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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

99 

Ārlietu jautājumi  
 

1 

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Diasporas likums” un 
norāda, ka tajā dotā diasporas definīcija ierobežo pašvaldības iespējas patstāvīgi noteikt 
personas atbilstību diasporas locekļa statusam. 
 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

13 

Latvijas Tiesnešu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” un norāda, ka tiesnešu atlīdzības 
sistēma nedrīkst būt pielīdzināta citiem valsts varas atzariem raksturīgiem atlīdzības 
noteikšanas principiem. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” un aicina saglabāt 
pašreizējos pašvaldību domju deputātu atlīdzības noteikšanas principus. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” un aicina palielināt 
maksimālo algu apmēru vidēja un augsta līmeņa speciālistiem un vadītājiem. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija 
sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” un 
aicina noteikt, ka Valsts ieņēmumu dienesta izdota administratīva akta apstrīdēšana aptur 
šā administratīvā akta darbību, bet, ja iestāde šo administratīvo aktu neatceļ, tad tā 
darbība tiek atjaunota. 
  
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par nodokļiem un nodevām”” un aicina noteikt, ka kredītiestādei, pamatojoties uz Valsts 
ieņēmumu dienesta pieprasījumu, ir pienākums sniegt tās rīcībā esošo informāciju par 
privātpersonas veiktajiem maksājumiem ārvalstu komersantiem, neietverot maksātāju 
identificējošus datus. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par nodokļiem un nodevām”” un aicina precizēt, kad īsti kredītiestādēm jāsniedz Valsts 
ieņēmumu dienestam informācija par fiziskās personas bankas konta apgrozījumu. 
 
Kredītu informācijas birojs sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Kredītiestāžu 
likumā” un aicina noteikt, ka kredītiestādēm un kredītiestāžu meitas sabiedrībām, kuras 
sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, ir tiesības normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā apmainīties ar ziņām par klientu un viņu galvinieku parādsaistībām. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” un aicina nenoteikt, ka persona daļu no ieturētā 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa var novirzīt pašas izraudzītai sabiedriskā labuma 
organizācijai. 
 
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas likumā” un aicina noteikt, ka apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu 
apdrošinātāju birojam nav jāatlīdzina valstij un pašvaldībām līdzekļi, kas izmaksāti ceļu 
satiksmes negadījumos cietušajām personām kā sociālie pabalsti.  
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Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas izplatīšanas likums” un aicina noteikt, ka apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam ir pienākums 20 dienu laikā sniegt atbildi uz 
klienta sūdzību. 
 
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā” un aicina noteikt, ka Latvijas 
Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir maksātnespējas procesa subjekts, kam ir tiesības 
uz kreditora prasījumu apmierināšanu pēc maksātnespējas procesa izdevumu segšanas.  
 
Juridiskie jautājumi  
 

4 

Latvijas Ārvalstu investoru padome izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Zemesgrāmatu likumā” un norāda, ka ir rūpīgi jāapsver priekšlikums noteikt, ka 
nostiprinājuma veikšanai zemesgrāmatā nav nepieciešams notāra vai bāriņtiesas 
apliecinājums, ja nekustamā īpašuma īpašnieks un persona, kuras labā taisāms 
nostiprinājums, vienlaikus iesniedz un paraksta nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu 
nodaļā. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Zemesgrāmatu likumā” un aicina noteikt, ka zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis atsakās 
nostiprināt zemesgrāmatā tiesības, ja nekustamā īpašuma atsavināšanas darījums ietver 
neatļautu darbību, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Notariāta 
likumā” un aicina noteikt, ka kopējā atlīdzība notāram par tiesību nodrošinājumu 
nostiprināšanu zemesgrāmatās gadījumos, kad nostiprinājumu pamato privāttiesisks līgums, 
nedrīkst pārsniegt 10 procentus no valstī noteiktās minimālās mēneša algas, izņemot 
gadījumus, kad notārs tiek izsaukts veikt pienākumus ārpus prakses telpām. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Bāriņtiesu 
likumā” un aicina noteikt, ka gadījumā, ja lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai 
atjaunošanu izskatīšanas gaitā mainās personas deklarētā dzīvesvieta, lēmumu par 
aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu pieņem tā bāriņtiesa, kura lietu ir uzsākusi. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

4 

Pasaules Brīvo latviešu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Latvijas 
evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā” un norāda, ka nav pamatoti atzīt par tradicionālo 
baznīcu tikai Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu. 
 
Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā” un aicina noteikt, ka Latvijas evaņģēliski 
luteriskajai Baznīcai ir tiesības paredzēt juridiskās personas statusu tai piederīgai draudzei, 
iecirknim, diecēzei, nodaļai vai citai institūcijai. 
 
Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Reliģisko organizāciju likumā” un aicina noteikt, ka reliģiskās organizācijas ir arī draudžu, 
reliģisko savienību un diecēžu nodaļas vai citas to pārvaldes institūcijas, kas izveidotas 
atbilstoši reliģiskās organizācijas statūtiem. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

13 

Latvijas Neatkarīgā izglītības un zinātnes apvienība izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi likumā “Par Rīgas Ekonomikas augstskolu”” un norāda, ka neatbalsta minēto 
likumprojektu, jo tas izjauc vienoto Augstskolu likuma regulēto izglītības sistēmu. 
 
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija izsaka viedokli par likumprojektiem 
“Grozījumi likumā “Par Rīgas Ekonomikas augstskolu”” un “Rīgas Juridiskās augstskolas 
likums” un norāda, ka neatbalsta tāda izņēmuma noteikšanu, ka minētajās augstskolās gala 
pārbaudījumus var kārtot angļu valodā.  
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Augstākās izglītības kvalitātes centrs un Latvijas Neatkarīgā izglītības un zinātnes apvienība 
izsaka viedokli par likumprojektiem “Rīgas Juridiskās augstskolas likums” un “Grozījumi 
likumā “Par Rīgas Ekonomisko augstskolu”” un norāda, ka neatbalsta tāda izņēmuma 
noteikšanu, ka minētajās augstskolās personālam nav piemērojamas normatīvo aktu prasības 
par valsts valodas zināšanu līmeni. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Izglītības 
likumā” un aicina nenoteikt, ka pašvaldība slēdz līgumu ar privātās izglītības iestādi par 
finansējuma piešķiršanu tai, ja šajā iestādē bērni apgūst vispārējo pamatizglītību. 
 
Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca sniedz priekšlikumus likumprojektam “Rīgas Svētā 
Pētera baznīcas likums” un aicina noteikt, ka Svētā Pētera baznīcas ēkas īpašumtiesības 
pieder Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Vācu Svētā Pētera draudzei. 
 
Latvijas Radošo savienību padome izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Radošo 
personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā” un norāda, ka neatbalsta 
normu, kas paredz, ka lēmuma pieņemšanu par radošas personas statusa piešķiršanu 
Kultūras ministrija var deleģēt profesionālai radošajai organizācijai, kurā apvienojušies 
vismaz 50 biedri. 
 
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Kultūras 
centru likums” un aicina noteikt, ka kultūras centru reorganizēšana vai likvidēšana ir 
jāsaskaņo ar Latvijas Kultūras centru padomi. 
 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  

 
4 

Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu biedrība NĪMA izsaka viedokli par 
likumprojekta “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 
novēršanas likumā” izskatīšanas gaitu un norāda, ka likumprojekta tapšanas laikā 
konsultācijas ar iesniedzēju nav notikušas. 
 
Latvijas Mednieku savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Ieroču aprites likums” un 
aicina paredzēt, no cik gadu vecuma personai var tikt izsniegta atļauja vecāku vai aizbildņa 
uzraudzībā piedalīties medībās un izmantot medībām paredzētu ieroci. 
 
Latvijas Peintbola federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Ieroču aprites likums” 
un aicina noteikt, ka likums netiek piemērots attiecībā uz peintbola ieročiem.  
 
SIA “GUNSnLASERS” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Ieroču aprites likums” un aicina 
precizēt, ka peintbola ierocis var šaut ar gumijas, silikona vai želatīna bumbām. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

19 

Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” un aicina izvērtēt nepieciešamību sniegt attiecīgu 
atbalstu darbspējīgām personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas. 
 
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un aicina risināt 
jautājumu par faktisko kopdzīvi un kopīgu saimniecību bez laulības. 
 
Latvijas Denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija un 
privātpersonas sniedz priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres likums” un aicina 
saglabāt denacionalizēto īpašumu īrniekiem tiesības uz beztermiņa īres līgumiem. 
 
Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina atbalstīt likumprojekta “Trauksmes 
celšanas likums” virzību. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Trauksmes celšanas likums” un aicina 
noteikt, ka trauksmes cēlājs ir jebkura fiziskā persona, kas sniedz informāciju par iespējamu 
sabiedrības intereses apdraudošu pārkāpumu, ja vien pati persona šo informāciju uzskata 
par patiesu. 
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

36 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija un Latvijas Alus darītāju savienība izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi Iepakojuma likumā” un aicina nepieņemt sasteigtu lēmumu par 
depozīta sistēmas ieviešanu, bet gan rast atbildes uz jautājumiem par depozīta sistēmas 
ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanas izmaksām. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija izsaka 
viedokli par likumprojektu “Grozījumi Iepakojuma likumā” un aicina nevirzīt to otrajam 
lasījumam. 
 
Bezalkoholisko dzērienu ražotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Iepakojuma likumā” un aicina likumprojektā nelietot terminu “depozīta iepakojuma 
pieņēmēji”. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Būvniecības likumā” un aicina paredzēt, ka būvniecības informācijas sistēmas 
datu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets. 
 
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Būvniecības likumā” un aicina noteikt, ka informācija par pašvaldības izsniegtajām 
būvatļaujām tiek ievietota pašvaldības mājaslapā. 
 
AS “Augstsprieguma tīkls” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Elektroenerģijas 
tirgus likumā” un aicina noteikt, ka pārvaldes sistēmas operatora izmaksas par garantētās 
jaudas maksājumiem ražotājam tiek segtas no pārvaldes sistēmai pieslēgto dalībnieku 
speciālo papildu maksas komponenšu iemaksām. 
 
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā” un aicina to neizskatīt tālāk. 
 
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” un norāda uz nepieciešamību poligona gāzi 
nošķirt no pārējiem biogāzes veidiem un piemērot tai citu regulējumu. 
 
Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Transporta 
enerģijas likums” un aicina izstrādāt rīcības plānu ar mērķi palielināt atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu autotransportā. 
 
Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu biedrība NĪMA izsaka viedokli par 
likumprojektu “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums” un aicina apturēt 
tā tālāko virzību.  
 
Latvijas Apdrošinātāju savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Nekustamā īpašuma 
darījumu starpnieku darbības likums” un aicina noteikt, ka pirms līguma noslēgšanas 
nekustamā īpašuma darījumu starpnieks informē klientu par savas profesionālās darbības 
civiltiesiskās apdrošināšanas atbildības limitu gadā. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un aicina noteikt, ka pienākums kredīta devējam 
pieprasīt no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu 
par patērētāja ienākumiem netiek attiecināts uz gadījumiem, kad patērētājs iegādājas 
preci, slēdzot pirkuma līgumu ar nomaksu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Reklāmas asociācija, Latvijas 
Žurnālistu savienība un Latvijas Lombardu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un aicina neatbalstīt normas, kas paredz 
ierobežot aizdevumu reklamēšanu. 
 
Latvijas Senioru kopienu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Patērētāju 
tiesību aizsardzības likumā” un aicina neatbalstīt normas, kas ierobežo pensionāru tiesības 
saņemt aizdevumu no nebanku aizdevējiem. 

 



 

 6 

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un aicina to nevirzīt izskatīšanai trešajā 
lasījumā. 
 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Alkoholisko dzērienu aprites likumā” un aicina noteikt, ka gadījumā, ja mazumtirgotājs tirgo 
alkoholiskos dzērienus tīmekļvietnē, tai jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā kā 
mazumtirgotāja struktūrvienībai. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 
5 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Ārvalstu investoru padome Latvijā izsaka 
viedokli par likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” un aicina atbalstīt priekšlikumu, kas 
paredz 50 procentu piemaksu par darbinieka pirmajām divām nostrādātajām virsstundām. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Darba 
likumā” un aicina neaizliegt darba devējam prasīt no potenciālā darbinieka svešvalodu 
zināšanas. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Darba likumā” un aicina nenoteikt pienākumu darba sludinājumos norādīt darba 
samaksu.  
 
Sociālo darbinieku biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” un atbalsta priekšlikumu, ka sociālo darbinieku 
ētikas kodeksu apstiprina Sociālo darbinieku biedrība.  

 

  
II. Viedokļi  
 

51 

Par Saeimas darbu  
 

14 

Privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildēm. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 14 
 
Latvijas Īrnieku apvienība izsaka viedokli par bijušo Latvijas valsts prezidentu lēmumiem par 
kompensāciju mehānisma ieviešanu attiecībā uz denacionalizēto māju īrniekiem. 
 
Latvijas Futbola federācija izsaka viedokli, ka Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta 
noteikumos Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas” būtu jāparedz finansējums arī futbola vārtsargu trenera piesaistīšanai. 
 
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija un Latvijas Rakstnieku savienība izsaka viedokli par 
Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.468 “Noteikumi par valsts 
pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 
pamatizglītības programmu paraugiem” un norāda, ka skolās jāsaglabā pašreizējais latviešu 
valodas un literatūras mācību stundu skaits. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par zāļu verifikācijas sistēmas 
ieviešanu Latvijā un aicina Veselības ministriju mēneša laikā izstrādāt grozījumus Ministru 
kabineta noteikumos, lai aizsargātu pacientus no viltotām zālēm. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par vēlamo jaunā Ministru kabineta sastāvu un uzdevumiem, 
kā arī par Valsts prezidenta darbu. 
 
Biedrība “Mans mājoklis – mans cietoksnis” izsaka viedokli par Liepājas pilsētas domes darbu 
un norāda, ka domes priekšsēdētājs izdevis administratīvo aktu, neievērojot Administratīvā 
procesa likuma normas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Nīcas novada domes darbu un pauž uzskatu, ka pašvaldība, 
iespējams, ir pieļāvusi normatīvo aktu pārkāpumus saistībā ar daudzdzīvokļu nama 
renovācijas darbu veikšanai izsludinātu konkursu. 
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Par situāciju valstī 14 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par valsts veselības aprūpes 
pakalpojumu tarifiem, norādot, ka vairāku pakalpojumu maksa nesedz pat attiecīgā 
pakalpojuma tiešās izmaksas. 
 
Latvijas Patologu asociācija izsaka viedokli, ka būtu jāpalielina finansējums analīžu 
veikšanai pacientiem, kuriem ir plaušu vēzis.  
 
Latvijas sieviešu-volontieru biedrība “VITA” izsaka viedokli par vēža audu izmeklēšanas un 
vēža mutāciju noteikšanas nozīmi onkoloģijas pacientu diagnostikā. 
 
Latvijas Vēlētāju biedrība izsaka viedokli, ka pirmsvēlēšanu laikā jānodrošina pārskatāmāka 
pirmsvēlēšanu aģitācijas tēriņu kontrole. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka konfiscētās kontrabandas preces valstij būtu jālaiž 
apgrozībā, nevis jāiznīcina. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par personām piemērojamo sodu apmēru, norādot, ka tie ir 
pārāk smagi. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka cilvēki ar maziem ienākumiem jāatbrīvo no 
parādsaistībām.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka ikviens var tiešsaistē deklarēties citas personas 
dzīvesvietā, īpašniekam par to nezinot.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par invaliditātes pabalsta saņēmēju ierobežotajām iespējām 
apmeklēt kultūras pasākumus. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par nesamērīgi augstajiem elektroenerģijas tarifiem, par 
minimālās algas, pabalstu un pensiju apmēru un par to, ka būtu jāsamazina vairākas valsts 
nodevas. 

 

 
Citi viedokļi 
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Latvijas Psihiatru asociācija izsaka viedokli par psihiskās veselības nozīmi. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka būtu nepieciešams atjaunot svētku dienu par godu 
pirmajam Latvijas Valsts prezidentam Jānim Čakstem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par 13.Saeimas vēlēšanām un latgaliešu valodu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par jēdzienu “tauta” un “nācija” atšķirībām, kā arī par 
latviešu tautas vērtību saglabāšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka 15 gadu laikā piespiedu zemes nomas maksas kopējā 
summa jau ir pārsniegusi zemes vērtību. 

 

  
III. Sūdzības 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 4 
 
SIA “ERP Latvia” sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta darbu un norāda, ka tas nav ievērojis 
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma normas par samazinātās nodokļa likmes piemērošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Labklājības ministrijas darbu saistībā ar to, ka nav sniegta atbilde 
uz iesniegumu. 
 
Privātpersona sūdzas par ieslodzījuma vietas administrācijas darbu un norāda, ka tai netiek 
izmaksāts invaliditātes pabalsts. 
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Privātpersona sūdzas par tieslietu ministra sniegtajām atbildēm uz iesniegumiem. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 5 
 
Privātpersona sūdzas par Ģenerālprokuratūras darbu, norādot, ka netiek sniegtas atbildes uz 
iesniegumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Valmieras rajona tiesas darbu, norādot, ka tiesa tai liegusi 
pārsūdzēt Vidzemes apgabaltiesas pieņemto lēmumu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesu darbu saistībā ar ilgo tiesas procesu. 
 

 

Citas sūdzības 
 
Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija sūdzas par SIA “Hiponia” darbu un 
norāda uz, iespējams, nelikumīgām darbībām. 
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Privātpersonas sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un AS “Rīgas Siltums” darbu 
saistībā ar to, ka nav pieslēgta apkure. 
 
Privātpersona sūdzas par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotāja darbu saistībā ar 
izsniegtajiem rēķiniem. 
 
Privātpersona sūdzas par kaimiņiem sociālajā dzīvojamajā mājā. 
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V. Dažādi iesniegumi 
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