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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 280 
    individuālie  
    no vairākām privātpersonām      

268 
 6 

    kolektīvie              3 
    anonīmie 3 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 56 
Viedokļi 60 
Sūdzības 35 
Informācijas pieprasījumi 15 
Dažādi iesniegumi 114 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 21 
Pa pastu 160 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 84 
No portāla www.latvija.lv 7 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 43 
Saeimas Prezidijs 4 
Deputāti 690 
Frakcijas 76 
Komisijas 104 
Struktūrvienības 30 
  
Valoda  
Latviešu valoda 272 
Svešvalodas 8 
  
Sagatavotas atbildes 77 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  1 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

56 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

14 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina likumprojektā “Par valsts 
budžetu 2019. gadam” paredzēt, ka pedagogu mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par 
Ministru kabinetā apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto 
mēnešalgu attiecīgajā laikaposmā. 
 
Latvijas Universitāšu asociācija izsaka viedokli par likumu “Par valsts budžetu 2019. gadam” 
un norāda, ka, pieņemot budžetu, nav ņemtas vērā Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības 
likuma normas, kas paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu studiju programmām valsts 
dibinātās augstskolās. 
 
SIA “Bayer” izsaka viedokli par nepietiekamo finansējumu insulta novēršanai sirds 
priekškambaru mirdzēšanas pacientiem un aicina steidzami rast līdzekļus vismaz 2,75 miljonu 
eiro apmērā tiešo antikoagulantu apmaksai. 
 
Biedrība “Zemes reformas komiteja” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Pievienotās vērtības nodokļa likumā” un aicina noteikt, ka ar nodokli neapliek zemes 
piespiedu nomas maksājumus dalīto īpašumu gadījumos, ja uz zemes atrodas dzīvojamā māja 
vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija aicina neattiecināt likumprojekta “Grozījums likumā “Par 
nodokļiem un nodevām”” normas uz kredītiestādēm, jo tas nav saskaņots ar Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu. 
 
Biedrība “Tautas labklājībai.lv” izsaka viedokli par likumiem “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” un “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu 
nodokļa likums” un aicina atcelt nekustamā īpašuma nodokli, kā arī transportlīdzekļa 
ekspluatācijas nodokli. 
 
Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija aicina atbalstīt izmaiņas Apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā, kas nosaka kārtību par informācijas sniegšanu par 
pēdējā kalendārajā gadā brokeru parakstītu prēmiju apmēru. 
 
Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā” un norāda, ka tā virzība un 
apstiprināšana Saeimā, ņemot vērā paralēli virzīto likumprojektu, būtu nelietderīga 
normatīvo aktu izstrāde, saskaņošanā un apstiprināšanā iesaistīto institūciju resursu 
izmantošana. 
 
SIA “E Project” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par grāmatvedību”” 
un aicina izskatīt iespēju noteikt garāku periodu grozījumu ieviešanai praksē divu vai trīs gadu 
garumā. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  4 
 

Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” un aicina noteikt, ka viens no likuma mērķiem 
būtu arī latviešu zīmju valodas kopšana. 
 
Publiskās atmiņas centrs izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par bijušās 
Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta 
ar VDK konstatēšanu”” un aicina paredzēt plašāku dokumentu apjoma publicēšanu. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par likumprojektiem “Grozījumi Publisku izklaides 
un svētku pasākumu drošības likumā” un “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” saistībā ar 
naudas soda piemērošanu par pirmās medicīniskās palīdzības un neatliekamās palīdzības 
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nenodrošināšanu un sankcijām, ja sapulcē, gājienā, piketā piedalās vairāk dalībnieku, nekā 
plānots, norādot, ka jauni ierobežojumi publisku izklaides un svētku pasākumu, sapulču, 
gājienu un piketu organizēšana ietekmēs biedrošanās un pulcēšanās brīvības, kā arī kopumā 
pilsonisko aktivitāti. 
 
Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Reliģisko organizāciju likumā” un aicina noraidīt priekšlikumu, kas paredz tikai trīs 
tradicionālo reliģisko organizāciju veidus. 
 
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  1 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par pieminekļu cīnītājiem pret nacismu 
aizsardzību”, kas paredz izstrādāt likumu par pieminekļu nacisma apkarotājiem saglabāšanu 
(20 926 paraksti). 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

12 

Biedrība “Latvijas Īrnieku Apvienība” izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres 
likums” saistībā ar kompensāciju piešķiršanu visiem denacionalizēto namu īrniekiem un aicina 
papildināt likumprojektu, nosakot, ka beztermiņa īres līgumi paliek spēkā līdz brīdim, kad 
izmaksāta pilna kompensācija atbilstoši pārejas noteikumiem. 
 
Latvijas Cilvēktiesību komiteja sniedz priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres 
likums” saistībā ar piespiedu īres līgumu un īres līguma termiņiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres 
likums” saistībā ar īrnieka tiesībām izmitināt ģimenes locekļus un citas personas un 
pašvaldības tiesībām noteikt īres maksas apmēru pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 
dzīvojamās telpās. 
 
Latvijas Sociālo reformu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres 
likums” un uzskata, ka ar likumprojektu tiek lobētas nekustamā īpašuma biznesa intereses, 
tāpēc aicina to nevirzīt turpmākai izskatīšanai Saeimā.  
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija atbalsta likumprojektu 
“Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā”, norādot, ka tas mazinās administratīvo slogu 
piekrišanas iegūšanā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai dzīvojamās mājās, tādējādi palīdzot 
Latvijai sasniegt Nacionālās attīstības plānā 2014. - 2020. gadam ietvertos mērķus un Nākamās 
paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcijas 2013. - 2020. gadam 
ietvertos uzdevumus. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija atbalsta likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma 
privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” un aicina saglabāt normu, kas paredz 
īpašus risinājumus dalītā īpašuma izbeigšanas veicināšanai ar AS “Attīstības finanšu institūcija 
Altum” atbalstu. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās 
daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, paredzot speciālu dalītā īpašuma izbeigšanas 
kārtību, ja zemes īpašnieks ir fiziska persona vai viņa mantinieks, kas zemi atguva, atjaunojot 
īpašuma tiesības. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

20 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Dzelzceļa 
likumā” normai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemi. 
 
Liepājas kinoloģiskā biedrība “Dzīvnieku aizsardzības grupa” neatbalsta priekšlikumu 
likumprojektam “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” saistībā ar termiņa pagarināšanu 
dzīvnieku uzturēšanai patversmē no 14 līdz 30 dienām. 
 
Latvijas Veterinārārstu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Veterinārmedicīnas likumā”, aicinot papildināt to ar normu, kas nosaka pienākumu 
veterinārārstam ziņot par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem un aicina paredzēt iespēju 
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atsavināt dzīvnieku pirms trīs mēnešu vecuma sasniegšanas bez apzīmēšanas un reģistrācijas 
Lauksaimniecības datu centrā. 
 
AS “4finance” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības 
likumā”, norādot, ka likumprojektā piedāvātais kredītu procentu likmes ierobežojuma apmērs 
ir nesamērīgs un neatbilstošs Latvijas ekonomiskajai situācijai un ka Latvijā ir spēkā viens no 
stingrākajiem nozares regulējumiem Eiropas valstīs. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Zvejniecības 
likumā” saistībā ar Valsts policijas, pašvaldības policija, pašvaldības vides kontroles 
amatpersonas vai pašvaldības vides inspekcijas kompetenci sodu piemērošanā zivju resursu 
aizsardzības un izmantošanas jomā. 
 
AS “Latvijas Gāze” izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Enerģētikas likumā” normu 
par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai deleģētajām tiesībām apstiprināt jaunu 
regulējumu - dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumus dabasgāzes sadales 
sistēmas operatoriem un aicina vērtēt, vai komisijas kompetences paplašināšana ir pieļaujama 
ar likuma grozījumiem. 
 
AS “GASO” iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Enerģētikas likumā” normu, kas paredz 
sadales sistēmas operatoram katru gadu iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijai desmit gadu attīstības plānu. 
 
Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Autopārvadājuma likumā”, norādot, ka nav iekļauts nodrošinājums pašnodarbinātām 
personām nodarboties ar pasažieru pārvadājumiem. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija un SIA “Baltic Taxi” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Autopārvadājumu likumā” un norāda, ka likumprojekta pašreizējā redakcija radīs 
situāciju, kurā taksometru pakalpojumu sniegšanai pie starptautiskas nozīmes transporta 
infrastruktūras objektiem var kvalificēties tikai viens pārvadātājs. 
 
SIA “Baltic Taxi” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Autopārvadājumu likumā”, 
aicinot iekļaut nosacījumu, ka objekta publiski pieejamā teritorijā ar ierobežotu piekļuvi 
taksometra pakalpojumus var sniegt pārvadātājs vai vienotas reģistrētas preču zīmes 
pārvadātāji kopīgi. 
 
Latvijas Taksometru arodbiedrība aicina neatbalstīt likumprojektu “Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā” un norāda, ka, veicot grozījumus minētajā likumprojektā, ir 
vienlaikus jāveic grozījumi arī citos normatīvos aktos, kā arī jāizstrādā faktiskajai situācijai 
atbilstošs taksometru nozares uzņēmējdarbības modelis. 
 
Biedrība “Taksometru pārvadājumu nozares darba devēju organizācija” sniedz priekšlikumus 
likumprojekta “Grozījumi Autopārvadājumu likumā” normām par pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūras 
objektu publiskiem mērķiem paredzētajās teritorijās un pārvadātāja, autovadītāja un 
tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja pienākumiem un atbildību, kā arī 
aicina risināt jautājumu par taksometru vadītāju piemaksu. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Būvniecības 
likumā” par iestādes kompetences noteikšanu, soda apmēru un pārkāpuma sasaisti ar 
būvdarbu raksturu, nevis ar būvniecības dokumentācijas veidu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienībā sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Būvniecības 
likumā” un aicina noteikt, ja būvdarbi tiek veikti bez būvniecības ieceres dokumentiem, tad 
fiziskām personām tiek piemērots naudas sodu no 28 līdz 40 naudas vienībām, bet juridiskajām 
personām no 100 līdz 4000. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija izsaka viedokli par Pasta likuma normu, kas nosaka, ka pēc 
2019. gada 31. decembra universālā pasta pakalpojuma sniedzējs VAS “Latvijas Pasts” 
nesaņems zaudējumu kompensāciju par drukātās preses abonementu piegādi lauku teritorijās 
un norāda, ka tādējādi paaugstināsies preses izdevumu abonēšanas cenas, kas var novest pie 
daudzu izdevumu slēgšanas un informācijas daudzveidības samazināšanās.  
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Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 3 
 
Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” aicina izdarīt grozījumus “Darba likumā”, 
nosakot elastīgu darba laiku vecākiem, kuru bērniem ir invaliditāte, lai stimulētu tos 
atgriezties darba tirgū. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumu pieņemt regulējumu, kas dotu iespēju Otrā pasaules kara 
dalībniekiem, kas cīnījās Padomju Savienības pusē pret nacistisko Vāciju un ir vecāki par 
deviņdesmit gadiem, bez maksas dzīvot reģionu aprūpes centros, vai palielināt pensiju, lai 
varētu segt uzturēšanās izdevumus tajos. 
 

 

Citi jautājumi 
 

2 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par solidāru Saeimas deputātu atteikšanos no 
kompensācijām”, kas paredz atcelt deputātiem kompensācijas par dzīvesvietas īri un 
transporta izdevumiem (10 577 paraksti). 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par pilsētām bez sāls”, kas paredz rast 
risinājumu sāls izmantošanas praksei uz ielām (10 560 paraksti). 
 

 

II. Viedokļi  
 

60 

Par Saeimas darbu  
 

4 

Latvijas Onkologu asociācija aicina Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā izvērtēt reformas 
progresu onkoloģijas jomā.  
 
Latvija Veselības ekonomikas asociācija aicina Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā izskatīt 
pētījumu “Pacientu plūsmas onkoloģijā (zaļā koridora) novērtējums par 2017. un 2018. gadu”. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildēm. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

15 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība aicina izdarīt grozījumus 2016. gada 5. jūlija Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, lai realizētu pedagogu 
darba samaksas pieauguma grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra.  
 
SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA””, SIA “Biznesa augstskola Turība” 
un biedrība “Augstākās izglītības eksporta apvienība” izsaka viedokli par 2006. gada 
10. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un 
kārtību uzņemšanai studiju programmās” normu, kas paredz ārzemju studentam iesniegt 
starptautiskās testēšanas institūcijas apliecinājumu, ka ārzemniekam attiecīgās studiju 
programmas īstenošanas valodas prasme ir vismaz B2 līmenī un uzskata, ka tādējādi tiks 
ierobežotas studiju iespējas ārzemju studentiem. 
 
Rīgas Centra humanitārā vidusskola izsaka viedokli par 2018. gada 27. novembra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un 
pamatizglītības programmu paraugiem” saistībā ar pamatizglītības programmām ar 
svešvalodas specializāciju. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par trūkumiem valsts apmaksāto 
tehnisko palīglīdzekļu aprites un pakalpojumu sniegšanas jomā. 
 
Višķu tehnikuma attīstības biedrības izveides iniciatīvas grupa izsaka viedokli par Izglītības un 
zinātnes ministrijas darbu par profesionālās izglītības iestādes saglabāšu un attīstību Višķos. 
Latvijas Robežsargu asociācija izsaka viedokli par izdienas pensijām un aicina Labklājības 
ministriju veikt to pārrēķinu. 
 
AS “GASO” izsaka viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātajiem 
Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem biometāna ražotājiem, sašķidrinātās 
dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem un norāda, ka nav ievēroti vairāki 
būtiski pamatprincipi energoapgādes drošības jomā. 
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AS “Olainfarm” izsaka viedokli par Uzņēmumu reģistra darbu un situāciju saistībā ar 
nesankcionētu akcionāru sapulces sasaukšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts prezidenta iniciatīvu par nepilsoņa statusa 
piešķiršanas izbeigšanu bērniem. 
 
Par situāciju valstī 
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Latvijas sieviešu-volontieru biedrība “Vita” izsaka viedokli par situāciju onkoloģijas nozarē 
Latvijā, tai skaitā finansējuma nepietiekamību.  
 
Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” izsaka viedokli par izaicinājumiem citu valstu pilsoņu 
integrācijai Latvijā un norāda, ka pieprasījums pēc latviešu valodas un integrācijas kursiem 
pārsniedz piedāvājumu. 
 
Drošības nozares kompāniju asociācija izsaka viedokli par lielo ēnu ekonomikas īpatsvaru 
apsardzes nozarē, un aicina apsvērt apsardzes nozares politikas pamatnostādņu 2020. – 
2025. gadam izstrādi. 
 
Komanditsabiedrība “Expansion Capital Fund AIF” izsaka viedokli par finanšu tehnoloģiju 
inovāciju uzņēmumu darbības problēmām Latvijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par plānoto pašvaldību reformu valstī un aicina vairāk 
sabiedrībai izskaidrot tās nepieciešamību, ieguvumus un zaudējumus.  
 

 

Privātpersonas izsaka viedokli ar pārtikas kvalitāti Latvijā, zemes nomas un piespiedu dalītā 
īpašuma tiesisko regulējumu, medikamentu pieejamību un pensijas apmēru. 
 
Citi viedokļi 

 

 
 
 

25 

Latvijas Nedzirdīgo savienība izsaka viedokli par zīmju tulku sagatavošanu un apšauba zīmju 
valodas speciālistu kvalitatīvu sagatavošanu četru semestru laikā, tāpēc aicina zīmju valodas 
speciālistus sagatavot universitātes līmeņa programmā ar iespēju specializēties tulkošanā, 
pedagoģijā un pētniecībā. 
 
Latvijas Basketbola savienība izsaka viedokli par nepietiekamo finansējumu 2019. gada 
Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm sarīkošanā Rīgā. 
 
Biedrība “Aleju aizsardzība” izsaka viedokli par gaisa piesārņojumu Rīgā un iebilst pret koku 
izciršanu, kā arī aicina izveidot ekoloģisko sistēmu tīklu pilsētvidē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī attiecībā uz saspiesto dabasgāzi un norāda, 
ka nav pieņemami, ka visiem autobraucējiem tiek piemērots vienāds nodoklis par ceļu 
izmantošanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par iespējām saņemt subsīdijas jaunajiem zemniekam 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības. 
 

 

Privātpersonas izsaka viedokli par nepieciešamību ierobežot automašīnu skaitu Rīgā, 
iespējamiem likuma pārkāpumiem Rīgas viesnīcās, kā arī izsniegtajiem kredītiem. 
 

 

III. Sūdzības 35 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 18 

 
SIA “KL Retail” sūdzas par valsts īstenoto politiku mazo un vidējo uzņēmumu jomā saistībā ar 
pieņemtajiem lēmumiem, kas apgrūtina to saimniecisko darbību. 
 
Privātpersona sūdzas par Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas lēmumu atteikt personai vīzu 
ieceļošanai Latvijā. 
 
Privātpersona sūdzas par Igaunijas vēstniecības Latvijā rīcību saistībā ar īres līgumu 
noslēgšanu ar dzīvokļu īrniekiem, kas dzīvo vēstniecības ēkā. 
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Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbu saistībā ar atteikumu 
izmaksāt vecuma pensiju. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes amatpersonu un tiesībaizsardzības iestāžu 
pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar ģimenes izlikšanu no dzīves vietas par apsaimniekošanas 
pakalpojumu maksas parādiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Talsu novada pašvaldības noslēgto piespiedu nomas līgumu ar nomas 
maksu 60 procentu apmērā, nevis 6 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
Privātpersona sūdzas par Ventspils domes iespējamām pretlikumīgām darbībām saistībā ar 
iemaksu tiesiskumu un lietderību biedrībā “Ventspils attīstības aģentūra”, SIA “Olimpiskais 
centrs “Ventspils””, kā arī aicina veikt Ventspils sporta sistēmas efektivitātes un sporta būvju 
lietderības auditu. 
 
Privātpersonas sūdzas par nesaimniecisko darbību ieslodzījuma vietās, Rīgas Centrālcietuma 
administrācijas darbinieku rīcību saistībā ar personas datu izpaušanu un Daugavgrīvas cietuma 
administrācijas attieksmi pret ieslodzītājiem. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 9 
 
Privātpersona sūdzas par Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu nespēju saukt pie atbildības 
personas par ekonomiska rakstura noziegumiem.  
 
Privātpersona sūdzas par Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu bezdarbību saistībā ar viņa 
bērniem, kas ir izvesti no valsts un atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. 
 
Privātpersona sūdzas par lēno krimināllietas izskatīšanu un norāda uz, iespējams, apzinātām 
tiesas novilcināšanas pazīmēm. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbu saistībā ar lietas izskatīšanu 
par aizgādības tiesībām bērnam. 
 

 

Citas sūdzības 8 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “LIVAS KTV” saistībā ar parādu piedziņu par sniegtajiem 
pakalpojumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” saistībā ar iesniegumu izskatīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka viņam netiek izmaksāta mēnešalga par desmit nostrādātiem 
mēnešiem Latvijā. 
 
Privātpersonas sūdzas par kārtības un miera traucēšanu dzīvesvietā; bāreņu, bezdarbnieku, 
invalīdu un vientuļo māšu situāciju valstī. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 15 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 
 

114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 
 


