas Svētā Pētera baznīcas nodošanai 
Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai vai jebkādai citai draudzei vai baznīcai. 
 
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca sniedz priekšlikumus likumprojektam “Rīgas Svētā 
Pētera baznīcas likums”, uzturot savu iepriekš izteikto lūgumu izskatīt Tieslietu ministrijas 
sagatavoto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. 
 
Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija pauž viedokli par likumprojektu “Rīgas Svētā Pētera 
baznīcas likums” un gandarījumu par deleģējumu baznīcu uzturēt, aizsargāt un padarīt 
pieejamu sabiedrībai, kā arī norāda, pēc kādiem principiem būtu nodrošināma Svētā Pētera 
baznīcas izmantošana. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts 
probācijas dienesta likumā”, aicinot no tā izslēgt normu, kas paredz, ka Valsts probācijas 
dienests izlīguma procesā var piesaistīt valsts, pašvaldības un sabiedrisko organizāciju 
resursus minētā procesa mērķa sasniegšanai. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
  
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Arhīvu likumā”, aicinot no likuma izslēgt normu, kas paredz 75 gadu glabāšanas 
termiņu dokumentiem, kuri saistīti ar personu darba vai dienesta gaitu, un izglītojamo 
personu lietām.  
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Daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji pauž negatīvu viedokli par likumā “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajām piespiedu nomas attiecībām. 

 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums” un aicina 
kompensēt denacionalizēto namu īrniekiem atņemtās privatizācijas tiesības, piešķirot 
viņiem mājokli, zemi vai naudu mājokļa iegādei vai arī atstājot spēkā tiesības īrēt 
denacionalizēto dzīvokli. 

 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko 
attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, aicinot šo likumu 
attiecināt arī uz ēkām, kuras nav daudzdzīvokļu mājas, taču atrodas līdzīgā tiesiskā 
situācijā. 
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 
121 

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Autopārvadājumu likumā”, aicinot noteikt, ka taksometru vadītāju reģistra dati 
ir pieejami taksometru vadītājiem, pārvadātājiem, kontrolējošām institūcijām, 
apdrošinātājiem un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā”, aicinot precīzi noteikt pazīmes, pēc kurām pasažieru 
komercpārvadājumi ar taksometru atšķiras no pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo 
automobili, kā arī noteikt, ka pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili var veikt, 
ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju, kuru izsniedz deviņas republikas pilsētu 
pašvaldības un pieci plānošanas reģioni. 
 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā”, aicinot noteikt, ka pasažieru komercpārvadājumus var veikt 
vadītājs, kuram ir vismaz trīs gadus ilgs vieglā automobiļa vadīšanas stāžs. 
 
Taksistu arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Autopārvadājumu 
likumā”, aicinot no tā izslēgt regulējumu par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo 
automobili. 
 
Latvijas Taksometru pārvadātāju darba devēju biedrība sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi Autopārvadājumu likumā”, iesaka terminu “pasažieru 
komercpārvadājumi ar vieglo automobili” un “pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru” 
definīcijas un aicina paredzēt, ka gadījumā, ja prognozējamā maksa par pārvadājumu ar 
vieglo taksometru pārsniedz 10 eiro, pārvadātājam ir tiesības pirms pakalpojuma sniegšanas 
saņemt priekšapmaksu. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Būvniecības likumā”, norādot uz nepieciešamību likumā ietvert tiesību normu, kas noteiktu, 
kādā apjomā būvatļauja ir apstrīdama gadījumos, kad būvniecības ierosinātājs maina 
sākotnējo būvniecības ieceri.  
 
Animal protection organization Otwarte Klatki, Estonian animal advocacy organization 
Loomus, Danish animal advocacy organization Anima, Animals Defenders International un 
FOUR PAWS International pauž viedokli par likumprojektu “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības 
likumā” un aicina aizliegt savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkā. 
 
Rīgas cirka atbalsta biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dzīvnieku 
aizsardzības likumā” un aicina izstrādāt to dzīvnieku sugu sarakstu, kuru izmantošana cirka 
atrakcijās būs atļauta. 
 
Latvijas Zvēraudzētāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dzīvnieku 
aizsardzības likumā” un aicina neatbalstīt priekšlikumu aizliegt savvaļas sugu dzīvnieku 
audzēšanu kažokādu ieguvei. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Ēku 
energoefektivitātes likumā”, aicinot likumā saglabāt normu par to, ka ēkas 
energosertifikācija nepieciešama tikai tad, ja to pieprasa ēkas pircējs, īrnieks vai nomnieks. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās 
darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”, aicinot paredzēt, ka persona, kuras 
īpašums atrodas Natura 2000 dabas lieguma zonā, var ne tikai saņemt par to kompensāciju 
naudā, bet arī to mainīt pret līdzvērtīgu īpašumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos”” normu, kas paredz zemes nodošanu tās bijušajiem īpašniekiem vai viņu 
mantiniekiem. 
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Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, aicinot skaidri reglamentēt 
kārtību, kādā personas varēs ar likumā noteikto nevalstisko organizāciju starpniecību 
saņemt nepieciešamo tiflotehniku vai surdotehniku. 
 
Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā”, norādot, ka nekustamo īpašumu var ne tikai 
atsavināt publiskām personām, bet arī nodot bez atlīdzības lietošanā citām personām, 
kurām ir deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšana. 
 
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Ārstniecības 
likumā” normu, kas nosaka ārstniecības iestādei pienākumu 12 stundu laikā ziņot par cietušo 
Valsts policijai, un aicina noteikt, ka Valsts policija izvērtē un risina bērnu tiesību 
jautājumus. 

 

  

II. Viedokļi  
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 
Biedrība “Mans mājoklis - mans cietoksnis” pauž viedokli par Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un lūdz skaidrot, kā šie noteikumi 
piemērojami tādu zemes gabalu labiekārtošanai, uz kuriem atrodas daudzdzīvokļu mājas un 
kuri ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā. 
 
Autopārvadātāju asociācija “Latvijas Auto” izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozēts būtisks darbaspēka 
trūkums un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki, piemērojot 
atvieglotus nosacījumus” un aicina šajā sarakstā iekļaut arī smago kravas automobiļu 
vadītājus. 
 
Aptieku īpašnieku asociācija izsaka viedokli par Veselības ministrijas ierosinātajiem 
grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 “Ambulatorajai 
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, 
kas paredz daļu no injicējamām ķīmijterapijas zālēm apmaksāt no valsts budžeta līdzekļiem 
un iepirkt centralizēti, un norāda, ka piedāvātie grozījumi var kavēt iedzīvotāju apgādi ar 
onkoloģijas medikamentiem.  
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība un pacientu biedrība 
“ParSirdi.lv” izsaka viedokli par veselības aprūpes finansējumu un norāda, ka jāpieņem 
lēmums par tā palielināšanu. 
 
Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācija izsaka viedokli par Rīgas 
Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras vadītāja ierosinājumu 
nomainīt infektoloģijas rezidentūras vadītāju. 

 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par nodokļu politikas izmaiņām, 
norādot, ka minimālās algas palielināšana negatīvi ietekmēs nodarbinātību reģionos, un 
aicinot nevis palielināt minimālo algu, bet samazināt valsts pārvaldes aparāta izmaksas. 
 
SIA “DAUTKOM” pauž viedokli par konkursiem, kuru rezultātā elektroniskie plašsaziņas 
līdzekļi saņem finansējumu nacionāla satura programmu veidošanai, un norāda, ka būtu 
jāierobežo iespējas šajos konkursos piedalīties ar TV nesaistītiem projektu realizētājiem, jo 
šādu uzņēmēju piedalīšanās dēļ pazeminās pakalpojumu kvalitāte un tiek ierobežota satura 
daudzveidība. 

22 

 
Privātpersona izsaka viedokli par VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” 
autostāvvietas tarifiem, uzskata tos par nepamatoti augstiem un norāda, ka pēc 
samaksāšanas par stāvvietu netiek izsniegti čeki. 
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Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Brasas cietuma darbinieku valsts valodas prasmi un 
norāda, ka Valsts valodas centrs, pārbaudot 15 cietuma darbiniekus, ir konstatējis, ka četri 
no tiem nezina valsts valodu. 
 
Par situāciju valstī 
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Invalīdu tiesību aizsardzības centrs izsaka viedokli par veselības aprūpi valstī, norāda, ka 
veselības aprūpes pakalpojumi nav pietiekami pieejami, kā arī vērš uzmanību uz 
nepieciešamību paplašināt kompensējamo zāļu sarakstu un nepieciešamību ieviest obligāto 
veselības apdrošināšanu. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par veselības aprūpi valstī, norādot uz ģimenes ārstu 
jomā akūtajām problēmām, pārmērīgo birokrātijas slogu un nesekmīgo E-veselības sistēmas 
ieviešanu. 
 
Latviešu biedrība izsaka viedokli par Latvijas tiesu sistēmu, norādot, ka to nevar uzskatīt 
par leģitīmu un to pārvalda ārzemju korporācijas. 
 
Politiski represēto Latvijas brīvības cīnītāju apvienība izsaka viedokli par jauniešu 
brīvprātīgo militārās apmācības dienestu un aicina tajā uzņemt jauniešus no 17 gadu 
vecuma, lai palielinātu valsts armijas sastāvu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par dalīto īpašumu problemātiku, vērš uzmanību uz šīs 
problēmas pienācīgi noregulējošu normatīvo aktu trūkumu un norāda uz Albānijas pieredzi 
līdzīgu problēmu risināšanā. 

 

 
Citi viedokļi 
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Privātpersona izsaka viedokli par ugunsgrēku Jūrmalas atkritumu pārkraušanas un šķirošanas 
stacijā un vērš uzmanību uz faktu, ka kancerogēnie dūmi ir kaitīgi cilvēkiem un videi. 

 
Privātpersona izsaka viedokli par zaudējumu segšanu uzņēmumiem, kuri veic pasažieru 
pārvadājumus ar autobusiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas literārās valodas leksikas kartotēku un norāda, ka 
šīs kartotēkas pašreizējie īpašnieki nerūpējas par tās uzturēšanu. 

 
Privātpersonas izsaka viedokli par Latvijas Radio 2 programmas saturu, viendzimuma 
attiecību regulējumu pasaulē un Latvijā, pensijas apmēru, iespējams, pretlikumīgu meža 
izzāģēšanu. 
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III. Sūdzības 38 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija sūdzas par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 
1.jūnija noteikumos Nr.496 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās 
infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība”, kuri 
paredz, ka bez saskaņošanas ir aizliegts fotografēt un filmēt kritiskās infrastruktūras 
objektus, pie kuriem novietota attiecīga norāde. 
 
Vides konsultatīvā padome sūdzas par Zemkopības ministrijas sagatavotajiem 
priekšlikumiem Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.421 “Īpaši aizsargājamo 
biotopu veidu saraksts” grozījumiem un norāda, ka iecere samazināt galvenās cirtes 
caurmēru priežu, egļu un bērzu audzēm, kā arī atļaut kailcirtes priežu mežos uz sausām 
minerālaugsnēm jūras piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā ir pretrunā ar 
Latvijas meža politiku un meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēm 2015.-
2020.gadam. 
 
Privātpersona sūdzas par Veselības ministrijas darbu, norādot, ka tā nav pildījusi solīto un 
nav palielinājusi VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” vecmāšu algu. 

 
Privātpersona sūdzas par Ārlietu ministrijas darbu saistībā ar to, ka Latvija zaudējusi 
tiesvedībā Eiropas Cilvēktiesību tiesā. 
 
Privātpersona sūdzas par Juridiskās palīdzības administrācijas darbu, norādot, ka tā nav 
ievērojusi lūgumu lietā norīkot konkrētu juridiskās palīdzības sniedzēju, kurš jau iepriekš ir 
aizstāvējis iesniedzēja intereses.  
 
Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “METSEPOLE” sūdzas par Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas darbu saistībā ar to, ka komisija vairākkārt atteikusies reģistrēt kooperatīvo 
krājaizdevu sabiedrību, kura sniegtu finanšu pakalpojumus Limbažu iedzīvotājiem. 

 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes priekšsēdētāja darbu saistībā ar apmeklētāju 
nepieņemšanu un aizliegumu apmeklēt Rīgas domes ēku. 
 
Privātpersonas sūdzas par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbu saistībā ar to, 
ka persona izslēgta no rindas uz pašvaldības dzīvokli, kā arī to, ka represētām personām 
netiek piešķirti dzīvokļa apsaimniekošanas maksas atvieglojumi. 
 
Privātpersona sūdzas par Ķekavas pašvaldības domes darbu, norādot, ka pašvaldība ar 
saistošajiem noteikumiem apstiprinājusi detālplānojumu, kas paredzēja ciema koplietošanas 
ielas izveidi, taču pēc saistošo noteikumu apstrīdēšanas termiņa beigām slēgusi šo publisko 
ielu un liek tās izmantotājiem dibināt lauku ceļa lietošanas servitūtus. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Kurzemes iecirkņa 
darbu, norādot, ka vērsusies policijā ar iesniegumu, lai tiktu saukta pie atbildības persona, 
kuru policija aizturēja, kad tā mēģināja ielauzties iesniedzējas dzīvoklī, taču vēlāk policija 
iesniedzējai paziņojusi, ka lietu nav iespējams ierosināt, jo izsaukums nav fiksēts un neviena 
persona nav nogādāta iecirknī. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa darbu 
saistībā ar to, ka lietas dokumenti nav pareizi noformēti, tādēļ nav iespējams detalizēti 
iepazīties ar tiem un līdz ar to aizstāvēt savas tiesības un intereses. 
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Privātpersona sūdzas par situāciju Jelgavas un Brasas cietumos saistībā ar personas fizisku 
ietekmēšanu. 
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Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par zvērinātu tiesu izpildītāju darbu saistībā ar, iespējams, 
prettiesiskām darbībām, kuru rezultātā tā var zaudēt īpašumu, kā arī parāda piedziņu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesas spriedumu, uzskata, ka tas ir prettiesisks, jo nav balstīts uz 
pierādījumiem. 
 

 

Citas sūdzības 6 
 
Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība sūdzas par to, ka pēdējo 20 gadu laikā strauji sarucis 
Latvijas iedzīvotāju skaits, un iesaka vairākus iespējamus šīs problēmas risinājumus, 
piemēram, ieviest demogrāfisko nodokli, noteikt nodokļu atvieglojumus daudzbērnu 
ģimenēm, kā arī lielāku pabalstu par katru bērnu. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka strādājošiem pensionāriem no šā gada ir palielināts sociālo 
iemaksu apmērs un tas ietver tādas pozīcijas kā maternitātes apdrošināšana un vecāku 
apdrošināšana, ko pensionāriem, visticamāk, nebūs vajadzības izmantot. 
 
Privātpersona sūdzas par publiskajā telpā izskanējušo ierosinājumu atņemt personām, 
kurām ir uzturlīdzekļu parāds, autovadītāja tiesības. 
 
Privātpersonas sūdzas par VSIA “Latvijas Televīzija” darbu pašvaldību vēlēšanu laikā un par 
pensijas apmēru. 

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 
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V. Dažādi iesniegumi 
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 


