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Tematika Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

56 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
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Latvijas Tirgotāju asociācija aicina izdarīt grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, lai 
izslēgtu alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirgotājus no akcīzes nodokļa 
maksātāju loka. 
 
Biedrība “Zemnieku saeima” sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
uzņēmumu ienākuma nodokli”” saistībā ar normu, kas paredz valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta maksājumus neiekļaut ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajā ienākumā līdz 
2018.gadam ieskaitot. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”” saistībā ar nodokļa administrēšanas procesu. 
  
Privātpersona pauž viedokli par pensiju līmeni valstī un aicina pensionāriem samazināt 
ienākuma nodokli. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
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Biedrība “Zemnieku saeima” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, lūdzot grozīt par lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā nosakāmā soda apmērus. 
 
AS “Reverta” aicina atlikt likumprojekta „Par nekustamā īpašuma Vestienas ielā 17, Rīgā, 
daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz 
Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai” izskatīšanu, kamēr nebūs pieņemti, izsludināti un 
stājušies spēkā grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma 
atsavināšanas likumā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu attiecībā uz 
ceļa zīmju maiņu, norādot, ka attiecīgie likuma noteikumi neatbilst Ministru kabineta 
2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” grozījumiem, un pauž 
neizpratni par to, ka izmaiņas netika ieviestas vienlaicīgi abos normatīvajos aktos. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Politiski represēto personu bērni, kuri ieņemti Sibīrijā un dzimuši gada laikā pēc vecāku 
noņemšanas no uzskaites, bet jau Padomju Latvijā, informē, ka viņiem politiski represētās 
personas statusa saņemšanai trūkst viena kritērija (dzimšanas vieta – Latvija), tāpēc aicina 
grozīt likumu “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un 
nacistiskajā režīmā cietušajiem”, vārdus “dzimuši izsūtījumā vai nometinājumā” aizstājot ar 
vārdiem “dzimuši deviņu mēnešu laikā pēc iespējas atgriezties Latvijā”. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  2 
 
Nodibinājums “Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījums Augstskolu likumā”, norādot, ka profesijas standarti ir aprakstīti 
Profesionālās izglītības likumā, bet nav aprakstīti Augstskolu likumā. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā” un norāda, ka Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas biroja vadītājs ieceļams amatā, arī uz atkārtotu termiņu, tāda atklāta, 
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skaidra un saprotama procesa rezultātā, kurā ir nodrošināta iespēja izvirzīt arī citu 
kandidātu. 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Civilās aizsardzības un 
katastrofas pārvaldīšanas likums”, norādot, ka tas ievērojami paplašina Civilās aizsardzības 
komisijas kompetenci, tomēr nenosaka tās juridisko statusu. 
 
Latvijas Juristu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Operatīvās darbības 
likumā” un aicina papildināt aizturētās personas jēdziena skaidrojumu. 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 8 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz vairākus priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likumā”, piemēram, saistībā ar 
pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. 
 
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas 
likums” un aicina vispirms pārskatīt zem daudzdzīvokļu mājām esošās zemes kadastrālo 
vērtību. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā 
“Par pašvaldībām””, norādot, ka neatbalsta redakciju “noskaidrot Valsts kontroles rīcībā 
esošo informāciju par to, vai attiecīgās auditorfirmas vai zvērināta revidenta darbs bija 
izmantojams, sagatavojot atzinumus par iepriekšējo gadu pārskatiem”.  
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

13 

Latvijas Telekomunikāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījums likumā 
“Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” saistībā ar valsts nodevas palielināšanu un 
iebilst pret šādu priekšlikumu, norādot, ka elektronisko sakaru nozares apgrozījums valstī 
jau tā ir būtiski samazinājies un palielināta nodeva būtiski palielinātu nozares uzņēmumu 
slogu. 
 
Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” pauž viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Konkurences likumā”, aicinot rūpīgi izvērtēt piedāvāto grozījumu atbilstību vispārējiem 
tiesību principiem un sadarbībā ar sociālajiem partneriem meklēt alternatīvus risinājumus 
konkurences tiesību pārkāpumu efektīvai izmeklēšanai. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Konkurences likumā” un pauž uzskatu, ka steigā, kādā notikusi likumprojekta apspriešana un 
priekšlikumu izstrāde, pieļauta virkne paviršību, no kurām, ja tās netiks juridiski atrisinātas, 
var izrietēt citu normatīvo aktu, tai skaitā cilvēktiesības regulējošo aktu, pārkāpumi. 
 
AS “Latvijas Gāze” atkārtoti aicina pagarināt likumprojektā „Grozījumi Enerģētikas likumā” 
noteikto termiņu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas infrastruktūras kontroles tiesību 
nošķiršanai no dabasgāzes tirdzniecības un ražošanas. 
 
Reģionu attīstības centru apvienība pauž atbalstu SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 
ierosinājumam grozīt normatīvos aktus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nodevas 
ieviešanai. 
 
Saules enerģijas asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Elektroenerģijas 
tirgus likumā” saistībā ar elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu un to veikšanas kārtību. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Tabakas izstrādājumu, 
augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” 
attiecībā uz brīdinošu uzrakstu izvietošanu tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietās un 
aicina nepieņemt šo tautsaimnieciski nepamatoto tiesisko regulējumu. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Tabakas 
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izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu 
aprites likums” un aicina ar likumu noregulēt veselības brīdinājumu izmērus. 
Beztabakas nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Tabakas izstrādājumu, 
augu smēķēšanas produktu, elektronisko ierīču un to šķidrumu aprites likums”, norādot uz 
būtiskām nepilnībām un vēršot uzmanību uz jēdziena “elektroniskā smēķēšanas ierīce” 
lietojumu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera pauž viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” un 
aicina to virzīt tālāk, jo šis likumprojekts ietver priekšnosacījumus būtiskai smēķēšanas 
izplatības mazināšanai Latvijā. 
 
Latvijas Ārstu biedrība uzskata, ka nepieciešams pārskatīt likumdošanas aktus par akcīzes 
nodokli alkoholam, lai tas pilnā apmērā tiktu piemērots jebkuram dzērienam, kurā alkohola 
saturs pārsniedz 0,3 procentus, un lai alkoholam piemērojamie ierobežojumi pilnībā tiktu 
attiecināti uz dzērieniem, kuros alkohola sastāvs ir lielāks par 0,3 promilēm. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā”, norādot, ka tā normas izstrādātas kā atsevišķām 
organizācijām piemēroti priekšnosacījumi, tādējādi neļaujot citām organizācijām konkursa 
kārtībā pretendēt uz noteiktu pakalpojumu sniegšanu. 
 
Latvijas Aviācijas arodbiedrību federācija lūdz aktualizēt jautājumu par darba stāža 
aprēķināšanas kārtību stjuartēm izdienas pensijas piešķiršanas gadījumos. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumu par pašvaldību policijas darbinieku 
iekļaušanu to darbinieku sarakstā, kuriem piešķirama izdienas pensija. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Nacionālo bruņoto spēku karavīru piederīgajiem, kuriem 
pēc karavīra nāves netiek sniegts atbalsts, un salīdzina šo situāciju ar situāciju, kādā ir 
barikāžu dalībnieku piederīgie. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumu grozījumiem Pensiju likumā, aicina noteikt piemaksu par 
darba stāžu diferencētā veidā un pensionāriem paaugstināt neapliekamo minimumu. 
  
II. Viedokļi  90 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas Ārstu biedrība pauž viedokli, ka veselības obligātās apdrošināšanas ieviešana un tās 
administrēšanas nodošana privātam kapitālam nāks par sliktu gan iedzīvotājiem, gan 
mediķiem, un aicina jauno valdību pārdomāt veselības nozarē iecerētās reformas. 
 
Biedrība “Par neskartu vidi nākamajām paaudzēm” iebilst pret pašvaldības ieceri būvēt 
kapsētu teritorijā, kuru aizsargā Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma statuss. 
 
Skrudalienas pamatskolas skolēnu vecāki izsaka viedokli par Skrudalienas pamatskolas 
optimizāciju un norāda, ka šī skola atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā un viņi  savus bērnus 
nesūtīs uz Silenes skolu, ja skolas tiks apvienotas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par deputātu un ministru G.Belēviču un jautā, vai viņš nenonāk 
interešu konflikta situācijā, virzot kādu likumu savas ministrijas interesēs un pats pēc tam 
balsojot par šā likuma apstiprināšanu. 
 
Privātpersona pauž viedokli saistībā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumu 
Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī 
kārtību, kā ierobežot šo smaku izplatīšanos” neievērošanu Rīgā, Tvaika ielā, starp Aptiekas 
ielu un Gaujienas ielu, un Valsts vides dienesta nekompetento rīcību pēc privātpersonas 
telefoniska ziņojuma par gaisa piesārņojumu minētajā vietā. 
 
Ieslodzītais izsaka viedokli par Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumu Nr.289 
“Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu 
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sarakstu” grozījumiem, norādot uz cilvēktiesību pārkāpumiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valdības veidošanu, minot, ka nepieciešams lielāku 
uzmanību pievērst latviešu tautas saglabāšanai. 
 
Privātpersona negatīvi vērtē to, ka zemniekiem nav iespējas iesniegt Lauku atbalsta 
dienestam pieteikumus rakstveidā, bet tikai elektroniski, un pauž uzskatu, ka tādējādi 
daudzi vecāka gadagājuma zemnieki, kuriem nav informātikas zināšanu, tiek nostādīti 
neizdevīgā pozīcijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par pašvaldību atšķirīgu un diskriminējošu attieksmi 
maznodrošinātās personas statusa noteikšanā dažādos novados un netaisnību pret 
lauciniekiem. 
 
Par situāciju valstī 
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Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par rezidentūras sadales plānu 2016.gadam, norādot, 
ka absolventu skaits ir lielāks par rezidenta vietu skaitu un šā iemesla dēļ vēl vairāk jauno 
speciālistu izbrauks no valsts. 
 
Attīstības centrs “Mucenieki” iebilst pret cietuma izveidi Muceniekos, kā arī pret dzīves 
apstākļu iespējamo pasliktināšanos, pauž bažas par drošību, īpaši darba dienās, kad ciematā 
paliek vien māmiņas, bērni un sirmgalvji, un aicina bēgļus nekoncentrēt vienuviet, bet 
izmitināt pa vairākām nomaļākām vietām. 
 
VSIA “Latvijas Televīzija” izsaka viedokli par vārda brīvību, redakcionālo neatkarību un 
politiķu ietekmi uz sabiedriskajiem medijiem. 
 
Biedrība “Latvietis” izsaka viedokli par latviešu valodas lietojumu pakalpojumu un 
pārdošanas sludinājumos internetā un norāda, ka ārkārtīgi liels daudzums svarīgas 
informācijas nav pieejams valsts valodā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par vienoto izglītības standartu un atteikšanos no izglītības 
minoritāšu valodās, kā piemēru minot latviešu asimilēšanu Lietuvā 20.gadsimta sākumā un 
norādot uz Satversmi, saskaņā ar kuru iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties, saglabāt un 
attīstīt savu etnisko identitāti. 
 
Privātpersona pauž viedokli par cietumnieku uzturēšanas izmaksām un skaitu salīdzinājumā 
ar pensionāriem, kuru pensijas ir mazākas par simts eiro mēnesī. 
 
Privātpersona negatīvi vērtē situāciju valstī saistībā ar termiņuzturēšanās atļaujām, norāda 
uz sabiedrības šķelšanos divās daļās un uz to, ka latvieši ir spiesti īrēt īpašumus, kas pieder 
personām, kuras, tos iegādājoties, ieguvušas termiņuzturēšanās atļauju. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par veselības aprūpi valstī, minimālo pensiju, sociāli 
nenodrošinātām personām, invaliditātes pabalsta un pensiju aprēķināšanas metodiku, 
nesamērīgo nodokļu slogu, it īpaši nekustamā īpašuma nodokli, kā arī aicina veicināt 
elektromobiļu lietošanu un pilsētās attīstīt sabiedrisko transportu, tādējādi samazinot gāzu 
emisijas. 

 

 
Citi viedokļi 
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VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” mediķi vērš uzmanību uz to, ka pašlaik 
tiek apdraudētas kvalitatīvu ārstēšanas pakalpojumu, izglītības un zinātnisko pētījumu 
nodrošināšanas iespējas, kā arī informē par jauno slimnīcas korpusu būvniecības gaitu. 
 
SIA “Biznesa augstskola “Turība”” piedāvā jau esošā Valsts policijas vecākajiem virsniekiem 
paredzētā studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” ietvaros realizēt studiju 
programmu “Organizācijas drošība”. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka autotransporta nodevas un nodokļi nav samērīgi ar pensiju 
un ka arī to aprēķināšanas metodika nav pareiza. 
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Privātpersona pauž viedokli, ka sankciju ietvaros pret Krieviju vērstie pasākumi radīs 
straujai Krievijas ekonomikas attīstībai nepieciešamos priekšnosacījumus. 
 
Privātpersona pauž savu viedokli par Latvijas okupāciju un dažādiem to ietekmējušiem 
faktiem un norāda, ka Krievijas vēstnieks Latvijā iejaucas Latvijas izglītības politikā un 
atbalsta slepenas pret Latvijas valsti vērstas sanāksmes. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Krievijas un Latvijas attiecībām, norādot, ka Krievijas 
darbības ir antikonstitucionālas un prettiesiskas. 
 
Privātpersona pauž uzskatu, ka bija jāpieņem likums, kas barikāžu dalībniekiem piešķirtu 
atsevišķu nodokļu un nodevu atlaides, kā arī citas privilēģijas. 
 
Privātpersona pauž viedokli par barikāžu dalībnieka statusa piešķiršanu Teikas vidusskolas 
skolotājiem, kuri sargāja Ministru padomi. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka Latvijas Tautas frontes deputātiem, kuri piedalījās Daugavas 
stadionā notikušajā sapulcē, būtu jāpiešķir atsevišķi sociālie labumi, tādējādi apliecinot, ka 
valsts novērtē šo personu ieguldījumu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Latvijas Tautas fronti, barikāžu dalībniekiem, kā arī aicina 
izvērtēt katra spēka ieguldījumu valsts neatkarības atjaunošanā. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka pirmie zemessargi ir pelnījuši pielikumu pie pensijas, jo 
aizsargājuši Latviju ar saviem līdzekļiem un ieročiem vairāku gadu garumā, ne tikai dažas 
dienas uz barikādēm un ka barikāžu dalībniekus nevajadzētu īpaši izcelt. 
 
Iedzīvotāju grupa izsaka viedokli par Latvijas okupācijas muzeja rekonstrukciju – Nākotnes  
nama un okupācijas piemiņas memoriāla celtniecību, norādot, ka tas ir neatliekams un 
svarīgs darbs, kas veicams līdz Latvijas simtgadei. 
  
III. Sūdzības 
 

40 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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ZS “Gundegas” sūdzas par Zemkopības ministrijas rīcību saistībā ar valsts kompensējamiem 
zemnieku zaudējumiem. 
 
Ārvalsts komersanta “Rovico Buroo” filiāle “Rovico Latvia” sūdzas par Pārtikas un veterinārā 
dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra, kā arī Veselības inspekcijas faktisko rīcību 
saistībā ar iepirkuma procedūrām. 
 
Privātpersona sūdzas par valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” vadības un Labklājības 
ministrijas ierēdņu, iespējams, nelikumīgām darbībām saistībā ar līdzekļu izsaimniekošanu, 
ētikas un cilvēktiesību pārkāpumiem pret centra iemītniekiem un darbiniekiem. 
 
Privātpersonas sūdzas par Valsts policijas darbinieku rīcību Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas ēkā, par Preiļu novada domes lēmumiem un par Pilsonības un migrācijas 
pārvaldes atbildīgo amatpersonu faktisko rīcību - atteikšanos izsniegt uzturēšanās atļauju. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Liepājas cietuma administrāciju, Daugavgrīvas cietuma administrāciju 
un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbību, norādot, ka minētās iestādes pārkāpj 
cilvēktiesības, kā arī sūdzas par aizliegumu smēķēt Valsts policijas kamerās. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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AS “Smiltenes piens” sūdzas par krimināllietas virzību, norādot, ka pirmstiesas izmeklēšana 
rada virkni materiālo un morālo zaudējumu, piemēram, problēmas ar investīciju un 
investoru piesaisti. 
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AS “DNB banka” sūdzas par SIA “Ofisu parks” maksātnespējas procesu un pauž neizpratni par 
lietas izskatīšanas termiņu pārkāpumiem. 
Privātpersona sūdzas par Satversmes tiesas lēmumu, kas tai liedz pārsūdzēt lēmumu, ar kuru 
izbeigts maksātnespējas process, neatbrīvojot parādnieku no atlikušajām parādsaistībām. 
 
Privātpersona sūdzas par Ribņiku tiesas lēmumu par bērna neatdošanu mātei. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesas rīcību civillietā, kā arī pauž viedokli, ka uz viltotu 
dokumentu pamata tiek pieņemti tiesu nolēmumi un izsniegti izpildu raksti, kamēr 
spriedums nav stājies likumīgā spēkā. 
 
Privātpersonas pārstāve sūdzas par tiesnešu, bāriņtiesas un policijas rīcību divu 
privātpersonu strīdā, kas saistīts ar laulības šķiršanu un aizgādību pār bērniem. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un  
prokuratūras, iespējams, prettiesisko darbību, neierosinot lietu pret ZS “Krāces”. 
 
Citas sūdzības 
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Privātpersona sūdzas par SIA „Valmieras namsaimnieks” saistībā ar ūdens skaitītāja 
nenomainīšanu, par ko uzlikts sods. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, pauž neapmierinātību ar 
remontu izmaksām, norēķināšanās kārtību un citu maksājumu aprēķināšanas metodiku. 
 
Maskavas ielas nama Nr.108/110 dzīvokļu īpašnieki sūdzas par apsaimniekotāju saistībā ar 
uzkrājumu fondu stāvokli un ēkas slikto tehnisko stāvokli. 
 
Privātpersona sūdzas par izdienas pensijas nepiešķiršanu. 
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