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Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” un aicina noteikt, ka virkne
tiesību normu, kuras ietekmē standartlīguma noteikumus, stājas spēkā nedaudz vairāk kā
divus mēnešus pēc likumprojekta stāšanās spēkā.
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” un aicina noteikt, ka maksājuma
saņēmējs un maksātājs maksā sava pakalpojumu sniedzēja pieprasīto maksu par
pakalpojumu arī tad, ja maksājums ir saistīts ar valūtas konvertēšanu.
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” un aicina paredzēt vismaz divu
mēnešu pārejas periodu normām, kuras skar standartlīguma noteikumus.
IPAS Indexo aicina izdarīt grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” saistībā ar
nodokļu atmaksu par uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu.
Rīgas Latviešu biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
nekustamā īpašuma nodokli”” saistībā ar vienota nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes
apbūves aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli un aicina noteikt vienotu nekustamā
īpašuma likmi mājokļiem.
Latvijas Preses izdevēju asociācija izsaka viedokli par drukāto preses izdevumu nozīmi
iedzīvotāju medijpratības veidošanā un aicina pārskatīt pievienotās vērtības nodokļa likmi
preses izdevumu mazumtirdzniecībai un abonēšanai.
Juridiskie jautājumi
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Administratīvo
pārkāpumu procesa likums” un aicina atkārtoti izvērtēt normu, kas noteic, ka administratīvā
pārkāpuma procesu ir tiesīga veikt amatpersona, kurai ir augstākā izglītība, kā arī Iekšlietu
ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālajām
dienesta pakāpēm, dienesta gaitas likumiem pakļautā amatpersona vai pašvaldības policijas
amatpersona.
Biedrība “Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija” izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un norāda, ka priekšlikums, kas
paredz administratīvo atbildību pasažieru pārvadājumu jomā ar vieglajiem automobiļiem,
neparedz piemērot brīdinājumu.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Bāriņtiesu
likumā” un aicina noteikt, ka gadījumā, ja persona, kurai pārtrauktas vai atjaunotas bērnu
aizgādības tiesības, gada laikā pēc lēmuma pieņemšanas maina dzīvesvietu, bāriņtiesa, kura
pieņēma lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu, nekavējoties
nosūta bāriņtiesai, uz kuras darbības teritoriju ir pārcēlusies dzīvot un kuras darbības
teritorijā ir deklarēta attiecīgā persona, lietas materiālu kopijas par aizgādības tiesību
pārtraukšanu vai atjaunošanu.
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojekta “Personu datu
apstrādes likums” normu, kas reglamentē datu apstrādi zinātniskās vai vēstures pētniecības
nolūkos vai statistikas nolūkos, un aicina to papildināt, nosakot, ka likumprojektā noteiktās
datu subjekta tiesības uz minēto gadījumu neattiecas.
Privātpersona iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā”
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regulējumu, kas Patērētāju tiesību aizsardzības centram deleģē tiesības uzraudzīt Latvijas
valsts karoga atbilstību normatīvajiem aktiem.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā” un norāda, ka likumprojekta darba grupas
sēdē izskanējušie iebildumi pret preambulā ietverto faktu par Latvijas Evaņģēliski luteriskās
baznīcas darbības nepārtrauktību Latvijā ir nepamatoti.
Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā” un pauž uzskatu, ka ar likuma normu, ar
kuru tiek noteiktas baznīcas veiktās svētdarbības, valsts ierobežo Latvijas Evaņģēliski
luteriskās baznīcas praktizēto svētdarbību apjomu.
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā” saistībā ar skaidrojumu par
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas izcelšanos un tiesisko pēctecību.
Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā” un aicina noteikt, ka baznīcai un
tās struktūrām ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības.
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” un aicina precizēt, ka izplatīšanas vai
retranslācijas atļauja tiek izsniegta programmai, nevis privātpersonai.
Biedrība “Par legālu saturu” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu likumā”, lai risinātu problēmu saistībā ar nelegālās televīzijas
izplatīšanos.
Latvijas Tirgotāju asociācija aicina papildināt likumprojektu “Par svētku, atceres un
atzīmējamām dienām” ar normu, kas noteic, ka oktobra otrajā sestdienā tiek atzīmēta
Tirgotāju diena.
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi
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Latvijas Universitāšu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu
likumā” un norāda, ka piekrīt priekšlikumam ieviest augstskolu akreditācijas procesā
izmaiņas, kas nodrošinās secīgu augstskolu kvalitātes novērtēšanas sistēmas attīstību.
Privāto augstskolu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu
likumā” un aicina neatbalstīt priekšlikumu, kas paredz, ka privātpersonu dibinātās
augstskolās un koledžās programmas jāīsteno valsts valodā vai svešvalodās likumā
paredzētajos gadījumos.
Akadēmiskās informācijas centrs izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu
likumā” un norāda, ka atbalsta priekšlikumu, ka augstskolu, koledžu un studiju programmu
novērtēšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs saskaņā ar tā izstrādātu metodiku un
vadlīnijām vai cita Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļauta
kvalitātes nodrošināšanas aģentūra pēc augstskolas vai koledžas izvēles.
Biedrība “Latvijas Jauno zinātnieku apvienība” sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Augstskolu likumā” saistībā ar priekšlikumu, kas noteic, ka akadēmiskajos
amatos ievēlētajam personālam pirmajos divos gados pēc ievēlēšanas nav piemērojama
prasība prast valsts valodu augstākajā līmenī, un aicina noteikt akadēmiskajam personālam
pārejas periodu valodu prasmei visu rangu pasniedzējiem.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektiem
“Grozījumi Izglītības likumā” un “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” un aicina noteikt
minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijus maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita
noteikšanai klasē vai klašu grupā vidējās izglītības pakāpē, valsts augstskolu un privātās
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vispārējās izglītības iestādēs.
Latvijas Lielo pilsētu asociācija un Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācija izsaka viedokli
par likumprojektiem “Grozījumi Izglītības likumā” un “Grozījumi Vispārējās izglītības
likumā”, kuri paredz mācības uzsākt pirmajā klasē no sešu gadu vecuma, un norāda, ka
neatbalsta minētos grozījumus.
Biedrība “Latvijas Pedagogu dome” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Vispārējās
izglītības likumā” un norāda, ka neatbalsta jauna termina “mācību joma” ieviešanu bez šā
termina skaidrojuma.
Biedrība “Vecāku alianse” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Vispārējās izglītības
likumā” un norāda, ka neatbalsta reformas “Kompetenču pieeja mācību saturā” ieviešanu,
jo tajā ietverti vairāki riski un problēmas, kuras nav pienācīgi izvērtētas.
Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Sporta likumā” un aicina noteikt, ka Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvā
ir biedrība “Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktoru padome””.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Limbažu starpnovadu un Jēkabpils
starpnovadu arodbiedrības organizācijas aicina izdarīt grozījumus likumos, lai no 2019. gada
visiem pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksa pakāpeniski tiktu
nodrošināta no valsts budžeta.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu
likums” un aicina noteikt, ka Brīvības piemineklis un Rīgas Brāļu kapi un ar tiem saistītā
zeme ir Latvijas valsts īpašums, kas nodots Aizsardzības ministrijas valdījumā.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi
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Biedrība “Cilvēktiesību līgu starptautiskās federācijas Latvijas Cilvēktiesību komiteja”,
biedrība “Latvijas Īrnieku apvienība” un Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku
un dzīvokļu īpašnieku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres
likums”, kas paredz likvidēt beztermiņa īres līgumus, un norāda, ka neatbalsta likuma
pieņemšanu, jo tas aizstāv tikai namīpašnieku intereses.
Latvijas Īrnieku apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”
un norāda, ka likumprojektā nav noteikts taisnīgs līdzsvars starp izīrētāja un īrnieka interešu
nodrošināšanu.
Privātpersonas sniedz priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres likums” un aicina
noteikt denacionalizēto māju īrnieku statusu, kas paredzētu saglabāt beztermiņa līguma
tiesības.
Dzīvokļu īpašnieku un īrnieku biedrība “Tauta pret zemes baroniem” sniedz priekšlikumus
likumprojektam “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu
mājās izbeigšanas likums” saistībā ar izpirkuma tiesību izmantošanu.
Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Piespiedu dalītā
īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” un aicina
sakārtot tajā lietoto terminoloģiju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu zemes
lietošanai dalītā īpašuma gadījumos, kad pastāv piespiedu zemes lietošanas attiecības.
Apvienība norāda, ka šādas piespiedu zemes lietošanas attiecības pēc savas ekonomiskās
būtības pārsvarā ir zemes īre, nevis noma.
Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Dzirciema 71” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Piespiedu
dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” un
aicina noteikt, ka zemei, uz kuras atrodas māja, ir jānonāk attiecīgās pašvaldības īpašumā
un ka Valsts zemes dienesta aprēķināto izpirkumu cenu var pārsūdzēt Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” sniedz priekšlikumus likumprojektam
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“Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas
likums” un aicina noteikt: ja tiek pirkta zeme zem dzīvojamās mājas, jāpievieno mājas
īpašnieku piekrišana, ka dzīvokļu kopība neiebilst par zemes pārdošanu.
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Vietējo pašvaldību
referendumu likums” un aicina izvērtēt likumprojektu no drošības aspekta, kā arī tā
potenciālo ietekmi uz valstī plānotajām reformām, piemēram, skolu tīklu optimizācijas
reformu.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā” un aicina
negrozīt likuma normu, kas noteic, ka vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību
institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku.
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli, ka 12. Saeimas sasaukumā būtu jāpieņem likums
“Par pašvaldību aptaujām”, lai dotu iespēju pašvaldību iedzīvotājiem rīkot pašvaldību
referendumus.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsaka viedokli par likumā “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izteikto normu, kas paredz, ka valsts amatpersonas
var savienot amatu arodbiedrībā.
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par deputātu atsaukšanu”, kas paredz
nodrošināt iespēju atsaukt atsevišķus deputātus un apturēt uz laiku visu līmeņu deputātu
pilnvaras, ja deputāti pēc ievēlēšanas lauž zvērestu, nepilda dotos solījumus, veic
pretvalstisku darbību vai pret viņiem ir ierosinātas krimināllietas un deputāti ar savu
darbību turpina graut valsts pārvaldes prestižu (10 397 paraksti).
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Publisko
iepirkumu likumā” un norāda, ka neatbalsta normu, kas noteic, ka gadījumā, kad
piedāvājums konkrētam publiskam būvdarbam, publiskam piegādes vai pakalpojuma
līgumam pārsniedz 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas, pasūtītājam
piedāvājums ir jānoraida.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Nekustamā
īpašuma aģentu darbības likums” un pauž atbalstu priekšlikumam, kas nosaka nekustamo
īpašumu darījumu starpnieku darbības uzraudzības mehānismu.
Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu biedrība, Nekustamā īpašuma lietotāju
apvienība un Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu
“Nekustamā īpašuma aģentu darbības likums” un norāda, ka tas nav sasniedzis noteikto
mērķi par nekustamā īpašuma aģentu ar likumu reglamentētu profesionālo kvalifikāciju.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Oficiālās
elektroniskās adreses likumā” un aicina noteikt, ka iestādei ir pieejama informācija par
personas elektroniskās adreses konta aktivizēšanu un deaktivizēšanu, lai varētu izpildīt
pienākumu korespondenci privātpersonai sūtīt uz deklarēto dzīvesvietas adresi, ja persona ir
deaktivizējusi savu elektroniskās adreses kontu.
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Maksāt tikai par patērēto elektroenerģiju”,
kas paredz atcelt elektroenerģijas obligātā iepirkumu komponenti un pārskatīt AS “Sadales
tīkls” tarifus par elektroenerģijas pārvades un pieslēguma nodrošināšanas pakalpojumiem
(11 641 paraksts).
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Darba likumā” un norāda, ka jāpilnveido tā anotācija, jo trūkst informācijas,
kādu ietekmi likumprojekts atstātu uz tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir spēkā esoši
uzņēmumu koplīgumi, kuros ir regulēts jautājums par virsstundu apmaksu.

5

Ārvalsts investoru padome Latvijā sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Darba
likumā” un aicina noteikt, ka piemaksa par virsstundu darbu jāsamazina visās nozarēs
neatkarīgi no tā, vai ir noslēgta ģenerālvienošanās.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par valsts
pensijām”” un aicina noteikt, ka norma, kas paredz pabalstu mirušu pensionāru atraitņiem,
tiek noteikta ar atpakaļejošu datumu.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par izdienas pensijām Iekšlietu
ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” un aicina noteikt, ka
izdienas pensiju apmērs ir pārskatāms pēc tam, kad laika gaitā mainās amatalga un
piemaksa par speciālo dienesta pakāpi, nosakot regulāru izdienas pensiju indeksāciju.
Privātpersona izsaka viedokli par likuma “Par valsts pensijām” normu, kas paredz, ka
apdrošināšanas stāžā tiek ieskaitīts mācību laiks augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās
mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas.
II. Viedokļi
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Par Saeimas darbu
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Sabiedrības iniciatīvu platforma “ManaBalss.lv” izsaka viedokli par kolektīvo iesniegumu
izskatīšanu Saeimā un norāda uz nepilnībām Saeimas kārtības rullī.
Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu biedrība, Nekustamā īpašuma lietotāju
apvienība, Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un vairākas privātpersonas izsaka
viedokli par saņemtajām atbildēm uz iesniegumiem.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Nodibinājums “IT Izglītības fonds” pauž atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijas
izstrādātajai izglītības reformai.
Latvijas Astmas un alerģijas biedrība izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība” un aicina pārskatīt zāļu kompensāciju elpceļu slimībām.
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli par grozījumiem Ministru kabineta
noteikumos Nr. 134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas
sistēmu” saistībā ar tiesībām veselības inspekcijai apstrādāt visus datus par pacientiem un
aicina izstrādāt nepieciešamo regulējumu pacientu sensitīvo datu apstrādei.
Aptieku biedrība izsaka viedokli par ilgstošām problēmām e-veselības sistēmā un aicina
atslēgt e-receptes sadaļu līdz sistēmas sakārtošanai, kā arī noteikt pārejas periodu papīra
recepšu izrakstīšanai valsts kompensējamām zālēm līdz 2019. gada 1. janvārim.
Politiskā partija “Latvijai un Ventspilij” izsaka viedokli par Ministru kabineta 2018. gada
15. janvāra rīkojumu Nr.17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam
no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim” saistībā ar finansējuma
piešķiršanu pedagogiem.
Sabiedrības svarīgo procesu veicināšanas biedrība “Latvija 1918” izsaka viedokli par Valkas
novada pašvaldības darbu.
Par situāciju valstī
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Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrība izsaka viedokli par diabēta slimnieku ārstēšanu
Latvijā un norāda, ka nepieciešams papildu finansējums diabēta slimnieku un ģimenes ārstu
apmācībām, kā arī jānodrošina bērnu diabēta aprūpes māsu pieejamība reģionos.
Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” izsaka viedokli par valsts sniegto aprūpes

6

pakalpojumu kvalitāti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un norāda, ka tie ir
mūsdienu prasībām neatbilstoši, novecojuši, degradējoši un pazemojoši un pieprasa realizēt
pakāpenisku aprūpes iestāžu reorganizāciju, izveidojot augstas kvalitātes sabiedrībā balstītu
pakalpojumu.
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, biedrība European Anti-Poverty
Network-Latvia un biedrība EAPN-Latvia aicina ratificēt Stambulas konvenciju.
Amerikas latviešu apvienība informē par izglītības nozares darba grupā apspriestajām
nākotnes prioritātēm Amerikas latviešu skolās un aicina par diasporu atbildīgās Latvijas
institūcijas turpināt darbu pie mūsdienīga nacionālā satura sagatavošanas.
Arodbiedrība “Latvijas izglītības vadītāju asociācija” norāda, ka atbalsta valsts aizsardzības
mācības satura integrāciju 10. un 11. klasē paredzētajā izglītības saturā.
Advokātu atbalsta biedrība izsaka viedokli par Latvijas advokatūras attīstību un norāda uz
atklāta un argumentēta dialoga trūkumu starp advokatūru un valsts institūcijām.
Citi viedokļi
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Jaunā konservatīvā partija izsaka viedokli par 1991. gada barikāžu aizstāvju piemiņas un
atceres jautājumiem un aicina atjaunot 1991. gada janvāra dalībnieku piemiņas zīmi.
Politrepresēto brīvības cīnītāju apvienība izsaka viedokli par krieviski runājošo iedzīvotāju
integrācijas problēmām Latvijā.
Latvijas Studentu apvienība izsaka viedokli, ka nepieciešams atbalsta mehānisms jaunajiem
vecākiem, kuri studē, lai celtu izglītības līmeni un uzlabotu dzimstību.
AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” izsaka viedokli par situāciju, kad dzīvojamās mājas
iepriekšējais pārvaldnieks ir piesavinājies dzīvokļu īpašnieku naudas līdzekļus par
komunālajiem maksājumiem un nenodod dzīvojamo māju dokumentāciju.
Privātpersona izsaka viedokli par apvienības “Mozaīka” un citu starptautisku organizāciju
pētījumiem par cilvēktiesībām Eiropā.
Privātpersona izsaka viedokli par Eiropas kopējo lauksaimniecības politiku un norāda uz tās
neefektivitāti, lielajām izmaksām un negatīvo ietekmi uz vidi.
Privātpersona izsaka viedokli, ka ārstiem būtu jāļauj nodarboties ar jaunradi, lai viņi varētu
ārstēt retākas slimības bez riska, ka tiks anulēta viņu licence.
Privātpersona izsaka viedokli par piekļuves iespējām ūdenskrātuvei citiem iedzīvotājiem,
kas nav piegulošās zemes īpašnieki.
Privātpersona izsaka viedokli par dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Staburags”
vadības lēmumu, kas pieņemts bez mājas iedzīvotāju sapulces par koku zaru apgriešanu.
Privātpersonas izsaka viedokli par Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas
prasību piemērošanu fotoattēliem, pensijas apmēru, dzīves apstākļiem, konfliktu ģimenē,
darba devēja rīcību, nepieciešamību ieklāt asfalta segumu ceļa posmā Silajāņi―Riebiņi, ceļu
satiksmes negadījumu, politisko situāciju valstī, “Bankas Baltija” likvidāciju un valsts
tiesībsargājošo iestāžu darbu.
III. Sūdzības
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

15

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sūdzas par izglītības un zinātnes
ministra darbu un norāda, ka ministrs nav apmeklējis arodbiedrības padomes sēdi, līdz ar to
netiek ievērota savstarpējā sadarbības vienošanās.
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Biedrība “Patvērums “Droša māja”” sūdzas par Sabiedrības integrācijas fonda darbu saistībā
ar noslēgto iepirkuma līgumu, saskaņā ar kuru biedrība apņēmās 18 mēnešus nodrošināt
sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus patvēruma meklētājiem un personām ar
bēgļu vai alternatīvo statusu, un norāda, ka līgums ticis izbeigts, par pamatojumu minot
biedrības sniegto pakalpojumu zemo kvalitāti.
SIA “Stiga RM” sūdzas par Valsts robežsardzes amatpersonu darbu, kuras ārpus robežsardzes
kompetences piemērojušas administratīvos sodus uzņēmuma darbiniekiem.
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta darbu saistībā ar nodokļu parāda
aprēķinu.
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes darbu, kas, neraugoties uz vairākkārtējiem
iesniegumiem, nerisina problēmu, kura saistīta ar gājēju ceļu labiekārtošanu dzīvojamās
mājas apkārtnē.
Privātpersona sūdzas par Salacgrīvas novada domes rīcību un norāda, ka netiek ievēroti
Ministru kabineta noteikumi Nr.228 “Dabas parka “Salacas ieleja” individuālie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi” un tiek rīkoti pasākumi teritorijā, kurā ir liegums braukt ar
automašīnām.
Privātpersona sūdzas par Liepājas pašvaldības administrācijas izpilddirektora sniegto atbildi
uz iesniegumu.
Privātpersona sūdzas par VAS “Latvijas Pasts” darbu un norāda, ka iesniedzējas vēstule nav
nosūtīta adresātam.
Privātpersona sūdzas par Rēzeknes probācijas dienesta darbu saistībā ar dienesta pieņemto
lēmumu nodot tiesai materiālus par probācijas uzraudzības aizstāšanu ar soda atlikušās
daļas izciešanu cietumā.
Privātpersona sūdzas par Olaines cietuma darbinieku darbu.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu
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Privātpersona sūdzas par Rīgas tiesas apgabala prokuratūras darbu un norāda, ka netiek
veikta izmeklēšana krimināllietā.
Privātpersona sūdzas par Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurores darbu
saistībā ar normatīvo aktu piemērošanu.
Privātpersona sūdzas par Rēzeknes apgabaltiesas darbu un norāda, ka iesniedzējs, viņaprāt,
nelikumīgi ir apcietināts.

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