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I. Likumdošanas priekšlikumi

46

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

13

Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
grāmatvedību”” attiecībā uz atvieglojumiem mikrouzņēmumiem grāmatvedības kārtošanā
un aicina samazināt glabāšanas laiku attaisnojuma dokumentiem par darba algu no 75 līdz
10 gadiem.
Ārvalstu investoru padome Latvijā izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par
nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”” un iebilst pret normu,
kas paredz pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteikt šobrīd nekonkretizētus kritērijus,
atbilstoši kuriem pašvaldība ir tiesīga samazināt piešķiramo nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidi.
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par situācijas
uzlabošanu veselības aprūpē un uzskata, ka veselības aprūpes nozarei jau šogad
nepieciešams papildu finansējums 44 miljonu eiro apmērā, līdzekļi galvenokārt būtu
novirzāmi medicīnisko pakalpojumu tarifu elementu paaugstināšanai, pacientu iemaksu
samazināšanai, rindu saīsināšanai, ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšanai un
rezidentūras vietu skaita palielināšanai.
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos”, kurā
aicina izdarīt grozījumus valsts budžetā, paredzot pašvaldībām līdzekļus, lai no 2016.gada
1.septembra visos Latvijas bērnudārzos būtu bezmaksas ēdināšana (10 515 paraksti).
Privātpersona pauž viedokli par nepieciešamību atcelt nekustamā īpašuma nodokli
vienīgajam mājoklim, pievienot ceļa nodokli degvielai un paaugstināt minimālo pensiju.
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi

3

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektā “Grozījumi Izglītības likumā”
ietverto normu, kas paredz kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums profesionālajām
vidusskolām un internātskolām, norādot, ka tas būtiski ietekmē pašvaldību budžetus, un
aicina noteikt pietiekami garu pārejas periodu, lai pašvaldības var pieņemt lēmumus par
profesionālo izglītības iestāžu likvidēšanu vai reorganizēšanu.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi

1

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumu grozījumiem Robežsardzes
likumā attiecībā uz normu, kurā noteikti aizliegumi robežsargiem, un aicina izslēgt vārdus
“apvienoties arodbiedrībās”.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi

3

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka priekšlikumu attiecībā uz likumprojektu “Grozījumi
Zemes pārvaldības likumā”, aicinot noteikt, ka lēmumu par augsnes kartēšanu un zemes
kvalitātes vērtēšanu pašvaldība publicē savā mājaslapā.
Biedrība “Eizenšteina 51” pauž viedokli par situāciju dzīvojamo māju apsaimniekošanas
nozarē un neapmierinātību par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu apsaimniekošanas
maksai, kā arī lūdz to atcelt.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus attiecībā uz likumprojektu “Grozījumi
Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā” un uzskata, ka arī turpmāk pašvaldībām ir jādod tiesības
pašām lemt par piemērojamo nodevu apmēru, tai skaitā par priekšvēlēšanu aģitācijas
materiāliem.

2

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

2

Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Oficiālās elektroniskās
adreses likums” un norāda, ka šobrīd tas paredz apriti tikai starp valsts iestādēm un
privātpersonām, tāpēc aicina likumprojektā iekļaut arī atvasinātas publiskas personas.
Latvijas Zēģelētāju savienība aicina no Jūras kodeksa izslēgt prasību par piespiedu obligātu
sporta buru jahtu reģistrēšanu un noteikt šo jahtu brīvprātīgu reģistrāciju pēc īpašnieka
izvēles.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

23

Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto” izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi
Darba likumā” normu, kas nosaka darba devēja un darbinieka tiesības un pienākumus
darbinieka nosūtīšanas gadījumā, norādot, ka šie grozījumi noteic, ka darbinieks netiek
nosūtīts strādāt citā valstī, bet gan veic darba braucienu saskaņā ar Darba likumu un
Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi.
Latvijas Psihodinamiskās psihoterapijas biedrība un Latvijas Psihoterapeitu biedrība kopumā
pauž atbalstu likumprojekta “Psihiskās veselības likums” izstrādei, taču iebilst pret
redakciju, kas lobētu vienas šauras, pagaidām faktiski neeksistējošas ārsta specialitātes un
grupas intereses, tāpēc aicina iekļaut biedrības pārstāvjus likumprojekta sagatavošanas
grupā.
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pauž viedokli par likumprojektu “Psihiskās
veselības likums”, kā arī aicina šo likumprojektu apspriest ar visām psihiskās veselības
aprūpē iesaistīto specialitāšu profesionālajām asociācijām.
Latvijas Narkologu asociācija neatbalsta likumprojekta “Psihiskās veselības likums” tālāko
virzību, norādot, ka tā izstrādē nav piedalījušies nozares speciālisti, un iesaka izveidot
darba grupu, iekļaujot tajā profesionālus psihologus un narkologus, kā arī aicina izvērtēt
likuma nepieciešamību.
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā” un
aicina ierosinātos grozījumus attiecībā uz personalizēto medicīnu un uzlaboto terapiju, kā
arī attiecībā uz universitātes slimnīcas statusa noteikšanu izdalīt atsevišķā likumprojektā,
savukārt pārējo likumprojektu virzīt apstiprināšanai.
Biedrība “ProBonoPublico.Latvija” un privātpersonas iebilst pret likumprojektu “Grozījumi
Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā”, kurā paredzēts aizliegt nedzemdējušām
sievietēm Latvijā ziedot olšūnas, un aicina neatbalstīt minētos grozījumus, kā arī noteikt
jaunu priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Citi jautājumi

1

Privātpersona pauž viedokli par marihuānas legalizāciju Latvijā un iesaka izstrādāt
likumprojektu, kas to pieļautu, kā arī aicina izvērtēt pozitīvos ieguvumus.
II. Viedokļi

55

Par Saeimas darbu

4

Privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildes vēstulēm (4 iesniegumi).
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

14

Biedrība “Sabiedrība par atklātību — Delna” izsaka kritisku viedokli par to, ka Ministru
kabinets ir būtiski pārkāpis tiesiskas valsts principu, kas garantē augstu un stabilu tiesisko
kārtību, tiesību normu savstarpējo saskaņotību, likuma prioritāti pār varas institūciju un
amatpersonu gribu, uzdodot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam izstrādāt
noteikumus “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu

3

pieteikšanās nosacījumi un kārtība, kā arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtība”.
Rīgas 34.vidusskolas Skolas padomes locekļi pauž viedokli par Ministru kabineta noteikumu
projektu “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, kas paredz
koeficienta samazināšanu mācību priekšmetu programmām, kā rezultātā skola varētu zaudēt
finansējumu mācību plāna īstenošanai.
Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem pedagogi lūdz izvērtēt jaunajā
pedagogu atalgojuma modelī ietverto principu ietekmi uz speciālo internātskolu izglītības
procesa nodrošināšanu.
Biedrība “Ropažu novada kaimiņu sadarbība” sniedz priekšlikumus Iekšlietu ministrijai par
alternatīvu izskatīšanu aizturēto ārzemnieku izvietošanas centra būvniecībai Muceniekos.
Biedrība “Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem” pauž atbalstu Veselības
ministrijas lēmumam stacionāru “Latvijas Infektoloģijas centrs” atdalīt no SIA “Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” kā atsevišķu struktūru, tādējādi veicinot
caurredzamu un konsekventu līdzekļu izlietojumu.
Biedrība “Latvijas Krievu kopiena” izsaka viedokli par Drošības policijas publicēto pārskatu
un pauž neizpratni par nacionālās drošības sistēmas darbību un tās atbilstību demokrātiskas
valsts principiem.
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.626 “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 “Noteikumi
par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā””,
norādot, ka šie noteikumi pārkāpj cilvēktiesības, un aicina izvērtēt, vai AS “Altum” netiek
lobēta.
Privātpersona pauž viedokli par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izraudzīto aprēķinu
metodiku darba stāža noteikšanai.
Privātpersona izsaka viedokli par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
darbu un Latvijas Radio 2 atskaņoto mūziku Līgo svētku laikā, norādot, ka netiek atskaņotas
agrāk skanējušās dziesmas.
Ieslodzītais pauž viedokli par to, ka Daugavgrīvas cietumā nepieciešams izveidot sporta zāli
un iegādāties sporta inventāru.
Par situāciju valstī

9

Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par sociālo dialogu un sadarbību ar
sociālajiem partneriem, norādot, ka sekmīgs sociālais dialogs var veicināt savstarpējo
uzticību un sociālo mieru, un apliecina gatavību uzņemties līdzdalību Latvijas izaugsmē.
Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība analizē stāvokli daudzbērnu ģimenēs un aicina atlaist
parādus daudzbērnu ģimeņu locekļiem.
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija izsaka viedokli par atjaunojamās enerģijas
nozari, kā arī aicina veicināt reģionu attīstību un tautas labklājību, attīstīt un atbalstīt
vietējās enerģijas ražošanu.
Privātpersona pauž viedokli par azartspēļu un kazino negatīvo ietekmi uz iedzīvotājiem un
valsti kopumā un rosina izveidot ieejas maksu azartspēļu zālēs un kazino, kas tiktu novirzīta
veselības aprūpei.
Citi viedokļi

28

Latvijas Olimpiskā komiteja atbalsta Latvijas Šaušanas federācijas viedokli par “Bauskas
Zemgaļu” šautuves nozīmīgumu.

4

Privātpersona pauž viedokli par nepieciešamību bijušo Latvijas Tautas frontes deputātu
pensijas pielīdzināt bijušo Augstākās Padomes deputātu pensijām.
Privātpersona pauž viedokli par Latvijas iestāšanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijā un Latvijas pilsonības iegūšanu un zaudēšanu.
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par lēmumu apsaimniekošanas maksai piemērot
21 procenta nodokli.
Privātpersona izsaka viedokli par Mālpils internātskolu, norādot, ka skolai jāpiešķir
finansējums.
Privātpersona pauž viedokli par rakstnieces R.Ezeras devumu tautai, par pieminekļa izveidi
Kārlim Zālem Rīgā, kā arī par Latvijas Republikas Satversmi, Stambulas konvenciju un
seksuālajām minoritātēm, naturalizācijas procesu, dzīves apstākļiem un konfliktu ar
kaimiņiem.
III. Sūdzības

39

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

15

SIА “Sabiedrība Mārupe” un biedrība “Latvijas Dārznieks” sūdzas, ka Rīgas pilsētas domes,
Stopiņu novada domes un SIA “Getliņi EKO” amatpersonas saistībā ar atkritumu apstrādi,
izvietošanu un elektroenerģijas ražošanu, iespējams, pieļāvušas finanšu līdzekļu
izšķērdēšanu.
Mākslinieciskās jaunrades centrs “Praktiskās ētikas skola” sūdzas par Būvniecības valsts
kontroles biroja lēmumu pārcelt centru uz citu ēku.
Privātpersona sūdzas par Preiļu novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, arī par,
iespējams, līdzekļu prettiesisku izmantošanu un prettiesiskām darbībām pret vidi un
iedzīvotājiem.
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas pašvaldības un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” rīcību
saistībā ar dokumentu viltošanu un cilvēku ļaunprātīgu maldināšanu, atsavinot
privātīpašumu.
Privātpersona sūdzas par Saulkrastu pašvaldības policijas piemēroto sodu par stāvēšanu
krustojumā.
Privātpersona sūdzas par pašvaldības atbildīgo dienestu rīcību, izskatot iesniedzēja sūdzību
par kaimiņa patvaļīgi izraktu notekūdeņu novadgrāvi.
Privātpersonas sūdzas par iestāžu rīcību, pārņemot nekustamo īpašumu valdījumā, kā arī par
lēmumu neuzsākt kriminālprocesu.
Ieslodzītais sūdzas par dzīves apstākļiem Valmieras cietumā, Ieslodzījuma vietu pārvaldes
darbinieku izturēšanos pret ieslodzītajiem, vardarbību cietumā, valsts iestāžu darbu, jo
uzskata, ka ir nelikumīgi sodīts, kā arī par aizliegumu smēķēt cietuma izolatoros.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

9

Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienība sūdzas par prokuratūras protestu, kura
rezultātā apturēta biedrības īpašumu reģistrācija zemesgrāmatā.
Privātpersona sūdzas par to, ka netiek pildīti tiesas spriedumi saistībā ar ceļu satiksmes
negadījumu.
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu, iespējams, prettiesiska akta izdošanu,
kā arī liecinieku liecību ignorēšanu tiesā un apstākļu objektīvu neizvērtēšanu.

5

Privātpersona sūdzas par, iespējams, aizskartām pamattiesībām uz īpašumu pēc tam, kad
tās mājoklī notika kratīšana, kā arī lūdz izvērtēt zvērināta tiesu izpildītāja un zvērināta
notāra darbības tiesiskumu.
Ieslodzītais sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses lēmumu
civillietā un uzskata to par prettiesisku.
Citas sūdzības

15

Privātpersona sūdzas par to, ka Rīgā, Palīdzības ielā, būvdarbu veikšanas dēļ tiek nozāģēti
koki, kas neapdraud cilvēku dzīvību, un tādējādi tiek iznīcināta zaļā teritorija Rīgas centrā.
Privātpersona sūdzas par laikraksta “Ventas Balss” galvenās redaktores pausto viedokli par
attiecībām starp NATO dalībvalstīm un Krieviju.
Privātpersona sūdzas par SIA “UNICENTRS”, kas, iespējams, vainojama ozolu neatļautā
izciršanā.
Privātpersona sūdzas par pasta darbību un norāda, ka netiek izsniegta vēstule, kas tai
adresēta.
Privātpersona sūdzas par situāciju ģimenē, kurā dēla laulības šķiršanas rezultātā dēlam ir
atņemtas tiesības tikties ar meitu.
Privātpersona sūdzas par kapitālsabiedrības iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas.
Privātpersona sūdzas par dzīves apstākļiem, zemo pensiju un augstajiem komunālajiem
maksājumiem.
IV. Informācijas pieprasījumi

21

V. Dažādi iesniegumi

128

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību birojs

6

