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Tematika Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

35 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

1 

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka priekšlikumus likumprojektam „Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums”. Tā 
aicina noteikt jaunus pienākumus vadošajai iestādei, atbildīgajai iestādei un Ministru 
kabinetam. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

2 

4.maija deklarācijas klubs atbalsta pieņemto Satversmes preambulas projektu, kurā 
1990.gada 4.maijs ir atzīmēts kā Latvijas valstij ļoti nozīmīgs datums. 
 
Privātpersona pauž kritisku viedokli par Civilprocesa likuma nepilnībām saistībā ar invalīdu 
tiesībām saņemt limitētu sociālo pabalstu. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

1 

Latviešu strēlnieku apvienība aicina likumprojektā „Par Otrā pasaules kara dalībnieku 
statusu”, aicinot paplašināt normu par likuma mērķi, likumā precīzi definēt represīvās 
iestādes un kārtību, kādā pretendenti piesakās kara dalībnieka statusa piešķiršanai. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

1 

Latvijas Rektoru padome sniedz priekšlikumus likumprojekta „Par Eiropas Aģentūras 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izstrādātās 
maģistru studiju programmas īstenošanu Latvijā” pilnveidošanai, uzsverot, ka nebūtu 
pieļaujams izņēmums attiecībā uz maģistra programmā studējošo uzņemšanu bez atbilstošas 
iepriekšējā studiju cikla augstākās izglītības, kā arī aicina atkārtoti izvērtēt likumprojektā 
plānoto kredītpunktu apjomu maģistra grāda iegūšanai.  
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

3 

Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”, norādot, ka 
nepieciešams precizēt vairāku terminu skaidrojumu un lietojumu, pārliecināties par terminu 
lietojuma jēgu un izvēlēties vienkāršāku juridisko formulējumu, kā arī sniedz precizējumus 
likumā noteiktajām Kontroles dienesta funkcijām un tiesībām. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

4 

SIA „ID1” un SIA „Mores 22” pauž viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts 
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””, uzskatot, ka formulējums attiecībā uz zemes 
nomas līguma slēgšanu tikai par to zemes gabalu vai zemes gabala daļu, kāds noteikts 
funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plānā dzīvojamo māju privatizācijas procesā, ir 
nepareizs un nepieņemams, un norāda, ka funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība 
būtu jānosaka no jauna, ņemot vērā pašreizējo situāciju un normatīvo aktu prasības.  
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””. Tā aicina noteikt, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju apbūves teritorijas lietošanas mērķis attiecas tikai uz mājai funkcionāli 
nepieciešamajam zemesgabalam. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

15 

Latvijas Pašvaldību savienība aicina likumprojektā „Grozījumi Būvniecības likumā” iekļaut  
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normu par būves ekspluatācijas ierobežojumiem gadījumos, kad tiek mainīts ne tikai visas 
būves, bet arī tās daļas lietošanas veids. 
 
AS „Swedbank” izsaka kritisku viedokli par likumprojektu „Grozījumi Maksātnespējas 
likumā” attiecībā uz iespējām atgūt aizdoto kredītu un uzskata, ka grozījumi radīs draudus 
investīciju attīstībai Latvijā un samazinās iespējas izsniegt kredītu mājsaimniecībām, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. 
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” par komercuzskaites mēraparātu 
nolasīšanas standartiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība pauž viedokli par likumprojektu „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likums”, norādot, ka šobrīd likumprojektā noteiktas tikai atsevišķas normas 
attiecībā uz lietus notekūdeņu novadīšanu, tāpēc likumprojektā nepieciešama sadaļa par 
lietus notekūdeņiem. 
 
Mazās hidroenerģētikas asociācija vērš uzmanību uz to, ka pieņemtie grozījumi „Ūdens 
apsaimniekošanas likumā” un „Dabas resursu likumā” negatīvi ietekmē hidroenerģētikas 
nozares uzņēmumus un ekonomisko situāciju kopumā, un aicina nekavējoties atcelt minētos 
likumu grozījumus. 
 
Latvijas Zemnieku federācija aicina atbalstīt priekšlikumu likumprojektā „Grozījumi 
Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” noteikt, ka viena fiziskā vai juridiskā persona 
var iegūt īpašumā lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kuras platība darījuma noslēgšanas 
brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz 500 hektāru. 
 
Selekcionēto kārklu audzētāju asociācija sniedz likumprojektam „Grozījumi 
Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” priekšlikumus, kuros norāda, ka kokaugu 
stādījumu ierīkošana būtu pieļaujama teritorijās, kuras nav reģistrētas, kā īpaši 
aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes.  
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka priekšlikumu likumprojektam 
„Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”. Tā norāda: likumprojekta norma par pretendenta 
apliecinājumu, ka tam nav parādu, pārāk sašaurina pretendenta tiesības un liedz tam 
iespēju turpināt piedalīšanos publiskajā iepirkumā, vienlaikus turpinot juridisku strīdu ar 
attiecīgo nodokļu administrāciju, un piedāvā savu redakciju šim likumprojekta pantam.  
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu „Negodīgas 
mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums” un aicina noteikt, ka likumprojektā 
piedāvātais regulējums būtu attiecināms uz visiem pārtikas preču mazumtirgotājiem 
neatkarīgi no viņu iepirkuma varas, kā arī iebilst pret likumprojekta normu, kas nosaka 
atbildību par šī likuma pārkāpumiem, un norāda, ka jaunā regulējuma mērķis ir novērst 
pārkāpumus, nevis piemērot pārmērīgu sodu. 
 
Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija uzskata, ka Latvijas Pārtikas tirgotāju 
asociācijas priekšlikums likumprojektā „Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma 
likums” noteikt minimālo mazumtirdzniecības uzcenojumu tabakas izstrādājumiem ir 
noraidāms, jo tas neatbilst likumprojekta mērķim un uzdevumiem, kā arī nepamatoti kavē 
konkrētās ražošanas jomas attīstību. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina likumprojektā „Publisko personu kapitālsabiedrību un 
kapitāla daļu pārvaldības likums” saglabāt regulējumu attiecībā uz kapitālsabiedrību 
padomēm, jo uzskata, ka padomes palīdz paaugstināt politisko atbildību par publisko 
personu kapitālsabiedrību darbu.  
 
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija aicina noraidīt likumprojektu „Enerģijas dzērienu 
aprites likums”, un neaizliegt enerģijas dzērienu pārdošanu par 18 gadiem jaunākām 
personām, jo pētījumu rezultāti pierāda, ka jaunieši enerģijas dzērienus nelieto pārmērīgā 
daudzumā, kas būtu kaitīgs viņu veselībai. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Lauksaimniecības un lauku 
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attīstības likumā”. Tā aicina paredzēt, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības pirkt un 
nomāt neierobežotas lauksaimniecības zemes platības Latvijā.  
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 
8 

Latvijas reliģiskās organizācijas izsaka viedokli par likumprojektu „Brīvprātīgā darba likums” 
un pauž neizpratni par to, ka reliģiskās organizācijas ir iekļautas šajā likumprojektā, 
neraugoties uz to, ka baznīca ir atdalīta no valsts, kā arī norāda, ka likumprojekts ir 
diskriminējošs, jo paredz, ka brīvprātīgā darba veicējus neiesaista reliģiskajā darbībā, bet 
reliģiskajās organizācijās lielāka daļā brīvprātīgā darba veicēju ir iesaistīti reliģiskajā 
darbībā. 
 
Latvijas Cilvēka reprodukcijas biedrība iebilst pret priekšlikumu likumprojektā „Grozījumi 
Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā” noteikt, ka medicīnisko apaugļošanu var veikt 
pēc heteroseksuāla pāra vēlēšanās, ja heteroseksuāls pāris, kura laulība nav reģistrēta, 
ārstniecības iestādei iesniedz dzimtsarakstu nodaļai adresēta paternitātes atzīšanas 
iesnieguma apliecinātu kopiju un, tāpēc ka šādā situācijā tiek aizskarts personu 
anonimitātes princips. 
 
Nodibinājums alternatīvais aprūpes centrs „Žēlsirdības māja” vērš uzmanību uz invalīdu 
sociālu izolāciju no pārējās sabiedrības, aicina izstrādāt likumprojektu „Par sociālās 
aizsardzības pasākumiem atsevišķu iedzīvotāju kategorijai, kas cieš no psihiskām slimībām”, 
pamatojot šo lūgumu ar tiesībām uz sociālu aizsardzību kā konstitucionālu vērtību Latvijā. 
 
Latvijas Personāla vadīšanas asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Darba 
likumā”. Tā uzskata, ka likumprojekts neatbilst situācijai darba tirgū, tādēļ pēc tā 
pieņemšanas tiktu kavēta lielo darba devēju konkurētspēja un ieguvēja no likumprojekta 
grozījumiem būtu neliela darba tirgus daļa. 
 
Privātpersona pauž atbalstu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ierosinātajai vēstuļu 
akcijai, kuras gaitā tiek aicināts saglabāt Darba likumā noteikto piemaksu par virsstundu 
darbu 100 procentu apmērā, noteikt darba devējiem, kuri vēlas atbrīvot no darba 
arodbiedrības biedru, obligātu pienākumu saskaņot šo jautājumu ar arodbiedrību, kā arī 
nodrošināt arodbiedrības tiesības savu darbību noteikt ar statūtiem. (Akcijas laikā saņemts 1 
privātpersonas iesniegums uz e-pasta adresi info@saeima.lv) 
 
Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija aicina plānotos grozījumus likumā „Par 
tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” izdarīt vienlaikus ar 
2014.gada 20.maijā Tabakas produktu direktīvā 2014/40/ES spēkā stājušo izmaiņām 
speciālajos veselības brīdinājumos uz tabakas izstrādājumu iepakojuma. 
 
Privātpersona pauž atbalstu likumprojektam „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu 
realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”, jo uzskata, ka stingrāki smēķēšanas 
ierobežojumi uzlabotu Latvijas iedzīvotāju veselību.  
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus attiecībā uz pensiju apmēru, kas būtu sasaistīts ar 
bērnu skaitu ģimenē, kā arī vecuma pensijas apmēru pārrēķināt proporcionāli visiem 
vienādu pēc nostrādāto gadu skaita. 

 

  
II. Viedokļi  
 

33 

Par Saeimas darbu  3 
 
Nodibinājums alternatīvais aprūpes centrs „Žēlsirdības māja” pauž atbalstu priekšlikumam 
par deputātu profesionālo pilnveidi valsts pārvaldes sfērā, lai radītu efektīvāku valsts 
pārvaldes sistēmu. 
 
Privātpersona uzskata, ka būtu jāatjauno Latvijas Satversmes sapulces 1922.gada 20.jūnijā 
pieņemtajā likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” noteiktais, ka 1000 
balstiesīgie vēlētāji ar savu parakstu var ierosināt rīkot tautas nobalsošanu un ierosināt 
likumu grozījumus un jaunu likumu izstrādi. 
 

 

mailto:info@saeima.lv


 5 

 
Privātpersona izsaka viedokli par aizliegumu nepilngadīgām personām iegādāties enerģijas 
dzērienus, jo uzskata, ka parlaments nevelta pietiekamu uzmanību būtiskākiem 
jautājumiem, piemēram, infrastruktūras attīstīšanai un ceļu stāvokļa uzlabošanai.  
 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 
9 

Latvijas Pašvaldību savienība vairāku pašvaldību vārdā pauž atbalstu ierosinājumam naudas 
soda vietā ieviest sabiedrisko darbu, norādot, ka priekšlikums ir atbalstāms, ja jauninājums 
tiek noteikts kā pašvaldību tiesības, nevis pienākums. 
 
Latviešu vēlētāju biedrība pauž viedokli par nepieciešamību ievēlēt Latvijas Valsts 
prezidentu tautas nobalsošanā, uzskatot, ka spēkā esošā Satversme neliedz realizēt šādu 
ieceri. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Satversmes aizsardzības biroja darbu, jo uzskata, 
ka šī iestāde aizsargā atsevišķu reliģisko uzskatu pārstāvju intereses. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domi saistībā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likuma interpretāciju. 
 
Privātpersona lūdz vērtēt labklājības ministra U.Auguļa rīcību attiecībā uz valsts sociālās 
aprūpes centra „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” vadītājas darbību. 
 

 

Par situāciju valstī 
 

13 

Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas izglītības iestāžu apvienošanu un likvidēšanu, 
norādot, ka šī tendence būtu jāmaina un jāsaglabā arī mazās skolas ārpus pilsētām. 
 
Privātpersona vērš uzmanību uz kaitīgo pārtikas preču ieplūšanu Latvijā, norādot, ka 
veselīga pārtika jāražo un jārealizē tepat Latvijā, kā arī pauž bažas par demokrātijas 
spējām nodrošināt taisnīgumu Latvijā, ko pierāda nesenā Zolitūdes traģēdija.  
 
Privātpersona informē par gadījumiem, kad jaunieši ar ļoti labām latviešu un angļu valodas 
zināšanām nav varējuši atrast darbu Latvijā, jo neprot krievu valodu, un uzskata, ka šie 
gadījumi norāda uz lingvistisko diskrimināciju Latvijā.  
 
Privātpersona pauž viedokli par izmaiņām demogrāfijas politikā Latvijā, norādot, ka būtu 
jāveido modelis, kas veicinātu bērnu ieinteresētību sniegt vecākiem materiālu atbalstu un 
viņus uzturēt vecumdienās.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par alkohola tirdzniecību Latvijā. Tā uzskata, ka Latvijai 
vajadzētu ņemt piemēru no Skandināvijas valstīm un neieviest alkohola tirdzniecību kā 
valsts monopolu, tādā veidā būtiski palielinot ieņēmumus valsts budžetā.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepilnībām nodokļu iekasēšanas procesā, uzskatot, ka būtu 
šis process jāsakārto, pirms notiek diskusija par iespējamo nodokļu palielināšanu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka lielāks valsts finansējums jāatvēl ģimenēm ar 
bērniem. 
 
Privātpersonas pauž kritisku viedokli par invalīdu sociālo pabalstu un sociālo pabalstu 
apmēru kopumā Latvijā. 

 

 
Citi viedokļi 

 

8 

Alternatīvais aprūpes centrs „Žēlsirdības māja” uzskata, ka cilvēkus ar ierobežotām 
psihiskās veselības iespējām nedrīkst izolēt no pārējās sabiedrības, un ierosina veidot 
dažādas sociālās kopienas invalīdu, un to personu, kuras vēlas sniegt invalīdiem palīdzību, 
kopīgai patstāvīgajai dzīvei un kopīgai saimniekošanai. 
 
 

 



 6 

Biedrība „Dzīvnieku brīvība” uzskata, ka Rīgas cirks kaitē sabiedrības interesēm izmantojot 
dzīvniekus cilvēku izklaidēšanai, un tāpēc aicina uzsākt diskusiju par Rīgas cirka 
turpmākajiem darbības principiem. 
 
Ebreju reliģiskā draudze „Šamir” izsaka viedokli par īpaša statusa piešķiršanu tikai vienai 
ebreju reliģiskajai organizācijai - „Rīgas ebreju reliģiskajai padomei”, kā arī ebreju 
reliģiskajai savienībai Latvijā pielīdzināta statusa piešķiršanu biedrībai „Latvijas ebreju 
draudžu un kopienu padome”, jo uzskata, ka šāda veida īpaša statusa piešķiršana minētajām 
organizācijām ir pretrunā ar Satversmi, kā arī ar Reliģisko organizāciju likumu.  
 
Privātpersona ierosina no valsts budžeta izmaksāt kompensācijas tiem pedagoģiski 
izglītotiem vecākiem, kuri savus bērnus neved bērnudārzā, bet pasniedz mājmācību. Tāpat 
privātpersona ierosina mātēm ar vismaz pieciem bērniem nodrošināt valsts bezmaksas 
medicīnisko aprūpi. 
 
Privātpersona uzskata, ka būtu nepieciešams vairāk popularizēt Latvijas studentu 
korporācijas, kurās pēc privātpersonas domām apvienojušies godīgi sabiedrības pārstāvji. 
  
III. Sūdzības 
 

34 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

12 

Privātpersona sūdzas par Centrālās vēlēšanu komisijas darbu saistībā ar vēlmi nomainīt 
vēlēšanu iecirkni. 
 
Privātpersona sūdzas par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra 
iespējamu pretlikumīgu rīcību, un vērš uzmanību uz nelikumīgu pamatkapitāla palielināšanu 
un dokumentu pievienošanu reģistrācijas lietai. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru saistībā ar vecuma pensijas 
aprēķinu, jo aprēķinot apdrošināšanas stāžu, tā nav iekļāvusi aprēķinā vairākus bruņotajos 
spēkos pavadītos gadus. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Latgales priekšpilsētas sociālā dienesta darbu, jo uzskata, ka 
tas nespēj nodrošināt pilnvērtīgus pakalpojumus. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas namu apsaimniekotāju „Rīgas namu pārvaldnieks”, kas pēc 
vairākkārtējām namu iemītnieku sūdzībām neveic nepieciešamos remontdarbus tā 
pārraudzībā esošajās ēkās. 
 
Privātpersona sūdzas par Jūrmalas domes amatpersonām, kur, viņasprāt, to apzināti 
maldinājušas, sastādot pirkuma - pārdevuma līgumu. Rezultātā persona nav kļuvusi par 
namīpašuma vienīgo īpašnieku, bet gan kopīpašnieku un šobrīd nav tiesīga pārdot šo 
īpašuma.  
 
Ieslodzītie sūdzas par Šķirotavas cietuma administrāciju un priekšnieka pienākumu 
izpildītāja darbu, par vardarbību Brasas cietumā no cietuma darbinieku un citu ieslodzīto 
puses. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

6 

Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar administratīvās tiesas 
lēmumu, kurā persona atzīta par vainīgu, neraugoties uz to, ka tūkst pierādījumu.  
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas apgabaltiesas prokurori saistībā ar nepamatoti ierosinātu 
krimināllietu un safabricētiem tās materiāliem, kā arī norāda uz procesuālo tiesību 
pārkāpumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurori V.Hutori saistībā ar 
tās sniegtajām atbildēm kriminālprocesā, kurās kļūdaini norādīti sūdzības saņemšanas 
datumi. 
 

 



 7 

 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesneses I.Bāliņas atbilstību 
ieņemtajam amatam. 
 
Citas sūdzības 16 
 
Privātpersona sūdzas par ēkas Maskavas ielā 39, Rīgā īpašniekiem, kuri pārkāpj savas 
īpašuma nomātāja tiesības, liedzot nomniekam pieeju savam īpašumam. 
 
Privātpersona sūdzas par nepamatotu komunālo maksājumu aprēķinu AS „Rīgas namu 
apsaimniekotājs” rēķinos. 
 
Privātpersona sūdzas par zvērināta tiesu izpildītāja R.Veinberga neētisku rīcību un vērš 
uzmanību uz apzinātu samērīguma principa neievērošanu piedziņas procesā. 
 
Privātpersona sūdzas, ka trūkst palīdzības un situācijas izpratnes no valdošo partiju puses 
attiecībā uz invalīdu sociālo nodrošinājumu valstī, un brīdina par iespējamajiem piketiem 
mēnesi pirms Saeimas vēlēšanām. 
 
Privātpersona sūdzas par invalīdu tiesību pārkāpumiem un nepietiekamu sociālo 
nodrošinājumu, norādot, ka invalīdu sociālā nodrošinājuma pabalsts jau gadiem ilgi palicis 
nemainīgs, lai gan patēriņa cenas valstī ceļas. 
 

 

Privātpersonas sūdzas par nepietiekamu sociālo nodrošinājumu, ar kuru nav iespējams 
apmierināt pat pamatvajadzības, un neizmaksātajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem. 
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