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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

69 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

24 

Biedrība “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku  civiltiesiskās atbildības 
obligātās apdrošināšanas likumā” saistībā ar apdrošināšanas garantijas fonda regulējumu, 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksai nepieciešamās informācijas ieguvi un personas datu 
apstrādi. 
 
Latvijas Onkologu asociācija aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 2021. gadam” paredzēt 
papildu finansējumu diagnostisko un ārstniecisko tehnoloģiju, onkoloģisko medikamentu un 
biomarķieru apmaksai. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība aicina steidzami paaugstināt 
veselības aprūpes nozarē strādājošo darba samaksu atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas 
likumam. 
 
Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija un biedrība “Latvijas Radošo 
savienību padome” iebilst pret plānotajām nodokļu izmaiņām saistībā ar ienākumu aplikšanu 
ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un aicina noteikt, ka iemaksas veic 
no gūto ienākumu summas, nevis no valstī noteiktās minimālās algas apmēra. 
 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija un biedrība “Zemnieku saeima” sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, aicinot noteikt, ka arī 
turpmāk Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem tiek piemērota 
samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme piecu procentu apmērā. 
 
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija aicina atbalstīt izdevējdarbību un kultūras nozari, 
piemērojot piecu procentu pievienotās vērtības nodokļa likmi visām grāmatām. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”, aicinot nepiemērot papildu darbaspēka nodokļus darbiniekiem 
par koplīgumā noteiktiem izdevumiem un noteikt, ka no maksātāja ienākumiem, par kuriem 
tiek maksāts algas nodoklis, izslēdz darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos 
darbinieka ēdināšanas vai transporta izdevumus, ja netiek pārsniegti 900 eiro gadā. 
 
Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija un vairāki nozares uzņēmumi iebilst pret Finanšu 
ministrijas izteikto viedokli par likumprojektos “Grozījumi Komerclikumā” un “Grozījumi 
likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” ietverto akciju opciju regulējumu, kas, pēc 
ministrijas ieskata, paver iespēju apiet nodokļu sistēmu, izmaksājot daļu no darba algas kā 
opcijas, un uzsver, ka šis ir būtisks regulējums, kas veicina jaunuzņēmumu ekosistēmas 
straujāku attīstību Latvijā. 
  

 

Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi 
Kriminālprocesa likumā” normu, kura paredz, ka pirmstiesas procesā pieprasīt no zvērinātiem 
revidentiem to rīcībā esošās ziņas par faktiem, kas viņiem kļuvuši zināmi, sniedzot 
profesionālos pakalpojumus, vai pratināt, vai veikt zvērināta revidenta rīcībā esošu 
dokumentu apskati vai izņemšanu drīkst izmeklētājs ar uzraugošā prokurora piekrišanu vai 
prokurors, un norāda, ka šis regulējums ir pretrunā ar Kredītiestāžu likuma regulējumu. 
 
Latvijas kredītņēmēju asociācija aicina likumā “Grozījumi Civilprocesa likumā” noteikt 
konkrētu summu, kas ieturama, pārdodot nekustamo īpašumu. 
 

 



 

 3 

Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Civilprocesa likumā un noteikt, ka no tiesas izdevumu 
samaksas jāatbrīvo arī pašvaldības uzņēmumi lietās par komunālo pakalpojumu parādu 
piedziņu. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  9 
 
VSIA “Latvijas Televīzija” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” attiecībā uz izņēmumiem no aizlieguma 
sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās izvietot komerciālus paziņojumus 
un aicina izveidot un ieviest sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu finansējuma 
nodrošināšanas modeli, kā arī atļaut sabiedriskajiem medijiem izpildīt darījumus, kas saistīti 
ar reklāmas pakalpojumu sniegšanu trešām personām un noslēgti līdz 2019. gada 
31. decembrim. 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija aicina neatbalstīt priekšlikumus likumprojekta 
“Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” pārejas noteikumu, 
kas paredz sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem atļaut pārraidīt savās 
programmās komerciālos paziņojumus līdz 2021. gada 31. decembrim. 
 
TV neatkarīgo producentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”, aicinot likumā iekļaut normu, kas 
nostiprinātu neatkarīgo producentu lomu attiecībā uz sabiedriskā medija saturu, un noteikt, 
ka Latvijas Televīzijas programmās ne mazāk kā 15 procentus raidlaika paredz Latvijas 
neatkarīgo producentu veidotiem audiovizuālajiem darbiem. 
 
Latvijas Žurnālistu asociācija, biedrība “Baltijas Mediju izcilības centrs” un VSIA “Latvijas 
Televīzija” izsaka viedokli par likumprojektu “Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un 
to  pārvaldības likums” un iebilst pret vairākiem priekšlikumiem, kas attiecas uz Sabiedrisko 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbību, bezmaksas raidlaiku valstiskas nozīmes un 
Satversmes pamatvērtības apliecinošiem sociāliem vēstījumiem, kā arī elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu ētikas kodeksiem. 
 
Latvijas Reklāmas asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” attiecībā uz reklāmas izvietošanu un 
paziņojumiem par sponsorēšanu, kā arī aicina noteikt, ka aizliegums izvietot visu veidu 
komerciālos paziņojumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un 
pakalpojumos neattiecas uz tādu kultūras, sporta un līdzīgu pasākumu translāciju, kuros 
reklāmas materiāli izvietoti notikumu fonā un no tiem nav iespējams izvairīties. 
 
Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” attiecībā uz elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu juridisko statusu, valdes funkcijām, valdes locekļu izvēles kritērijiem un 
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkcijām un kompetenci. 
 
Biedrība “Ētikas tilts Latvijā” izsaka viedokli par audiovizuālo mediju piedāvājumu Latvijā, 
par sekām, kādas tie rada sabiedrībai, un aicina pieņemt tādu regulējumu, kas ietvertu 
vardarbīgu pārraižu aizliegumu, lai pasargātu jauniešus. 
 
Biedrība “Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācija” izsaka viedokli 
par likumprojektu “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” un iebilst pret 
priekšlikumu par alkoholisko dzērienu reklāmas pieejamības palielināšanu, atļaujot stiprā 
alkohola reklāmu no pulksten 22.00 līdz 08.00. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Latvijas Robežsargu asociācija un Latvijas Iekšlietu darbinieku asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” un aicina Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžas 
neiekļaut profesionālās izglītības iestāžu sistēmā, bet noteikt tām izņēmuma statusu, 
saglabājot augstākās izglītības iestādes statusu. 
 
Biedrība “Latvijas Neatkarīgā izglītības un zinātnes apvienība” izsaka viedokli par 
likumprojektā “Grozījumi Augstskolu likumā” iekļauto pirmā līmeņa augstāko profesionālo 
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izglītības iestāžu regulējumu un iebilst pret likumprojektu “Grozījumi Profesionālās izglītības 
likumā”, kas paredz būtiski paplašināt augstāko profesionālo izglītību regulējošās normas. 
 
Neatkarīgā izglītības biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Izglītības 
likumā”, aicinot tajā noteikt, ka dators ir skolēnu un skolotāju komunikācijas līdzeklis, ko 
katram skolēnam un skolotājam nodrošina valsts vai pašvaldība. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina izskatīt izglītības nozarē 
strādājošajiem aktuālos jautājumus par pedagogu sociālā atbalsta programmas pagarināšanu, 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu un darba slodzes pārskatīšanu. 
 
Latvijas Muzeju biedrība pauž atbalstu likumprojektam “Grozījumi Muzeju likumā”, kas 
ikvienam Latvijas muzejam paredz iespēju kļūt par publisku nodibinājumu. 
 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  

 
1 

Privātpersona aicina izdarīt tādus grozījumus Latvijas Republikas Zemessardzes likumā un 
Militārā dienesta likumā, kuri ļautu izvērtēt, vai persona var tikt uzņemta militārajā dienestā, 
ja tā izdarījusi noziegumu, kurš klasificējams kā smags noziegums, bet kura rezultātā nav 
radies tāds kaitējums, lai vajadzētu piespriest kriminālsodu. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 8 
 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” un aicina noteikt, ka viens pārvadātājs reģionālo 
starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā kopumā drīkst apkalpot ne vairāk kā 25 procentus no tīkla 
apjoma. 
 
Vairāki ārvalstu investori, kas investējuši atjaunojamās enerģijas ražošanas nozarē Latvijā, 
izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” un norāda, ka, 
pieņemot šādu likumu, atjaunojamo resursu ražošanas nozare tiks likvidēta, līdz ar to Latvijas 
iedzīvotājiem būs liegta iespēja izmantot vietējos resursus un pelnīt no to izmantošanas, kā 
arī palielināsies energoresursu imports. 
 
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Elektroenerģijas 
tirgus likumā” regulējumu par obligātā iepirkuma atbalsta atcelšanu un norāda, ka 
siltumenerģijas cenu palielināšanās var negatīvi ietekmēt simtiem tūkstošu Latvijas 
iedzīvotāju, kuri izmanto centralizēto siltumapgādi. 
 
SIA “Enefit Power & Heat Valka” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā” attiecībā uz elektroenerģijas ražošanas kritērijiem 
koģenerācijas stacijās, kuras darbojas vertikāli integrētā siltumapgādes sistēmā. 
 
Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Būvniecības likumā” attiecībā uz Valsts kontroles biroja lomu būvniecības procesā, 
būvvaldes funkcijām un atbildību, būvatļaujas darbības neapturēšanu tās apstrīdēšanas vai 
pārsūdzēšanas gadījumā un trešo personu aizsardzību pret tām būvniecības un būves 
ekspluatācijas laikā nodarītiem zaudējumiem. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, SIA “MV Latvia” 
un vairāki uzņēmumi – Swedish Match, Japan Tobacco International un British American 
Tobacco - izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu 
smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” saistībā 
ar nikotīna izstrādājumu, piemēram, beztabakas nikotīna spilventiņu, aprites aizliegumu un 
norāda, ka šāds aizliegums nav samērīgs un nepieciešama plašāka diskusija ar nozari 
pārstāvošajām organizācijām par tā ieviešanas rezultātā paredzamiem ieguvumiem un 
zaudējumiem. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka 
viedokli par likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” un norāda, ka darbinieka izdevumi, kuri 
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saistīti ar attālinātā darba veikšanu un kurus sedz darba devējs, nav uzskatāmi par darbinieka 
personīgo labumu un šī nauda jebkurā gadījumā uzskatāma par izdevumu kompensāciju, bet 
ne darba samaksas daļu. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Aviācijas arodbiedrība un Latvijas civilās 
aviācijas pilotu arodbiedrība aicina neatbalstīt priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi 
Darba likumā” par aizliegumu nakts laikā nodarbināt darbinieku, kuram ir bērns līdz triju gadu 
vecumam, un norāda, ka šāds aizliegums negatīvi ietekmēs transporta nozares darbinieku 
tiesisko stāvokli un tādā veidā tiks diskriminēti darbinieki, kuriem nav bērnu vai kuru bērni ir 
vecāki par trim gadiem.  
 
Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” izsaka viedokli par ārpuslaulības ģimeņu savienības 
modeļa izstrādes nepieciešamību un norāda, ka šāda regulējuma pieņemšana un tiesiskā 
atzīšana veicinātu interešu konfliktu novēršanu, ka arī nodrošinātu trauksmes cēlēju tuvinieku 
aizsardzību. 
 
Biedrība “Latvijas bērnu labklājības tīkls” sniedz priekšlikumus sociālās jomas 
problēmjautājumu risināšanai, aicina izstrādāt vienotu sociālo pakalpojumu standartu un 
sociālo pakalpojumu grozu. 
 
Nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds” aicina izdarīt grozījumus Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā, nosakot, ka valsts atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā 
paredzētajiem līdzekļiem nodrošina ambulatoru psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu no 
vielām un procesiem atkarīgiem bērniem un pusaudžiem un šā pakalpojuma sniegšanu 
nodrošina nodibinājums “Pusaudžu resursu centrs”. 
 
Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “Zelta atslēdziņa” un Salaspils 
novada mūžīgo bērnu vecāki aicina palielināt sociālo pabalstu līdz 50 procentiem no valstī 
noteiktās minimālās mēnešalgas apmēra vecākiem, kuriem ir bērns ar invaliditāti. 
 
Latvijas Rezerves virsnieku asociācija pauž atbalstu Robežsargu asociācijas iniciatīvai par 
pensiju pārrēķinu militārpersonām un robežsargiem ar speciālajām dienesta pakāpēm un 
aicina izdarīt nepieciešamos grozījumus likumos. 
 
Biedrība “VALMIERAS PILSĒTAS PENSIONĀRS” izsaka viedokli par kaitīgos un smagos darba 
apstākļos strādājušo pensionāru darba stāža apmaksas aprēķina principiem un aicina rast šajā 
ziņā taisnīgu un vienlīdzību garantējošu risinājumu. 
 
Administratīvi teritoriālās reformas jautājumi 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera norāda, ka Teritorijas attīstības plānošanas 
likumā noteiktais divu mēnešu termiņš, kurā persona ir tiesīga pārsūdzēt vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumu un lokālplānojumu pēc tam, kad saistošie noteikumi, ar kuriem 
attiecīgais plānojums apstiprināts, jau stājušies spēkā, ir nesamērīgs, un aicina to saīsināt līdz 
vienam mēnesim. 
 
II. Viedokļi  
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 17 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par to, ka Ministru 
kabinets ilgstoši nepilda Augstskolu likuma normu, kura paredz ikgadēju finansējuma 
pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās. 
 
Latvijas Biogāzes asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektiem 
“Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, cenu 
noteikšanas kārtību un uzraudzību” un “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu 
noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”, kā arī likumprojektiem “Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā” un “Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā” un norāda, 
ka šāds regulējums iznīcinās biogāzes ražošanu Latvijā un ir pretrunā ar Eiropas Savienības un 
Latvijas Republikas klimata un enerģētikas politikas mērķiem, Nacionālās attīstības plānu 
2021.-2027. gadam un Satversmi. 
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Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija un Latvijas Profesionālās uzkopšanas un 
apsaimniekošanas asociācija iebilst pret Finanšu ministrijas informatīvajā ziņojumā “Par 
nodokļu politikas attīstības virzieniem valsts sociālās ilgtspējas un ekonomikas konkurētspējas 
veicināšanai” pausto ieceri par minimālā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
objekta ieviešanu nodarbinātajiem un norāda, ka šādu izmaiņu ieviešanas gadījumā vairākās 
nozarēs nāksies no darba atbrīvot ievērojamu skaitu uz nepilnu darba laiku strādājošo. 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija izsaka viedokli, ka pašreiz paredzētā sabiedrisko mediju 
iziešana no reklāmas tirgus un papildu finansējuma pieprasīšana sabiedriskajiem medijiem 
neatbilst Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un labas pārvaldības 
principiem, kā arī rada lielus finansiālus riskus valstij un Latvijas medijiem, tāpēc aicina pirms 
papildu finansējuma piešķiršanas sabiedriskajiem medijiem iesaistīt mediju nozari atklātā un 
caurredzamā diskusijā gan par sabiedrisko mediju, gan vispār Latvijas mediju telpas attīstību. 
 
VSIA “Latvijas Radio” un VSIA “Latvijas Televīzija” iebilst pret Latvijas Raidorganizāciju 
asociācijas viedokli par to, ka sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus neatbilst Eiropas 
Komisijas vadlīnijām un labas pārvaldības principiem. 
 
Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība “ONKOALIANSE” aicina Sabiedrības veselības 
pamatnostādņu 2021.-2027. gadam sagatavošanai izvirzīt konkrētus mērķus, kas iekļautu 
akreditētas visaptverošas vēža infrastruktūras izveidi, finansējuma palielināšanu 
kompensējamo zāļu iegādei, mūsdienīga, funkcionējoša vēža reģistra un kvalitatīva vēža 
skrīninga nodrošināšanu, kā arī pārrobežu ārstniecības pakalpojumu saņemšanu apgrūtinošā 
birokrātiskā sloga mazināšanu. 
 
Nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds” izsaka viedokli, ka trūkst līdzekļu ar autismu slimu 
bērnu terapijām, un aicina arī Latvijā ieviest valsts apmaksātus veselības un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. 
 
Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība izsaka 
viedokli par nesamērīgi zemo atalgojumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, norāda, ka 
tas neatbilst darba apjomam, un aicina to paaugstināt, lai veicinātu profesionālu darbinieku 
noturēšanu un jaunu nodarbināto piesaisti valsts pārvaldē. 
 
SIA “Strēlnieks-A” izsaka viedokli par Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisijas darbu, 
norādot, ka tā kavējas pieņemt lēmumu par licences atjaunošanu uzņēmumam, kam tā 
vajadzīga ieroču, munīcijas un citu militāro preču piegādei. 
 
Dundagas novada Kolkas ciema valde izsaka viedokli par Dundagas novada domes rīcību 
saistībā ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atlaišanu. 
 
Privātpersona aicina atcelt Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošajos 
noteikumos  Nr. 87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” ietverto normu 
par atkritumu stāvvadu slēgšanu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par plānoto panorāmas rata būvniecību Uzvaras parkā, norādot, 
ka Rīgas dome, Rīgas pilsētas būvvalde un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
nesniedz sabiedrībai svarīgu informāciju par rata izbūves ietekmi uz apkārtējo vidi, zaļo zonu, 
gaisa kvalitāti, satiksmi un trokšņa līmeni. 
 
Par situāciju valstī 12 
 
Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija izsaka viedokli par aizsardzības 
industrijas attīstības izaicinājumiem pašreizējos finanšu pakalpojumu tirgus darbības 
apstākļos un aicina valsts drošības interesēs izveidot sistēmu, kas nodrošinātu šo pakalpojumu 
pieejamības nepārtrauktību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par namu denacionalizācijas procesu un aicina izmaksāt 
denacionalizēto namu īpašniekiem kompensāciju. 
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Vairākas privātpersonas aicina izglītības iestādēs saglabāt klātienes apmācības formu un 
norāda, ka jebkuri lēmumi par mācību procesu jāpieņem tikai pēc profesionālas ekspertīzes 
veikšanas. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par autoceļu tehnisko stāvokli, vieglā transporta 
ietekmi uz vidi, telpu uzkopšanu pandēmijas laikā, konfliktu risināšanu. 
 
Citi viedokļi 10 
 
Privātpersona izsaka viedokli par AS “PRIVATBANK”, kura atsakās dzēst privātpersonas 
parādu, kas uzskatāms par neatgūstamu atbilstoši pieņemtajiem Kredītiestāžu likuma 
grozījumiem. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par to, ka daudzdzīvokļu māju īpašnieki Rīgā, apkures 
sezonai sākoties, var palikt bez siltumenerģijas pieslēguma. 

 

  
III. Sūdzības 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

3 

Privātpersona sūdzas par Izglītības un zinātnes ministrijas rīcību saistībā ar to, ka netiek 
pildīts Ministru kabineta 2010. gada 15. septembra rīkojums Nr.550 “Par valsts kustamās 
mantas nodošanu biedrībai “Latvijas Zēģelētāju savienība””, saskaņā ar kuru Murjāņu sporta 
ģimnāzijai bija motorjahta “AURA” jānodod biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” 
īpašumā. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atteikt tai trūcīgas personas statusu. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par Administratīvās rajona tiesas tiesneses pieņemto lēmumu atstāt 
pieteikumu bez virzības un atzīt to par neiesniegtu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu rīcību saistībā ar, iespējams, nelikumīgām 
darbībām pret SIA “RLDT”, kas vērstas uz to, lai iegūtu uzņēmuma mantu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas apgabaltiesu, jo netika ielaista tiesas sēdē, kuru vēlējās 
apmeklēt. 
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 24 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 

 


