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Tematika

Saņemto
iesniegumu
skaits

I. Likumdošanas priekšlikumi

53

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

7

Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Euro
ieviešanas likums” attiecībā uz iespēju tiem komersantiem, kuri plāno latus mainīt
pret euro nelielos apmēros, savlaicīgi pieteikt arī monētu nomaiņu, kā arī aicina
noteikt, ka Latvijas Banka organizē un īsteno savlaicīgu euro monētu izgatavošanu
un euro banknošu sagādi trīs mēnešus pirms euro ieviešanas dienas.
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi
Kredītiestāžu likumā”, kuri paredz ieviest Eiropas Savienības direktīvu
2011/16/ES, būtiski nemainot līdzšinējo informācijas pieprasīšanas kārtību.
Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija iebilst pret
ierobežojumiem, kas Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā paredzēti legāla
aborta veikšanai pēc sievietes vēlēšanās.
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi
Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, lai uzņēmējiem netiktu noteikts papildu
regulējums.
Latvijas
Nodokļu
maksātāju
tiesību
asociācija
sniedz
priekšlikumus
likumprojektam „Grozījums Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, norādot, ka līdz
šim spēkā esošo likuma normu tehniska pārnešana uz jauno likumprojektu nav
iespējama.
Privātpersona aicina samazināt mājsaimniecībām pievienotās vērtības nodokli
elektroenerģijai un dabasgāzei, nosakot attiecīgajiem apkures un pakalpojumu
veidiem samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi 12 procentu apmērā.
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”,
atceļot nodokli par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
Privātpersona aicina paredzēt Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā normu, kas noteiktu, ka
uzņēmumi ir atbrīvoti no ikmēneša nodokļa maksāšanas par transportlīdzekli –
elektromobili.
Juridiskie jautājumi

2

SIA „Cēsu klīnika” psihiatrs ierosina izslēgt no Tiesnešu disciplinārās atbildības
likuma normu, kas ierobežo tiesnešu neatkarību.
Privātpersona ierosina mainīt parādu piedziņas kārtību, ļaujot zvērinātiem tiesu
izpildītājiem no personas konta noņemt tikai konkrētu naudas summu, kā arī
noteikt konkrētus parādu piedziņas procentus.
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Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Valsts SIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” aicina Ārstniecības likumā
ietvert normas, kas nepārprotami noteiktu ārstniecības iestādes un tiesas rīcību
arī pēc tiesas noteiktā sešu mēnešu perioda gadījumos, kad pacientam, kas
nepiekrīt psihiatriskās palīdzības sniegšanai, nepieciešams turpināt ārstniecību
psihiatriskajā ārstniecības iestādē.
Latvijas Telekomunikāciju asociācija norāda, ka likumprojektā „Grozījumi
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” nepieciešams noteikt, ka zemes ciparu
televīziju piedāvā ne mazāk kā divi pakalpojumu sniedzēji.
SIA IZZI izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi „Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu likumā”” attiecībā uz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pienākumu ietvert
programmu piedāvājumā attiecīgajā teritorijā uztveramās reģionālā vai vietējā
elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmas, kuras galalietotājiem ir
pieejamas bez maksas, un norāda, ka šādās situācijās pusēm ir nepieciešams slēgt
līgumu.
SIA „Hannu Digital” norāda, ka likumprojekts „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu likumā” paredz noteikt valsts monopolu un izslēdz pakalpojuma sniegšanu
brīva tirgus apstākļos, tāpēc aicina izvērtēt valsts atbalstu Latvijas Valsts radio un
televīzijas centram un nodrošināt virszemes apraidi regulējošo normatīvo aktu
projektu atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību normām.
Latvijas Tirgotāju asociācija cer, ka Saeimā gūs atbalstu priekšlikums par
Tirgotāju dienas noteikšanu.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi
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Latvijas Mednieku asociācija un citas nozares organizācijas iebilst pret vairākām
likumprojekta „Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā” normām un
sniedz priekšlikumus attiecībā uz kārtību, kādā veicamas veselības pārbaudes un
psiholoģisko īpašību pārbaudes ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar
ieročiem.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi
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Latvijas Pašvaldību savienība aicina neatbalstīt likumprojektu „Grozījums
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā” un
„Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” atzīšanu
par steidzamiem, jo uzskata, ka tie būtu jāizskata trijos lasījumos, un nepiekrīt
tās normas izslēgšanai, kura noteic, ka deputāts savas pilnvaras realizē no darba
brīvajā laikā.
Biedrība „Kreisie patrioti” aicina izdarīt Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likumā grozījumus attiecībā uz kandidātu sarakstu iesniegšanas
tiesību sasaistīšanu ar iedzīvotāju skaitu.
Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Lielo pilsētu asociācija iebilst pret
likumprojektā „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”” pašvaldības domes
deputātiem paredzētājiem amatu savienošanas ierobežojumiem.
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi
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Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam
„Grozījumi Maksātnespējas likumā” par termiņiem, kuros administratoram
jāiesniedz tiesā pieteikums par maksātspējas procesa izbeigšanu sakarā ar
bankrota procedūras pabeigšanu, par administratora nomaiņu, pārejot no
juridiskās personas tiesiskās aizsardzības procesa uz maksātnespējas procesu, par
papildu ierobežojumiem fizisko personu bankrota procedūras vai saistību dzēšanas
procedūras piemērošanā un par stingrāku izsoļu tiesisko regulējumu.
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija sniedz
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Maksātnespējas likumā” attiecībā uz
savlaicīgu maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, parādnieka valdes
locekļa atbildības noteikšanu, kreditoru prasījumu pamatotības izvērtēšanu
tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā.
Ārvalstu investoru padome Latvijā sniedz priekšlikumus likumprojektam
„Grozījumi Maksātnespējas likumā” un aicina palielināt administratoru darbības
caurskatāmību, nosakot, ka administratori ir tiesu sistēmai piederīgas personas, kā
arī noteikt parādnieka likumisko pārstāvju civiltiesisko atbildību par
zaudējumiem, ko rada maksātnespējas pieteikuma novēlota iesniegšana vai
neiesniegšana.
Latvijas Komercbanku asociācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam
„Grozījumi Maksātnespējas likumā” saistībā ar juridiskās personas maksātnespējas
procesu, administratora atlīdzību, kreditoru pieprasījumiem.
Ārvalstu investoru padome Latvijā aicina likumprojektā „Būvniecības likums”
noteikt, ka būvatļaujas apstrīdēšana neaptur tās darbību.
AS „Latvijas elektriskie tīkli” un AS „Sadales tīkls” pauž viedokli par likumprojektu
„Grozījumi Aizsargjoslu likumā” sakarā ar Zemkopības ministrijas priekšlikumu
paredzēt meža īpašniekiem tiesības prasīt, lai elektroapgādes objekta īpašnieks
atpērk nocirstos kokus, un norāda, ka nav pienācīgi izvērtēta šī priekšlikuma
ekonomiskā ietekme uz elektroenerģijas piegādes izmaksām un tautsaimniecību
kopumā, jo rezultātā tiktu būtiski aizkavēta un apgrūtināta elektrolīniju trašu
tīrīšana.
Latvijas Meža īpašnieku biedrība un Latvijas Kokrūpniecības federācija izsaka
viedokli sakarā ar AS „Sadales tīkls” vēstuli par elektroenerģijas cenas pieaugumu
saistībā ar likumprojektu „Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, kā arī līdzīga satura
vēstuli no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un norāda, ka vairāki
vēstulēs izteiktie argumenti ir neprecīzi, piemēram, attiecībā uz to, ka
likumprojektā iekļauta norma par meža īpašnieka iespēju prasīt koku atpirkšanu,
lai gan tā neattiecas uz kokiem, kurus cērt elektrolīniju trasēs.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi
Zvejniecības likumā” un iestājas par ilgtspējīgu attīstību publisko ūdeņu
apsaimniekošanā, aicina pasteidzināt Zemes pārvaldības likuma pieņemšanu un
vienoties par konkrētu saimnieku publiskajiem ūdeņiem.
Biedrība „Makšķernieku radošais klubs” izsaka viedokli par likumprojektu
„Grozījumi Zvejniecības likumā” un lūdz izvērtēt vairākus jautājumus saistībā ar
zvejas nosacījumiem Buļļupē.
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Latvijas Mednieku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi
Medību likumā”, aicinot noraidīt biedrības „Dzīvnieku brīvība”, biedrības
„Dzīvnieku SOS”, nodibinājuma „Dzīvnieku draugu fonds” un dzīvnieku pansijas
„Ulubele” iebildumus pret loku medību legalizēšanu.
Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija sniedz priekšlikumus
likumprojektam „Grozījumi likumā „Par zemes dzīlēm””, lai nodrošinātu
ogļūdeņražu izpētes un ieguves procesa nepārtrauktību.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz atzinumu par likumprojektu
„Grozījumi Darba likumā” attiecībā uz papildu brīvdienas noteikšanu darbiniekiem
saistībā ar reliģiskiem svētkiem vai darbinieka izvēlētu svētku dienu.
Fonds „Jūnijs” aicina pārskatīt veselības aprūpes un ārstniecības iestāžu
finansēšanas principus, paredzot medicīniskās palīdzības minimuma nodrošināšanu
bez maksas.
Aptieku attīstības biedrība izsaka viedokli par zāļu mazumtirdzniecības tirgus
koncentrācijas ierobežošanu.
Sabiedriskā bezpeļņas organizācija „Hepatīta biedrība” atkārtoti iesniedz
iesniegumu, kurā aicina mainīt medikamentu kompensēšanas kārtību, palielinot C
hepatīta ārstēšanai nepieciešamo medikamentu kompensāciju no 75 līdz 100
procentiem. (13 600 paraksti)
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas pensionāru biedrība aicina izdarīt grozījumus likumā
„Par valsts pensijām”, mazās pensijas palielinot līdz 50 procentiem no valstī
vidējās algas apjoma.
Privātpersona aicina sakārtot karavīru dienesta atalgojuma sistēmu atbilstoši
dienesta pakāpei, pēc šī paša principa sakārtot arī karavīru izdienas pensijas un
gadījumos, kad karavīri izdienas pensijas vietā izvēlējušies valsts pensiju,
apdrošināšanas stāža aprēķināšanā ņemt vērā gadus, kas nodienēti Padomju
Savienības bruņotajos spēkos.
Privātpersona aicina atcelt nodokļu piemērošanu politiski represēto personu
pensijām.
Privātpersona aicina pieņemt likumu, kas nodrošinātu bērnu tiesības uz pienācīgu
uzturu un dzīves apstākļiem.
Citi jautājumi
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Latvijas Darba devēju konfederācija aicina atbildīgi risināt jautājumu par
izmaiņām valsts kapitālsabiedrību vadītāju atalgojumā, izvērtējot šā jautājuma
sociālekonomisko pamatojumu, un ievērot iepriekš pieņemto pozīciju valsts
ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.
AS „Liepājas Metalurgs” lūdz izskatīt iespēju līdz lēmuma pieņemšanai vai
jautājumu atrisināšanai, iesaldēt obligātā iepirkuma komponentes (OIK)
maksājuma daļu, agrāk samaksāto OIK daļu novirzīt AS „Latvenergo” kredīta
dzēšanai un uz laiku izsludināt moratoriju melno metāllūžņu eksportam uz
trešajām valstīm.
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Bulgārijas jūdu organizācija „Shalom” izsaka viedokli par likumprojektu, kas
plānots saistībā ar Otrā pasaules kara seku likvidēšanu, un pauž satraukumu, ka
tiks ignorēti Otrā pasaules kara laikā pret ebreju tautu pastrādātie noziegumi.
II. Viedokļi
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Par Saeimas darbu
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Latvijas Politiski represēto apvienība neatbalsta Saeimas lēmumu, kas Latvijas
pilsoņiem liedz tiesības ierakstīt pasē savu tautību.
Privātpersona pauž viedokli par to, ka Saeima nav atbalstījusi priekšlikumu par
likuma grozījumiem, kas nepieļautu deputātu atalgojuma palielināšanu.
Privātpersona aicina deputātu algas samazināt par 50 procentiem.
Privātpersona izsaka viedokli par deputāta mandāta zaudēšanu, ja deputāts pamet
frakciju, pārkāpj zvērestā solīto vai darbā ierodas alkohola reibumā.
Privātpersona izsaka viedokli par Saeimas frakciju darbu.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par to, ka Ministru kabinets nav
atbalstījis papildu finansējuma piešķiršanu tādām aktivitātēm kā „Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai” un „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”.
Latvijas Zinātņu akadēmijas Arodorganizāciju padome pauž neizpratni par valsts
pārvaldes attieksmi pret nacionālo zinātni, kas to novedusi līdz krīzei.
Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība
izsaka viedokli par nevienlīdzīgo valsts pārvaldes darbinieku atalgojumu.
Biedrība „Droša medicīna” norāda uz problēmām saistībā ar Ministru kabineta
2005.gada 8.februāra noteikumiem Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas,
atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības
kārtība”, kurus dažādas iestādes un organizācijas interpretē atšķirīgi, lai gan
Ministru kabineta noteikumu neievērošana apdraud pacientu veselību un dzīvību.
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta darbu, sniedzot savu
vērtējumu par ministru darbību, kā arī pauž uzskatu, ka ministru darba
izvērtēšana ir nepieciešama.
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par kultūras ministres Ž.Jaunzemes-Grendes
komandējumu uz Austrāliju.
Privātpersona izsaka kritisku viedokli
kapitālsabiedrību valdes locekļiem.

par

algu

palielinājumu

valsts

Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Rīgas domes un tās vadības darbu, kas
vērsts uz atbalsta iegūšanu nākamajās pašvaldību vēlēšanās, nevis rīdzinieku
problēmu risināšanu.
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Par situāciju valstī
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Latvijas Pensionāru federācija izsaka viedokli par to, ka valstī turpina pieaugt
nabadzība un iedzīvotāju neapmierinātība.
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju saistībā ar valsts galvojuma sniegšanu
pirmā mājokļa pircējiem.
Privātpersonas izsaka viedokli par euro ieviešanu Latvijā un norāda, ka
nepieciešams rīkot referendumu, lai Latvijas iedzīvotāji varētu paust savu viedokli
šajā jautājumā.
Privātpersona izsaka viedokli par skolotāju zemajām algām un norāda, ka pēc
Latvijas Krājbankas kraha daudzviet Latvijas laukos nav iespējams izņemt skaidru
naudu.
Privātpersona aicina paaugstināt mazās pensijas un norāda, ka pensionāri nespēj
samaksāt rēķinus, bet pašvaldība atlaides nedod.
Citi viedokļi
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Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pauž atbalstu I.Rutkovskas kandidatūrai
valsts kontrolieres amatam.
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par S.Ēlerti kā partijas „Vienotība” Rīgas
mēra kandidāti un norāda, ka šim amatam vajadzētu izraudzīties kādu citu no
partijas vidus.
Privātpersona norāda, ka jāmaina likumi, kas namu apsaimniekotājiem dod
iespēju negodīgi rīkoties, un jāpiešķir iedzīvotājiem tiesības pašiem norēķināties
arī par siltumu un ūdeni, kā arī aicina ieviest tādu siltuma padeves sistēmu, lai
katrs dzīvoklis varētu individuāli regulēt siltuma padevi un lai atsevišķam
dzīvoklim parādu gadījumā varētu atslēgt siltuma padevi.
Privātpersona aicina ieviest progresīvo nodokli, sākot no 1500 latu lielas darba
algas.
Privātpersona pauž viedokli par alkoholisma problēmām Latvijā.
Privātpersona izsaka viedokli par veselības aprūpes sistēmu Latvijā.
Privātpersona pauž viedokli, ka politisko represiju laikā tai nepamatoti noteikta
psihiskas saslimšanas diagnoze.
Ieslodzītie ierosina ieslodzījuma vietās ļaut lietot MP3 atskaņotājus, portatīvos
datorus bez interneta pieslēguma, zibatmiņas un citu tehniku, priekšlikumu
pamatojot ar pašmācības vajadzībām un aicina noteikt, ka pareizticīgo
Ziemassvētki ir oficiāli valsts svētki.
III. Sūdzības
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Par Saeimas darbu

1

Privātpersona sūdzas par Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisijas sniegto atbildi, jo uzskata, ka komisija nav iedziļinājusies
problēmas būtībā, kura ir tāda, ka, reģistrējot Cirīšu HES ūdenskrātuvi
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zemesgrāmatā, apkārtējo zemes gabalu īpašniekiem piemērots ūdens lietošanas
servitūts.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Privātpersona sūdzas par Aizsardzības ministriju, kura nepildot likumus attiecībā
uz rekrutējamām personām, kā piemēru minot karavīru apgādi ar formas tērpiem.
Privātpersona norāda uz būtiskiem trūkumiem Uzņēmumu reģistra darbībā un savu
viedokli pamato ar valsts notāru lēmumiem AS „Ventbunkers” reģistrācijas lietā.
Šī reģistrācija esot pretrunā ar likumu „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistru” un tiesu nolēmumiem.
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona pašvaldības rīcību, atsakot
iesniedzējai tirdzniecības vietu Aizsaules ielā.
Privātpersona sūdzas par Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
lēmumu piešķirt trešās grupas invaliditāti.
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes Vides un mājokļu departamenta Dzīvokļu
pārvaldes rīcību, kuras rezultātā persona ar dēlu, otrās grupas invalīdu, zaudējusi
dzīvokli.
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes atbildi uz iesniegumu, kurā tā ierosina
uzlabot cilvēku iecienītās atpūtas vietas – Arkādijas parku, Māras dīķi, Uzvaras
bulvāri un parku pie Uzvaras pieminekļa.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu
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Privātpersona sūdzas par Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra iespējams
nepatiesiem atzinumiem.
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses I.Melderes
lēmumu lietā par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu.
Privātpersonas sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu, izskatot lietu par
mantojuma tiesībām un izmeklējot krimināllietu saistībā ar slepkavību, kura
netiekot pienācīgi izmeklēta.
Citas sūdzības

18

Latvijas Makšķernieku asociācija un biedrība „Makšķernieku radošais klubs” sūdzas
par Latvijas Pašvaldību savienības padomnieci lauku attīstības jautājumos S.Sproģi
saistībā ar sanāksmi, kurā diskutēts par likumprojektu „Grozījumi Zvejniecības
likumā”, un norāda, ka padomniece nav ievērojusi savas pilnvaras, nav sasniegusi
Latvijas Pašvaldību savienības izvirzīto mērķi un nav izpildījusi savus uzdevumus.
Privātpersona sūdzas par AS „Rīgas siltums” aprēķināto siltuma tarifu un par to, ka
AS „Rīgas siltums” nesniedzot informāciju par tarifa aprēķinu.
Privātpersona sūdzas par namu apsaimniekotāju SIA „Jaunā vide” un SIA „Namu
apsaimniekošana”, iespējams, nelikumīgām darbībām – par to, ka šie
apsaimniekotāji no iedzīvotājiem par komunālajiem pakalpojumiem saņemto
naudu nepārskaitot pakalpojumu sniedzējiem.
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Privātpersona sūdzas par namu apsaimniekotāju „Jumis NB” rīcību, kas bez
brīdinājuma licis nozāģēt karstā un aukstā ūdens, kā arī kanalizācijas stāvvadus,
radot dzīvošanai nepiemērotus apstākļus.
Privātpersona sūdzas par valsts sociālā atbalsta sistēmu, kas liedzot iegūt
dzīvojamo platību apmaksātu valsts darbu strādājošai personai ar diviem
mazgadīgiem bērniem.
Privātpersona sūdzas par to, ka Latvijā ir nesamērīgi daudz krievu valodā raidošu
radio staciju, kuru pārraižu saturs pārkāpj Nacionālās elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padomes izsniegtās atļaujas noteikumus.
Ieslodzītais sūdzas, ka par apelācijas sūdzības iesniegšanu tiesā jāmaksā 40 lati un
tādējādi tiekot ierobežotas ieslodzīto iespējas aizstāvēt savas tiesības.
IV. Informācijas pieprasījumi
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V. Dažādi iesniegumi
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs
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