
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2015.gada 1.novembra līdz 2015.gada 30.novembrim 

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 785 
    individuālie         
    no vairākām privātpersonām 

738 
 38 

    kolektīvie          2 
    anonīmie 7 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 152 
Viedokļi 173 
Sūdzības 46 
Informācijas pieprasījumi 20 
Dažādi iesniegumi 394 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 29 
Pa pastu 631 
Pa e-pastu info@saeima.lv 121 
Pa faksu 1 
No portāla www.latvija.lv 3 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 58 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 1309 
Frakcijas 89 
Komisijas 132 
Struktūrvienības 23 
  
Valoda  
Latviešu valoda 753 
Svešvalodas 32 
  
Sagatavotas atbildes 152 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  5 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 148 
 
Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  

 
87 

 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts 
budžetu 2016.gadam” un ar to saistīto likumprojektu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, 
norādot, ka Latvijas darbaspēka nodokļu slogs zemu ienākumu grupā ir trešais augstākais 
visā Eiropas Savienībā. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina likumprojektā “Par valsts 
budžetu 2016.gadam” paredzēt kopējo papildu finansējumu Izglītības un zinātnes 
ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Aizsardzības 
ministrijas un Zemkopības ministrijas budžetā. 
 
Latgales reģionālā pensionāru apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par valsts 
budžetu 2016.gadam” un aicina nākamā gada budžetā celt neapliekamo minimumu 
nestrādājošiem pensionāriem, saglabāt elektroenerģijas atlaidi 100 procentu apmērā 
pirmajiem 100 kilovatiem, indeksēt pensijas un pielīdzināt minimālo pensiju minimālajai 
algai. 
 
Biedrība “EANP-Latvija” aicina nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem valsts garantētu minimālo 
ienākumu - 370 eiro mēnesī, kā arī ievērot programmā “Eiropa 2020” izvirzītos mērķus. 
 
Latvijas Denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija aicina 
likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” paredzēt kompensācijas denacionalizēto 
māju īrniekiem un norāda, ka 2015.gada sākumā Rīgas pašvaldības dzīvokļu rindā reģistrētas 
4657 ģimenes, bet dzīvokļa atbrīvošanas pabalsta saņemšanai – 569 ģimenes. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts 
budžetu 2016.gadam” saistībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras sagatavoto aprēķinu 
elektroniskās iepirkumu sistēmas administratīvo resursu efektivitātes paaugstināšanai un 
norāda uz nepieciešamību no 2016.gada valsts budžeta līdzekļiem piešķirt finansējumu 
piecu jaunu darba vietu izveidei, tādējādi palielinot aģentūras kapacitāti un līdz ar to 
ilgtermiņā vienkāršojot publiskajam sektoram iepirkuma procedūras. 
 
Beztabakas nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojektiem “Par valsts budžetu 
2016.gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam”, aicinot 
izvērtēt un nodrošināt atbilstošu regulējumu attiecībā uz karsējamās tabakas aplikšanu ar 
nodokļiem. 
 
Ogres 1.vidusskolas skolotāji aicina rast 2016.gada valsts budžetā papildu līdzekļus, lai 
varētu apmaksāt skolotāju gatavošanos stundām un darbu labošanu ne tikai 
pamatpriekšmetos, bet arī dabaszinībās, vēsturē un ģeogrāfijā. 
 
Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem izsaka viedokli par pedagogu 
atalgojuma sistēmu, uzsver savu specifiku un aicina paredzēt līdzekļus tam, lai būtu iespēja 
iegūt augstāko izglītību surdopedagoģijā, nodrošināt skolēnu veselības stāvoklim piemērotu 
izglītības programmu, kā arī saglabāt piemaksu skolotājiem, kuri īsteno speciālās izglītības 
programmas. 
 
Latvijas Māsu asociācija aicina palielināt 2016.gada budžetā plānoto finansējumu veselības 
aprūpei, lai motivētu personālu, piesaistītu jaunus kolēģus, mazinātu personāla pārslodzi, 
ņemot vērā to, ka lielākā daļa māsu strādā divās darbavietās. 
 
Biedrība “Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem” aicina 2016.gada budžetā 
paredzēt finansējumu, lai bērniem, kas dzimuši ar HIV inficētām un ar AIDS slimām mātēm, 
tiktu nodrošināti mātes piena aizstājējprodukti, tādējādi samazinot vertikālās transmisijas 
risku. 
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Liepājas Diabēta biedrība lūdz 2016.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu apmācības 
grupas darbībai, veselības veicināšanas aktivitātēm, fiziskajām aktivitātēm grupās, 
pieredzes apmaiņai, kancelejas un saimnieciskajiem izdevumiem, sakaru pakalpojumiem, 
Pasaules diabēta dienas atzīmēšanai un komunālajiem pakalpojumiem. 
 
VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 
2016.gadam” paredzēt 50 000 eiro lielu finansējumu rehabilitācijā izmantojamo robotu 
tehnoloģiju iegādei. 
 
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO informē par savu 
nākamā gada budžetu un lūdz atbalstu organizācijas darbības uzlabošanai. 
 
Latvijas Motosporta federācija aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” 
paredzēt finansējumu 40 000 eiro apmērā Eiropas čempionāta finālsacensību pāru spīdvejā 
organizēšanai. 
 
Latvijas Jātnieku federācija aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” paredzēt 
finansējumu 10 000 eiro apmērā federācijas darbības nodrošināšanai, bērnu un jauniešu 
jāšanas sporta attīstības veicināšanai un iecerēto pasākumu īstenošanai. 
 
Biedrība “Latvijas Mazpulki” aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” 
paredzēt finansējumu 4000 eiro apmērā bērnu un jauniešu nometnes “Visu daru ar prieku!” 
organizēšanai. 
 
VSIA “Valmieras Drāmas teātris” aicina rast iespēju 2016.gada valsts budžetā paredzēt 
19 595 eiro novecojušo tehnisko iekārtu nomaiņai. 
 
VSIA „Daugavpils teātris” lūdz rast iespēju 2016.gada budžetā paredzēt finansējumu 18 500 
eiro apmērā Daugavpils teātra skatuves vizuālā noformējuma iegādei, konkrēti, aizmugures 
aizkaru, kulišu un prospektu atjaunošanai. 
 
Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” aicina 2016.gada valsts budžetā iekļaut 97 980 eiro muzeja 
izveidei. 
 
Nodibinājums “KOKNESES FONDS” lūdz finansiālu atbalstu Likteņdārza daudzfunkcionālās 
sabiedriskās ēkas pirmā posma būvniecībai. 
 
Latvijas Radio bigbends aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” paredzēt 
finansējumu 243 811 eiro apmērā bigbenda darbības nodrošināšanai. 
 
Biedrība “Vides aizsardzības klubs” lūdz rast iespēju atbalstīt vides informatīvā tālruņa 
“Zaļais telefons” darbību 2016.gadā. 
 
Biedrība “Vides Vārds” aicina 2016.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu 6000 eiro 
apmērā žurnāla “Vides Vārds” papildu tirāžai. 
 
Nodibinājums “Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds” informē par jau veiktajiem Lestenes 
baznīcas atjaunošanas darbiem un lūdz rast 2016.gada valsts budžetā papildu finansējumu 
240 000 eiro apmērā kanceles un altāra restaurācijai. 
 
Biedrība “Piejūras slimnīcas atbalstam” lūdz rast iespēju 2016.gada valsts budžetā paredzēt 
finansējumu rotaļu laukuma izveidei Piejūras slimnīcā - Kurzemes reģionā vienīgajā 
medicīnas iestādē, kas nodrošina bērniem ārstēšanos psihiatriskajā klīnikā.  
 
VSIA “Latvijas Radio” lūdz 2016.gada valsts budžetā tai piešķirt finansējumu 50 000 eiro 
apmērā, lai varētu tikt turpināta 2014.gadā prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 
ietvaros uzsāktā bilingvāla Briselē bāzēta korespondenta darbība. 
 
Privātpersona pauž atbalstu priekšlikumam likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” 
vairs neparedzēt finansējumu Latvijas Radio 5. 
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Privātpersona izsaka viedokli par bērnu uzraugu finansēšanu, izklāsta personīgo pieredzi  
bērnu audzināšanā, norāda, ka bērniem līdz trīs gadu vecumam aukle ir piemērotāka nekā 
bērnudārzs, un aicina rast iespēju no 2016.gada nodrošināt bērnu uzraugu līdzfinansēšanu 
neatkarīgi no pašvaldības, kurā bērns deklarēts. 
 
Biedrība “Zemnieku Saeima” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”” attiecībā uz nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas 
finansēšanas kārtību, kā arī likumprojektam “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””, 
aicinot noteikt, ka no naftas produktiem ķīmiskās apstrādes procesā iegūto degvielu atļauts 
izmantot lauksaimniecības produkcijas ražotāja saražoto vai izaudzēto lauksaimniecības 
produktu un to audzēšanai nepieciešamo izejvielu pašpārvadājumiem Latvijas Republikā.  
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” un aicina mainīt nodokļa struktūru, samazinot 
proporcionālo nodokļa likmi no 25 uz 15 procentiem, bet paaugstinot specifisko nodokļa 
likmi. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
likumā “Par akcīzes nodokli”” saistībā ar nodokļa likmes piemērošanu elektroniskajām 
cigaretēm izmantojamam šķidrumam un norāda, ka šī iniciatīva ir atbalstāma, jo palīdzēs 
sakārtot elektronisko cigarešu tirdzniecības nozari un dos papildu ieņēmumus valsts 
budžetā. 
 
SIA “Philip Morris Latvia” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes 
nodokli”” saistībā ar priekšlikumiem, kas paredz straujāku akcīzes nodokļa sloga  
palielināšanu cigaretēm, vienlaikus mainot akcīzes nodokļa struktūru, un brīdina par 
nelegālā tirgus pieauguma risku. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par ceļiem bez bedrēm”, aicinot grozīt likumu 
“Par akcīzes nodokli” un ikgadējo transporta nodevu pievienot degvielas cenai, savukārt 
akcīzes nodokli novirzīt ceļu remontam (10 652 privātpersonu paraksti). 
 
Nacionālā kultūras padome iebilst pret likumprojektu “Grozījumi Pievienotās vērtības 
nodokļa likumā”, kas paredz konkrētā nodokļa likmes piemērošanu kultūras pasākumiem. 
 
Latvijas kultūras dzīves dalībnieki, veidotāji un organizatori aicina nepieļaut 21 procenta 
pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu Latvijā notiekošiem kultūras un izklaides 
pasākumiem un kā alternatīvu risinājumu piedāvā vienādas samazinātās – 12 procentu - 
nodokļa likmes piemērošanu Latvijā strādājošiem pasākumu rīkotājiem. 
 
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Pievienotās 
vērtības nodokļa likumā” attiecībā uz nodokļa likmes piemērošanu pārvaldīšanas 
pakalpojumiem un aicina ieviest pārejas periodu, kurā pievienotās vērtības nodokļa likme 
nosakāma samazinātā apmērā. 
 
Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”” un norāda, ka steidzamā kārtā 
jāpabeidz dzīvojamo māju privatizācijas process, normatīvajos aktos jāparedz dzīvokļu 
īpašnieku kopības loma un jānosaka kopības reģistrēšanas kārtība. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Samazināt PVN elektrībai un gāzei”, aicinot 
izdarīt Pievienotās vērtības nodokļa likumā grozījumus, saskaņā ar kuriem elektroenerģijai 
un dabasgāzei tiktu piemērota samazināta - 12 procentu - pievienotās vērtības nodokļa 
likme (11 061 privātpersonas paraksts). 
  
Latvijas Robežsargu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” saistībā ar sociālo 
garantiju piešķiršanu atvaļinātajiem robežsargiem pārejas periodā. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija iebilst pret priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi 
likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas paredz ieviest maksātāja gada diferencēto 
neapliekamo minimumu, un norāda, ka Latvijā jau šobrīd pastāv diferencēts neapliekamais 
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minimums, bet darba ņēmēja nodokļi un tiem pielīdzinātie maksājumi ir visaugstākie starp 
Baltijas valstīm. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka 
viedokli par likumprojektu “Solidaritātes nodokļa likums” un iebilst pret šāda nodokļa 
ieviešanu, jo tas samazinātu Latvijas uzņēmumu spējas konkurēt ārvalstu tirgos. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par diferencēto neapliekamo minimumu, kā arī solidaritātes 
nodokli, norādot, ka tas tiek popularizēts kā instruments, kas izlīdzināšot  lielo un mazo 
ienākumu guvēju nodokļu slogu, bet patiesībā skars tikai lielo algu saņēmējus, bet ne lielo 
ienākumu guvējus, un tāpēc aicina ieviest progresīvo nodokļu sistēmu. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par valsts sociālo apdrošināšanu””, aicinot papildināt likumprojektu ar pantu, kurā būtu 
noteikts mēneša minimālais obligāto iemaksu objekts un maksāšanas kārtība. 
 
Latvijas Koledžu asociācija un Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija pauž 
iebildumus pret likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”, norādot, ka iesniegtie 
priekšlikumi par valsts koledžu nodošanu valsts universitāšu padotībā mazinās koledžu 
nozīmi Latvijas augstākās izglītības sistēmā un neveicinās speciālistu sagatavošanu darba 
tirgum. 
 
Latvijas Universitāšu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu 
likumā” saistībā ar priekšlikumu par valsts koledžu nodošanu universitāšu padotībā un 
norāda, ka nepieciešams paredzēt iespēju slēgt beztermiņa līgumu ar profesoriem pēc 
diviem ievēlēšanas termiņiem.  
 
Latvijas Studentu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” 
saistībā ar valsts koledžu nodošanu valsts universitāšu padotībā un aicina nevirzīt 
likumprojektu tālāk, kamēr netiek sasaukta darba grupa, kurā iesaistītās puses var vienoties 
par vēlamajiem grozījumiem. 
 
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu 
likumā” un norāda, ka ir jāveicina konkurence profesoru vidū neatkarīgi no tā, cik reižu 
konkrēta persona tiek pārvēlēta profesora amatā, jo konkurence ir svarīgs progresa 
virzītājspēks. 
 
Juridiskie jautājumi  
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Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””, 
aicinot precizēt atsevišķus pantus, piemēram, normas pēc vārdiem “par rupju pārkāpumu” 
papildināt ar pārkāpumu uzskaitījumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts valodas un karoga nostiprinājumu Satversmē, 
norādot, ka nepieciešams vēl stingrāk nostiprināt to, ka Latvijas Republikā vienīgā valsts 
valoda ir latviešu valoda, bet karogu aprakstīt precīzāk nekā tikai tā, ka tas ir sarkans ar 
baltu svītru. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Eiropas Radio asociācija izsaka viedokli par pieņemtajiem grozījumiem Radio un televīzijas 
likumā, kuri paredz jaunu licenču izsniegšanas kārtību, un aizrāda, ka saskaņā ar Eiropas 
Savienības normatīvajiem aktiem dalībvalstīm nav tiesību licences darbības laikā ierobežot, 
atcelt, liegt tiesības izmantot apraides iekārtas vai frekvences, par kuru izmantošanu 
iepriekš panākta vienošanās. 
 
AS “Radio SWH” izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu likumā” normu par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem, norāda, ka 
attiecībā uz konkrētajiem grozījumiem nepieciešams saņemt arī Aizsardzības ministrijas un 
drošības iestāžu atzinumu, un aicina likumprojektu izskatīt atkārtoti. 
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Nodibinājums “Māras loks” aicina saglabāt Saules gadskārtu kalendāru, lai nostiprinātu 
tautas nemateriālās kultūras vērtības, tradīcijas un arhetipus, kā arī pauž viedokli, ka, 
piemēram, Jāņi ir jāpārdēvē par Vasaras saulstāvjiem.  
 
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  11 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Izglītības 
likumā”, aicinot noteikt metodiku, pēc kuras pašvaldība aprēķina pirmsskolas izglītības 
programmas īstenošanas vidējās izmaksas uz vienu izglītojamo. 
 
Biedrība “Asociācija Ģimene” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Izglītības 
likumā” saistībā ar tikumiskās un valstiskās audzināšanas vadlīniju izstrādi. 
 
Valsts zinātnisko institūtu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Zinātniskās darbības likumā”, norāda, ka piedāvātie grozījumi paredz konceptuālas būtisku 
zinātniskās darbības procesu izmaiņas, un tāpēc lūdz apturēt likumprojekta tālāku virzību 
steidzamības kārtībā. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 
Latvijas Reklāmas asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījums 
Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā” attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 
izvietošanu un norāda, ka to izvietošanas ierobežojumi nevar būt stingrāki par analoģiskiem 
reklāmas materiālu izvietošanas ierobežojumiem, ja tādus pašvaldība ir noteikusi ar 
saistošajiem noteikumiem reklāmas jomā. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija pauž viedokli, ka pašvaldībai nedrīkst piederēt 
plašsaziņas līdzekļi, ka pašvaldību pienākums ir informēt sabiedrību, bet tās nedrīkst veidot 
kapitālsabiedrības un dibināt medijus, kas kropļo mediju tirgu.  
 
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji un vairākas privātpersonas sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu 
mājās izbeigšanas likums”, aicinot piespiedu dalītā īpašuma gadījumā zemes kadastrālo 
vērtību noteikt kā nulli procentu un uz piespiedu dalītā īpašuma mājām vedošos 
koplietošanas ceļus nodot valsts īpašumā. 
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Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību 
privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, norādot, ka tas neatbilst 
Satversmei. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību 
privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, norādot, ka daudzdzīvokļu mājas 
zemes nomas maksas aprēķinu vienam dzīvoklim par nekustamā īpašuma zemes 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 
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AS “Latvijas Gāze” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā” un 
norāda, ka iebilst pret tādu grozījumu pieņemšanu, kuri ignorē tiesiskā valstī spēkā esošus 
komerctiesību principus un netiešā veidā piedāvā ekspropriēt īpašumu ar juridiski 
nepieņemamām metodēm, kā arī iejaucas neatkarīgas tiesas pieņemto lēmumu saturā, 
tādējādi radot viennozīmīgu pamatu starptautiskai tiesvedībai pret Latvijas Republiku 
sakarā ar investīciju tiesību aizskārumu. 
 
AS “Nasdaq Rīga” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā” 
attiecībā uz AS “Latvijas Gāze” sadalīšanu, norāda, ka akcionāru interešu nodrošināšana un 
aizsardzība ir viens no uzņēmuma ilgtspējīgas un veiksmīgas darbības pamatnosacījumiem, 
un pauž atbalstu AS “Latvijas Gāze” nosauktajiem reorganizācijas pabeigšanas un aktīvu 
atsavināšanas termiņiem, apliecinot, ka tie ir pamatoti. 
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Nacionālā gāzes termināļa biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Enerģētikas likumā”, aicinot normu, kas paredz sabiedrisko pakalpojumu regulatora tiesības 
noteikt dabasgāzes pārvades un sadales tarifus tirgus dalībniekiem, papildināt ar 
uzglabāšanas sistēmas pakalpojumu tarifu regulējumu. 
 
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Enerģētikas likumā”, aicinot to papildināt ar tādu normu, ka sistēmas operators ne tikai 
izveido optimālu sistēmas operatīvās vadības struktūru, bet arī nodrošina un uzskaita 
siltumapgādes sistēmas palīgpakalpojumus. 
 
AS “Latvijas Gāze” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Enerģētikas likumā” un 
aicina pilnveidot procedūru dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas infrastruktūras nodalīšanai 
no AS “Latvijas Gāze”. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Enerģētikas likumā”, aicinot pagarināt pārejas periodu, t.i., vienotā pārvades un 
uzglabāšanas operatora pilnīgai nošķiršanai noteikto termiņu, līdz 2019.gada 31.decembrim. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu 
“Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju 
likums”, aicinot palielināt minimālo mēnešalgu līdz 370 eiro. 
 
Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, norāda, ka viens no priekšlikumiem paredz 
cilvēktirdzniecības upuru rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu deleģēt biedrībai 
“Patvērums “Drošā māja”” un ka biedrība ir gatava uzņemties minētos pienākumus. 
 
Biedrība un SIA “Bureau Veritas Latvia” pauž atbalstu priekšlikumam likumprojektam 
“Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kas paredz 
cilvēktirdzniecības upuru rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu deleģēt biedrībai 
“Patvērums “Drošā māja””. 
 
Biedrība “Resursu centrs sievietēm “Marta”” aicina neatbalstīt priekšlikumu likumprojektam 
“Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kas paredz, ka biedrība 
“Patvērums “Drošā māja”” ir vienīgais sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs 
cilvēktirdzniecības upuriem. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par izdienas pensiju piešķiršanu no 2016.gada 1.janvāra 
militārpersonām un norāda, ka ir pieļauta nevienlīdzīga attieksme pret neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestā strādājošām personām. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus Invaliditātes likumam, aicinot noteikt, ka invaliditātes 
pagarinājums tiek skaitīts ar nākamo dienu pēc iepriekšējā lēmumā noteiktā datuma, nevis 
kā līdz šim - ar dienu, kad iesniegts attiecīgs iesniegums. 
 

 

II. Viedokļi  
 

176 

Par Saeimas darbu  
 

1 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par Saeimas 
Ilgtspējīgas attīstības komisijas starpziņojumu “Priekšlikumi iniciatīvām Latvijas ekonomikas 
konkurētspējas stiprināšanai”, norādot, ka katram lēmumam par konkrētas skolas  slēgšanu 
vai reorganizāciju ir jābūt ļoti izsvērtam un pārdomātam, turklāt skolu un skolotāju skaita 
proporcijas samazināšana nevar būt skolu reorganizācijas mērķis. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par Latvijas pozīcijas projektu “Eiropas 
Komisijas ieteikums Eirozonas valstīm veidot Nacionālās konkurētspējas padomes”, norāda, 
ka atsakās saskaņot šo projektu un ka dalībvalstu konkurētspējas  jautājumi analizējami un 
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risināmi Eiropas Savienības līmenī. 
 
American Chamber of Commerce in Latvia atkārtoti aicinājusi Ministru kabinetu izveidot 
pastāvīgu ekonomisko pārstāvniecību Amerikas Savienotajās Valstīs, lai veicinātu 
ekonomikas attīstību, paplašinātu Latvijas un ASV savstarpējo tirdzniecību un palielinātu 
savstarpējo investīciju apjomu. 
 
Eiropas arodbiedrību konfederācijas Izglītības komiteja izsaka atbalstu Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrības rīkotajam streikam un atgādina - nedrīkst aizmirst, ka 
runa ir ne tikai par algām, bet arī par cieņu un atzinību, ko pelnījuši izglītības darbinieki, 
izglītojot bērnus un jauniešus, tāpēc aicina atsākt sarunas un veidot konstruktīvu sociālo 
dialogu, lai panāktu reālus uzlabojumus. 
 
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas arodkomiteja izsaka viedokli, ka skolotāju darba samaksas kārtība 
jāreformē, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu par pilnas slodzes darbu, un norāda, ka 
vispirms ir jāveic skolu tīkla optimizācija un tikai pēc tam - algu reforma, turklāt, 
pārstrādāt modeli vajag tā, lai nevienam pedagogam darba alga netiktu pazemināta. 
 
Rīgas Tehniskās universitātes arodbiedrības organizācija izsaka viedokli par situāciju valstī 
saistībā ar augstākās izglītības un zinātnes finansējumu, lūdz nodrošināt reālajām izmaksām 
atbilstošu pilnu studiju vietu finansējumu un veikt proporcionālas pozitīvas izmaiņas sadaļā, 
kas attiecas uz augstskolu un koledžu pedagogu zemākā atalgojuma likmēm, tādējādi tās 
tuvinot Eiropas akadēmiskā personāla atalgojumam. 
 
Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrība aicina apturēt Izglītības un zinātnes 
ministrijas piedāvāto VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” restrukturizācijas plānu un tajā 
ietverto skolas juridiskā statusa maiņu. 
 
Vides konsultatīvā padome sniedz priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 
13.decembra noteikumos Nr.950 “Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi”, aicinot 
papildināt normu par saimniecībā pieejamiem aizsardzības līdzekļiem. 
 
SIA “Rīgas satiksme” izsaka viedokli par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumiem 
Nr.153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas 
atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”, norāda, ka minētie noteikumi pašreizējā redakcijā 
nav realizējami, un aicina šo noteikumu un ar tiem saistīto tiesību normu ieviešanas 
termiņus pagarināt līdz laikam, kad iestādes spēs ieviest pasažieru uzskaites datu apmaiņai 
nepieciešamos tehniskos risinājumus. 
 
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta 2014.gada 11.marta 
noteikumiem Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas 
sistēmu” un norāda, ka to normas apdraud pacienta sensitīvo datu aizsardzību un pakļauj 
riskam ārsta pienākumu saglabāt konfidencialitāti, tāpēc aicina pieņemt tādu pacientu datu 
aizsardzības tiesisko regulējumu, kas atbilstu Latvijai saistošajiem starptautiskajiem 
līgumiem un Satversmei. 
 
SIA “SOLERGO” aicina izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos 
Nr.571 “Ceļu satiksmes noteikumi”, atļaujot transportlīdzekļiem nogriezties pa labi, ja 
luksoforā deg sarkanā gaisma. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par VSIA “Latvijas Televīzija” kanālu LTV1 un LTV7 programmu 
pārraides laika izvēli, norādot, ka būtu nepieciešams to mainīt un pirms pulksten sešiem 
rādīt bērniem piemērotas programmas. 
 
Par situāciju valstī 151 
 
Biedrība “Latvijas Pensionāru federācija” izsaka viedokli par pensiju indeksāciju, norādot, 
ka krasi pieaug algota darba veicēju un pensionāru ienākumu nevienlīdzība un ka, nosakot 
pensiju apmēru, jāņem vērā statistikas dati par vidējiem pensionāru mēneša izdevumiem, 
pensionēšanās vecumu un darba stāžu. 
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Latvijas Politiski represēto apvienība aicina valdību ierobežot imigrāciju no Krievijas, jo tās 
rezultātā paplašinās krievu valodas lietojums un tādējādi ir apgrūtināta sabiedrības 
saliedēšanās. 
 
Biedrība “Atbalsta centrs “Mucenieki”” izsaka viedokli par situāciju valstī saistībā ar bēgļu 
uzņemšanu un ciemata “Mucenieki” infrastruktūras faktisko stāvokli.  
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par 13.novembra terora aktiem Parīzē un reālo 
apdraudējumu Latvijā, kā arī vērtē Latvijas medicīnas darbinieku spējas reaģēt līdzīgās 
situācijās. 
 
Sabiedriskās izmeklēšanas iniciatīvas grupa izsaka viedokli par bankas “Citadele” 
privatizāciju un ar to saistītām darbībām, norādot, ka likums neatļauj bankas akciju vai 
jebkāda cita valsts īpašuma privatizāciju bez konkursa. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par bēgļiem, aicina noteikt, ka uzturēšanās atļauju var 
saņemt tikai tad, ja bērni mācās skolās, kur mācību valoda ir valsts valoda, un ierosina 
uzņemt tikai sievietes un bērnus, lai samazinātu krimināla rakstura noziegumu risku. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus bēgļu izmitināšanai, piedāvājot šim nolūkam savu 
īpašumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par satiksmes drošības uzlabošanu, norādot, ka Latvija ir 
tranzīta valsts, bet braukšanas kultūra un infrastruktūra daudzos gadījumos nav piemērota 
tranzīta satiksmes organizēšanai, tādēļ būtu ieteicams pārskatīt ātruma ierobežojumus. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par gaidāmo Latvijas simtgadi, ekonomisko situāciju valstī, 
pensiju indeksāciju un atbalstu jaunajiem vecākiem, kas nepieciešams, lai veicinātu 
dzimstību. 
 
Citi viedokļi 
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Rīgas Politiski represēto biedrība izsaka viedokli par Rīgas Brāļu kapu Mātes tēla krusta 
zīmes atjaunošanu.  
 
Privātpersonas izsaka viedokli par pāreju uz vasaras laiku, norādot, ka laika maiņas 
rezultātā pieaug elektroenerģijas patēriņš un ka pārejai uz vasaras laiku vajadzētu notikt no 
piektdienas uz sestdienu vai arī tuvākajos svētkos, lai cilvēkiem būtu vieglāk pielāgoties 
izmaiņām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju, kāda izveidojusies pēc tam, kad kaimiņa zemes 
uzmērīšanas rezultātā tās īpašums ir samazinājies par 0,6 hektāriem, bet joprojām nākas 
maksāt nekustamā īpašuma nodokli par zemesgrāmatā ierakstīto platību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par starptautiskās klasifikācijas piemērošanu psihiatrijas 
nozarē.  
 
Privātpersona pauž viedokli, ka nepamatoti tika pārtraukta radio raidīšana vidējos un 
garajos viļņos. 
 

 

III. Sūdzības 
 

47 

Par Saeimas darbu  1 
 
Laikraksts “Gazeta PIK” sūdzas par saņemto atteikumu akreditācijai Saeimā. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 18 
 
Pasaules Brīvo latviešu apvienība izsaka kritisku viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas 
ierēdņu vērtēšanas kritērijiem apbalvojumu piešķiršanai. 
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Privātpersonas sūdzas par Jēkabpils pilsētas domes amatpersonām, Preiļu novada domes 
darbību saistībā ar prettiesiski piemērotām tiesību normām un Jūrmalas pašvaldības 
policijas darbinieku rīcību, pielietojot fizisku spēku pret privātpersonu. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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SIA “Eko Celtne” sūdzas par SIA “Admiral Real Estate” ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
procesu un maksātnespējas procesu, kā arī par abus šos procesus uzraugošās personas - 
maksātnespējas procesa administratores I.Pilmanes - rīcību un Tukuma rajona tiesas 
tiesneses A.Vancānes pieņemtajiem lēmumiem šajā lietā. 
 
Privātpersona sūdzas par Preiļu novada rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnešiem, 
norādot uz aizdomām par nolēmumu un lietisko pierādījumu viltošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par bāriņtiesas lēmumu saistībā ar privātpersonas dēla - invalīda kopš 
dzimšanas - zemes mantojuma tiesībām un no tām izrietošām naudas lietām. 
 
Privātpersonas sūdzas par netaisnīgu tiesas spriedumu krimināllietā par izvarošanu un tiesas 
darbu saistībā ar privātpersonas laulības šķiršanu. 
 

 
 

Citas sūdzības 
 

21 

Privātpersona sūdzas par AS “Rīgas Siltums” saistībā ar fona troksni daudzdzīvokļu ēkas 
apkures mezglā. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Sociālo tehnoloģiju augstskola” darbību, norādot uz 
iespējamiem pārkāpumiem, un aicina pārbaudīt uzņēmuma darbības atbilstību likumam. 
 
Privātpersona sūdzas par troksni, kas saistīts ar Kandavas kartinga trases darbību un traucē 
apkārtējiem iedzīvotājiem. 
 
Privātpersonas sūdzas par pārkāpumiem dzīvokļu kooperatīva “Staburags” pārvaldīšanā, 
namu īrnieku un īpašnieku nesaskaņām, daudzdzīvokļu nama īpašnieku, kurš neveic 
norēķinus par patērēto siltumenerģiju, kā arī par daudzdzīvokļu nama īpašnieku, kurš 
atslēdzis elektrības un siltuma padevi. 
 
Privātpersonas sūdzas par bijušo pašvaldību vadītāju pensijas apmēru, kā arī vispār par 
pensiju apmēru un par invaliditātes iegūšanas procesu. 
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
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V. Dažādi iesniegumi 
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