
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. janvārim 

 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 347 
    individuālie 
    kolektīvie         

335 
 2 

    no vairākām privātpersonām            9 
    anonīmie 1 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 77 
Viedokļi 54 
Sūdzības 14 
Informācijas pieprasījumi 21 
Dažādi iesniegumi 181 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 30 
Pa pastu 208 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 106 
No portāla www.latvija.lv 3 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 35 
Saeimas Prezidijs 8 
Deputāti 852 
Frakcijas 24 
Komisijas 79 
Struktūrvienības 29 
  
Valoda  
Latviešu valoda 344 
Svešvalodas 3 
  
Sagatavotas atbildes 105 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  2 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

77 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

4 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”” 
un aicina noteikt, ka termins “paredzamās algu izmaksas” šā likuma izpratnē tiek attiecināts 
ne tikai uz Latgales speciālo ekonomisko zonu un Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu, bet arī 
uz Liepājas speciālo ekonomisko zonu. 
 
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”” 
un aicina noteikt, ka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās 
zonas kapitālsabiedrībai ir izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu 
atvieglojumus.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām””, aicinot noteikt, ka Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā iesniegtiem iesniegumiem ir juridisks spēks arī tad, ja tie nesatur 
rekvizītu “paraksts”. 
 
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” attiecībā uz normu, kas regulē ar 
saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus. 
 

 

Juridiskie jautājumi  4 
 
Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālā grupa un 
Latvijas Patentpilnvaroto asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
tiesu varu”” un norāda, ka lēmumam par strīdu rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā nodošanu 
vai nenodošanu jaunizveidojamai Ekonomisko lietu tiesai jābūt balstītam uz tiesnešu, kas 
specializējušies ar rūpnieciskā īpašuma tiesībām saistītu strīdu izskatīšanā, gatavību darboties 
Ekonomisko lietu tiesā. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli par kopīpašuma tiesisko regulējumu, aicina 
paredzēt jaunu kopīpašuma dalīšanas veidu - kopīpašumā esošo dzīvojamo māju sadale 
dzīvokļa īpašumos – un apsvērt iespēju izveidot atsevišķu tiesisko regulējumu, kas palīdzētu 
dzīvojamās mājās uzsākt kopīpašuma izbeigšanas procesu un pāreju uz dzīvokļa īpašuma 
tiesisko režīmu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Par nekustamā īpašuma “Jaundūviņi” 
Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts 
reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai”, norāda, ka 
likumprojekta anotācijā ietvertā informācija neatbilst reālajai situācijai, un aicina turpināt 
likumprojekta izskatīšanu pēc tam, kad saņemtas atbildes no Limbažu novada pašvaldības un 
AS “Latvijas ceļi”. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

3 

Latvijas Pasākumu producentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā” un aicina noteikt, ka pasākums ir 
paaugstināta riska pasākums tad, ja tā apmeklētāju un dalībnieku skaits pārsniedz 10 000. 
 
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” saistībā ar nepilnībām administratīvās atbildības 
vērtēšanā, kuras kavē mediju nozares attīstību. 
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VSIA “Latvijas Televīzija” izsaka viedokli par likumprojektu “Sabiedrisko elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” saistībā ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu redakcionālo neatkarību. 
 
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

4 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus grozījumiem 
Izglītības likumā un aicina noteikt, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piešķir valsts 
sociālo atbalstu speciālās izglītības, pirmsskolas izglītības un sporta pedagogiem, kuriem līdz 
pensijas vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” atlikuši mazāk nekā 
trīs gadi un kopējais pedagoga darba stāžs attiecīgajos amatos vispārējās un profesionālās 
izglītības programmas īstenojošās valsts vai pašvaldības izglītības iestādēs ir vismaz 25 gadi, 
kā arī nosaka institūciju, kas administrē valsts sociālā atbalsta izmaksu un tās pārtraukšanu. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par plānotajām izmaiņām speciālo izglītības 
iestāžu sistēmā un aicina izdarīt grozījumus Vispārējās izglītības likumā, ņemot vērā to, ka 
minētajām izmaiņām jāstājas spēkā 2020. gada 1. septembrī. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” un aicina noteikt, ka darba dienas ilgums pirmssvētku 
dienās ir saīsināms vismaz par vienu stundu un mācību stundas ilgums ir 30 minūtes. 
 
Latvijas Universitātes Absolventu klubs izsaka viedokli par augstskolu absolventu organizāciju 
iesaisti augstākās izglītības iestāžu pārvaldībā un sniedz savus priekšlikumus šai sakarā. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

1 

Latvijas Drošības biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Apsardzes darbības likumā” un aicina Ministru kabinetu izstrādāt noteikumus, kas novērstu 
problēmas ar apsardzes darbinieku uzskaiti apsardzes darbības reģistrā un apsardzes 
sertifikāta iegūšanas procesu. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 35 
 
Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija un 
vairākas privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”, 
norāda, ka tā pieņemšanas gadījumā personas zaudēs uz beztermiņa līguma pamata īrētu 
dzīvokli, un aicina saglabāt beztermiņa līguma tiesības vai arī izmaksāt kompensāciju. 
 
Teikas apkaimes biedrība iesniedz kolektīvo iesniegumu “Palīdzi novērst ilggadīgu koku 
izciršanu un izveidot parku bijušā velotreka “Marss” vietā!”, aicinot rast risinājumu parka 
izveidei valstij piederošā zemes gabalā (15 555 paraksti). 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 13 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” un aicina noteikt, ka pretendentu atlases un 
atbilstības izvērtēšanas komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalās sociālo partneru 
organizāciju - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas 
– pārstāvji. 
 
Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums” par nekustamā īpašuma darījumu 
starpnieka pienākumiem saistībā ar informācijas sniegšanu un aicina iekļaut likumprojektā 
normas, kas ļautu nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem piekļūt informācijai, kas viņiem 
nepieciešama savu uzdevumu veikšanai. 
 
Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu biedrība NĪMA, Nekustamā īpašuma lietotāju 
apvienība NĪLA un Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība NĪSA izsaka viedokli par 
likumprojektu “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums”, norādot, ka 
nekustamo īpašumu starpnieku reģistrācija jaunizveidotajā Ekonomikas ministrijas reģistrā 
nav lietderīga, jo dublēs komercreģistrā atrodamo informāciju. 
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Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Nekustamā īpašuma 
darījumu starpnieku darbības likums”, aicinot precizēt jautājumus par profesionālās darbības 
civiltiesisko apdrošināšanu. 
 
Liepājas kinoloģiskā biedrība “Dzīvnieku aizsardzības grupa” un Zemgales dzīvnieku 
aizsardzības biedrība iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” 
normu, kas paredz no 14 līdz 30 dienām pagarināt termiņu, pēc kura adopcijā var nodot 
patversmē izmitinātu dzīvnieku. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Meža likumā”, 
kas paredz iekļaut Dabas aizsardzības pārvaldi to institūciju sarakstā, kuras veic 
administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par  īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos izdarītiem pārkāpumiem, un aicina precizēt 
par šo pārkāpumu izskatīšanu atbildīgo institūciju kompetenci. 
 
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam 
“Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, aicinot noteikt, ka atkritumu 
apsaimniekotājam ir pienākums nodrošināt savākšanas pakalpojumus atkritumu radītājam, ja 
atkritumu radītājs rakstveidā vai, izmantojot citus saziņas līdzekļus, ir darījis zināmu šo 
pakalpojumu nepieciešamību. 
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sniedz priekšlikumu 
likumprojektam “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” saistībā ar to sodu apmēru, kuri tiek 
uzlikti, nosakot administratīvo atbildību par pārkāpumiem elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšanā. 
 
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā”, aicinot noteikt atjaunojamās elektroenerģijas ražotājiem 
vismaz trīs gadus ilgu pārejas periodu, lai tie spētu turpināt savu darbību pēc likuma 
grozījumu spēkā stāšanās. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par Latvijas mežu saglabāšanu”, kurā aicina 
novērst Latvijas mežu pārmērīgu izciršanu (10 256 paraksti). 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība NĪLA sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Ārstniecības likumā” un aicina saglabāt likuma normu, kas paredz administratīvo atbildību par 
neatļautu ārstniecību.  
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus Diplomātu izdienas pensiju likumam un aicina noteikt, ka 
diplomāti ar izdienu ārzemju komandējumos, kas ir mazāka par noteikto 20 gadu bāzes likmi, 
saņem mazāku, bet proporcionāli adekvātu diplomāta izdienas pensiju. 
 
Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījums 
Teritorijas attīstības plānošanas likumā” un aicina noteikt, ka jaunu attīstības plānošanas 
dokumentu izstrāde neattiecas uz attīstības plānošanas dokumentiem, kas līdz 2020. gada 1. 
jūnijam ar attiecīgu pašvaldības domes lēmumu nodoti publiskai apspriešanai. 
 
Administratīvi teritoriālās reformas jautājumi 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Teritorijas 
attīstības plānošanas likumā” un aicina to pārstrādāt tā, lai tas neskartu privātpersonu 
intereses, nemazinātu tiesisko paļāvību uz publisko pārvaldi un būtu attiecināms tikai uz tām 
pašvaldībām, kuru robežas administratīvi teritoriālās reformas ietvarā tiek mainītas. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījums 
Teritorijas attīstības plānošanas likumā” un iebilst pret to, ka līdz 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanām varētu tikt aizliegta jaunu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, teritorijas plānojumu 
un attīstības programmu izstrādāšana pašvaldību līmenī. 
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Vēja enerģijas asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Teritorijas 
attīstības plānošanas likumā” un aicina noteikt, ka pašvaldības domei ir tiesības pagarināt 
spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu darbības termiņus, kā arī izdarīt 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā citus nepieciešamos grozījumus, tajā skaitā, bet ne 
tikai grozīt teritorijas attīstības plānošanas dokumentus attiecībā uz atsevišķiem 
nekustamiem īpašumiem, izstrādājot lokālplānojumus attiecīgās teritorijas daļām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums” un aicina nemainīt Valmieras novada administratīvo iedalījumu attiecībā uz Burtnieku 
novada Ēveles pagastu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par teritoriālo reformu un aicina saglabāt Ilūkstes novadu kā 
patstāvīgu administratīvi teritoriālo vienību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu un aicina pievienot 
Inčukalna novadu Siguldas novadam, jo apmēram 80 procenti Inčukalna novada iedzīvotāju 
par to ir nobalsojuši 2019. gada 12. līdz 14. septembrī notikušajā aptaujā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu un aicina Apes pilsētu un 
pagastu izdalīt no Apes novada un pievienot Alūksnes novadam, nevis Smiltenes novadam. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu un aicina apvienot Rīgas 
pilsētu ar Jūrmalu. 
  
Citi jautājumi 1 
 
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” aicina pieņemt likumu, kas Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā no 2020. gada 6. līdz 12. jūlijam aizliegtu alkoholisko 
dzērienu un tabakas mazumtirdzniecību Rīgā un tai piegulošajās pašvaldībās. 

 

  
II. Viedokļi  
 

54 

Par Saeimas darbu  
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Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par sniegtajām atbildēm uz iesniegumiem. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

24 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pieprasa steidzamības kārtā 2020. gada janvārī sasaukt 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes ārkārtas sēdi un iekļaut tās darba kārtībā 
jautājumu par jaunas darba samaksas sistēmas nepieciešamību veselības aprūpes nozarē. 
 
Biedrība “IMPACT 2040” izsaka viedokli par Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta 
noteikumiem Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji”, norādot uz 
nepietiekamu medikamentu pieejamību ārpus pilsētām, kā arī pārāk dārgajām cenām, un 
aicina Ministru kabinetu atcelt 500 metru ģeogrāfiski teritoriālo ierobežojumu visiem aptieku 
tipiem. 
 
Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācija izsaka viedokli par Ogres novada domes un 
SIA “Gallusam” noslēgto sadarbības līgumu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi, 
jo uzskata, ka šis līgums neatbilst tautsaimniecības interesēm. 
 
Nodibinājums “Koka arhitektūras fonds” izsaka viedokli par Valsts kultūrkapitāla fonda 
lēmumu nesniegt atbalstu Kalnciema kvartāla kultūras darbībai 2020. gadā un aicina rast 
iespēju atbalstīt darbības nodrošināšanas izmaksas. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par Izglītības un kultūras ministrijas 
sagatavoto konceptuālā ziņojuma “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” 
projektu un norāda, ka nepieciešams nostiprināt koledžu lomu Latvijas izglītības sistēmā, lai 
veicinātu koledžu turpmāko attīstību, un aicina to noteikt par prioritāti turpmākajā valsts 
izglītības politikas un Eiropas Savienības fondu izmantojuma plānošanā. 
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SIA “LatInSoft” izsaka viedokli par Izglītības un kultūras ministrijas sagatavoto konceptuālā 
ziņojuma “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” projektu, iebilst pret ziņojumā 
ietvertajiem datiem par Daugavpils Universitātē studējošo skaitu un norāda, ka ne visi 
izglītības iestāžu tipoloģijas kritēriji atspoguļo izglītības pakalpojumu kvalitāti. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par izglītības un zinātnes ministres rīcību saistībā ar to, ka uz 
iesniegumu par Latvijas Universitātes Senāta darbības tiesiskumu nav sniegta atbilde pēc 
būtības. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par veselības ministres darbu. 
 
Liepājas Diakonijas centrs izsaka viedokli par Liepājas pilsētas pašvaldības sniegto atbildi uz 
vēstuli par slimu un gulošu cilvēku aprūpi mājās saistībā ar pašvaldības iespējām paplašināt 
attiecīgo pakalpojumu pieejamību. 
 
Par situāciju valstī 
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli, ka skolās trūkst jaunu 
pedagogu, un aicina izskatīt jautājumu par jauno pedagogu atbalsta pasākumu sistēmas 
ieviešanu. 
 
VSIA “Latvijas Radio” izsaka viedokli par nedziedināmi slimu cilvēku paliatīvās aprūpes 
pieejamību un mudina šajā sakarā izveidot speciālu darba grupu, tās sastāvā iekļaujot 
mediķus, nevalstiskās organizācijas un pārstāvjus no Saeimas komisijām un atbildīgajām 
ministrijām. 
 
Alternatīvās bērnu aprūpes alianse izsaka viedokli par Latvijas bērnu adopciju uz ārvalstīm, 
uzskata to par ārkārtas aizsardzības pasākumu gadījumos, kad bērna izcelsmes valstī nav 
iespējams rast viņam piemērotas alternatīvas, un aicina stiprināt preventīvo un sociālo darbu 
ar ģimenēm, kurās aug bērni. 
 
SIA “KL Retail” izsaka viedokli par mazumtirdzniecības attīstības tendencēm, mazo ģimenes 
uzņēmumu ilgtspējīgu izdzīvošanu Latvijā un aicina izveidot mazo uzņēmumu atbalsta 
mehānismu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par medikamentu cenām un pieejamību un iebilst pret 
farmaceitu un mediķu viedokli, ka medikamentus nevajadzētu tirgot veikalos. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 

 

 
Citi viedokļi 
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Latvijas Bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrība izsaka viedokli par 
nepieciešamību samazināt no cigaretēm un alkohola atkarīgo personu skaitu, aicina izveidot 
to personu reģistru, kuras brīvprātīgi atsakās no cigaretēm un alkohola, un tirgotājiem uzlikt 
par pienākumu nepārdot šajā reģistrā iekļautajām personām cigaretes un alkoholu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par sūtījumu atmuitošanas procesu elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā, uzskata, ka tas ir pārāk sarežģīts, un aicina pārskatīt kārtību, kādā saņemami 
sūtījumi no trešām valstīm.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka atradusies ieslodzījumā Lielbritānijā ilgāk par tiesas 
spriedumā paredzēto laiku, un vēlas par to saņemt kompensāciju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par pašvaldību vēlēšanu sākotnējiem rezultātiem un norāda uz 
deputātu iespēju mainīt savu politisko piederību, tādējādi mainot arī domes politisko sastāvu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par tās īpašuma daļēju piespiedu atsavināšanu. 
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III. Sūdzības 
 

14 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

5 

Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektores darbu saistībā ar 
kapitāla pieauguma nodokļa piedzīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Carnikavas novada domes rīcību, norādot, ka domes mājaslapā 
atrodama informācija par materiāla labuma piemērošanu iedzīvotājiem, kuri parakstīsies par 
Saeimas atlaišanu. 
 
Privātpersona sūdzas, ka jau vairākus gadus nevar saņemt sociālo dzīvokli Madonā. 
 
Privātpersona sūdzas par Valmieras cietuma darbinieku rīcību – ziņojumu sastādīšanu bez 
pamatotiem faktiem, tādējādi atliekot pirmstermiņa atbrīvošanas iespēju. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

4 

Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesneses lēmumu piemērot 
drošības līdzekli – apcietinājumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas lēmumu, atbilstoši 
kuram tai jāatmaksā procesuālie izdevumi par diviem tiesas spriedumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas spriedumu civillietā, 
kas paredz nekustamā īpašuma sadali, to pārdodot izsolē, lai gan Senāts norādījis uz 
normatīvo tiesību aktu piemērošanas nepilnībām kopīpašuma izbeigšanā. 
 

 

Citas sūdzības 
 

5 

Privātpersona sūdzas par Austrumlatvijas radošo pakalpojumu un interešu izglītības 
programmas īstenotāju “Zeimuļs”, kas folkloras draugu kopai “Vīteri” samazinājis nodarbību 
skaitu. 
 
Privātpersona sūdzas par biedrību “Pakāpieni” un norāda, ka māmiņām ar zīdaiņiem palīdzība 
tiek atteikta tāpēc, ka tās nepieder pie baptistu ticības. 
 
Privātpersona sūdzas par AS “Rīgas ūdens” saistībā ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu dzīvojamā 
mājā. 
 
Privātpersona sūdzas par daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieci un uzskata, ka iedzīvotāju 
balsojums par viņas kā attiecīgā amata kandidātes atbalstīšanu ir viltots. 
 
Privātpersona sūdzas par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu valstī. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 21 
  
V. Dažādi iesniegumi 
 
 
 
 
 

181 

 

 

 

 

 

 
Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 


