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I. Likumdošanas priekšlikumi
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Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

9

Vairākas biedrības un asociācijas aicina atlikt likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
izdarītos grozījumus, kas paredz minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
ieviešanu no 2021. gada 1. jūlija, lai ļautu ekonomikai atkopties no Covid-19 krīzes, kā arī
vienlaikus pārstrādātu sistēmas modeli un labotu pieļautās tehniskās nepilnības.
Biedrība “Latvijas Vācu savienība” izsaka viedokli par pieņemtajiem grozījumiem likumā
“Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz kārtību, kādā veicamas minimālās valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un aicina noteikt, ka arī biedrības un nodibinājumi
ir izņēmumi, uz kuriem neattieksies minēto iemaksu veikšana.
Latvijas Mākslinieku savienība pauž viedokli saistībā ar gaidāmajām nodokļu regulējuma
izmaiņām, kas stāsies spēkā no 2021. gada 1. jūlija, un aicina neattiecināt plānotos nodokļu
režīma grozījumus uz Latvijas Mākslinieku savienības biedriem – profesionāliem
māksliniekiem un mākslas zinātniekiem.
Latvijas Patologu asociācija lūdz piešķirt finansējumu to pacientu ārstēšanai, kuriem noteiktā
diagnoze ir neskaidras primārās lokalizācijas audzējs, norādot, ka šādos gadījumos ārsti ir ļoti
sarežģītā situācijā, jo nav vadlīniju šo slimnieku ārstēšanai.
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Samazinām PVN pārtikas produktiem”, aicinot
noteikt samazināto piecu procentu PVN likmi pārtikas produktiem (14 609 paraksti).
Juridiskie jautājumi
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Latvijas Alkohola nozares apvienība rosina izvērtēt likumprojekta “Grozījums Alkoholisko
dzērienu aprites likumā” ieceri, kas paredz pilnīgu alkoholisko dzērienu tirdzniecības
aizliegumu azartspēļu organizēšanas vietās, aicinot paredzēt izņēmumus, kad alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecība tiek atļauta.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Bāriņtiesu
likumā”, tostarp likumā aicinot noteikt, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgam un bāriņtiesas
locekļa palīgam nepieciešama vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kā arī
norāda, ka nav lietderīgi likumā noteikt bāriņtiesā strādājošo pienākumus un uzdevumus, jo
Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs” ir norādīti attiecīgo amatu paraugapraksti.
Privātpersona aicina likumprojekta “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” ietvaros pilnveidot
labticīgo ieguvēju tiesību un interešu aizsardzības mehānismu, norādot, ka atsevišķi
pieņemtie grozījumi sniedz risinājumu tikai gadījumos, kad noziedzīgi iegūtā manta ir
nekustamais īpašums, kas piekritīgs valstij.
Vairākas privātpersonas pauž atbalstu priekšlikumam par Amnestijas likuma pieņemšanu, kas
paredzētu atbrīvot ieslodzītos, kuri izcieš sodu par mazāk smagu noziegumu izdarīšanu vai
kuriem atlikusī soda izciešanas daļa nav ilgāka par gadu.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Ģimenes izglītības un attīstības fonds “ĀBEĻZIEDS” un Ģimenes attīstības un kultūras centrs
“Alise” atbalsta likumprojektam “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” iesniegtos
priekšlikumus, kas paredz aizliegt bērna sensitīvo datu un datu par bērna ģimenes materiālo
stāvokli ievākšanu, kā arī bērna iesaistīšanu medicīniskos eksperimentos un klīniskos
pētījumos.
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Latvijas Teātra darbinieku savienība izsaka viedokli par likumu “Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”, norādot, ka līdz ar tā ieviešanu nav skaidrs, kā
iespējams piesaistīt sponsoru līdzekļus, ja reklāmas iespējas praktiski netiek dotas.
Privātpersona izsaka viedokli par likumu “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu
komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” un norāda, ka likumā iestrādātā norma,
saskaņā ar kuru represēto personu statusam atbilst tikai bērni, kas dzimuši tieši izsūtījumā,
nav taisnīga, tāpēc aicina izskatīt jautājumu par represēto personu loka precizēšanu.
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina izslēgt likumprojekta “Grozījumi
Augstskolu likumā” otrajā lasījumā apstiprināto normu, kas noteic, ka valsts augstskolas
padomes locekļa amata atlīdzība nosakāma atbilstoši augstskolas vidējā akadēmiskā personāla
atalgojuma līmenim, norādot, ka padomes locekļu atalgojums jānosaka atbilstoši Atlīdzības
likumā paredzētajam.
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Augstskolu likumā” attiecībā uz akadēmisko amatu prasībām, tostarp rosinot vārdu “ievēlēt”
likumā aizvietot ar vārdu “nodarbināt”.
Latvijas Studentu apvienība aicina papildināt likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā”
normu, kas noteic sociālo stipendiju piešķiršanas kārtību un prasības, nosakot, ka
studējošajiem līdz 25 gadu vecumam ir tiesības saņemt stipendiju atbilstoši sociālajiem
kritērijiem.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi
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Latvijas Veselības un fitnesa asociācija aicina izdarīt grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likumā un atjaunot sporta klubu darbību, ievērojot asociācijas un Latvijas Darba
devēju konfederāciju izstrādātās vadlīnijas “Drošas darba vides vadlīnijas sporta, fitnesa
studijām/klubiem”.
Privātpersona aicina veikt izmaiņas spēkā esošajos tiesību aktos, kas regulē cietumsodu
izciešanu ieslodzītajiem, kuri notiesāti ārvalstīs, norādot, ka iesniedzēja gadījumā Latvijā
soda izciešanas termiņš ir divreiz garāks, nekā tas būtu Lielbritānijā.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” un aicina noteikt, ka sociālā dzīvokļa statusu pašvaldībai piederošai
dzīvojamai telpai, kas neatrodas sociālajā dzīvojamajā mājā, piešķir pašvaldības dome vai tās
deleģēta institūcija saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija izsaka
viedokli par situāciju, kas radusies pēc likuma “Dzīvojamo telpu īres likums” stāšanās spēkā,
norādot, ka nav nekādas informācijas, kā rīkoties tiem denacionalizēto māju īrniekiem, kas
dažādu apstākļu dēļ nevar reģistrēties dzīvokļu rindā, kā arī vērš uzmanību, ka likumprojektā
“Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” nav neviena priekšlikuma
denacionalizēto namu īrnieku problēmu risināšanai.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
pašvaldībām”” un aicina noteikt, ka pašvaldības informatīvo izdevumu izdod ne biežāk kā
reizi mēnesī, taču šis ierobežojums neattiecas uz informatīvajiem izdevumiem, kuros publicē
informāciju tikai par pašvaldības sagatavotajiem saistošo noteikumu projektiem, izdotos
tiesību aktus un to skaidrojumus, kā arī informāciju ārkārtējās situācijas, izņēmuma stāvokļa,
katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā.
Latvijas Pilsoniskā alianse, biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un biedrība
“Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina neatbalstīt likumprojektu “Grozījumi likumā “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” esošajā redakcijā, norādot, ka
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paredzētās izmaiņas būtiski sašaurina valsts amatpersonas deklarācijas publiskojamo daļu
noteiktām amatpersonu grupām un ka tādējādi likumprojektā virzītā izņēmumu grupa nokļūst
privileģētā stāvoklī attiecībā pret citām valsts amatpersonām.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojekta “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās
daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” izstrādei, tostarp aicina papildināt likuma normu,
kas regulē izpirkuma tiesības izmantošanas procesa uzsākšanu, precizējot ēkai funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala noteikšanas vai pārskatīšanas kārtību.
Privātpersona izsaka viedokli par grozījumiem likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” un piespiedu nomas maksas risinājumiem.
Privātpersona izsaka viedokli par Pašvaldības domes vēlēšanu likuma normu, kas noteic, ka
pašvaldības domi vēlēt drīkst vēlētājs, kuram vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir
reģistrēta dzīvesvieta attiecīgajā pašvaldībā, un norāda, ka minētā norma ir novecojusi un
neatbilst demokrātijas standartiem.
Privātpersona aicina tiesību aktos nostiprināt prasību deputātiem un deputāta amata
kandidātiem pie vēlētājiem vērsties tikai un vienīgi valsts valodā un noteikt, ka vēlēšanās
drīkst piedalīties Latvijas Republikas pilsonis ar vienu pilsonību, kuram latviešu valoda ir
dzimtā valoda vai valsts valodas prasmes ir augstākajā līmenī.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi
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Latvijas Tirgotāju asociācija aicina likumprojektā “Grozījumi Iepakojuma likumā” noteikt, ka
depozīta sistēmas operatoram jānodrošina depozīta iepakojuma pārdevējs ar nepieciešamo
aprīkojumu depozīta iepakojuma savākšanai, paredzot iespēju pārdevējam izvēlēties starp
automātisko vai manuālo savākšanas veidu, ja depozīta iepakojumā pārdoto dzērienu skaits
pārsniedz 10 000 gadā, kā arī noteikt, ka depozīta sistēmas operators depozīta maksu atmaksā
piecu darbdienu laikā pēc depozīta iepakojuma saņemšanas.
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija atbalsta priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi
Iepakojuma likumā” par kopīgas depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas izveidi, taču
norāda, ka piedāvātā likumprojekta redakcija var radīt maldīgu priekšstatu par to, ka
vairākiem depozīta iepakojuma pārdevējiem kopīga depozīta iepakojuma pieņemšanas vieta
vienā administratīvajā teritorijā jāveido obligāti, nepieļaujot šāda punkta izbūvi katram
atsevišķi.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektiem
“Grozījumi Komerclikumā” un “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistru””, tostarp aicinot abos likumprojektos ieviest vienotu principu, proti, noteikt, ka
ziņas no Uzņēmumu reģistra vestajiem publiskajiem reģistriem, kas pieejamas reģistra
tīmekļvietnē, turpmāk netiek publicētas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Vienlaikus
biedrība norāda, ka pilnībā atbalsta atteikšanos no nekustamā īpašuma īpašnieka izsniegtas
piekrišanas juridiskās adreses reģistrācijai, aizstājot to ar valdes apliecinājumu.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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Latvijas Samariešu apvienība aicina papildināt likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumā”, iekļaujot terminu “ilgtermiņa aprūpe” un “ilgtermiņa aprūpes
pakalpojumi” skaidrojumu.
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padome, Latvijas Augļkopju asociācija, Latvijas Kokrūpniecības federācija un biedrība
“Zemnieku saeima” aicina izdarīt grozījumus likumā “Par maternitātes un slimības
apdrošināšanu”, nosakot, ka darba devējam ir pienākums tiem darba ņēmējiem, kuriem ir
iestājusies pārejoša darba nespēja, izmaksāt no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk
kā 75 procentu apmērā no vidējās izpeļņas par katru pārejošas darba nespējas dienu, taču ne
ilgāk par trim kalendāra dienām.
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Vakcinācijai aizvien jābūt brīvprātīgai”
(13 975 paraksti).
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Privātpersona izklāsta situāciju saistībā ar atteikumu personai sniegt valsts apmaksātas
rehabilitācijas pakalpojumu mājās un aicina paplašināt to diagnožu loku, kurām pastāvot
pacients ir tiesīgs saņemt šādu pakalpojumu.
Privātpersona izsaka pateicību par lēmuma pieņemšanu, kas dod iespēju 3+ Goda ģimenēm
saņemt dažādas atlaides, un aicina piešķirt ģimenēm atbalstu arī citiem pakalpojumiem –
internetam, mobilajiem sakariem, dabasgāzei, valsts iestāžu pakalpojumiem un e-klases
ģimenes komplektam.
II. Viedokļi
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Par Saeimas darbu

5

Latvijas sieviešu-volontieru biedrība “VITA” izsaka viedokli par saņemto atbildes vēstuli
saistībā ar papildu finansējumu krūts rekonstruktīvajām operācijām.
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par iesniegumu virzību Saeimā.
Privātpersona aicina izvērtēt, vai Saeimas deputāta darbības sociālajos tīklos nav vērtējamas
kā Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpums.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Latvijas Reklāmas asociācija, Latvijas Žurnālistu asociācija, Latvijas Raidorganizāciju
asociācija un Latvijas Preses izdevēju asociācija pauž atbalstu Valsts prezidenta 2021. gada
11. jūnija paziņojumam Nr. 14 “Viedoklis par nepieciešamo rīcību komerciālo plašsaziņas
līdzekļu atbalstam to neatkarības, kvalitātes un plurālisma veicināšanai” un aicina Ministru
kabinetu arī 2022. gadā atbalstīt Mediju atbalsta fondā pieejamā finansējuma un atbalsta
mehānismu saglabāšanu 2021. gada līmenī.
Vecāku biedrība “Esi radošs!” izsaka viedokli par 2021. gada 18. maija Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām
ar invaliditāti”, kas precizē nosacījumus asistenta pakalpojuma sniedzēja transporta
izdevumu kompensācijai, norādot, ka pieņemtie grozījumi bērnu asistentiem nozīmē būtisku
transporta izdevumu kompensācijas samazinājumu.
SIA “Insalvo” lūdz sniegt viedokli par Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu
Nr. 795 “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” piemērošanas kārtību un
aicina skaidrot, vai noteikumu piemērošana ārpus anotācijā norādītā skaidrojuma ir tiesiska.
Privātpersona aicina grozīt 2020. gada 21. aprīļa Ministru kabineta noteikumus Nr. 231
“Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem,
kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem”, paredzot sociālo stipendiju arī ārzemēs
studējošiem studentiem no daudzbērnu ģimenēm.
Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija sniedz priekšlikumus padziļinātā kursa programmas
vispārējai vidējai izglītībai “Svešvaloda II” realizēšanai un eksāmenu norises organizēšanai.
Latvijas Pacientu organizāciju tīkls aicina Ministru kabinetu, Saeimu un citas institūcijas to
finansējumu, kas ietaupīts no līdzekļiem Covid-19 seku likvidēšanai, nekavējoties novirzīt
pacientu medikamentu kompensācijai un veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai.
Latvijas Preses izdevēju asociācija iebilst pret plānoto nodokļu reformu, kas paredz, ka
līdzšinējo autoratlīdzības līgumu vietā autoriem būs jāslēdz uzņēmuma līgumi, kā arī pieprasa
valdošajai koalīcijai atlikt nodokļu reformas uzsākšanu.
Skaistumkopšanas salonu vadītāji un īpašnieki izsaka viedokli par Covid-19 ierobežojumu
ietekmi uz skaistumkopšanas nozari un aicina skaidrot ieviesto ierobežojumu pamatotību.
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Privātpersona aicina Ministru kabinetu atcelt sejas masku obligātu lietošanu no 2021. gada
18. jūnija.
Latvijas sieviešu-volontieru biedrība “VITA” izsaka viedokli par Veselības ministrijas atbildes
vēstuli, vēršot uzmanību uz kļūdaino informāciju par slimnīcām, kurās 2020. gadā tika veiktas
krūts rekonstrukcijas operācijas.
Privātpersona aicina izvērtēt Aizsardzības ministrijas publisko bruņutransportieru iepirkumu.
Privātpersona izsaka viedokli par Satversmes tiesas spriedumu, kas noteic, ka Varakļānu
novada pievienošana Rēzeknes novadam neatbilst Satversmei, un pauž uzskatu, ka spriedums
ir prettiesisks.
Privātpersona izsaka viedokli par Satversmes tiesas atzinumu saistībā ar ģimenes jēdziena
skaidrojumu.
Privātpersonas izsaka viedokli par iespējamiem pārkāpumiem AS “Olainfarm” finanšu
instrumentu uzraudzībā un aicina kompetences ietvaros izvērtēt Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas bezdarbību, neuzsākot administratīvo lietvedību par obligātā akciju atpirkšanas
piedāvājuma neizteikšanu.
Privātpersona aicina izvērtēt Madonas policijas iecirkņa pieņemto lēmumu par atteikšanos
uzsākt kriminālprocesu par žoga paneļu sabojāšanu.
Par situāciju valstī
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SIA “Rīgas Zinātnes un tehnikas nams” aicina izstrādāt palīdzības mehānismu Covid-19 krīzes
pārvarēšanai arī tādiem uzņēmumiem, kuri darba specifikas dēļ nav spējuši atsākt darbību
kopš 2020. gada marta.
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar vakcinācijas aptveri Latvijā un norāda uz mediju,
kurā tikusi atspoguļota nepatiesa vakcinācijas aptveres statistika.
Vairākas privātpersonas pauž viedokli par pašvaldību vēlēšanu leģitimitāti.
Privātpersona aicina nepieļaut neleģitīma Ministru kabineta sastāva izveidošanu un atstāt bez
izmaiņām labklājības un iekšlietu ministru amatus, kā arī piedāvā kandidatūru ekonomikas
ministra amatam.
Privātpersona izsaka viedokli par novadu piederību vēsturiskajiem novadiem.
Citi viedokļi
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Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par Eiropas zaļā kursa un klimata mērķiem
un to ietekmi uz Latvijas ekonomikas attīstības virzieniem, kā arī aicina nodrošināt
nepieciešamo koordināciju un sabalansēšanu starp vides, ekonomikas un sociālajiem
aspektiem ceļā uz klimata mērķu sasniegšanu.
Nodibinājums “Vītolu fonds” izsaka viedokli par valsts stipendiju Latvijas augstskolās
studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm un, tuvojoties jaunajam mācību gadam, aicina
pārrunāt sadarbības formas.
Biedrība “Zemnieku saeima” izsaka viedokli saistībā ar ceļmalu zāles pļaušanu un, lai
saglabātu dabas daudzveidību un samazinātu pļaušanas izmaksas, aicina lauksaimniekus,
pašvaldības un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ceļmalas un grāvjus pļaut ne biežāk kā divas
reizes sezonā – jūlija sākumā un septembrī.
Suitu parlaments izsaka viedokli par nepieciešamību glābt suitu kultūrtelpu un aicina UNESCO
veikt suitu kultūrtelpas glābšanas progresa ārkārtas novērtējumu.
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Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par latgaliešu dialektu un atsevišķu novadu piederību
Latgales vēsturiskajam novadam.
Privātpersona izklāsta situāciju saistībā ar iztikas līdzekļu neesību, jo atteikts dīkstāves
pabalsts, un aicina sniegt risinājumus, kā rīkoties šajā situācijā.
Privātpersona aicina izvērtēt situāciju, kurā pēc Latvijas lūguma Eiropas Savienības sankciju
pret Baltkrieviju sarakstā netika iekļauts Baltkrievijas diktatūras režīma atbalstītājs.
Privātpersona norāda, ka Ķemeru nacionālā parka koordinātas, kas norādītas Ķemeru
nacionālā parka likumā, iespējams, nav pareizas.
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju, ka novada domē tiek ievēlēti vienas ģimenes
locekļi, norādot, ka šādā situācijā ir saskatāms interešu konflikts, tāpēc aicina pieņemt
likumu, kas nepieļautu šādas situācijas rašanos.
Vairākas privātpersona izsaka viedokli par vecuma pensijas un invaliditātes pensijas aprēķina
īpatnībām.
Privātpersona izsaka viedokli par satiksmes organizāciju Rīgas ielās un aicina ieprogrammēt
gājēju pāreju pogas tā, lai pēc to nospiešanas sarkanais luksofora signāls automašīnām iedegas
tikai pēc 90 sekundēm.
Privātpersona izsaka viedokli par Rūdolfa Blaumaņa bulvāra un Edvarda Treimaņa-Zvārguļa
ielas stāvokli Cēsīs.
Privātpersona izsaka viedokli par Eiropas valstu un Amerikas Savienoto Valstu darbībām pret
Azerbaidžānas turkiem.
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar aktieru biogrāfijām, uzvārdu izcelsmi un vēsturiskām
vietām.
III. Sūdzības
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Par Saeimas darbu

1

Privātpersona sūdzas par iesnieguma virzību Saeimā.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

2

Privātpersona sūdzas par Rīgas Sociālā dienesta pieņemto lēmumu attiecībā uz dzīvokļa
pabalsta aprēķinu, norādot, ka tas nav veikts matemātiski pareizi.
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes Labklājības departamenta darbu.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

5

Čehijas uzņēmums “Black Duck Invest” sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas
pieņemto lēmumu noraidīt uzņēmuma prasību strīdā par noslēgtā akciju iegādes līguma
nepildīšanu un lūdz nodrošināt likumu ievērošanu un ārvalstu investoru interešu pienācīgu
aizsardzību.
Privātpersona sūdzas par Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības
koordinācijas nodaļas virsprokurora darbu, norādot uz, viņasprāt, koruptīvām darbībām.
Privātpersona sūdzas par Ģenerālprokuratūrai adresēto iesniegumu virzību.
Privātpersona sūdzas par policijas darbu un uzsākto administratīvā pārkāpuma procesu pret
iesniedzēju.
Privātpersona sūdzas par policijas darbu un norāda, ka vēlas atjaunot kriminālprocesu un tikt
atzīta par cietušo saistībā ar nodarītiem miesas bojājumiem.
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IV. Informācijas pieprasījumi

3

V. Dažādi iesniegumi

137

Informāciju sagatavojis Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs
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