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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 201 
    individuālie         198 
    no vairākām privātpersonām       1 
    anonīmie 2 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 51 
Viedokļi 79 
Sūdzības 19 
Informācijas pieprasījumi 15 
Dažādi iesniegumi 37 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Pa pastu 39 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 152 
Pa faksu 1 
No portāla www.latvija.lv 6 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 59 
Saeimas Prezidijs 4 
Deputāti 779 
Frakcijas 29 
Komisijas 113 
Struktūrvienības 35 
  
Valoda  
Latviešu valoda 194 
Svešvalodas 7 
  
Sagatavotas atbildes 177 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  9 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

51 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

27 

Latvijas Onkologu asociācija un Latvijas Onkologu Ķīmijterapeitu asociācija aicina pārskatīt 
valsts budžetu un piešķirt līdzekļus valsts organizēto skrīningprogrammu realizācijai atbilstoši 
starptautiskajām rekomendācijām, paplašināt diagnostisko izmeklējumu pieejamību 
onkoloģiskajiem pacientiem, papildināt kompensējamo medikamentu sarakstu, kā arī 
nodrošināt terapijas izvēlei nepieciešamo biomarķieru testu veikšanu. 
 
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs un Latvijas Apdrošinātāju asociācija izsaka 
viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas 
un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19””, kas paredz, ka transportlīdzekļa 
īpašniekam būs tiesības apturēt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātās apdrošināšanas līgumu uz laiku, kamēr transportlīdzeklis netiek izmantots. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību”” un aicina noteikt, ka Ministru kabinetam jānodrošina pašvaldībām iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumu prognožu neizpildes kompensācija. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Interaktīvo azartspēļu biedrība 
sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”” un aicina noteikt, ka 
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pieņem lēmumu uz ārkārtējās situācijas laiku 
aizliegt visu azartspēļu organizēšanu fiziskajās azartspēļu organizēšanas vietās (kazino, spēļu 
zāles, bingo zāles), izņemot interaktīvo azartspēļu, skaitļu izložu un momentloteriju 
organizēšanu. 
 
Latvijas Kredītņēmēju apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību”” un aicina rast risinājumu, kas nodrošinātu, lai personām, kuras līdz šim ir 
godprātīgi pildījušas savas maksājumu saistības pret kreditoriem, būtu iespēja samazināt vai 
atlikt maksājumus. 
 
Latvijas Privātskolu asociācija aicina rast iespēju izskatīt jautājumu par izglītības nozares 
iekļaušanu krīzes skarto nozaru skaitā, lai uz izglītības iestāžu darbiniekiem varētu attiecināt 
likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā 
ar Covid-19 izplatību” normu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina rast iespēju no valsts budžeta 
līdzekļiem piešķirt piemaksu tajās pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbinātajiem 
pedagogiem, viņu palīgiem un tehniskajam personālam, kurās ar Ministru kabineta rīkojumu 
ārkārtējās situācijas laikā tiek nodrošināta dežūrgrupu darbība. 
 
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija izsaka viedokli par atbalsta instrumentiem, kas 
paredzēti Covid-19 krīzes skartajiem darba devējiem, un norāda, ka šie instrumenti praksē ne 
visos gadījumos sasniedz mērķi attiecībā uz dīkstāves pabalstu. 
 
SIA “Alis Food International” aicina pārskatīt tirdzniecības centros to tirdzniecības vietu, 
kuras drīkst būt atvērtas, sarakstu, attiecinot to arī uz ķīmisko tīrītavu darbību ārkārtējās 
situācijas laikā. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Revīzijas pakalpojumu likumā”, aicinot noteikt, ka zvērināts revidents ir neatkarīgs un 
objektīvs savā profesionālajā darbībā, kā arī paredzēt nosacījumus, kas garantē zvērināta 
revidenta neatkarību. 
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Latvijas Finanšu nozares asociācija atbalsta Latvijas Bankas iniciatīvu par 2008. gada 
lejupslīdes parādu dzēšanas tiesisko noregulēšanu, nosakot mehānismu, kā kredītiestādes var 
dzēst līdz 2009. gada nogalei izsniegtos hipotekāros kredītus, kuru atgūšana nav iespējama un 
kuri jau ir norakstīti, bet nevar tikt vienpusēji dzēsti civiltiesiskajā izpratnē, un aicina izdarīt 
attiecīgus grozījumus Kredītiestāžu likumā un likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. 
 
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija aicina izdarīt grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, 
izlīdzinot nodokļa likmes benzīnam ar Lietuvu un dīzeļdegvielai ar Lietuvu un Igauniju. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, aicinot noteikt, ka Aizsardzības 
ministrija sedz veselības aprūpes izdevumus tiem robežsargiem, kuri līdz 2002. gada 
31. decembrim atvaļināti no dienesta iekšlietu ministra pārraudzībā esošajā Valsts 
robežsardzē sakarā ar dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu, tādā pašā kārtībā 
un apmērā kā karavīriem, kuri atvaļināti no militārā dienesta, sasniedzot tam noteikto 
maksimālo vecumu. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un 
aicina noteikt, ka nodokļa likmi 0,2 procentu apmērā no nekustamā īpašuma tirgus darījuma 
summas Valsts ieņēmumu dienests nosaka jebkuram nekustamam īpašumam, sākot ar 2020. 
gada otro pusgadu. 
 
Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Likums par fiziskās 
personas atbrīvošanu no parādsaistībām” un aicina ievērot tiesību normas, kas paredz, ka līdz 
ar papildu funkciju deleģēšanu pašvaldībām tām nodrošināms arī papildu finansējums. 
 
Privātpersona aicina deputātus neatbalstīt likumprojektu “Par nekustamā īpašuma 
“Jaundūviņi” Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – 
valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai” trešajā lasījumā. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem Kriminālprocesa likumā saistībā ar resoriskās 
pārbaudes termiņu noteikšanu. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

1 

Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” un aicina apspriest priekšlikumus par 
administratīvajiem pārkāpumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā, kompetenci 
administratīvo pārkāpumu procesā un sodu apmēriem. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Drošības nozares kompāniju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Apsardzes darbības likumā” sakarā ar COVID-19 izplatības ierobežošanai noteikto aizliegumu 
ietekmi uz apsardzes nozari un aicina izdarīt grozījumus, paredzot izņēmumu no aizlieguma 
piesaistīt apakšuzņēmējus un vienlaikus izvirzot nosacījumu, ka apakšuzņēmēju piesaistīšanas 
gadījumos nepieciešams nodrošināt vienotu apsardzes cilvēkresursu vadību. 
 
Biedrība “Latvijas mazpulki” pauž atbalstu likumprojektam “Par bērnu un jauniešu izglītošanu 
valsts aizsardzībā”, kas vērsts uz pilsoniskās apziņas un patriotisma attīstīšanu, veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu, līderības attīstīšanu, kā arī dzīvē un valsts aizsardzībā 
izmantojamu iemaņu apguvi. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Iestāžu 
darbības likums sakarā ar COVID-19 izplatību” un aicina noteikt, ka Nodrošinājuma valsts 
aģentūrai iznīcināšanai nodoto spirtu saturošo šķidrumu ar spirta saturu virs 70 procentiem 
atļauts nodot telpu un virsmu dezinfekcijai arī komersantiem, kas sniedz pakalpojumus valsts 
un pašvaldību telpās, un paredzēt individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanu vai to izmaksu 
kompensēšanu komersantiem, kas sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību telpās, kā arī 
publiskās vietās. 

 



 

 4 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi likumā “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”” un aicina nepagarināt 
ārkārtējo situāciju ilgāk par trim mēnešiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par ārkārtējo situāciju un 
izņēmuma stāvokli”” normu saistībā ar Ministru kabineta tiesībām pagarināt ārkārtējo 
situāciju vairākkārt. 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Latvijas Raidorganizāciju asociācija, Latvijas Reklāmas asociācija un Latvijas Žurnālistu 
asociācija aicina izdarīt grozījumus Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā saistībā ar reklāmas 
ierobežojumiem un atcelt politiskās aģitācijas aizliegumu televīzijas programmās 30 dienas 
pirms vēlēšanām. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Dzīvesvietas 
deklarēšanas likumā” saistībā ar papildu adreses izmantošanas nosacījumiem. 
 
SIA “Jelgavas novada KU” izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums” 
saistībā ar regulējumu par personām, kuras tiek iemitinātas kopā ar īrnieku. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” saistībā ar to, kurā dienā veicama 
iepriekšējā balsošana. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija iebilst pret likumprojektu “Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā” un norāda, ka iecerētie grozījumi ir fundamentāli, tie mainīs 
līdzšinējo Elektroenerģijas tirgus likuma regulējumu un attiecīgi arī atjaunojamās enerģijas 
ražotāju ekonomisko un tiesisko stāvokli. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par publiskā iepirkuma procesa 
organizēšanu ārkārtējās situācijas laikā. 
 
Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija izsaka viedokli par grozījumiem 
Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kuri paredz alkoholisko dzērienu tirdzniecību internetā, 
un norāda, ka tie ir pretrunā ar Veselības ministrijas izstrādāto Alkoholisko dzērienu patēriņa 
mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2020.–2022. gadam projektu. 

 

 
Administratīvi teritoriālās reformas jautājumi 
 
Varakļānu novada kultūras darbinieki izsaka viedokli, ka Varakļānu novads jāpievieno Madonas 
novadam. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu Garkalnes novadā. 
 

 
2 

Citi jautājumi 
 

1 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina izdarīt tādus grozījumus likumos, kas 
veicinātu ārkārtējās situācijas laikā veikto iepirkumu atklātību. 

 

  
II. Viedokļi  
 

79 

Par Saeimas darbu  4 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse, ņemot vērā aktuālo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību un valstī 
noteiktos ierobežojumus, norāda uz nepieciešamību arī lēmumu pieņēmējiem steidzamā kārtā 
ieviest attālinātās līdzdalības formas un izsaka savu viedokli par sabiedrības un nevalstisko 
organizāciju iespējām piedalīties Saeimas darbā. 
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Vairākas organizācijas aicina izveidot deputātu grupu onkoloģisko pacientu atbalstam, lai 
veicinātu regulāru komunikāciju starp Saeimu un sabiedrību, tai skaitā onkoloģisko pacientu 
aizstāvības organizācijām un organizācijām, kas darbojas vēža profilakses, ārstniecības, kā 
arī pētniecības jomā. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka pateicību Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisijai par izglītības nozarē strādājošajiem ārkārtējās situācijas laikā 
aktuālo jautājumu izskatīšanu šīs komisijas sēdēs. 
 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas Grāmatizdevēju asociācija izsaka viedokli par atbalsta mehānismiem Covid-19 
izraisītās krīzes skartajām nozarēm un aicina izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 
12. marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, iekļaujot grāmatnīcas to 
tirdzniecības uzņēmumu skaitā, kuri drīkst būt atvērti brīvdienās un svētku dienās. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība iebilst pret Ministru kabineta 
2020. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr. 161, ar kuru grozīts Ministru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nosakot, ka saslimšana ar Covid-19 
nav uzskatāma par nelaimes gadījumu darbā neatkarīgi no tā, ka inficēšanās notikusi darba 
pienākumu pildīšanas laikā. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par situāciju mazumtirdzniecības nozarē un aicina 
krīzes laikā atturēties no tādu normatīvo aktu grozījumu pieņemšanas, kuri nav tieši mērķēti 
uz krīzes pārvarēšanu, ārkārtējo situāciju vai Covid-19 epidēmijas ierobežošanu, bet rada 
slogu uzņēmumiem, kuriem arī nākas darboties ārkārtējā režīmā un ļoti ierobežotu resursu 
apstākļos. 
 
Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi izsaka viedokli par valsts atbalstu ārkārtējās situācijas 
laikā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, aicina rūpīgi izvērtēt krīzes seku mazināšanai 
atvēlēto četru miljardu eiro izlietojumu un atcelt ierobežojumus, kas liedz mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem saņemt finansiālu atbalstu. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par piemaksu apjomu un sadales principiem veselības 
aprūpē strādājošajiem Covid-19 izraisītās krīzes laikā. 
 
Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācija sniedz priekšlikumus par ēdināšanas nozarei Covid-19 
izraisītās krīzes apstākļos nepieciešamo atbalstu.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un 
Latvijas izglītības vadītāju asociācija aicina atcelt pārbaudes darbus par pamatizglītības 
satura apguvi un meklēt tādus risinājumus valsts pārbaudes darbiem par vidējās izglītības 
apguvi, kuri neapdraudētu visu iesaistīto pušu veselību un dzīvību. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumu par attālinātā 
mācību procesa pilnveidošanu. 
 
SIA “Aesthetica” izsaka viedokli par veselības ministres 2020. gada 25. marta rīkojumu 
Nr. 59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas 
laikā”, jo uzskata, ka ierobežojumi nav samērīgi. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina Izglītības un zinātnes ministriju 
izstrādāt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas 
noteikumi”, paredzot, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru 
kabineta apstiprinātajā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu 
attiecīgajā laikposmā. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par Ministru kabineta 
2016. gada 27. septembra noteikumiem Nr.633 “Profesijas standarta, profesionālās 
kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju 
struktūru izstrādes kārtība” saistībā ar pedagoģijas studiju programmu licencēšanu. 
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Vēlēšanu ekspertu biedrība izsaka viedokli par Ministru kabineta 2020. gada 26. februāra 
rīkojumu Nr. 76 “Par konceptuālo ziņojumu “Par eID karti kā derīgu personu apliecinošu 
dokumentu Saeimas vēlēšanās”” un norāda uz vēlēšanu drošības riskiem. 
 
Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija sniedz priekšlikumus, lai uzlabotu valsts 
kompensējamo zāļu pieejamību. 
 
Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas 
darbu saistībā ar starptautiski atzīto datubāzu abonēšanu Latvijā. 
 
AS “TV Latvija” izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu par sadarbības 
partneru izvēli projektam “Tava klase” un norāda, ka izvēles kritēriji nav skaidri. 
 
Latvijas Mežu sertifikācijas padome izsaka viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas lēmumu reformēt Dabas aizsardzības pārvaldi. 
 
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO aicina valdību 
izstrādāt tādu jaunu atbalsta mehānismu cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošajām nevalstiskajām 
organizācijām, kas ļautu objektīvi novērtēt organizācijas līdzšinējo darbību, piemēram, 
vērtējot pēdējos trijos mēnešos darbiniekiem izmaksāto darba algu un valstij samaksātos 
nodokļus. 
 
Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā izsaka viedokli, ka jāievieš jauns prasmju apgūšanas 
modelis, kas atbilstu digitālās sabiedrības un digitālās ekonomikas vajadzībām, un aicina 
Nodarbinātības valsts aģentūru, Labklājības ministriju, Ekonomikas ministriju un Izglītības un 
zinātnes ministriju iesaistīties diskusijā, lai apzinātu dažādus risinājumus un tehnoloģijas, kas 
jau šobrīd varētu palīdzēt apgūt nepieciešamās prasmes bez maksas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts ieņēmumu dienesta darbu saistībā ar lēmumu atteikt 
dīkstāves pabalstu personām, kuru darba devējs ir biedrība, kas neveic saimniecisko darbību. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par valsts iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā, 
par iespēju dīkstāves pabalstu saņemt mazo uzņēmumu valdes locekļiem, par repatriācijas 
reisu no Kopenhāgenas uz Rīgu, par būvkomersanta nodevas maksājumiem, par 
nepieciešamību pagarināt bezdarbnieka pabalsta saņemšanas periodu ārkārtējās situācijas 
laikā. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par situāciju ieslodzījuma vietās saistībā ar Covid-19 
izplatību. 
 
Par situāciju valstī 18 
 
Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija izsaka viedokli par krīzes situāciju 
kultūras nozarē Covid-19 pandēmijas laikā un aicina sniegt atbalstu krīzes pārvarēšanai. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par problēmām, ar 
kurām saskaras Latvijas zinātnieki Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos. 
 
Latvijas Lauku tūrisma asociācija sūta informāciju par aktuālo situāciju tūrisma nozarē 
saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju un sniedz priekšlikumus nozares atbalstam. 
 
Latvijas Zemnieku federācija aicina radīt mazajām un vidējām saimniecībām iespēju saņemt 
kredītus ar atvieglotiem nosacījumiem, kas paredzētu vienkāršāku piekļuvi un zemus 
procentus. 
 
Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība izsaka viedokli saistībā ar Covid-19 ietekmi uz 
daudzbērnu ģimenēm un aicina sniegt šīm ģimenēm atbalstu atbilstoši to vajadzībām. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par nevalstiskajām organizācijām nepieciešamo 
atbalstu Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai. 
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Latvijas kinoteātru operatori izsaka viedokli par grūtībām, kas viņiem radušās saistībā ar 
ārkārtējo situāciju, un sniedz priekšlikumus to mazināšanai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijā COVID-19 epidēmijas apkarošanai ieviestajiem 
ierobežojumiem un aicina atjaunot bērnu un jaunatnes sporta skolu darbību. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par valstī saistībā ar Covid-19 noteikto ārkārtējo 
situāciju. 
 
Citi viedokļi 18 
 
Latvijas Neredzīgo biedrība izsaka viedokli, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 
īstenošana ēkās ir lietderīga un palīdzētu samazināt arī tās ikdienas darbības izmaksas. 
 
SIA “Baltika Latvija” aicina sniegt atbalstu tirgotājiem un uzņēmējiem nepārtikas sektorā, lai 
vismaz daļēji kompensētu ārkārtējās situācijas dēļ noteikto ierobežojumu radītās sekas. 
 
SIA “RV Pils” izsaka viedokli par ārkārtējās situācijas ieviešanu un tās radītajām problēmām 
ar rēķinu izrakstīšanu nomniekam par telpu īri. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par parādu atcelšanu iedzīvotājiem ar maziem 
ienākumiem, par deklarētās dzīvesvietas neesību, par cilvēku ar invaliditāti sociālo labklājību, 
par pensijas apmēru. 

 

  
III. Sūdzības 
 

19 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

9 

Biedrība “Latvijas Aizsargu organizācija” sūdzas par Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra 
lēmumu izdarīt izmaiņas reģistrā saistībā ar biedrības vadību. 
 
Privātpersona sūdzas par Talsu novada pašvaldību saistībā ar to, ka netiek sniegts atbalsts 
krīzes situācijas laikā. 
 
Privātpersona sūdzas par Jūrmalas domes rīcību saistībā ar izlikšanu no dzīvokļa un norāda, 
ka ir trūcīga persona, bet nav saņēmusi attiecīgu sociālo palīdzību. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīves apstākļiem Jelgavas cietumā. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

5 

Privātpersona sūdzas par Preiļu rajona virsprokurora lēmumu noraidīt iesniegumu par 
krimināllietas ierosināšanu pret AS “Latvenergo”. 
 
Vairākas privātpersonas sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar tiesvedību, 
kuras rezultātā var zaudēt īpašumu, par to, kā tiek risināts strīds par piekļūšanu 
kopīpašumam, un par krimināllietā pieņemtajiem lēmumiem. 
 

 

Citas sūdzības 5 
 
SIA “ELPA” sūdzas par AS “CITADELE” rīcību, pieņemot lēmumu nepiešķirt tai finansējumu. 
 
Privātpersona sūdzas par sociālo tīklu Facebook saistībā ar tās konta bloķēšanu. 
 
Vairākas privātpersonas sūdzas par iespējamu vardarbību ģimenē un audžuvecāku rīcību. 
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