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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

 
172 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

87 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Par valsts budžetu 
2013.gadam”, kuros aicina iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļu pašvaldību 
budžetos 2013.gadā noteikt vismaz 85 procentu apmērā vai arī kompensēt iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājumu pašvaldībām 32 miljonu apmērā, grozot nodokļu 
ieņēmumu sadalījumu starp pašvaldībām un valsti, kā arī aicina piešķirt papildu finansējumu 
pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai. 
 
Politiskā partija „Reģionu alianse” aicina 2013.gada valsts budžetā paredzēt pašvaldībām 
finansējumu dažādās pozīcijās, piemēram, autoceļu uzturēšanai, sociālajiem pabalstiem un 
pedagogu darba samaksai.  
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniedz vairākus priekšlikumus likumprojektam „Par 
valsts budžetu 2013.gadam”, piemēram, ierosina palielināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādībā esošām personām, palielināt 
finansējumu veselības aprūpei, ieviest pazeminātas pievienotās vērtības nodokļa likmes 
elektroenerģijai, siltumam un gāzei, kā arī pirmās nepieciešamības produktiem, piešķirt 
piemaksas vecuma un invaliditātes pensijām. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina 2013.gadā nodrošināt 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu no valsts budžeta, paredzēt 
finansējumu pedagogu motivācijas programmai, kā arī papildu finansējumu studijām valsts 
augstskolās, zinātnes bāzes uzturēšanai un akadēmiskā personāla zemāko mēnešalgu 
paaugstināšanai. 
 
Latvijas Izglītības vadītāju asociācija norāda, ka 2013.gada valsts budžeta projektā nav 
palielināts finansējums mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei, tādēļ aicina valsts 
budžetā šim nolūkam paredzēt vismaz 7 latus uz vienu skolēnu un palielināt finansējumu 
pedagogiem nepieciešamo mācību līdzekļu iegādei. 
 
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija un Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācija 
aicina 2013.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu mūzikas un mākslas skolu izglītības 
programmu īstenošanai. 
 
Profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu vadība aicina 
2013.gada valsts budžetā paredzēt papildu finansējumu Latvijas mūzikas un mākslas skolām. 
 
Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome aicina no 2013.gada palielināt pedagogu 
darba samaksu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās. 
 
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija aicina 2013.gada valsts budžetā 
palielināt finansējumu kultūras un kultūrizglītības iestāžu darbinieku pilnas darba slodzes 
atjaunošanai un kapitālsabiedrību darbinieku darba samaksai paredzētās dotācijas 
palielināšanai. 
 
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija un Latvijas Patentbrīvo medikamentu 
asociācija aicina 2013.gada valsts budžeta izdevumos palielināt kompensāciju zāļu iegādei 
par 4,6 miljoniem latu.  
 
Apvienība „HIV.LV” pauž sašutumu par to, ka 2013.gadā valsts budžetā veselības aprūpei 
paredzēts atvēlēt tikai trīs procentus no nacionālā kopprodukta. 
 
Latvijas Neredzīgo savienība aicina 2013.gada valsts budžetā palielināt mērķdotāciju 
Latvijas Televīzijai, lai paplašinātu raidījumu pieejamību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem 
un sāktu piedāvāt arī kādu subtitrētu raidījumu bērniem ar dzirdes traucējumiem. 
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Latvijas Invalīdu biedrība aicina tai piešķirt katru gadu 200 000 latu lielu finansējumu no 
labklājības nozares pamatbudžeta.  
 
Cēsu Invalīdu biedrība aicina 2013.gada valsts budžetā paredzēt finansiālu atbalstu 
nevalstisko organizāciju darbībai. 
 
VSIA „Latvijas Radio” aicina palielināt darba algai paredzēto finansējuma daļu valsts 
budžeta dotācijā 2013.gadam, kā arī sagatavot vidējā termiņa (vismaz trīs gadi) 
piedāvājumu atalgojuma vidējam palielinājumam. 
 
Televīzijas tehnisko darbinieku arodbiedrība aicina 2013.gada valsts budžetā paredzēt 
finansējumu darba samaksai Latvijas Televīzijā. 
 
Sabiedrības integrācijas fonds sniedz savu viedokli par 2013.gada valsts budžeta projektā 
paredzēto finansējumu sabiedrības saliedēšanai, norādot, ka sabiedrības saliedēšanas 
process nevar būt kampaņveidīgs un līdz ar to nav lietderīgi atbalstīt dažus projektus, bet ir 
svarīgi uzturēt ilglaicīgas programmas un projektus. 
 
Latvijas Olimpiskā komiteja 2013.gada valsts budžetā aicina paredzēt papildu finansējumu 
olimpiskajai programmai „Soči 2014”, Latvijas Olimpiešu sociālajam fondam - sporta 
veterānu mūža pabalstiem, kā arī apakšprogrammai „Dotācija komandu sporta spēļu izlašu 
nodrošināšanai”. 
 
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība aicina 2013.gada valsts budžetā saskaņā ar Latvijas 
Okupācijas muzeja likumu paredzēt valsts dotācijas palielināšanu šim muzejam. 
 
Latvijas Jaunatnes padome aicina 2013.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu Latvijas 
Jaunatnes padomei 600 latu apmērā minimālo darbības izdevumu segšanai. 
 
Latvijas Dermatovenerologu asociācija aicina nodibināt Valsts universitātes 
Dermatoveneroloģisko klīniku, kas nepieciešama gan slimniekiem, gan topošo un esošo 
mediķu kvalifikācijas nodrošināšanai, paredzot 2013.gada valsts budžetā šim nolūkam 1 
miljonu latu. 
 
Latvijas Nacionālo partizānu apvienība aicina 2013.gada valsts budžetā paredzēt 
finansējumu piemiņas zīmēm vietās, kur apbedīti kritušie nacionālie partizāni, kas cīnījās 
pret padomju okupāciju. 
 
Latvijas Baltkrievu savienība aicina iekļaut 2013.gada valsts budžetā daļēju finansējumu 
Latvijas Baltkrievu savienības kompleksās programmas īstenošanai, konkrēti, konferences 
„Baltkrievu biedrību piedalīšanās vienotā multikulturālās vides veidošanā Latvijā” rīkošanai. 
 
Latvijas Transatlantiskā organizācija aicina nodrošināt šīs organizācijas bāzes finansējumu 
2013.gada darbībai, „Rīgas konferences 2013” pamatizdevumu segšanai un nacionāla un 
starptautiska rakstura projektu ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma piesaistei. 
 
Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” aicina 2013.gada valsts budžetā piešķirt 
finansējumu publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” tehniskās 
infrastruktūras, kā arī bibliotēku pakalpojumu pilnveidošanas un darbinieku profesionālās 
kvalifikācijas celšanai. 
 
VSIA „Dailes teātris” aicina iekļaut 2013.gada valsts budžetā dotāciju teātra 
materiāltehniskās bāzes atjaunošanai 36 000 latu apmērā. 
 
VSIA „Daugavpils teātris” aicina 2013.gada valsts budžetā palielināt Daugavpils teātra 
finansējumu par 11 000 latu. 
 
Latvijas Filmu servisa producentu asociācija norāda, ka Nacionālais kino centrs izstrādājis 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība 
ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā”, kurš šobrīd iesniegts saskaņošanai Eiropas Komisijā, bet 
kura īstenošanai paredzētais finansējums 300 000 latu apmērā nav iekļauts 2013.gada valsts 
budžeta projektā. 
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Latvijas Kinoproducentu asociācija aicina 2013.gada valsts budžetā palielināt dotāciju filmu 
nozarei par 700 000 latu. 
 
Studija F.O.R.M.A. aicina paredzēt 2013.gada valsts budžetā finansējumu ar pilnmetrāžas 
spēlfilmas „Dvēseļu putenis” uzņemšanu saistītā darba uzsākšanai. 
 
SIA „Film angels studio” un citi filmu nozares pārstāvji aicina 2013.gada valsts budžetā 
paredzēt līdzfinansējumu ārvalstu filmu ražošanai, kas dod nozīmīgu pienesumu visai valsts 
ekonomikai. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Siltumuzņēmēju asociācija, Latvijas Pašvaldību 
savienība un AS „RĪGAS SILTUMS” aicina izstrādāt un pieņemt grozījumus likumā „Par 
pievienotās vērtības nodokli”, kuri paredzētu līdz 5 procentiem samazināt pievienotās 
vērtības nodokļa likmi centralizētajai siltumapgādei iedzīvotājiem. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli””, balstoties uz apsvērumiem par 
nepieciešamību jauno regulējumu harmonizēt ar Maksātnespējas likuma terminoloģiju.  
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”” saistībā ar 
maksātnespējas procesu. 
 
Latvijas Farmaceitu biedrība un Aptieku biedrība ierosina visiem pret ārsta receptēm 
izsniedzamajiem medikamentiem piemērot samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi 5 
procentu apmērā, bet bez receptēm nopērkamajiem medikamentiem atstāt šobrīd spēkā 
esošo pievienotās vērtības nodokli 12 procentu apmērā. 
 
Farmācijas nozares nevalstiskās organizācijas un Invalīdu tiesību aizsardzības centrs aicina  
atcelt pievienotās vērtības nodokli kompensējamiem medikamentiem.  
 
Latvijas Veterināro zāļu lieltirgotavu asociācija un Latvijas Veterinārārstu biedrība ierosina 
likumprojektā „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”” noteikt samazinātu 
pievienotās vērtības nodokli 12 procentu apmērā veterinārām zālēm un veterinārām 
precēm. 
 
Zvērinātu advokātu birojs SORAINEN sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par pievienotās vērtības nodokli””, prasot piemērot nulles procenta pievienotās vērtības 
nodokļa likmi degvielas piegādei starptautiskajam aviotransportam un jūras transportam. 
 
SIA „DEO” aicina likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” ieviest pievienotās vērtības 
nodokli 7 - 8 procentu apmērā to juridisko personu darījumiem, kuras nodarbojas ar 
metāllūžņu piegādi, kā arī iesaka atcelt ierobežojumus fizisko personu darījumu skaitam. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” attiecībā uz pretendenta iespēju piedalīties publiskā 
iepirkumā gadījumā, kad tas Latvijā vai ārvalstīs sodīts par tādiem darba tiesību 
pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nelegālu nodarbināšanu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli”” attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
komercbiedrībām, kuru īpašumā ir dzīvojamās ēkas un dzīvošanai paredzētu telpu grupas. 
 
Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība aicina atbalstīt Finanšu ministrijas 
sagatavotos likuma grozījumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu daudzbērnu 
ģimenēm. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Finanšu un 
kapitāla tirgus komisijas likumā”, norādot, ka likumprojekts paredz Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijai piešķirt plašākas pilnvaras, nekā paredz Eiropas Savienības regulas, un ka 
likumprojektā nav precīzi noteiktas personu tiesības un to aizsardzība. 
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Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija aicina likumprojektā 
„Grozījums Kredītiestāžu likumā” precizēt lēmumu pieņemšanas kritērijus, nevis ierobežot 
lēmumu pieņēmēju atbildību, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanu grūtībās nonākušām 
kredītiestādēm pārstrukturizācijas procesā. 
 
Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi 
Civilprocesa likumā”, paredzot to, ka prasībām līdz 1500 latiem tiktu noteikta atsevišķa 25 
latu valsts nodeva, savukārt nodeva par blakussūdzību iesniegšanu tiktu noteikta 50 
procentu apmērā no valsts nodevas. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija aicina izvērtēt iespēju izdarīt grozījumus normatīvajos 
aktos, paredzot bargākus sodus personām, kas atkārtoti pārkāpušas akcīzes nodokli 
apliekamo preču aprites noteikumus. 
 
Latvijas Bāriņtiesu dalībnieku asociācija norāda, ka Civillikumā nav nepieciešams izdarīt 
grozījumus attiecībā uz bāriņtiesas tiesībām izsniegt atļauju bērnu nodarbināšanai. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” saistībā ar naudas sodu par 
personas nodarbināšanu bez rakstveidā noslēgta līguma. 
 
Privātpersona aicina likumprojektā „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” 
noteikt, ka ne par vienu administratīvā likuma pārkāpumu un nenomaksātu nodokli nevar 
uzlikt naudas sodu, kura summa pārsniegtu nodarītā pārkāpuma vai zaudējuma 
pamatsummas apmēru. 
 
Privātpersona norāda uz nepilnībām Biedrību un nodibinājumu likumā, kas neļauj no partijas 
izslēgtiem biedriem aizstāvēt savas tiesības un apstrīdēt attiecīgos lēmumus tiesā, jo likums 
noteic, ka personai, kas vēršas tiesā, ir jābūt partijas biedram arī tad, kad notiek lietas 
izskatīšana, bet tas nav iespējams, ja persona no partijas jau ir izslēgta. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem Saeimas kārtības rullī attiecībā uz Ministru 
kabineta izveidošanas procesu un norāda, ka grozījumu mērķis ir padarīt Ministru prezidenta 
izvirzīšanas procesu atklātāku un motivētāku. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu „Fizisko personu - 
saimnieciskās darbības veicēju - diskriminācijas aizlieguma likums” un norāda, ka Latvijā 
šāds likumprojekts nav nepieciešams, jo nav konstatējami atšķirīgas attieksmes gadījumi, 
kuru izskaušanai likums būtu vajadzīgs. 
 
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriski konsultatīvās padomes 
Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām darba grupa un Latvijas Neredzīgo savienība sniedz 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” attiecībā 
uz mediju vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
 
SIA „Lattelecom” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu likumā” par iespējamiem televīzijas apraides modeļiem. 
 
Latvijas Telekomunikāciju asociācija uzskata, ka Latvijas Valsts radio un televīzijas centram 
ir jāizstrādā kritēriji, kas tiek ievēroti, nosakot, kādas kompānijas drīkst piedalīties 
konkursā par virszemes apraides pakalpojumu sniegšanu, un jāizveido kompāniju atlases 
modelis. 
 
Biedrība „Prāta spēks” ierosina naturalizācijas procesa uzlabošanai arī turpmāk organizēt 
latviešu valodas kursus pieaugušajiem, samazināt naturalizācijas nodevu, kompensēt maksu 
par valodas kursu apmeklēšanu, kā arī paredzēt atlīdzību, ja valodu iemācīties palīdzējis 
kāds no ģimenes locekļiem. 
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Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Latvijas Izglītības un producentu apvienība (LaIPA) pauž viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Autortiesību likumā” un norāda, ka pašreizējā redakcija nenodrošina līdzsvaru 
starp sabiedrības un mūziķu interesēm, tāpēc iesniedz vairākus priekšlikumus attiecībā uz 
publiskā izpildījuma definīciju, atlīdzības noteikšanas kārtību, darba brīvu izmantošanu 
publiskā izpildījumā, reproducēšanu personiskām vajadzībām un kolektīvā pārvaldījuma 
organizāciju pienākumiem. 
 
Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) 
sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Autortiesību likumā” attiecībā uz atlīdzības 
apmēru un iekasētās autoratlīdzības sadales noteikumu apstiprināšanu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Autortiesību likumā” attiecībā uz publiskā izpildījuma definīciju un nesēja 
atlīdzību. 
 
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija norāda uz vairākiem būtiskiem trūkumiem 
likumprojektā „Grozījumi Autortiesību likumā”, kas radušies nekorekta termina tulkojuma 
dēļ, tāpēc uzskata, ka jāprecizē ar likumu apstiprinātais starptautisko tiesību normu 
tulkojums latviešu valodā, kā arī jāatrunā atsevišķas normas, kas nav regulētas starpautiskos 
tiesību aktos. 
 
Valsts zinātnisko institūtu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Zinātniskās darbības likumā”, uzsverot, ka akadēmiskajos amatos nodarbinātajiem ik gadu 
pienākas apmaksāts ikgadējs astoņu kalendāra nedēļu atvaļinājums, neskaitot svētku dienas, 
bet ik pēc sešiem gadiem - apmaksāts 26 kalendāra nedēļu akadēmiskais atvaļinājums 
zinātnisko pētījumu veikšanai.  
 
Latvijas Sociālo pedagogu federācija aicina pilnveidot spēkā esošos likumdošanas aktus un 
nostiprināt normatīvajos aktos sociālā pedagoga profesionālo darbību, lai nodrošinātu 
izglītojamajiem sociālpedagoģiskā atbalsta pasākumus izglītības iestādēs. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

3 

Līvu (lībiešu) savienība „LĪVOD ĪT” pauž atbalstu likumprojektam „Grozījumi Personu 
apliecinošu dokumentu likumā”, kas paredz ikvienam Latvijas pilsonim un nepilsonim 
iespēju pasē norādīt savu tautību. 
 
Latvijas Prokuroru biedrība iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Prokuratūras 
likumā” attiecībā uz Prokuroru biedrības pārstāvju tiesībām piedalīties Tieslietu padomes, 
Prokuroru atestācijas komisijas un Prokuroru kvalifikācijas komisijas sēdēs un darbā. 
 
Privātpersona iebilst pret likumprojektā „Grozījumi Militārā dienesta likumā” plānotajām 
izmaiņām, kas paredz karavīriem piešķirt papildu bruņojumu, piemēram, elektrolīdzekļus 
vai rokudzelžus.  
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

1 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
pašvaldībām”” attiecībā uz atklātu balsojumu saglabāšanu, izņemot gadījumus, kad tiek 
ievēlēts vai atcelts no amata domes priekšsēdētājs un viņa vietnieki, kā arī anulēts deputāta 
mandāts. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

16 

Vides konsultatīvā padome aicina izdarīt grozījumus Zvejniecības likumā, lai zivju resursu 
ieguve būtu zinātniski pamatota un limitēta, kā arī tuvākajā laikā tiktu organizēta 
Zvejniecības likuma strukturāla un saturiska pārstrādāšana. 
 
Pasaules dabas fonds norāda uz problēmām Latvijā īstenotajā politikā iekšējos un jūras 
piekrastes ūdeņos, par šo problēmu iemeslu minot Zvejniecības likuma un Ministru kabineta 
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noteikumu liberālismu, kas pieļauj zivju resursu nelimitētu ieguvi, vistiešākajā veidā 
veicinot to nelikumīgu ieguvi, kā arī tirdzniecību. 
 
Latvijas Zvejnieku federācija aicina izvērtēt tradicionālo piekrastes un iekšējo ūdeņu 
komerciālās zvejas segmenta nozīmi tautsaimniecībā, tāpēc aicina nesamazināt 
uzņēmējdarbību par labu no okeāna vai no kaimiņzemēm iegūtu zivju importam. 
 
Latvijas Makšķernieku asociācija aicina, izskatot likumprojektu „Grozījumi Zvejniecības 
likumā”, apzināties situāciju, kādā atrodas zivsaimniecība iekšējos un jūras priekrastes 
ūdeņos, un norāda, ka likumam jānodrošina zivju resursu ilgtspējīga izmantošana un 
bioloģiskā daudzveidība minētajos ūdeņos. 
 
Biedrība „Makšķernieku radošais klubs” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Zvejniecības likumā” attiecībā uz zemūdens medībām, laivu un kuģu pārziemošanu, būvi, 
remontu, zvejnieku un ūdenstūristu apmetņu ierīkošanu vietās, kuras noteiktas pašvaldību 
teritoriālajos plānojumos, kā arī zvejniecību ar vadiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Zvejniecības 
likumā” attiecībā uz ūdens resursu apsaimniekošanu un attīstīšanu, kā arī norāda, ka 
jāvienojas par publisko ūdeņu konkrētu apsaimniekotāju un ka nav lietderīgi noteikt zvejas 
aizliegumus konkrētās ūdenstilpnēs. 
 
AS „Latvijas valsts meži” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” 
un norāda, ka nav pamata abpus elektroapgādes gaisvadu līnijām visā aizsargjoslas platumā 
aizliegt kokmateriālu kraušanas un meliorācijas darbus. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina izdarīt grozījumus Komerclikumā 
attiecībā uz dividenžu aprēķina periodu, lai sekmētu uzņēmējdarbības vides konkurētspēju 
un palielinātu ieņēmumus valsts budžetā un pašvaldību budžetos. 
 
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji aicina likumdošanas aktos samazināt zemes nomas procentu 
likmi, atcelt iznomātājam maksājamo nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kompensāciju, 
ieviest pievienotās vērtības nodokļa nulles likmi zemes nomas darījumiem un pārskatīt 
zemes nomas kadastrālo vērtību, it īpaši vietās ar blīvu apbūvi, lai risinātu dalītā īpašuma un 
piespiedu zemes nomas problēmas.  
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 
29 

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Farmācijas likumā” attiecībā uz tiesību piešķiršanu Zāļu valsts aģentūrai sniegt 
informāciju par zāļu vairumtirdzniecības realizācijas datiem, sadalījumā pa zāļu 
nosaukumiem, atbilstoši formai, stiprumam vai koncentrācijai, iepakojuma veidiem un 
lielumam. 
 
Privātpersonas norāda uz normatīvo aktu pretrunām attiecībā uz veterinārfeldšera un 
veterinārārsta asistenta profesiju salīdzināmību un aicina risināt situāciju, skatot 
likumprojektu „Grozījumi Farmācijas likumā”. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret likumprojektā „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā” paredzētajām normām, kas nosaka pašvaldībām pienākumu 
nodrošināt mājokli personām, kam pārtraukta pakalpojumu sniegšana ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā antisociālas uzvedības dēļ vai arī tad, ja 
persona to vēlas privātu apsvērumu dēļ. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam” saistībā ar 
bērna kopšanas atvaļinājuma un maternitātes vai paternitātes pabalsta aprēķināšanu un 
aicina no likumprojekta „Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā” pārejas noteikumiem 
izņemt punktu par ģimenes valsts pabalsta apmēra noteikšanu atbilstoši likumam „Par valsts 
pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam”. 
 
Latvijas Senioru alianse aicina uz diskusiju par to pensiju indeksāciju, kuras nav lielākas par 
250 latiem mēnesī. 
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Privātpersonas aicina ar 2013.gadu atjaunot pensiju indeksāciju. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības Neatliekamās medicīnas 
palīdzības dienests norāda, ka dienesta darbiniekiem vēl aizvien nav sociālo garantiju, kādas 
piešķirtas citiem operatīvajiem dienestiem, tāpēc aicina iekļaut dienesta darbiniekus 
izdienas pensijas saņēmēju kategorijā. 
 
Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrība „Muna Sāta” aicina papildināt likuma „Par valsts 
pensijām” normu par tiesībām uz vecuma pensiju, nosakot, ka vecākiem audžuģimenēs, kuri 
savus pienākumus veic desmit un vairāk gadus, neatkarīgi no apdrošināšanas stāža ir tiesības 
uz vecuma pensiju. 
 
Privātpersona aicina izveidot darba grupu, kas gādās par Latvijas atvaļināto virsnieku sociālo 
stāvokli un viņu garantijām, risināt jautājumu par 1996. un 1997.gadā atvaļināto Latvijas 
virsnieku minimālās pensijas palielināšanu no 221 lata līdz 400 latiem un ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli aplikt izdienas pensijas, sākot no 500 latiem. 
 
Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem „Gaismas 
stars” aicina kompensējamo medikamentu sarakstā iekļaut ilgstošas darbības antipsihotiskos 
medikamentus pacientu grupai, kurai ilgstošas iedarbības injekcijas sniegtu vislielāko efektu 
šizofrēnijas ārstēšanā. 
 
Privātpersona norāda, ka valstī nav vienotas sistēmiskas uzraudzības cilvēkiem ar garīgiem 
traucējumiem, tādēļ ierosina izstrādāt likumprojektu, kas atrisinātu šādu cilvēku sadzīves 
problēmas un nodrošinātu kontroles sistēmu. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanai un ierosina 
noteikt, ka invalīda pabalstu neieskaita ģimenes kopējā budžetā, kā arī aicina rast iespēju 
pirmās grupas invalīdiem indeksēt viņu pabalstu kopš bērnības un palielināt pabalstu 
ģimenēm, kas ikdienā aprūpē bērnu invalīdu. 
 
Citi jautājumi 

 

 
 
 
 
 

2 

Latvijas Dermatovenerologu asociācija aicina domāt par tāda liela, Eiropas standartiem 
atbilstoša kongresu centra celtniecību, kurš varētu uzņemt 8000 līdz 10 000 dalībnieku, 
tādējādi veicinot eknomikas un nodarbinātības attīstību. 
 
Privātpersona aicina likvidēt Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru un nodot tās funkcijas 
Ceļu satiksmes drošības direkcijai, kas varētu reģistrēt traktortehniku un attestēt tās 
vadītājus. 

 

  
II. Viedokļi  
 

54 

Par Saeimas darbu  
 

11 

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība norāda, ka cer uz Saeimas atbalstu jaundibinātajai 
Okupācijas muzeja atbalsta grupai, tādējādi palīdzot labāk īstenot 2006.gadā Saeimā 
apstiprināto Latvijas Okupācijas muzeja likumu. 
 
Privātpersona izsaka pateicību deputātei I.Vanagai par to, ka viņa izrādījusi interesi par 
augstskolu darba akadēmiskās kvalitātes nodrošināšanu. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka Saeimas deputāti, neatbalstot tautības norādīšanu pasē, 
darbojas pret latviešu tautas vairākumu. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka Zaļo un Zemnieku savienībai vajadzētu biežāk tikties ar 
bērniem un jauniešiem un stāstīt par Latvijas vēsturi, lai veicinātu jaunatnes patriotismu. 
 
Privātpersona kritizē Zaļo un Zemnieku savienības frakciju par to, ka tiek pieļauta Latvijas 
mežu izpārdošana ārzemniekiem. 
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Privātpersona pauž satraukumu par to, ka Saeimā pārstāvētās partijas, izņemot Nacionālo 
apvienību „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, par maz uzmanības pievērš 
patriotismam un valsts neatkarībai no Krievijas. 
 
Ieslodzītais pauž atbalstu Nacionālajai apvienībai „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”, jo tā pārstāv nacionālās vērtības. 
 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 
5 

Latvijas skolotāji izsaka viedokli par Labklājības ministrijas izstrādāto un valdības 
apstiprināto „Plānu dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012. - 2014.gadam” un norāda, ka 
vairāki plānā ietvertie pasākumi vērtējami kā sabiedrības veselībai un dabiskai ģimenei 
kaitīgi. 
 
Invalīdu tiesību aizsardzības centrs pauž atbalstu Labklājības ministrijas priekšlikumam ar 
2013.gadu palielināt bāzes finansējumu invalīdu vajadzībām.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valmieras domes deputātiem J.Skrastiņu un J.Zemļicki 
saistībā ar plānotajiem likuma grozījumiem par amatu apvienošanas ierobežošanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domes lēmumu pārcelt Rīgas ostu uz Krievu salu, 
vienlaikus atsakoties no pašreizējās ostas. 
 

 

Par situāciju valstī 
 

20 

Privātpersona vērš uzmanību uz alkoholisma problēmu valstī un aicina visas deputātu 
frakcijas uzsākt cīņu pret alkoholu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par valsts ekonomisko situāciju un norāda, ka jāsāk domāt par 
ražošanas attīstību, tostarp Rīgas Vagonu rūpnīcas atjaunošanu, lai varētu atmaksāt 
starptautisko aizdevumu Starptautiskajam Valūtas fondam.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par jauna kongresu centra nepieciešamību Rīgā, norādot, ka 
tas būtu ekonomiski izdevīgi un nodrošinātu pieaugošu popularitāti Latvijas valstij. 
 
Privātpersona pauž satraukumu par to, ka no Latgales emigrē darbspējīga vecuma jaunieši. 
 
Privātpersona pauž sašutumu par finansiālo nevienlīdzību starp valsts amatpersonām un 
iedzīvotājiem. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par valsts politiku integrācijas un nacionālajos 
jautājumos. 

 

 
Citi viedokļi 

18 

 
Nevalstisko organizāciju grupa aicina uz dažādu sabiedrības grupu konstruktīvu sadarbību, 
lai veicinātu dzimstības pieaugumu, atbalstītu daudzbērnu ģimenes, tradicionālo ģimenes 
modeli un aizsargātu ģimenes vērtības.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka zemniekiem Latvijā ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 25 procentu apmērā no Eiropas tiešmaksājumu subsīdijām. 
 
Privātpersona pauž viedokli saistībā ar meža dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem 
lauksaimniekiem un ierosina paredzēt finansējumu meža dzīvnieku barošanai. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Ziemas olimpisko spēļu norisi Krievijā un norāda, ka tās 
nevajadzētu atbalstīt.  
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka kara veterāniem neatkarīgi no tā, vai karots vācu vai 
krievu armijas pusē, jāsaņem vienādas sociālās garantijas. 
 
Privātpersona norāda, ka nav pieejams sabiedriskais transports, kas ļautu bez pārsēšanās no 
Zasulauka nokļūt uz Dienvidu tilta, un lūdz risināt šo jautājumu. 
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Privātpersona pauž sašutumu, ka pasē vairs nenorāda tautību, kā arī neizpratni, kāpēc 
pensionāriem nav atlaides maksai par pases maiņu un kāpēc pases derīguma termiņš ir tikai 
10 gadi. 
  
III. Sūdzības 
 

45 

Par Saeimas darbu  
 

4 

Privātpersona pauž sašutumu par Saeimas un valdības darbu saistībā ar to, ka bērniem 
maksā mazus pabalstus un pensionāriem no pensijas jāmaksā ienākuma nodoklis. 
 
Privātpersona sūdzas, ka neviena Saeimas frakcija nav sniegusi atbildi uz to, kā izdzīvot ar 
vienu latu dienā. 
 
Privātpersona sūdzas, ka nav saņēmusi atbildi no Politisko partiju apvienības „Saskaņas 
Centrs” priekšsēdētāja J.Urbanoviča. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

19 

SIA „PP Komerccentrs” sūdzas par VAS „Valsts nekustamie īpašumi” rīcību, vienpusēji 
izbeidzot nomas līgumu par izīrētajām telpām muitas zonā, un norāda, ka tādējādi var tikt 
ne tikai negatīvi ietekmēta komersantu un komercdarbības veicēju darbība muitas zonā, bet 
arī nodarīts būtisks kaitējums Latvijas valsts interesēm un prestižam. 
 
Privātpersona atkārtoti sūdzas par Izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekiem saistībā ar 
iespējamām nelikumībām direktora konkursa izvērtēšanā. 
 
Privātpersona sūdzas par Latvijas Infektoloģijas centra un Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīcas ārstu neprofesionalitāti un nepieņemamo veidu, kādā notiek 
komunikācija ar pacientiem. 
 
Privātpersona pauž neizpratni par Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas 
atteikumu pierakstīt dēlu tās dzīvesvietā. 
 
Privātpersona sūdzas par Jūrmalas Labklājības pārvaldi saistībā ar to, ka netiek piešķirts 
dzīvokļa pabalsts pilnā apmērā. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas darbu saistībā ar Rīgas namu apzīmēšanu un Rīgas 
reģiona pārvaldes Kriminālpoliciju saistībā ar krimināllietu par dzīvokļa izkrāpšanu. 
 
Privātpersonas sūdzas par valsts iestāžu un amatpersonu attieksmi pret invalīdiem, kā arī 
sociālo darbinieku negatīvo attieksmi. 
 
Ieslodzītais sūdzas par to, ka ieslodzījuma vietā netiek nodrošināta medicīniskā aprūpe. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

6 

AS „Swedbank” sūdzas par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnešiem Bulu un Gailīti, kā 
arī maksātnespējas procesa administratoriem Kazinieci un Jaunsleini saistībā ar iespējamu 
negodprātīgu rīcību, izmantojot maksātnespējas procesa regulējumu un radot miljoniem 
latu lielus zaudējumus ārvalstu investoriem. 
 
Privātpersona sūdzas par Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Ģenerālprokuratūras un Tieslietu 
ministrijas sniegtajām atbildēm saistībā ar atteikumu disciplināri sodīt tiesnesi 
V.Gaidukēviču. 
 
Privātpersona sūdzas par apgabaltiesas tiesneses S.Ginteres darbu, kā arī vēlas vērst 
Saeimas uzmanību uz tiesnešu darbību Latvijas tiesās. 
 
Privātpersona sūdzas par Administratīvās rajona tiesas un Administratīvās apgabaltiesas 
darbu.  
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Citas sūdzības 
 

16 

SIA „Jēkabpils PMK” sūdzas par situāciju saistībā ar SIA „Vides projekti” maksātnespēju, 
kuras rezultātā uzņēmums nav saņēmis samaksu par Pļaviņu HES ūdenskrātuves krastu 
nostiprināšanā izpildītajiem būvdarbiem, kas paredzēti noslēgtajā iepirkuma līgumā un 
līguma grozījumos. 
 
SIA „Būvuzņēmums STATS” izsaka pretenzijas par žurnāla „IR” 2012.gada 20.septembra 
publikāciju „Maksātnespējas ķēķis”, jo uzskata, ka tajā pausta negatīva un apmelojoša 
informācija par uzņēmumu. 
 
Privātpersona sūdzas par kreditoriem VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un AS 
„Swedbanka” sakarā ar iespējamu krāpniecisku shēmu īstenošanu, nepamatoti apķīlājot 
lielā apjomā kustamo mantu un nekustamos īpašumus, tāpēc lūdz komisiju iniciēt lietas 
nodošanu kompetentām tiesībaizsardzības iestādēm. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Latvijas Mobilais telefons” un SIA „Lattelecom” centieniem 
piedzīt neatbilstošu rēķinu apmaksu. 
 
Privātpersona norāda uz problēmu saistībā ar apgrūtinājumu, kas uzlikts zemnieku 
saimniecībai, kura atrodas ezera krastā, taču ar likumu noteikts, ka zvejas tiesības ir tikai 
valstij. 
 
Privātpersona lūdz izvērtēt AS „Liepājas Metalurgs” finansiālo situāciju, kas saistīta ar 
Latvijas valsts galvotu aizdevumu ražotņu modernizācijai. 
 
Privātpersonas sūdzas par pensiju apmēru, problēmām ar nekustamo īpašumu, kā arī par to, 
ka ilgstoši mājās nav siltuma. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

20 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

127 

  
  

 

 


