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Tematika Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

119 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

50 

Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Par valsts 
budžetu 2016.gadam” saistībā ar nodokļu politikas plānošanu un norāda, ka Latvijā 
pakāpeniski jānodrošina sabalansēta, konkurētspējīga, Baltijas mērogā harmonizēta darba 
nodokļu bāze. 
 
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Par valsts budžetu 2016.gadam”, aicinot izskatīt iespējas 2016.gadā palielināt finansējumu 
kompensējamām zālēm. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka kritisku viedokli par likumprojektu „Par 
valsts budžetu 2016.gadam” un norāda, ka tas nav veidots ar mērķi stiprināt Latvijas 
ekonomiku, attīstīt uzņēmējdarbību un radīt jaunas darbavietas. 
 
VSIA „Dailes teātris” aicina likumprojektā „Par valsts budžetu 2016.gadam” paredzēt 
papildu finansējumu teātra materiāltehniskās bāzes atjaunošanai un teātra centrālās ēkas 
durvju nomaiņai 1158 000 eiro apmērā. 
 
Latvijas Probācijas darbinieku arodbiedrība aicina no 2016.gada 1.janvāra palielināt darba 
algu Valsts probācijas dienesta darbiniekiem. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina 2016.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu 400 000 
eiro apmērā Nacionālā nevalstisko organizāciju fonda izveidei un norāda, ka šāda fonda 
izveide būtu svarīgs solis uz priekšu, nodrošinot sabiedrības līdzdalību nozīmīgos politikas 
plānošanas un izvērtēšanas procesos, iesaistoties nozaru ministriju un Ministru kabineta 
veidotās darba grupās un sniedzot atzinumus par sabiedrībai aktuāliem tematiem. 
 
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO izsaka viedokli par 
to, ka šobrīd Latvija ir Eiropas Savienībā vienīgā valsts, kur no valsts budžeta netiek piešķirti 
līdzekļi šādas organizācijas uzturēšanai, tāpēc aicina šim nolūkam ziedot no frakciju 
kvotām, lai attiecīgie līdzekļi tiktu izmantoti organizācijas darbības nodrošināšanai 
nākamajā gadā. 
 
Latvijas Bērnu pneimonologu un alergologu biedrība un Latvijas Pediatru gastroenterologu 
asociācija aicina piešķirt finansējumu no valsts budžeta, lai kompensētu bērniem ar smagu 
govs piena alerģiju, multiplu alerģiju un malabsorbcijas sindromu vienīgo iespējamo 
ārstēšanu - diētisko pārtiku uz aminoskābju bāzes. 
 
Biedrība „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” aicina, sākot ar 2016.gada 1.janvāri, 
palielināt finansējumu endoprotezēšanai, kompensējamām zālēm un izmeklējumiem, 
konsultācijām pie speciālistiem un pildīt Saeimas lēmumu par patērētās elektroenerģijas 
samaksas atvieglojumu piešķiršanu ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, un cilvēkiem ar 
pirmās grupas invaliditāti. 
 
Latvijas sieviešu-volontieru biedrība „VITA” aicina piešķirt papildu finansējumu onkoloģijas 
diagnostikai un ārstēšanai. 
 
Latvijas Olimpiskā komiteja aicina 2016.gada valsts budžetā paredzēt papildu finansējumu 
39 840 eiro apmērā pabalsta palielināšanai Olimpisko spēļu medaļniekiem, izciliem 
sportistiem, treneriem un sporta darbiniekiem. 
 
Latvijas Motosporta federācija aicina atbalstīt Latvijas bērnu un jauniešu motosporta 
izlases, kā arī piešķirt finansējumu pasaules un Eiropas motosporta čempionātu 
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organizēšanai Viļakā un pasaules čempionāta FMX motofrīstailā organizēšanai Rīgā. 
 
Latvijas Regbija federācija aicina piešķirt finansējumu 70 000 eiro apmērā bērnu un 
jaunatnes regbija attīstībai. 
 
Latvijas Florbola savienība aicina piešķirt finansējumu 416 000 eiro apmērā 2016.gada 
pasaules čempionāta florbolā vīriešiem finālturnīra organizēšanai. 
 
Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” aicina piešķirt finansējumu projektam „Stipendija 
Latgales skolēniem mācībām vispārizglītojošo skolu 10.-12.klasēs 2016.-2017.mācību gadā”. 
 
Biedrība „Romu Kultūras centrs” aicina sniegt finansiālu atbalstu Romu Kultūras centra un 
Romu Vēstures un mākslas muzeja darbībai un pastāvēšanai, kā arī Starptautiskās Romu 
apvienības prezidentūrai. 
 
Kurzemes rajona politiski represēto klubs aicina rast iespēju piešķirt finansējumu biedrības 
turpmākajai pilnvērtīgai darbībai un projektu tālākattīstībai. 
 
Balvu pareizticīgo draudze aicina piešķirt finansējumu 37 211,65 eiro apmērā baznīcas 
apkures sistēmas ierīkošanai. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Raudas pansionāta pievedceļa kvalitāti un aicina rast 
iespēju 2016.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu šī ceļa sakārtošanai. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumu likumprojektam 
„Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” saistībā ar starptautiskajai 
tirdzniecībai labvēlīga vispārējā nodokļu režīma izveidei nepieciešamajiem 
priekšnoteikumiem. 
 
Latvijas Nodokļu maksātāju tiesību asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” saistībā ar nodokļa atmaksas 
termiņa pagarināšanu un attaisnoto izdevumu par medicīnas un ārstniecības pakalpojumu 
izmantošanas veidu un/vai apjoma samazināšanu. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus solidaritātes nodokļa regulējuma 
pilnveidošanai un aicina pārskatīt arī likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normas. 
 
Latvijas Nodokļu maksātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Solidaritātes 
nodokļa likums” un norāda, ka neatbalsta šāda likuma ieviešanu, jo uzskata, ka nav taisnīgi 
ar papildu nodokli aplikt tikai tos ienākumus, kuri jau tiek aplikti ar algas nodokli un kuriem 
arī bez solidaritātes nodokļa kopējais nodokļu slogs ir ievērojami lielāks nekā citiem 
ienākumu veidiem. 
 
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Pievienotās 
vērtības nodokļa likumā”, norādot, ka nedarbojas kopējā pievienotās vērtības nodokļa 
sistēma, atbilstoši kurai pakalpojumiem var piemērot samazināto pievienotās vērtības 
nodokļa likmi, un aicina izvērtēt iespēju dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem, 
piemērot samazināto likmi 12 procentu apmērā. 
 
Latvijas Nodokļu maksātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Pievienotās vērtības nodokļa likumā” attiecībā uz kultūras pasākumiem piemērojamo 
nodokļa likmi. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli””, lai ierobežotu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai 
izmantojamās lauku zemes vērtības pieaugumu. 
 
Biedrība „Latvijas Spēļu biznesa asociācija” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”” un iebilst pret normu, kas paredz 
paaugstināt azartspēļu nodevas un nodokļus vidēji par 5 procentiem, uzsverot, ka šobrīd, 
kad tiek ieviesta vienota azartspēļu kontroles un uzraudzības sistēma, šāda nodokļu 
paaugstināšana nav iespējama. 
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Juridiskie jautājumi  
 

2 

Privātpersona sniedz priekšlikumus Civilprocesa likuma grozījumiem saistībā ar regulējumu, 
kas noteic, ka lēmums jautājumā par valsts nodevu attiecībā uz tiesāšanās izdevumiem nav 
pārsūdzams. 
 
Privātpersona aicina pieņemt kopdzīves likumu, norādot, ka saskaņā ar Satversmi valstij ir 
jāaizsargā jebkura ģimene ar bērnu, taču šobrīd nelaulātiem pāriem valsts aizsardzība nav 
pieejama, jo nav atbilstoša regulējuma. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

10 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Patvēruma likums” 
saistībā ar normu, kas paredz, ka bāriņtiesa nekavējoties lemj par aizbildņa iecelšanu 
nepilngadīgai personai bez pavadības. 
 
AS „Radio SWH” un SIA „Radio Skonto” izsaka kritisku viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” saistībā ar normu, kas paredz, ka no nākamā gada 
1.janvāra elektroniskie plašsaziņas līdzekļi varēs izvēlēties valodu, kādā veidot 
radioprogrammu, un pauž uzskatu, ka šie grozījumi tiek izdarīti atsevišķu elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu interesēs. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

4 

Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka kritisku viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Izglītības likumā” un iebilst pret to, ka bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējs un privātā 
pirmsskolas izglītības iestāde tiek iekļauta vienotā sistēmā, atbilstoši kurai pašvaldība sedz 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Izglītības 
likumā”, norādot, ka pašvaldībām nav jāsniedz atbalsts bērniem, kuri saņem bērna 
uzraudzības pakalpojumu, un ka lēmums jāpieņem katrai pašvaldībai pašai, jo šo 
pakalpojumu nevar pielīdzināt pirmsskolas izglītības ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem. 
 
Nodibinājums „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Augstskolu likumā” attiecībā uz valsts atbalstu augstākās 
izglītības kvalitātes nodrošināšanai. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

2 

Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Iedzīvotāju reģistra likumā” saistībā ar personas vecuma noteikšanu un norāda, ka tā ir 
iespēja pārliecināties par personas rīcībspēju darījumos, tai skaitā līgumu slēgšanā. 
 
Latvijas Sporta federāciju padome atbalsta Latvijas Šaušanas federācijas iesniegtos 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā”, kuri 
paredz, ka Latvijas pilsoņiem būs tiesības iegādāties un izmantot sporta vajadzībām B 
kategorijas šaujamieročus ar kalibru, kas lielāks par 9x19mm. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

21 

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” attiecībā 
uz regulējumu, kas paredz dažādas atlaides vai īpašus pakalpojumus personām, kuras, 
neraugoties uz savas dzīvības un veselības apdraudējumiem, aizstāv valsti un tās iedzīvotāju 
intereses. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu  
„Grozījumi Arhīvu likumā”, norādot, ka pašlaik termins „institūcija”, tiek lietots pēc 
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definīcijas, kas attiecināma uz kapitālsabiedrību un šīs sabiedrības meitas sabiedrību, kā arī 
publiskas personas un vairāku publisku personu dibinātām biedrībām vai nodibinājumiem, un 
aicina minēto definīciju paplašināt. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par pašvaldībām””, aicinot noteikt, ka pašvaldības domes sēdes darba kārtībā iekļautie 
jautājumi, kas ietver sensitīvus personas datus, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības 
likumu būtu jāizskata sēdes slēgtajā daļā. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
pašvaldībām”” un norāda, ka likumdevējs ar konkrēto likumprojektu, uzliekot par 
pienākumu izveidot revīzijas komisijas, pārkāpj pašvaldības autonomiju, likumu „Par 
pašvaldībām” un Eiropas vietējo pašvaldību hartu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Dzīvokļa īpašuma likumā”, norādot, ka norma, kas paredz ierobežot prasības celšanas 
termiņu līdz vienam gadam, ir pretrunā ar Satversmi. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likumā”, aicinot izstrādāt tādus noteikumus, kas nodrošinātu minētā likuma 
ievērošanu. 
 
Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ieriķu 9” un citas privātpersonas sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu 
mājās izbeigšanas likums”, aicinot noteikt kompensāciju par izpirkto piespiedu nomas zemi 
zem daudzdzīvokļu mājām 1939. un 1940.gada cenās un apjomā līdzīgi kā tas tika darīts ar 
citiem privātīpašumiem. 
 
Privātpersonas sniedz priekšlikumus likumprojektam „Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko 
attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, aicinot noteikt, ka 
piespiedu dalītā īpašuma gadījumā zem daudzdzīvokļu mājas esošās zemes kadastra vērtība 
ir nulle procentu, kā tas bijis pirmās Latvijas Republikas laikā, kā arī norāda, ka 
daudzdzīvokļu mājas zemes nomas maksas aprēķinu vienam dzīvoklim par nekustamā 
īpašuma domājamām daļām veido zem mājas pamatiem esošā zemes gabala platība 
proporcionāli dzīvokļa lielumam un ārpus pamatiem esošā platība proporcionāli dzīvokļa 
lielumam. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 
10 

Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu „Enerģijas dzērienu 
aprites likums”, atsaucoties uz Eiropas Pārtikas drošības aģentūras pētījumu, kas pierāda, 
ka kofeīna lietošana mērenās devās, arī bērniem, nav kaitīga. 
 
Latvijas Ārstu biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Enerģijas dzērienu aprites 
likums”, norādot, ka veiktais pētījums par enerģijas dzērienu lietošanu atspoguļo kofeīna 
patēriņu Latvijas iedzīvotāju vidū, tas ir zemāks par vidējo un, pēc zinātnieku atzinuma, 
kofeīna deva līdz 400 miligramiem dienā neapdraud veselību. 
 
Latvijas Reklāmas asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Enerģijas dzērienu aprites 
likums”, kurā norādīts, ka enerģijas dzērienu lietošana kaitē bērnu un jauniešu veselībai, un 
uzsver, ka, pēc Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas pamatotā atzinuma, kofeīnu 
saturošu produktu lietošana mērenās devās ir nekaitīga. 
 
Energy Drinks Europa izsaka viedokli par likumprojektu „Enerģijas dzērienu aprites likums”, 
norādot, ka pirms gada Lietuvā pieņemtais likums ir pretrunā ar vairākiem Eiropas tiesību 
principiem un līdzīgi ierobežojumi Latvijas tirgū varētu radīt nepamatotu negatīvu ietekmi 
uz enerģijas dzērienu pārdošanas apjomiem. 
 
Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Alkoholisko dzērienu aprites likumā”, aicinot palielināt ar atvieglotiem licences 
noteikumiem ražojamā stiprā alkohola slieksni no 100 litriem uz 1000 litriem absolūtā 
alkohola. 
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AS „Latvijas Gāze” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Ēku energoefektivitātes 
likumā” un iebilst pret šo projektu, jo tas uzliek dabasgāzes sistēmai nesamērīgi smagu 
finansiālu slogu, kas būtiski ietekmēs galapatērētājiem piegādājamās dabasgāzes tarifu. 
 
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija izsaka priekšlikumus likumprojektam „Subsidētās 
elektroenerģijas nodokļa likums”, norādot, ka ražotāji ir spiesti vismaz 70 procentus no 
koģenerācijas procesā iegūtās siltumenerģijas pārdot vai vismaz tikpat lielu daudzumu 
izmantot savām vajadzībām, bet tas neatbilst likumā noteiktajai kārtībai, un tāpēc aicina 
rast risinājumu likuma piemērošanā. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Konkurences likumā”, aicinot piemērot tādu pašu soda aprēķināšanas metodi, kādu izmanto 
Eiropas Komisija un citas attīstītās valstis, proti, soda apmēru aprēķināt no to konkrētā 
tirgus dalībnieka  preču vai pakalpojumu apgrozījuma pārkāpuma laikā, uz kuriem tieši vai 
netieši attiecas pārkāpums. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Konkurences likumā” saistībā ar likumprojektā noteikto tiesneša lēmuma 
pārsūdzības kārtību. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Konkurences likumā” attiecībā uz normu, kas paredz Konkurences padomei tiesības pieprasīt 
no kredītiestādēm neizpaužamas ziņas.  
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Darba devēju konfederācija iebilst pret likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts 
sociālo apdrošināšanu”” pantu, kurā noteikts mēneša minimālais obligāto iemaksu objekts 
un maksāšanas kārtība. 
 
Latvijas Pensionāru federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
valsts pensijām”” un aicina palielināt pensiju indeksāciju, ņemot vērā kopējo darba stāžu. 
 
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība izsaka vēlmi piedalīties likumprojekta „Grozījumi Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” apspriešanā un izstrādē, minot galvenos ar 
bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību saistītos problēmjautājumus. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par Veselības ministrijas izstrādāto likumprojektu 
„Grozījumi likumā „Ārstniecības likums””, iebilstot pret tā apspriešanas kārtību un to, ka 
nozares profesionāļi tajā nav iesaistīti. 
 
Latvijas Psihologu biedrība atkārtoti aicina atbalstīt tās iesniegtos priekšlikumus 
likumprojektam „Psihologu likums” par psihologu sertifikācijas un profesionālās darbības 
pārraudzības vadības deleģēšanu Latvijas Psihologu biedrībai un paredzēt šādam 
deleģējumam atbilstošu regulējumu Psihologu likumā. 
 
Privātpersona ierosina pieņemt likumu, kas uzliktu psihiatriem par pienākumu noteikt 
diagnozes tikai saskaņā ar starptautisko psihisko slimību klasifikācijas tabulu, un norāda, ka 
diagnozi var noteikt tikai tad, ja ir vismaz divi konkrēti simptomi. 
 

 

Citi jautājumi 
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Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu „Visu gadu vasaras laiks, neveicot pāreju uz 
ziemas”, aicinot atcelt pulksteņlaika maiņu divas reizes gadā. (10825 privātpersonu 
paraksti) 
 
Privātpersona aicina atkārtoti izskatīt likumprojektu par marihuānas dekriminalizāciju. 
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Privātpersona izsaka viedokli par Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas 
gala ziņojumā svītrotajiem uzvārdiem, norādot, ka vainīgās personas ir jāsoda. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

32 

Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par Iekšlietu ministrijas dokumentu „Indikatīvais 
plāns personu, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai 
Latvijā”, norādot, ka atsevišķos jautājumos nav ievērotas nevalstisko organizāciju 
maksimālās iespējas piedalīties plānā noteikto uzdevumu veikšanā un nav ņemti vērā to 
pašreizējie un vairāku gadu garumā attīstītie pakalpojumi dažādām mērķa grupām. 
 
Nodokļu maksātāju asociācija izsaka viedokli par valdības izstrādāto Nacionālās attīstības 
plānu 2014. - 2020.gadam un pauž uzskatu, ka tas izstrādāts pavirši, neņemot vērā 
nepietiekamo iedzīvotāju skaita dabisko pieaugumu un ārējos faktorus, kas var negatīvi 
ietekmēt plāna izpildi. 
 
Valsts zinātnisko institūtu asociācija izsaka kritisku viedokli par Izglītības un zinātnes 
ministrijas rīcību un tās izdoto rīkojumu par Studiju un zinātnes administrācijas 
reorganizācijas uzsākšanu, likvidējot to kā patstāvīgu Izglītības un zinātnes ministrijas 
padotības iestādi un studiju un zinātnes darbības administrēšanas funkciju nododot Valsts 
izglītības attīstības aģentūrai.  
 
AS „Super FM” izsaka viedokli par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 
nekompetenci, norāda uz valsts budžeta līdzekļu nelietderīgu izlietošanu monitoringa centra 
izveidošanai, par argumentu minot to, ka pati jau vairākus gadus veic vadošo radiostaciju 
monitoringu, kas prasa daudz mazākus līdzekļus, un aicina piešķirt budžeta līdzekļus tikai 
tāda padomes monitoringa centra izveidei, kura lietderība un budžets būtu saskaņots arī ar 
Raidorganizāciju asociāciju un Komerciālo radiostaciju asociāciju.   
  
Daugavpils pensionāru biedrība izsaka kritisku viedokli par veselības ministru G.Belēviču 
saistībā ar to, ka viņš nevar garantēt finansiālu atbalstu Daugavpils reģionālajai slimnīcai, 
kuras zaudējumi gada beigās var sasniegt 1,5 miljonus eiro un kuras maksātnespējas process 
varētu tikt uzsākts 2016.gadā. 
 
Biedrība „Zemnieku saeima” izsaka viedokli par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa 
noteikumiem Nr.194 „Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai 
(marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, 
lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē 
dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem” saistībā ar 
lauksaimniekiem paredzētās dīzeļdegvielas izmantošanu lauksaimniecības produkcijas 
ražošanai un aicina atlikt iezīmētās dīzeļdegvielas ieviešanu līdz 2016.gada 1.jūnijam. 
 
Latvijas Koledžu asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa 
„Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla 
profesionālās kompetences pilnveidi”” īstenošanu, kurā, lietojot neatbilstošu terminoloģiju, 
iespējams, nav ņemtas vērā koledžu intereses.  
 
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem 
Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un 
klasifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas 
kārtību”, norādot, ka, pēc Profesiju klasifikatorā minētā, sacīkšu braucējs ir tāda pati 
profesija kā jebkura cita. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumiem Nr.455 
„Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 
īstenošanai” saistībā ar prasībām, kas izvirzītas attiecībā uz stādiem.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres I.Pētersones-
Godmanes vadītās darba grupas izstrādāto „bēgļu” pabalstu sistēmu, kas paredzēta bēgļu 
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bērniem un pilngadīgām personām, un norāda, ka tajā paredzētais pabalstu apmērs ir 
diskriminējošs pret Latvijas bērniem. 
 
Privātpersona sūdzas par diskriminējošo Latvijas valsts praksi apdrošināšanas stāža 
aprēķināšanā civilajos amatos dažādās PSRS bruņoto spēku daļās strādājušām personām, 
norāda, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums pieņemts, pamatojoties uz to, 
ka sievietes dienests bruņotajos spēkos nevar būt virsdienests, tāpēc nav ieskaitāms 
apdrošināšanas stāžā, un lūdz izvērtēt šo praksi. 
 
Par situāciju valstī 40 
 
Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība izsaka viedokli par daudzbērnu ģimeņu sociālo stāvokli 
un aicina ieviest daudzbērnu vecāku vai daudzbērnu ģimenes statusu visa mūža garumā, kā 
arī garantētus ienākumus katrai šādai ģimenei vismaz 600 eiro apmērā mēnesī. 
 
Latvijas-Vācijas sadarbības foruma grupa pauž atbalstu krājaizdevu un kooperatīvo 
sabiedrību veidošanai, īpašu uzmanību pievēršot aktīvai pašvaldību līdzdalībai. 
 
Tehnisko zinātņu doktors izsaka viedokli par dārzkopības nozari Latvijā un sniedz 
priekšlikumus tās attīstīšanai, kā arī aicina izstrādāt likumu par tiesībām ilgtermiņā nomāt 
un iegūt īpašumā kūdras purvus. 
 
Limbažu novada sabiedriskās organizācijas izsaka kritisku viedokli par patvēruma meklētāju 
izmitināšanu Latvijā.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par bēgļu uzņemšanu Latvijā, norādot, ka padomju laikā 
latviešu īpatsvars Latvijā samazinājies līdz 60 procentiem, bet, ja Latvija uzņems bēgļus, 
migrantu pieplūduma dēļ latvieši drīz vien kļūs par minoritāti pašu zemē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas bērnu diskriminēšanu, piešķirot bēgļiem un viņu 
bērniem lielākus pabalstus nekā Latvijas bērniem. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par televīzijas reklāmu, kurā pausts atbalsts 
patvēruma meklētāju uzņemšanai Latvijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par uzņēmējdarbības nozīmīgumu un pauž sašutumu par to, ka 
vairums lielāko Latvijas uzņēmumu īpašnieku ir ārzemnieki. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Zemessardzes mācību centra savāktajiem līdzekļiem nakts 
redzamības ierīču iegādei un norāda, ka likums liedz saņemt dāvinājumu no ziedošanas 
akcijas organizētājiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par pensiju indeksāciju un aicina ieviest atvieglojumus maksai 
par elektrību pensijas vecumu sasniegušiem pirmās un otrās grupas invalīdiem. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem, šī procesa ietekmi uz 
valsts valodu, kultūru un drošību, demogrāfisko situāciju, par jauniešu bezdarbu, par 
vasaras laika atcelšanu, par pensiju sistēmu, par nesamērīgi augsto nekustamā īpašuma 
nodokli salīdzinājumā ar algu un pensiju, kā arī par ebreju īpašumu restitūciju. 
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Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par nevalstisko organizāciju fonda izveidi, 
norādot, ka šāda fonda izveide jau bija paredzēta iepriekš un no 2016.gada nevalstiskajām 
organizācijām vairs nebūs pieejami pilsoniskajai sabiedrībai piedāvātie ārvalstu fondu 
līdzekļi, lai gan pilsoniskā sabiedrība dod vērtīgu pienesumu rīcībpolitikas veidošanā un 
izvērtēšanā. 
 
Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija izsaka viedokli par fondu „Viegli”, par 
Murjāņos I.Ziedoņa mājās „Dzirnakmeņi” izveidoto memoriālo muzeju un aicina finansiāli 
atbalstīt tā atvēršanu un nodrošināt iespēju radīt skolēniem paredzētas programmas 
dažādos formātos. 
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Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēki, mākslas zinātnieki, aicina pievērst uzmanību Lielo 
kapu (Miera ielā, Rīgā) aizsardzībai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Zolitūdes traģēdiju, norādot, ka tās cēlonis bija 
būvinženiera pieņemtais lēmums par mainīto nesošās sijas konstruktīvo risinājumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par spriedumu civillietā saistībā ar īpašumtiesību atjaunošanu 
uz zemesgabalu. 
  
III. Sūdzības 61 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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AS „Norvik banka” sūdzas par, iespējams, tiesību normām neatbilstošu Iekšlietu ministrijas 
amatpersonu rīcību saistībā ar investīciju strīdu un uzskata, ka Latvijas intereses šajā strīdā 
netiek aizstāvētas pilnā mērā. 
 
Latvijas Komerciālo radiostaciju asociācija un SIA „Krievu hitu radio” sūdzas par nepatiesas 
informācijas sniegšanu attiecībā uz SIA „Krievu hitu radio” VSIA „Latvijas Televīzija” 
22.oktobra raidījumā „Panorāma”. 
 
SIA „Mediju Grupa SuperFM” sūdzas par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomes rīcību saistībā ar tās pēdējā laikā pieņemtajiem lēmumiem un uzskata, ka tie 
pieņemti noteikta komersanta interesēs. 
 
Privātpersona sūdzas par VSIA „Latvijas Televīzija” un Nacionālās elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomes darbu saistībā ar VSIA „Latvijas Televīzija” kanālā LTV7 translētajiem 
raidījumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta rīcību saistībā ar to, ka tas neveic 
likumā noteikto nodokļu atmaksu, kā arī samazina tās apmēru, nesniedzot informāciju par 
summas maiņas iemeslu. 
 
Privātpersona sūdzas par Nacionālā veselības dienesta darbinieku rīcību saistībā ar to, ka 
sešu mēnešu laikā nav pieņemts lēmums, kas nepieciešams, lai varētu saņemt valsts 
kompensējamo zāļu sarakstā paredzētus medikamentus. 
 
Privātpersona sūdzas par Preiļu novada pašvaldības darbu, norādot uz tās patvaļību un to, ka 
tiek apdraudētas privātpersonas tiesības uz taisnīgu tiesu. 
 
Privātpersona sūdzas par Olaines domes darbinieku nekorekto komunikāciju ar privātpersonu 
– savlaicīgu atbilžu nesniegšanu uz iesniegumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par valsts un pašvaldības iestāžu bezdarbību attiecībā uz ceļu seguma 
sakārtošanu Saldū. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par tai nelabvēlīgu spriedumu civillietā un tiesībaizsardzības iestāžu 
darbu, kā arī izmeklēšanu kriminālprocesa ietvaros. 
 

 

Citas sūdzības 
 

37 

Privātpersona sūdzas par SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” darbībām saistībā ar 
dzīvojamās mājas apsaimniekošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Rīgas Pilsētbūvnieks” saistībā ar īres maksas paaugstināšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Olaines novada kooperatīvās dārzkopības sabiedrības „Ābele O” 
valdes priekšsēdētāja R.Freiberga prettiesiskām darbībām un norāda, ka kooperatīva 
biedriem un zemes īpašniekiem, ar kuriem noslēgti elektropiegādes līgumi, tiek atslēgta 
elektrības padeve bez tiesiska pamata. 
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Privātpersona sūdzas par apsaimniekotāja rīcību saistībā ar plānotajiem mājas 
remontdarbiem un uzskata, ka nepieciešams grozīt likumus par dzīvojamo māju 
pārvaldīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka cilvēkiem, kuri strādājuši līdz 1996.gadam un kuru darba 
stāžs ir 35 un vairāk gadu, pensijas pielikums nākamā gada budžetā nav paredzēts. 
 
Privātpersona sūdzas par pirmās invaliditātes grupas atņemšanu, lūdz segt dzīvokļa parādu 
1700 eiro apmērā un piešķirt pensiju vismaz 400 eiro apmērā.  
 
Privātpersona sūdzas par Kandavas kartinga trases darbības atsākšanu un ar to saistīto 
trokšņa piesārņojumu. 
 
Privātpersona sūdzas par valsts valodas pārkāpumiem SIA „Krievijas hitu radio” programmā. 
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