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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 475 
    individuālie         461 
    kolektīvie 
    no vairākām privātpersonām           

3 
9 

    anonīmie 2 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 176 
Viedokļi 61 
Sūdzības 43 
Informācijas pieprasījumi 19 
Dažādi iesniegumi 176 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 19 
Pa pastu 351 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 101 
No portāla www.latvija.lv 4 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 43 
Saeimas Prezidijs 4 
Deputāti 1053 
Frakcijas 65 
Komisijas 109 
Struktūrvienības 22 
  
Valoda  
Latviešu valoda 473 
Svešvalodas 2 
  
Sagatavotas atbildes 88 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas 
priekšsēdētāja Janīna Kursīte-Pakule 

 

 

 



 

 2 

Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

176 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  148 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz vairākus priekšlikumus 
likumprojektiem “Par valsts budžetu 2020. gadam”, “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 
2020., 2021. un 2022. gadam” un “Grozījumi Izglītības likumā” saistībā ar finansējumu 
pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, lai nodrošinātu, ka pirmsskolas pedagogiem, kas 
izglīto bērnus no 1,5 līdz 4 gadu vecumam, darba samaksa pakāpeniski tiktu finansēta no 
valsts budžeta. 
 
Latvijas Kardiologu biedrība izsaka viedokli par aicinājumu likumprojektā “Par valsts budžetu 
2020. gadam” paredzēt līdzekļus sirds mazspējas klīnikas, pulmonālās hipertensijas un 
iedzimto sirdskaišu ārstēšanas un aprūpes centra, kā arī amiloidozes kabineta izveidei. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts budžetu 2020. gadam” 
saistībā ar to, ka likumprojektā nav iekļauts finansējums veselības aprūpes darbinieku darba 
samaksas paaugstināšanai vidēji par 20 procentiem gadā, un norāda, ka tas ir pretrunā ar 
Veselības aprūpes finansēšanas likumu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera pauž atbalstu likumprojektam “Par valsts 
budžetu 2020. gadam”, atkārtoti izsaka atbalstu Latvijas dalībai Eiropas Kosmosa aģentūrā un 
Eiropas Kodolpētniecības organizācijā un norāda, ka Latvijai jāveicina zinātnes konkurētspēja 
pasaulē un pētniecības rezultātu – inovatīvo produktu un pakalpojumu – komercializācija. 
 
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība aicina no valsts budžeta līdzekļiem gan 2020. gadā, gan 
arī nākamajos gados noteikt zinātnes bāzes finansējumu vismaz piecu miljonu eiro apmērā. 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija pauž atbalstu likumprojektam “Par valsts budžetu 
2020. gadam” saistībā ar papildu līdzekļu 500 000 eiro apmērā piešķiršanu sabiedriski svarīga 
satura veidošanai komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. 
 
SIA “Tele2” izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts budžetu 2020. gadam” un pauž 
uzskatu, ka ministrijas un to padotības iestādes līgumu darbības laikā par mobilajiem sakariem 
pārmaksā aptuveni vienu miljonu eiro, tāpēc aicina 2020. gada budžeta izskatīšanas gaitā 
aktualizēt jautājumu par godīgu konkurenci iepirkumos.  
 
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija izsaka viedokli par likumprojektu “Par 
valsts budžetu 2020. gadam” un aicina piešķirt VSIA “Latvijas Radio” 98 9381 eiro darbinieku 
atalgojuma sistēmas sakārtošanai un 1 787 513 eiro – kompensācijai, lai radio varētu iziet no 
reklāmas tirgus.  
 
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par valsts 
budžetu 2020. gadam” un aicina likumprojektā iekļaut bāzes pozīciju - finansējuma 
piešķiršanu Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likuma īstenošanai, paredzot šim 
mērķim divus miljonus eiro laika posmā no 2020. līdz 2022. gadam un četrus miljonus eiro - 
no 2023. gada. 
 
Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija izsaka viedokli par valsts budžetu sporta jomā un 
aicina rast risinājumu samilzušajai finansējuma trūkuma krīzei, lai nodrošinātu nacionālo 
izlašu dalību Eiropas un Pasaules čempionātos komandu sporta veidos. 
 
1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība izsaka viedokli par nepietiekamo finansējumu likuma 
“Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu” izpildei un šī jautājuma risināšanai aicina 
likumprojektā “Par valsts budžetu 2020. gadam” paredzēt Iekšlietu ministrijai papildu 
finansējumu 38 045 eiro apmērā. 
 
Kurzemes rajona tiesas Liepājā un Vidzemes rajona tiesas Cēsīs darbinieki aicina atbalstīt 
priekšlikumu par uzsāktās tiesu darbinieku algu reformas turpināšanu un norāda, ka 
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nepieciešams celt atalgojumu atbilstoši tam atalgojumam, kādu saņem valsts pārvaldes 
darbinieki, kuriem ir līdzīgas kompetences un darba pienākumi. 
 
Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” un aicina katrai partijai, kura pārsniegusi 
divu procentu barjeru Saeimas vēlēšanās, no valsts budžeta līdzekļiem noteikt finansējumu 
190 000 eiro apmērā pamata funkciju nodrošināšanai un papildu finansējumu desmit eiro 
apmērā par katru piesaistīto biedru, kā arī noteikt, ka iepriekšminēto finansējumu 
saņemšanas gadījumā politiskajai partijai fiziskās personas veiktā ziedojuma maksimālā 
summa nedrīkst pārsniegt piecas minimālās mēnešalgas gadā. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”” un aicina izslēgt normu, kas paredz mainīt 
azartspēļu nodokļa ieņēmumu sadalījumu valsts un pašvaldību budžetos un būtiski palielina 
valsts budžetā ieskaitāmo ienākumu daļu, attiecīgi samazinot pašvaldības budžetam 
piekrītošo daļu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
likumā “Par nodokļiem un nodevām”” saistībā ar administratīvajiem sodiem nodokļu jomā un 
norāda, ka automātiskas sodīšanas ieviešana būtu pieļaujama attiecībā uz regulāriem, 
ilgtermiņa un atkārtotiem nodokļu nomaksas kavējumiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība un Reģionālo attīstības centru apvienība izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” un norāda, ka nepiekrīt iecerei 
mainīt dabas resursu nodokļa maksājumu ieskaitīšanas proporciju budžetā, palielinot valsts 
pamatbudžetā ieskaitāmo procentu daļu attiecībā pret pašvaldību vides aizsardzības 
speciālajiem budžetiem. 
 
SIA “SCHWENK Latvia” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dabas resursu 
nodokļa likumā” un aicina pārskatīt nodokļa likmes paaugstināšanu akmeņoglēm simts 
procentu apmērā salīdzinājumā ar 2019. gada likmi. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” un aicina likumprojekta redakciju 
nevirzīt tālākai izskatīšanai, jo uzskata, ka nav pieļaujama Uzņēmumu reģistra nepubliskās 
daļas dokumentu ierobežošana naudas līdzekļu legalizācijas vajadzībām. 
 
SIA “Firmas.lv” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru”” un aicina to neatbalstīt, jo tas paredz brīvas konkurences ierobežošanu, 
aizliedzot atkal izmantot lielu daļu Uzņēmumu reģistra datu. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi 
Kredītiestāžu likumā” un aicina paredzēt, ka elektroniskā veidā sagatavotā dokumentā, kura 
autors vai viens no autoriem ir kredītiestāde, kredītiestāde tās pārstāvja parakstu var aizstāt 
ar tai kā juridiskajai personai izsniegtu kvalificētu elektronisko zīmogu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Finanšu instrumentu tirgus likumā” un aicina noteikt, ka gadījumos, kad emitents izsaka 
publisku piedāvājumu par paša izdotiem pārvedamiem vērtspapīriem, piedāvājuma izteikšana 
nav uzskatāma par ieguldījumu pakalpojumu. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Revīzijas pakalpojumu likumā” un aicina noteikt: ja pret zvērināta revidenta vai zvērinātu 
revidentu komercsabiedrības klientu ir ierosināts kriminālprocess, zvērinātam revidentam un 
zvērinātu revidentu komercsabiedrībai ir pienākums pēc tiesībaizsardzības iestādes 
pieprasījuma sniegt revīzijas pakalpojuma sniegšanas laikā iegūto informāciju un revīzijas 
darba dokumentus. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu, kurā aicina samazināt pievienotās vērtības 
nodokli zālēm un medikamentiem līdz pieciem procentiem (10 945 paraksti). 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu 
vienīgajam īpašumam” (42 083 paraksti). 
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Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Atlikt partiju finansējuma pieaugumu līdz 
nākamās - 14. - Saeimas ievēlēšanai” (11 510 paraksti). 
 
Juridiskie jautājumi  5 
 
Latvijas Ārstu biedrība sniedz priekšlikumus grozījumiem Krimināllikumā un aicina noteikt, ka 
par ārstniecības personas profesionālo pienākumu tīšu nepildīšanu vai par tīšu nolaidīgu 
pildīšanu, ja šis nodarījums vainīgā neuzmanības dēļ izraisījis cietušajam smagus vai vidēji 
smagus miesas bojājumus, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar 
īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu, kas ļauj Ceļu 
policijas darbiniekam kļūdaini sastādītus pārkāpuma protokolus labot bez administratīvā 
pārkāpuma lietas dalībnieka piekrišanas, un aicina labot minēto normu, nosakot, ka protokols, 
kurš sastādīts ar kļūdām, nevar kalpot lietvedības ierosināšanai, izņemot gadījumus, kad 
labotās kļūdas ir apstiprinājis un parakstījis pārkāpuma lietas dalībnieks. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā 
īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas 
ierīkošanai”” neatbilst reālajai situācijai. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

2 

Latvijas Preses izdevēju asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” saistībā ar pašvaldību īpašumā esošu 
masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra. 
 
Biedrība “VILKI” sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par svētku, atceres 
un atzīmējamām dienām””, aicinot steidzamības kārtā noteikt Lāčplēša dienu, 11. novembri, 
par svētku dienu. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts budžetu 2020. 
gadam” pavadošo likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” un norāda, ka tā virzība 
steidzamības kārtībā nav atbalstāma, jo minētajos grozījumos ietvertajam tiesiskajam 
regulējumam nav tiešas fiskālas ietekmes uz 2020. gada valsts budžetu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektu “Par valsts budžetu 2020. 
gadam” pavadošajam likumprojektam “Grozījumi Izglītības likumā” un aicina izslēgt normu, 
kas paredz noteikt izglītojamo minimālo pieļaujamo skaitu pašvaldību pamatizglītības un 
vidējās izglītības iestādēs. 
 
Latvijas Privātskolu asociācija izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Izglītības likumā” 
normu, kas nosaka minimālo pieļaujamo izglītojamo skaitu vienā adresē, jo uzskata, ka tā 
pārkāpj vienlīdzības principu. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

1 

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Dzīvesvietas 
deklarēšanas likumā”, norādot, ka joprojām palikuši vairāki neskaidri jautājumi saistībā ar 
papildu adreses norādīšanu un pirms likumprojekta tālākas virzības nepieciešams vēlreiz 
izvērtēt papildu adrešu uzturēšanas lietderību kopumā. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 9 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likumā” saistībā ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
kārtību. 
 
Latvijas Tranzīta biznesa asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Dzelzceļa 
likumā” saistībā ar Valsts dzelzceļa administrācijas institucionālā pārvaldības modeļa maiņu. 
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AS “BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS” izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Dzelzceļa 
likumā” normu, kas reglamentē ar kravu pārvadātājiem starptautiskajā dzelzceļa satiksmē 
saistītas darbības, un aicina noteikt, ka Ministru kabinets izstrādā kārtību, kādā pārvadātāji 
izmanto publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektā "Grozījumi Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā" ietverto normu, kas paredz pašvaldībām atbildību par atkritumu 
apsaimniekošanas organizēšanu savā administratīvajā teritorijā, un norāda, ka pašvaldības šo 
pienākumu jau veiksmīgi pilda un šādi grozījumi nav nepieciešami. 
 
Biedrība “Zaļā brīvība” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Iepakojuma likumā” 
un aicina ieviest klasisko dzērienu iepakojuma depozīta sistēmu, kas mazinātu visbiežāk 
sastopamos vides piesārņojuma veidus – piesārņojumu ar plastmasu, skārdu un stiklu. 
 
Biedrība “CLEANTECH LATVIA” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Iepakojuma 
likumā” un aicina depozīta sistēmu attiecināt ne tikai uz dzērienu, bet arī citu preču 
iepakojumu.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Ceļu satiksmes 
likumā” un aicina noteikt, ka mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt vadītāja 
apliecībai vai personu apliecinošam dokumentam, kas pēc policijas darbinieku, robežsargu, 
pašvaldību kontroles dienestu vai muitas amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda tiem pārbaudei. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrība aicina izdarīt 
grozījumus Invaliditātes likumā un noteikt, ka strādājošām personām ar trešās grupas 
invaliditāti sabiedriskais transports ir bez maksas. 
 
Biedrība “Latvijas savienība “Černobiļa”” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā” un aicina 
noteikt, ka kaitējuma atlīdzības summas ir tiesīgi saņemt avārijas seku likvidēšanas dalībnieka 
bērni, kas nav vecāki par 18 gadiem, pārdzīvojušais laulātais, kas nav stājies citā laulībā, kā 
arī vecāki un mazbērni, ja tie ir bijuši mirušās personas apgādībā. 
 
Latvijas Robežsargu asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” un aicina noteikt, ka 
atvaļinātajiem robežsargiem Aizsardzības ministrija sedz veselības aprūpes izdevumus tādā 
pašā kārtībā un apmērā kā karavīriem, kuri atvaļināti no dienesta, sasniedzot dienestam 
noteikto maksimālo vecumu. 

 

  
II. Viedokļi  
 

61 

Par Saeimas darbu  
 

5 

Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par sniegtajām atbildēm.  
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

24 

Sēlijas novadu apvienība izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu un uzskata, ka 
to nepieciešams sākt ar otrā līmeņa pašvaldības izveidošanu, pirmajā posmā izveidojot Sēlijas 
plānošanas reģionu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas 
2009. gadā īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā samazinājies lauku 
saimniecību, skolu un iedzīvotāju skaits, un aicina nepieļaut ar iedzīvotājiem nesaskaņotu 
administratīvo teritoriju robežu grozīšanu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas 
plānoto novadu reformu un norāda, ka Garkalnes novads ir pašpietiekams, kā arī pauž uzskatu, 
ka Garkalnes iedzīvotājiem piedāvātais reformas modelis nav loģisks.  
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Latvijas Īrnieku apvienība izsaka viedokli par māju denacionalizācijas procesu un aicina 
valdību izstrādāt likumprojektu par kompensācijām denacionalizēto māju īrniekiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par mežsaimniecības attīstību Latvijā un norāda, ka nav 
pieļaujama zinātniski nepamatota dabas aizsardzības teritoriju palielināšana un dažādu 
ierobežojumu noteikšana, ierobežojot saimniecisko darbību un tādējādi samazinot ienākumus 
valsts budžetā, kā arī pauž uzskatu, ka valdībai jāpieņem lēmums par dabas aizsardzības 
teritoriju un saimnieciskajai darbībai paredzēto meža platību proporcionālu attiecību. 
 
Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas 
sagatavotajiem dokumentu projektiem attiecībā uz Latvijas prioritāro sporta veidu 
noteikšanas kritērijiem un norāda, ka nav skaidrs kopējais mērķis finansējuma piešķiršanas 
restrukturizācijai sporta jomā.  
 
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par to, ka Olaines cietumā 
nodarbinātie ir pakļauti riskam saslimt ar tuberkulozi, un vērš uzmanību uz to, ka Ieslodzījuma 
vietu pārvalde nenodrošina darbiniekus ar nepieciešamajiem dezinfekcijas līdzekļiem 
saslimšanas riska mazināšanai. 
 
SIA “SAIMNIEKS-SERVISS” izsaka viedokli par valsts iestāžu un amatpersonu, iespējams, 
prettiesisku rīcību saistībā ar zemes nomas tiesību jautājumu risināšanu. 
 
Privātpersona iebilst pret Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Lubāna” 
iespējamo likvidāciju, pievienojot to filiālei “Vidzeme”. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Talsu Valsts ģimnāzijas jaunuzbūvētās sporta zāles jumta 
seguma defektiem un norāda, ka Talsu novada pašvaldības amatpersonas nav vērsušās pie 
būvnieka AS “UPB” vai būvuzrauga, lai novērstu nekvalitatīvos darbus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ogres pašvaldību saistībā ar budžeta izlietojumu dažādu 
objektu izbūvei. 
 
Par situāciju valstī 
 
Biedrība “Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem” izsaka viedokli, ka 
aizspriedumi pret cilvēkiem ar cilvēka imūndeficīta vīrusu ir šķērslis savlaicīgai diagnostikai, 
ārstēšanai, aprūpes un atbalsta pieejamībai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par sabiedrisko mediju darbību un aicina noteikt, ka 
iedzīvotājiem ir tiesības ierosināt tematus, kādi būtu atspoguļojami sabiedriskajos medijos. 
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Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par situāciju valstī, minimālās pensijas apmēru, darba 
samaksu, televīzijas raidījumu raidlaikiem. 

 

 
Citi viedokļi 

21 

 
Latvijas Olimpiskā komiteja izsaka viedokli par finansējuma nepietiekamību ziemas sporta 
veidiem 2019./2020. gada ziemas sezonā. 
 
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija izsaka viedokli par iniciatīvu “Par bisfenolu A saturoša 
pārtikas iepakojuma aizliegšanu” un norāda, ka parakstu vākšanas kampaņas laikā notikusi 
Latvijas iedzīvotāju daļēja maldināšana, jo kampaņas organizatori aicinājuši izvairīties no 
iepakojuma, kas marķēts ar norādi “7-OTHER”, lai gan iepakojums ar šādu marķējumu nesatur 
bisfenolu A. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā 
ieviešanu Latvijā un norāda, ka direktīva nav pilnībā pārņemta Latvijas Republikas 
nacionālajos normatīvajos aktos. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par vides reklāmas kampaņu Rīgas ielās, ko tā uzskata par 
antisemītisku un vērstu pret Latvijas ebreju uzņēmējiem. 
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Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par dzīves apstākļiem, uzņēmuma maksātnespējas 
procesu, situāciju saistībā ar sociālā dzīvokļa piešķiršanu, valsts reģistrācijas numurzīmi 
autotransportam, mācību organizēšanu skolās valsts valodā. 
  
III. Sūdzības 
 

43 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Lubānas pilsētas iedzīvotāji sūdzas par Labklājības ministrijas lēmumu ar 2019. gada 1. 
decembri slēgt Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāli “Lubāna” un aicina atcelt 
minēto lēmumu. 
 
Privātpersona saistībā ar tās veselībai nodarīto kaitējumu sūdzas par Veselības inspekcijā 
iesniegto dokumentu izskatīšanas ilgumu. 
 
Vairākas privātpersonas sūdzas par Rīgas domes bezdarbību saistībā ar apgaismota gājēju ceļa 
izveidi un par Salaspils pašvaldības priekšsēdētājas vietnieces darbu. 
 
Vairākas privātpersonas sūdzas par ieslodzījuma vietās noteikto samaksu par elektroiekārtu 
izmantošanu, ieslodzījumā gūto darba traumu, Rīgas Centrālcietuma administrācijas rīcību 
saistībā ar vēstules nosūtīšanu, Valmieras cietuma administrācijas lēmumu personai nozīmēt 
dalību atkarību mazināšanas programmā Olaines cietuma Atkarīgo centrā. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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SIA “Ķengaraga koģenerācijas elektroenerģija” sūdzas par to, ka ģenerālprokurora 
bezdarbības rezultātā nevar veikt pilnvērtīgu saimniecisko darbību. 
 
Privātpersona sūdzas par Vidzemes rajona tiesas Cēsīs tiesneses pieņemtajiem lēmumiem 
lietā par saskarsmes tiesību noteikšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama tiesneses 
lēmumu. 
 

 

Citas sūdzības 13 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ārstu darbu saistībā ar 
sarežģījumiem dzemdībās. 
 
Privātpersona sūdzas par AS “Latvijas Gāze” saistībā ar to, ka gāzes cauruļvadam pie 
daudzdzīvokļu nama nav nodrošināta siltumizolācija un tas apdraud iedzīvotājus. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” izrakstīto rēķinu par ūdens patēriņu. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka dzīvokļa īpašnieka dēļ īres dzīvoklim netiek pieslēgta apkure. 
 
Privātpersona sūdzas par ledushalles izveidi Daugavpils centrālajā laukumā, norādot, ka 
troksnis tajā traucē apkārtējo daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem. 
 
Privātpersona sūdzas par zobārstniecības pakalpojumu nepieejamību bērniem Liepājā. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 19 

 
  
V. Dažādi iesniegumi 
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