
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2020. gada 1. februāra līdz 2020. gada 29. februārim 

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 371 
    individuālie         362 
    kolektīvie 
    no vairākām privātpersonām           

1 
5 

    anonīmie 3 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 78 
Viedokļi 140 
Sūdzības 18 
Informācijas pieprasījumi 20 
Dažādi iesniegumi 115 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 24 
Pa pastu 239 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 97 
No portāla www.latvija.lv 10 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 39 
Saeimas Prezidijs 6 
Deputāti 865 
Frakcijas 49 
Komisijas 87 
Struktūrvienības 40 
  
Valoda  
Latviešu valoda 365 
Svešvalodas 6 
  
Sagatavotas atbildes 64 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  5 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

78 

Ārlietu jautājumi  
 

1 

Krievijas Latviešu kongress izsaka viedokli par Diasporas likumu, atbilstoši kuram darbojas 
dažādas programmas, kas ļauj saglabāt latvisko identitāti, valodu un kultūru, un aicina izdarīt 
grozījumus likumā, lai sniegtu atbalstu arī diasporas latviešiem Krievijā. 
 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

6 

Eiropas Latviešu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas paredz remigrējušam diasporas loceklim, kuram piešķirta 
pensija atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, noteikt ārvalstīs gūtā vecuma pensijas 
ienākuma neapliekamā minimuma apmēru un tā piemērošanas kārtību, un aicina to 
pilnveidot, lai nodrošinātu likuma praktisku piemērojamību bez nelietderīga administratīvā 
sloga gan personām, gan Valsts ieņēmumu dienestam, kā arī lai nekavētu remigrāciju. 
 
Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianse sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā” un aicina paredzēt, ka pensiju fondi var iegādāties 
ne tikai nekustamo īpašumu, bet arī komercsabiedrību, kurai pieder nekustamais īpašums, kas 
reģistrēts Latvijā. 
 
Latvijas Miega apnojas speciālistu asociācija aicina paredzēt līdzekļus no valsts budžeta 
obstruktīvās miega apnojas izmeklējumu izmaksu segšanai. 
 
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas likumā” un aicina izslēgt normu, kas paredz 40 procentu atlaides piešķiršanu 
vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenei, kas audzina nepilngadīgu bērnu, kuram noteikta 
invaliditāte.  
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

1 

Latvijas Žurnālistu asociācija aicina likumprojekta “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” panta 
nosaukumu “Citu personu tiesības fiksēt tiesas gaitu” izteikt šādā redakcijā: “Žurnālistu 
tiesības fiksēt tiesas gaitu” un norāda, ka tādējādi tiktu novērsti riski, ka tiesas sēdes ieraksta 
personas, kurām nav saistoši medijus regulējošie likumi un profesionālās ētikas normas. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  4 
 
VSIA “Latvijas Televīzija” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” un aicina noteikt, ka sabiedriskie elektroniskie 
plašsaziņas līdzekļi ir brīvi no jebkādas politiskas, ekonomiskas, atsevišķu interešu grupu un 
citādas ietekmes. Tāpat televīzija arī rosina papildināt likumprojekta pārejas noteikumus ar 
normu, kas nosaka, ka līdz 2020. gada 31. jūlijam Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padome iesniedz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai koncepciju par 
sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu finansējuma modeli, kas būs par pamatu 
atbilstošu grozījumu veikšanai Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības 
likumā.  
 
SIA “Latvijas Mobilais Telefons” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā” un norāda, ka internetā pieejamā prettiesiskā satura 
ierobežošana ir jāvērš pret konkrēti identificētiem pārkāpējiem, nevis elektronisko sakaru 
komersantiem, kuriem jānodrošina tīkla neitralitātes prasību ievērošana.  
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Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

8 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” un aicina noteikt, ka darba dienas ilgums pirms svētku 
dienām saīsināms vismaz par vienu stundu, tai skaitā mācību stundas ilgums ir 30 minūtes, 
savukārt speciālās izglītības programmās izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem – 20 minūtes. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” un 
aicina to noraidīt, jo uzskata, ka likumprojekts diskriminē Latvijas pilsoņus pēc dzimtās 
valodas. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Novērst diskrimināciju pirmsskolas izglītības 
pedagogu nodarbinātībā”, kurā aicina izdarīt grozījumus Izglītības likumā, nosakot, ka 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta 
(10 427 paraksti). 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  6 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par bērnu un jauniešu 
izglītošanu valsts aizsardzībā” un aicina noteikt, ka valsts aizsardzības mācību ir tiesīgs īstenot 
jaunsargu instruktors vai Jaunsardzes centra sadarbības partneri – nevalstisko organizāciju 
lektori. 
 
Latvijas Jaunatnes padome aicina likumprojekta “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts 
aizsardzībā” nosaukumu izteikt šādā redakcijā: “Jaunsardzes un valsts aizsardzības mācības 
likums”. 
 
Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija izsaka viedokli par likumprojektu “Par bērnu 
un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā”, norāda, ka likumprojekts sagatavots pavirši un nav 
notikušas plašākas publiskas debates par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā un 
drošībā, un tāpēc aicina apturēt likumprojekta virzību šādā redakcijā. 
 
Drošības nozares kompāniju asociācija izsaka viedokli par likumprojektā “Grozījumi Apsardzes 
darbības likumā” izteikto normu, kas paredz apsardzes komersanta izslēgšanu no apsardzes 
darbības reģistra, un aicina noteikt gadījumus, kādos veicama šāda darbība. 
 
Latvijas Drošības biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Apsardzes darbības likumā”, lai uzlabotu apsardzes darbību. 
 
SIA “Spektrs Security” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Ieroču aprites likumā” 
attiecībā uz situāciju ieroču un munīcijas apritē. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 3 
 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un aicina noteikt, ka domē ievēlējamo 
deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. 
 
Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija neatbalsta likumprojektu 
“Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā” un uzskata, ka nepieciešams izstrādāt speciālu 
regulējumu to ēku kompleksu vai kvartālu apbūvei un uzturēšanai, kas celti uz viena zemes 
gabala. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par izmaiņām ārkārtas vēlēšanu regulējumā pašvaldības domes 
atlaišanas gadījumā. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

6 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā” un aicina noteikt, ka sadzīves atkritumu radītājam 
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republikas pilsētā, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļa 
piemērošanu atbrīvots no šā nodokļa samaksas un kurš atbilst Ministru kabineta noteiktajiem 
kritērijiem, ir tiesības slēgt līgumu ar komersantu, kuru tas ir izvēlējies un kurš saņēmis 
atbilstošu atļauju, par savā komercdarbības veikšanas vietā radīto atkritumu savākšanu, 
pārvaldīšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu. Šajā gadījumā sadzīves atkritumu radītājs informē 
vietējo pašvaldību par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tas noslēdzis līgumu, un par šā 
līguma darbības termiņu. 
 
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, kas paredz regulējumu, ka tikai Rīgā būtu 
unikāla zona, kur pakalpojumu varētu sniegt jebkurš Ministru kabineta noteiktajiem 
kritērijiem atbilstošs operators, proti, darbotos brīvais tirgus. 
 
Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Nursa” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Dzīvnieku aizsardzības likumā” un neatbalsta priekšlikumu, kas paredz palielināt dzīvnieku 
minimālo uzturēšanas laiku patversmē no 14 dienām līdz 30 dienām. 
 
Biedrība “Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu biedrība NĪMA” un biedrība “NĪSA, 
Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība” sniedz priekšlikumu likumprojektam “Nekustamā 
īpašuma darījumu starpnieku darbības likums” un aicina nekustamā īpašuma starpnieku 
reģistrāciju deleģēt Valsts ieņēmumu dienestam. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Zvejniecības likumu un aicina noteikt fiksētas tauvas joslas, 
kas atdala sabiedrisko īpašumu no privātā īpašuma. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Farmācijas likumā” un aicina izlīdzināt atbildības apmēru ārstniecības un sociālās aprūpes 
iestādēm ar vispārējā tipa aptiekām, jo sekas neatbilstošai rīcībai ar zālēm ir tādas pašas, kā 
gadījumā ar vispārējā tipa aptieku pieļautiem pārkāpumiem. 
 
Latvijas Sāpju izpētes biedrība aicina valsts kompensējamo zāļu sarakstā iekļaut 
medikamentu kompensācijas vismaz uz sešiem mēnešiem pacientiem ar hronisku migrēnu. 
 
Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija izsaka viedokli par likumprojekta 
“Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču 
un to šķidrumu aprites likumā” pārejas noteikumu normu, kas paredz par tādu tabakas 
izstrādājumu piedāvāšanu vai realizāciju, uz kuriem nav izvietoti unikālie identifikatori vai 
drošības elementi, piemērot brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajai personai līdz septiņsimt 
desmit naudas soda vienībām. Tāpat asociācija norāda, ka, izslēdzot minēto pārejas 
noteikumu normu, administratīvā atbildība varētu tikt piemērota arī tiem tabakas 
produktiem, uz kuriem atbilstoši regulējumam vēl nebūs izvietoti unikālie identifikatori vai 
drošības elementi. 
 
Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par 
reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un aicina noteikt, ka 
pēc tāda pretendenta, kurš ir diasporas loceklis, iesnieguma saņemšanas institūcija, kura 
izsniedz kvalifikācijas atzīšanas apliecību, ne vēlāk kā divu nedēļu laikā veic pārbaudi par to, 
vai iesniegums satur visus normatīvajos aktos prasītos dokumentus, sākotnēji neveicot 
dokumentu saturisko pārbaudi. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likuma “Par valsts pensijām” pārejas 
noteikumos paredzēto piemaksu par stāžu līdz 1996. gadam un aicina novērst situāciju, ka 
personas pēc pensionēšanās gada attiecībā uz piemaksām par apdrošināšanas stāžu, kas 
uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ir atšķirīgā situācijā. 
 
Administratīvi teritoriālās reformas jautājumi 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījums Teritorijas 
attīstības plānošanas likumā” un aicina noteikt, ka pašvaldību ilgtermiņa un vidēja termiņa 
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attīstības plānošanas dokumentu izstrādes nosacījumi neattiecas uz administratīvajām 
teritorijām, kuru robežas nav paredzēts grozīt administratīvi teritoriālās reformas rezultātā.  
 
Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padome izsaka viedokli par likumprojektu 
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” un norāda, ka iestājas par Limbažu 
novada administratīvās teritorijas nedalāmību administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likums” un norāda, ka nav detalizēti izskaidrotas pārejas noteikumu 
normas, kas paredz jaunveidojamo novadu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
projektu izstrādi un kopīgu sadarbības institūciju un investīciju plānu izveidi. 
 
Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmija izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo 
reformu un norāda, ka atbalsta priekšlikumu, kas paredz atgriezties pie vēsturiskās teritoriju 
iedalījuma sistēmas un terminoloģijas, proti, valsts teritoriju sadalīt apriņķos, kuri savukārt 
ir sadalīti pagastos. 
 
Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” neatbalsta Latvijas Pašvaldību savienības 
izvirzītos priekšlikumus par funkciju noteikšanu reģioniem administratīvi teritoriālās reformas 
kontekstā. 
 
Biedrība “Varakļonīts” izsaka viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums” un aicina iekļaut Varakļānu novadu Madonas novadā. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu, iebilst pret 
Varakļānu pievienošanu Vidzemei un aicina Varakļānu novadu pievienot Latgalei, kā tas 
vēsturiski bijis. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu un aicina ļaut Vidzemes, 
Latgales, Kurzemes, Zemgales un Pierīgas reģionos ietilpstošajām pašvaldībām lemt par 
apgabala darbības jautājumiem.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu un norāda, ka nav 
pieļaujama Trikātas pagasta un Ēveles pagasta pievienošana Valkas novadam. 
 
Citi jautājumi 
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Biedrība “4. maija Deklarācijas klubs” atkārtoti aicina pieņemt likumu par Uzvaras pieminekļa 
pārdēvēšanu par “Okupācijas atceres vietu” vai “Okupācijas pieminekli”. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Latvijas nacionālajā pozīcijā “Par Eiropas Komisijas darba 
programmu 2020. gadam” iekļaut atbalstu Eiropas vērtību instrumentam, kas ļautu stiprināt 
vietējā un nacionālā līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras aizstāv šīs vērtības. 
 
Biedrība “Centrs “MARTA”” izsaka viedokli par likumprojektu “Prostitūcijas ierobežošanas 
likums” un norāda uz tajā iekļautajām normām, kas pārkāpj prostitūcijā iesaistīto personu 
cilvēktiesības. 

 

  
II. Viedokļi  
 

140 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par pedagogu darba 
samaksas pieauguma grafika īstenošanu un aicina Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt 
Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas 
noteikumi” grozījumus. 
 
Latvijas Augstskolu profesoru asociācija izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas 
konceptuālo ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” un aicina 
neatbalstīt priekšlikumus par augstākās izglītības iestāžu tipoloģijas noteikšanu, ņemot vērā 
studentu skaitu, universitāšu dalīšanu pēc zinātniskā darba vērtējuma, Augstākās izglītības 
padomes likvidēšanu un koledžu izslēgšanu no augstākās izglītības iestāžu tipa.  
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par Izglītības un 
zinātnes ministrijas izstrādāto konceptuālo ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības 
modeļa maiņu”, kura ietvaros izstrādāts jauns augstākās izglītības iestāžu tipoloģijas modelis 
un noteiktas jaunas prasības universitātes statusa saglabāšanai, un aicina saglabāt 
universitātes statusu Daugavpils Universitātei. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas 
sagatavoto konceptuālo ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” un 
iebilst pret atzinuma sniegšanas termiņu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumiem 
Nr. 211 “Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu”, kas paredz 
valsts nodevu par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu, un norāda, ka tāda valsts nodeva 
neatbilst ekonomiskajai situācijai valstī. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas Universitātes darbu, norāda uz plānotajām 
izmaiņām studiju programmā “Grāmatvedība, analīze un audits” un uzskata, ka pēc 
attiecīgajām izmaiņām minētajā studiju programmā studējošie var nonākt situācijā, ka, 
absolvējot Latvijas Universitāti, iegūs citu zinātnisko grādu, nekā minēts ar universitāti 
noslēgtajā līgumā.   
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par ekonomikas ministra darbu, gaidāmajām Rīgas 
domes vēlēšanām un Varakļānu novada domes darbu. 
 
Par situāciju valstī 
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Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka priekšlikumus valsts fondēto pensiju sistēmas 
pilnveidei un aicina vērst uzmanību uz uzkrājumu kultūras popularizēšanu un ieviešanu, lai 
pēc iespējas efektīvāk risinātu jautājumus, kas saistīti gan ar pensiju sistēmas ilgtspējas 
nodrošināšanu, gan Latvijas pilsoņu, it īpaši senioru, labklājības celšanu.  
 
Zemnieku saimniecība “Sējas” izsaka viedokli par valsts autoceļa Pilsrundāle-Dzirnieki slikto 
stāvokli. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts autoceļa posma Līgas-Zentene-Rideļi stāvokli. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka nepieciešams uzlabot sociālo pakalpojumu sniegšanu 
maznodrošinātiem senioriem, kā arī aicina veidot sociālās mājas, kas nodrošinātu vecajiem 
cilvēkiem dzīvi ģimenei pietuvinātā vidē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par mazo saimniecību finansiālo stāvokli un aicina samazināt 
tām nodokļu apmēru. 
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Apvienība “Pilsēta cilvēkiem” izsaka viedokli par Rīgas vēsturiskajā centrā ietilpstošās Alberta 
ielas stāvokli. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas rajonā ietilpstošās apdzīvotās vietas Baložkalna slikto 
infrastruktūru. 
 
Biedrība “Krievu pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un krievu emigrantu atbalsta asociācija 
(AREM)” izsaka viedokli saistībā ar Krievijas vēršanos pret politiskajiem pretiniekiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par auto un moto trasēs un šautuvēs veikto uzņēmējdarbību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka nav regulējuma, kas noteiktu īslaicīgu atbrīvošanu no 
apcietinājuma vecāka sliktā veselības stāvokļa dēļ. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nesamērīgi augsto piespiedu zemes nomas maksu. 
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III. Sūdzības 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

7 

Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” sūdzas par Ekonomikas ministrijas 
darbinieka sniegto informāciju, izskatot likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums” Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē. 
 
Rīgas zemes īpašnieku biedrība sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālās 
iestādes Nodokļu kontroles pārvaldes priekšnieces darbu saistībā ar iespējamu nelikumīgu 
rīcību. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībsarga darbu un norāda, ka nav saņēmusi atbildes uz 
iesniegumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par valsts iestāžu darbu un norāda uz iestāžu bezdarbību bērna tiesību 
aizsardzības nodrošināšanā. 
 
Privātpersona sūdzas par Daugavgrīvas cietuma administrācijas rīcību saistībā ar to, ka netiek 
ievērots Valsts valodas likums. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes rīcību saistībā ar zemes izsolīšanu, nepiedāvājot zemi 
izpirkt zemes īpašniekiem. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par Senāta Civillietu departamenta senatores rīcību saistībā ar lietas 
izskatīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona prokuratūras prokuroru darbu 
saistībā ar atteikšanos piešķirt valsts apmaksātu juridisko palīdzību interešu aizstāvībai 
kriminālprocesā, kurā iesniedzējs atzīts par cietušo. 
 
Vairākas privātpersonas sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar krimināllietas 
un sūdzību izskatīšanu. 
 

 

Citas sūdzības 
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Latvijas Kanoe asociācija sūdzas par Latvijas Kanoe federācijas darbu saistībā ar 
neskaidrajiem finansējuma sadales principiem un kanoe un smaiļošanas sporta veidu interešu 
nepārstāvēšanu. 
 
SIA “Ķengaraga koģenerācijas elektroenerģija” sūdzas par, iespējams, pretlikumīgi veiktu 
nekustamā īpašuma izsoli. 
 
Vairākas privātpersonas sūdzas par nesamērīgi augstajiem komunālajiem maksājumiem 

SIA “Rīgas pārvaldnieks” apsaimniekotajā daudzdzīvokļu namā un apsaimniekotāja rīcību, 

atslēdzot apkuri. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīvokļu īpašnieku biedrības “Buļļumuiža” darbu un norāda uz 
iespējamiem pārkāpumiem biedrības kopsapulces pieņemtajos lēmumos. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “ALMAX” rīcību saistībā ar remontdarbu veikšanu privātpersonas 
dzīvoklī. 
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 

 

 


