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Tematika Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

35 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

14 

Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektiem „Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likums” un „Grozījumi likumā „Par zvērinātiem revidentiem””, 
aicinot atteikties no obligātajām zvērinātu revidentu veiktām revīzijām un ierobežotajām 
pārbaudēm attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Kredītiestāžu likumā”, norādot uz nepieciešamību nostiprināt trešās personas saikni ar 
konkrēto nodokļu maksātāju, lai izbeigtu pierādījumu vākšanu pēc nejaušības principa, un 
precizēt, ka pieprasāmās ziņas skar banku kontus. 
 
Latvijas Aitu audzētāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par akcīzes nodokli””, aicinot piemērot nodokļa likmi dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai 
dīzeļdegvielai, kurai ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ja to izmanto 
traktortehnikā un lauksaimniecības produkcijas ražošanai, zemes apstrādei, kā arī tādas 
meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes un mellenes, un zem zivju dīķiem 
esošās zemes apstrādei. 
 
Latvijas Augļkopju asociācija izsaka priekšlikumu izveidot darba grupu, kas izvērtētu likumā 
„Par akcīzes nodokli” ietverto ar akcīzes nodokli apliekamo un no akcīzes nodokļa 
atbrīvojamo dzērienu sarakstu, tādējādi veicinot godīgu konkurenci tirgū un vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar saldināto dzērienu ražošanu. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas likums”, norādot, ka tā ieviešana ir būtiska un stāšanās spēkā līdz šī gada 
jūnija vidum var pozitīvi ietekmēt apdrošināšanas tirgus dalībnieku darbību. 
 
VSIA „Latvijas Televīzija” izsaka viedokli par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
finansējumu un normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz piešķiramā finansējuma apmēru, jo 
uzskata, ka ir pārkāpts tiesiskās paļāvības princips attiecībā uz finansējumu, kas piešķirams 
no valsts budžeta līdzekļiem 2015.gadā un tuvākajos gados. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

1 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu par marihuānas dekriminalizāciju, aicinot grozīt 
normatīvos aktus, lai 18 gadu vecumu sasniegušas personas netiktu sodītas par marihuānas 
audzēšanu, glabāšanu un nēsāšanu nelielos daudzumos. (10 373 paraksti) 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

7 

Latvijas Vēža apkarošanas biedrība izsaka atbalstu iniciatīvai papildināt likumprojektu 
„Grozījumi likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””, tajā iekļaujot Pasaules 
vēža dienu kā vienu no Latvijā oficiāli atzīmējamām dienām. 
 
Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrība izsaka atbalstu iniciatīvai papildināt 
likumprojektu „Grozījumi likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””, tajā 
iekļaujot 14.novembri kā vienu no Latvijā oficiāli atzīmējamām dienām, kā arī pauž vēlmi 
piedalīties citu ar bērnu diabēta ārstēšanu saistītu jautājumu risināšanā. 
 
Biedrība „Baltijas HIV asociācija” izsaka viedokli par priekšlikumu Pasaules AIDS dienu 
iekļaut atzīmējamo dienu sarakstā, norādot, ka šai dienai nebūtu jābūt kalendārā, bet 
drīzāk vajadzētu pievērst uzmanību sabiedrības izglītošanai, inficēto personu ārstēšanai un 
infekcijas izplatības mazināšanai. 
 
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”, pievēršot uzmanību termina 
„retranslācija” lietojumam un norādot, ka retranslācija ir viens no programmu izplatīšanas 
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gadījumiem, bet, lai retranslācija varētu notikt, programmai vispirms jātiek „translētai”. 
 
SIA „Krievu hītu radio” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā”, iesakot pārejas noteikumos precīzāk noteikt radioprogrammu 
pāreju uz valsts valodu, kā arī noteikt, ka radio programmām valsts valodā jāveido vismaz 
51 procents no kopējās programmas raidlaika. 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” attiecībā uz aizliegumu izvietot reklāmu, reklāmas 
klipus, ilgstošu reklāmu, radio vai televīzijas veikalu, izņemot pašreklāmu vai virtuālo 
reklāmu, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās vai 
raidījumos. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Repatriācijas likums”, aicinot noteikt, 
ka pastāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijā var saņemt arī repatriantu ģimenes locekļi. 
 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  2 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Imigrācijas likumā” attiecībā uz normu par personām, kurām pieder ne vairāk kā divi 
nekustamie īpašumi, kuru kopējā vērtība nav mazāka par 250 000 eiro. 
 
Latvijas Transatlantiskā organizācija aicina atturēties no termiņuzturēšanās atļauju 
iegūšanas atvieglojumu piešķiršanas Krievijas pilsoņiem. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

3 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”, aicinot stiprināt pašreizējos reģionus, 
un neatbalsta priekšlikumu par deviņu valsts pārvaldes reģionu veidošanu. 
 
Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība izsaka viedokli par Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likumu, norādot, ka nedrīkst ierobežot līgumu brīvības principu.  
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, ka arī politiski 
represētajām personām attiecībā uz dzīvokļu apsaimniekošanas maksu piemērojama 50 
procentu atlaide uz vienu kvadrātmetru, tāpat kā šāda atlaide tiek  piemērota tām politiski 
represētajām personām, kuras dzīvo privātmājās. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 3 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā”, aicinot pārejas noteikumos 
svītrot vārdus „kā arī kapitālsabiedrībās, kurās publiskas personas kapitālsabiedrība ir 
ieguvusi visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas”, jo Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likumā nav normas, kas prasītu šādu kapitālsabiedrību valdes 
un padomes locekļu skaita atbilstību Ministru kabineta noteikumiem. 
 
Biznesa augstskola „Turība” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Būvniecības 
likumā” attiecībā uz būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu, norādot, ka būvniecības 
tiesības ir attīstītas nepārdomāti, bez pienācīgas teorētiskās izpētes un netiek pienācīgi 
risināts arī jautājums par būvdarbu izpildes kvalitātes kontroli. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai tiktu ievērots samērīguma 
princips un valsts zemniekiem adekvāti kompensētu  lauksaimniecības zemes uzturēšanas un 
lauksaimnieciskās darbības izmaksas. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

5 

Biedrība „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” aicina grozīt normatīvos aktus un noteikt 
atlaides attiecībā uz samaksu par patērēto elektroenerģiju ģimenei, kurā ir bērns ar 
invaliditāti, cilvēks ar pirmās grupas invaliditāti vai divi un vairāki cilvēki ar invaliditāti, 
vientuļiem cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī vientuļiem vecuma pensionāriem, kas vecāki par 
80 gadiem. 
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Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Valsts 
sociālo pabalstu likumā”, norādot, ka likumprojektā ietvertie priekšlikumi attiecībā uz 
apdrošināšanas iemaksām būtiski samazina motivāciju šīs iemaksas veikt. 
 
Latvijas Pensionāru federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
valsts pensijām””, lai ar pensiju indeksācijas modeļa izmaiņām uzlabotu mazo pensiju 
saņēmēju stāvokli un mazinātu nevienlīdzību starp pensiju un algu saņēmējiem. 
 
Latvijas Profesionālā baleta asociācija aicina paredzēt baleta māksliniekiem, kuri ietilpst 
augsta riska profesiju kategorijā - izdienas pensionāri, arodslimnieki, pārejot no izdienas 
pensijas uz vecuma pensiju, valsts atbalstu pilnā apmērā par darbā gūto veselības kaitējumu 
vai invaliditāti, kā arī atbalstu medicīniskajai rehabilitācijai neatkarīgi no darbspēju 
zaudējuma un palielināt pensiju personām, kuras pensionējušās līdz 1996.gadam. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Psihologu likums”, norādot, ka 
likumprojekta normas par psihologu obligāto sertifikāciju un papildu eksāmeniem negatīvi 
ietekmēs un pat padarīs neiespējamu psihologa profesijas pilnveidošanos Latvijā. 
  
II. Viedokļi  
 

117 

Par Saeimas darbu  
 

2 

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Pensionāru biedrība pateicas par Saeimas darbu Latvijas valsts 
labā un ieguldījumu jaunā Valsts prezidenta ievēlēšanā. 
 
VSIA „Latvijas Radio” izsaka viedokli par Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 
darba grupas sēdēm, norādot, ka sākotnēji tai bija iespēja piedalīties visās darba grupas 
sēdēs, bet maijā šo sēžu laiks tika mainīts, par to neinformējot, un jau divas darba grupas 
sēdes notikušas bez VSIA „Latvijas Radio” līdzdalības, tādējādi liedzot tai iespēju sniegt 
informāciju vai izteikt viedokli. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 41 
 
Biedrība „Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem” izsaka viedokli par 
valdības kavēšanos atbalstīt Veselības ministrijas iniciatīvu agrāk uzsākt HIV pacientu 
terapiju atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām, kas ļautu ievērojami 
samazināt inficēto personu skaitu un savlaicīgi ierobežot slimības tālāku izplatību. 
 
Latvijas Taksometru pārvadātāju darba devēju biedrība ir gandarīta par to, ka valsts 
pārvaldes institūcijās aktualizēts jautājums par vieglo taksometru nozares sakārtošanu, 
ieviešot izmaiņas normatīvajos aktos. 
 
Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija aicina nodrošināt tās darba uzsākšanu 
līdz šī gada 18.jūnijam. 
 
Sabiedrības iniciatīvu platforma ManaBalss.lv nosūta informatīvu materiālu par uzsākto 
līdzdalības akciju MansPrezidents.lv, kuras gaitā ikvienam Latvijas pilsonim bija iespēja 
balsot par Valsts prezidenta amata kandidātiem. 
 
Sabiedrības iniciatīvu platforma ManaBalss.lv nosūta interneta portālā MansPrezidents.lv 
vairāk nekā 14 000 Latvijas pilsoņu, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu, pausto viedokļu 
apkopojumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 
K.Gerharda rīcību saistībā ar 7.jūnijā notikušo satiksmes negadījumu un pauž uzskatu, ka 
ministram jāatkāpjas no amata. 
 
Profesionālās izglītības biedrība izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, paužot atbalstu jauna pedagogu darba samaksas 
modeļa izstrādei. 
 
Biedrība „Par tautas dzīvību” pēc diskusiju foruma „Laulība, ģimene un bērns mūsdienu 
krīzes sabiedrībā” aicina valsts augstākās amatpersonas veikt visas nepieciešamās darbības, 
lai risinātu tautas kritisko demogrāfisko situāciju, stiprinot laulību un ģimeni. 
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Privātpersona izsaka kritisku viedokli par valdības darbu saistībā ar vecuma pensiju apmēra 
nodrošināšanu un pauž uzskatu, ka vecuma pensiju apmērs būtu jāpārrēķina taisnīgi. 
 
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka viedokli, ka Nacionālās elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis I.Zviedris savu darbu veicis sekmīgi un godprātīgi, 
tāpēc viņu nevajadzētu atcelt vai atstādināt no padomes locekļa amata. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 
darbu, norāda, ka padome pārkāpj visas ētikas normas, un pieprasa tās atlaišanu. 
 
SIA „MAXIMA Latvija” izsaka viedokli par Valsts darba inspekcijas pieļautajiem pārkāpumiem 
saistībā ar 2013.gada 21.novembrī notikušās Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanu. 
 
Biedrība „Siguldas Opermūzikas svētki” izsaka kritisku viedokli par nepietiekamo valsts 
finansiālo atbalstu Siguldas Opermūzikas svētkiem, kura dēļ  pasākuma turpmāka 
pastāvēšana nav iespējama. 
Politiskā partija „Alternative” izsaka viedokli par Daugavpils domes lēmumu atvērt SIA 
„Olympic Casino Latvia” spēļu zāli. 
 
SIA „Rēzeknes veselības aprūpes centrs” darbinieki izsaka kritisku viedokli par Rēzeknes 
pašvaldības ieceri apvienot SIA „Rēzeknes slimnīca” un SIA „Rēzeknes veselības aprūpes 
centrs”. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Vecmilgrāvja iecirkņa 
policijas darbinieku rīcību saistībā ar, iespējams, pretlikumīgu aizturēšanu. 
 
CLSF Latvijas Cilvēktiesību komiteja izsaka viedokli par Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras darbu saistībā ar vecuma pensijas izmaksu tiem invalīdiem, kuriem vecuma 
pensija piešķirama invaliditātes pensijas vietā. 
 
Privātpersona izsaka neizpratni par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Tukuma 
reģionālās nodaļas darbinieku pretrunīgajiem viedokļiem attiecībā uz pensijas apmēru. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par VSIA „Latvijas Radio” programmas Pieci.lv 
raidījumu „Battle Rap”. 

 
Par situāciju valstī 31 
 
Biedrība „Apvienība HIV.LV” izsaka viedokli, ka AIDS slimnieku skaits Latvijā nesamazinās un 
Latvija ir Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionā vienīgā valsts, kur HIV infekcijas 
ārstēšanu uzsāk tikai AIDS stadijā. 
 
Biedrība „Vertman” izsaka kritisku viedokli par neadekvāto sociālā nodrošinājuma apmēru 
stjuartēm un pauž uzskatu, ka stjuaršu izdienas pensiju apmērs ir jāpalielina. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas medijos strādājošo žurnālistu un raidījumu 
vadītāju nekompetenci, kā arī norāda uz lielas sabiedrības daļas paļaušanos un pakļaušanos 
varas personu viedoklim. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par vēlēšanu sistēmu un aicina veidot to tā, ka Latvija būtu 
sadalīta 100 vēlēšanu apgabalos un partijām saraksti būtu jāveido tā, lai no katra apgabala 
tiktu ievēlēts tajā vispopulārākais kandidāts. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par to, ka pensionāriem zāles ir pārāk dārgas, un 
norāda uz zāļu ražotāju negodprātīgu rīcību. 
 
Privātpersona izsaka neapmierinātību ar Latvijai noteiktajām imigrantu kvotām un pauž 
uzskatu, ka imigrācija varētu palielināt dažādu tautību pārstāvju nesaskaņas. 
 

 

Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par algu palielinājumu valsts sektorā strādājošajiem, 
kā arī par minimālo un vidējo algu valstī. 
 
Citi viedokļi 

 

 
 
 

43 

Ķemeru atdzimšanas biedrība iebilst pret „Kurzemes loku” 3.posma izbūvi Ķemeru nacionālā  



 6 

parka teritorijā, kas skartu dziedniecisko sērūdeņu veidošanos un izmantošanu, tādējādi 
apdraudot Ķemeru kūrorta pastāvēšanu. 
 
Latvijas nacionālsociālistiskā režīma upuru biedrība „Piemiņa nākotnei” aicina Austrumu 
slimnīcas Gerontoloģijas centrā nodrošināt ikgadēju ārstniecības kursu personām, kuras bija 
ieslodzītas nacistiskās Vācijas izveidotajās nāves nometnēs un kurām nepieciešama 
pastāvīga medicīniskā aprūpe. 
 
Latvijas Ārstu biedrība aicina vērsties pie Vācijas Bundestāga priekšsēdētāja N. Lamerta un 
Bundesrāta prezidenta V.Boufiera ar aicinājumu rast iespēju saglabāt Baltistikas institūtu, 
kas darbojas Greifsvaldes Ernsta Morica Arnta universitātes paspārnē un ir vienīgā vieta 
Vācijā, kur tiek nodrošinātas latviešu un lietuviešu valodas, literatūras un kultūras studijas. 
 
Latvijas Skolotāju savienība aicina visā Latvijā pie vēsturiski nozīmīgu personu mājām un 
mājvietām izvietot informatīvus stendus . 
 
Baltijas Faluņgun un Faluņ Dafa asociācija un Latvijas Ārstu biedrība norāda uz orgānu 
transplantu ļaunprātīgu izmantošanu Ķīnā un aicina pieņemt šādu praksi nosodošu 
deklarāciju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par marihuānas dekriminalizācijas nepieciešamību un aicina 
iepazīties ar vietnē 100argumenti.lv publicēto informāciju par marihuānu. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par seksuālo minoritāšu pārstāvju aktivitātēm un 
norāda uz nepieciešamību veidot starptautiskas organizācijas, kas rūpētos par šo cilvēku 
izglītošanu un nodrošinātu tiem medicīnisko palīdzību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par bīstamo Krievijas ietekmi un mūsu valsts neatkarības 
apdraudējumiem, aicinot pievērst uzmanību Krievijas varas izpausmēm netālajās Gruzijas, 
Moldovas un Ukrainas teritorijās. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par pensiju aprēķinu, AS „Latvenergo” darbu un neizmaksāto 
pabalstu. 
  
III. Sūdzības 
 

22 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

8 

Privātpersona sūdzas par Valsts zemes dienesta, iespējams, nelikumīgām darbībām saistībā 
ar zemes gabala robežas noteikšanu un piemēroto zemes nodokli. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Tukuma reģionālās 
nodaļas darbu un lūdz sniegt skaidrojumu par pensijas palielinājuma nepiešķiršanu, lai gan 
citām privātpersonām šāds palielinājums ir piešķirts. 
 
SIA „MPS Tirdzniecība” sūdzas par Olaines pašvaldībai piederošās kapitālsabiedrības AS 
„Olaines ūdens un siltums”, iespējams, prettiesisku rīcību, kuras rezultātā uzņēmumam 
radušies materiāli zaudējumi. 
 
Privātpersona sūdzas par Engures novada domes rīcību attiecībā uz tai nepiederošu valsts 
īpašuma daļu Ķemeru nacionālajā parkā, kura ietilpst dabas lieguma zonā un kuru Engures 
novada dome cenšas izmantot neparedzētiem mērķiem, proti, kapsētas ierīkošanai. 
 
Ieslodzītie sūdzas par dzīves apstākļiem cietumos. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

3 

Privātpersona sūdzas par Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu vadītāju darbu, jo uzskata, ka 
tie nerīkojas valsts interesēs, bet, tieši pretēji, rada valstij zaudējumus. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu bezdarbību, nevēlēšanos atklāt  
noziedzīgus nodarījumus un saukt vainīgās personas pie atbildības pat tādos gadījumos, kad 
cietušie iesnieguši pierādījumus par noziedzīgo nodarījumu un vainīgajām personām. 
 
Privātpersona sūdzas par zvērinātas tiesu izpildītājas S.Upītes darbu saistībā ar parāda 
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piedziņu. 
 
Privātpersona sūdzas par zvērinātām tiesu izpildītājām L.Gulbi un P.Bērziņu, norādot, ka no 
bankas konta sistemātiski tiek atskaitīta nauda un kontam ir uzlikts ierobežojums. 
 
Citas sūdzības 

 
11 

Privātpersona sūdzas par SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” darbinieku rīcību 
saistībā ar neprecīzu ārsta slēdzienu. 
 
Privātpersonas sūdzas par SIA „Baltic Taxi” administrācijas pieļautajiem darba tiesības 
regulējošu normatīvo aktu pārkāpumiem un ilglaicīgu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Komunālpārvalde”, kura nelikumīgi pārreģistrējusi 
zemesgrāmatā uz sava vārda simtiem cilvēku piederošās garāžas Jūrmalā, Mērsraga ielā un 
vēlāk nodevusi īpašumā SIA „Kauguru stūre”.  
 
Privātpersona sūdzas par nepietiekamo sociālo palīdzību otrās grupas invalīdiem, par 
izlikšanu no dzīvokļa. 
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
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V. Dažādi iesniegumi 
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