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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

7 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi 
 
Biedrība “Eizenšteina 51” pauž viedokli par situāciju dzīvojamo māju apsaimniekošanas 
nozarē, kā arī neapmierinātību ar pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu 
apsaimniekošanas maksai un atkārtoti lūdz to atcelt. 
 
Juridiskie jautājumi  
 

1 
 
 
 
 
 

1 

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi Maksātnespējas likumā” attiecībā uz kārtību, kādā pieņemams 
lēmums par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu, un administratoru profesionālās 
kvalifikācijas atbilstības novērtēšanas sistēmas maiņu. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

2 

Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka kritisku viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””, kas paredz jaunas svētku dienas 
ieviešanu 7.janvārī, un norāda, ka darba devējs un darba ņēmējs jau tagad var vienoties par 
svētku dienām, kas nav noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 
 
Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca pauž atbalstu likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””, kas paredz 7.janvāri noteikt par svētku 
dienu. 

 

  
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 
1 

Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Alkoholisko 
dzērienu aprites likumā” normu, kas paredz ierobežot alus un citu alkoholisko dzērienu 
pildīšanu plastmasas pudelēs, vērš uzmanību uz mazumtirdzniecības uzņēmumu atbildību 
par alkoholisko dzērienu apritē pieļautiem pārkāpumiem un aicina noteikt, ka 
mazumtirdzniecības uzņēmums saucams pie atbildības par šādiem pārkāpumiem, ja tas nav 
veicis savai kompetencei atbilstošus iekšējās kontroles un personāla apmācības pasākumus. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

2 

Biedrība “Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem” pateicas par to, ka tiek 
izprasta HIV inficēto pacientu aprūpei paredzēto līdzekļu racionālas izlietošanas un 
infekcijas savlaicīgas un efektīvas ārstēšanas nozīme, kā arī par valdības piešķirto 
finansējumu HIV/AIDS slimniekiem paredzēto kompensējamo medikamentu apmaksai un 
aicina atbildīgi izvērtēt situāciju HIV infekcijas kontroles jomā un ar 2017.gadu nodrošināt 
agrīnu HIV infekcijas ārstēšanu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par likumu “Par valsts pensijām” un nesamērīgi mazajām 
represēto personu pensijām. 

 

  
II. Viedokļi  
 

53 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 14 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Latvijas vēstniecības Minskā darbu saistībā ar vīzas 
iegūšanas procesu. 
 
Privātpersona izsaka aizdomas, ka Valsts robežsardzes amatpersonas izlieto valsts līdzekļus 
savām vajadzībām, un par piemēru min dienesta auto izmantošanu un maksu par dzīvokli. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
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lēmumu, ar kuru apstiprināti AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas 
pakalpojumu tarifi, un norāda, ka šis lēmums, kas stājas spēkā 2016.gada 1.augustā, ir 
pieņemts, neievērojot patērētāju intereses. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Jelgavas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbu 
saistībā ar izziņas par vecuma pensiju izsniegšanu. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Raganas domes rīcību saistībā ar ielu asfaltēšanu 
un norāda, ka, neraugoties uz iedzīvotāju lūgumu, netiek asfaltētas Bērzu un Vidus ielas pie 
dzīvojamām mājām, bet tiek asfaltēta iela, uz kuras ir tikai viena māja. 
 
Privātpersona izsaka negatīvu viedokli par bijušo ģenerālprokuroru J.Maizīti, norādot uz 
nelikumīgām darbībām saistībā ar krimināllietas izbeigšanu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par tiesnešu lēmumu attiecībā uz privātīpašuma tiesību 
piešķiršanu, kā arī kritisku viedokli par tiesu sistēmu un Jelgavas tiesu. 
 
Ieslodzītais izsaka kritisku viedokli par ieslodzījuma vietu darbinieku attieksmi pret 
ieslodzītajiem. 
 
Par situāciju valstī 

 
13 

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija sniedz priekšlikumus farmācijas nozares 
konkurētspējas veicināšanai un norāda, ka nepieciešama kvalitatīva valsts pārvaldes 
sadarbība ar nozari, kā arī valsts atbalsts tirgus diversifikācijai, mācību un pētniecības 
infrastruktūras attīstīšanai, vispārējās biznesa vides uzlabošanai un birokrātijas 
mazināšanai. 
 
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija norāda, ka efektīvas investīcijas 
kompensējamo zāļu sistēmā ir pareizs veselības aprūpes sistēmas reformu piemērs, jo palīdz 
nodrošināt visas veselības aprūpes sistēmas sekmīgu darbību. 
 
Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija pauž viedokli par mūzikas un mākslas skolu 
pedagogu darba samaksu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par demogrāfisko situāciju valstī un par to, kādus ieguvumus 
valstij nodrošina ģimenes ar bērniem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību uz degvielu attiecināt transportlīdzekļa 
ekspluatācijas nodokli. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par pensiju nesamērību ar izdevumiem, kā arī par valsts 
nodokļu politiku un veselības aprūpes sistēmu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par situāciju valstī, suņu obligāto čipošanu, kompensācijām 
bēgļiem, nodokļu slogu, minimālo algu un nepieciešamību mazināt terorisma draudus. 
 

 

Citi viedokļi 26 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par Latvijas dalību Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijā un aicina noteikt Latvijai stratēģiski svarīgos, 
prioritāros darbības virzienus, kā arī izstrādāt iekšējās koordinācijas, t.i., atbildīgo 
institūciju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju sadarbības mehānismus. 
 
AS “Latvenergo” pauž gatavību izskatīt iespēju piedalīties Rīgas Tehniskās universitātes un 
AeroGreen zinātniskā projekta “Jaunas tiešpiedziņas mazjaudas vēja enerģētiskās iekārtas 
ar enerģijas uzkrāšanu un tās integrētās vadības sistēmas izstrāde” finansēšanā un aicina šā 
projekta īstenošanai piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Latvijas okupāciju un dažādiem ar to saistītiem vēstures 
faktiem, uzskata, ka sabiedrībai tie ir jādara zināmi un ka Pārdaugavā esošais Uzvaras 
piemineklis sabiedrību šķeļ, tāpēc tas būtu nojaucams. 
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Privātpersona pauž viedokli par aktuālajiem notikumiem pasaulē, tostarp Brexit un 
apvērsumu Turcijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas un Lielbritānijas attiecībām un pauž bažas par to, 
ka sakarā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības starpvalstu attiecības var 
mainīties. 
 
Daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji izsaka viedokli par ēkai piederošā funkcionālā zemes gabala 
samazināšanu un protestē pret attiecīgo lēmumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli sakarā ar to, ka Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – 
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” nav lūgusi atzīmējamo dienu sarakstā svītrot 8.martu un 
iekļaut 16.martu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ķesterciema bērnu nometni “Albatross” un lūdz valsts 
atbalstu attiecīgās apkārtējās teritorijas labiekārtošanai.  
 
Privātpersona sūdzas, ka tai jāmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, kaut arī 
transportlīdzeklis netiek izmantots. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” rīcību un norāda, ka 
kapitālsabiedrībai nav tiesību ņemt kredītu un nomaksāt parādus. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par garīgajām vērtībām un cīņu ar atkarībām, par dzīves 
apstākļiem, par sieviešu un vīriešu lomu sabiedrībā, par iespējamu īpašuma izkrāpšanu. 
  
III. Sūdzības 
 

21 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

7 

Latvijas Ārstu biedrība sūdzas par Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darbinieku, 
iespējams, nesamērīgu, agresīvu un pazemojošu rīcību pret ģimenes ārsti. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas 
inspektora rīcību saistībā ar nepamatotas sūdzības izvirzīšanu, kuras rezultātā ir liegta 
iespēja pildīt tiešos darba pienākumus.  
 
Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegto skaidrojumu 
saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz kaitējuma atlīdzības aprēķināšanu 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. 
 
Privātpersonas sūdzas par Rīgas domes darbu un Krimuldas novada pašvaldības darbu 
saistībā ar ceļu remontiem. 
 
Ieslodzītais sūdzas par Jelgavas cietuma paviršo attieksmi pret ieslodzītajiem, par 
savlaicīgas medicīniskās aprūpes nenodrošināšanu un veselības pārbaužu neveikšanu, kā arī 
par to, ka ieslodzītajam ikdienā tiek liegts lietot tonētas brilles. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

8 

Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmuma savlaicīgu 
neizsūtīšanu un norāda, ka tiesa apzināti novilcinājusi lēmuma nosūtīšanu, lai privātpersonai 
nepietiktu laika tā pārsūdzēšanai. 
 
Privātpersona sūdzas, ka pret to izvirzīta nepamatota apsūdzība saistībā ar laikrakstā 
“Ludzas Zeme” publicētajiem materiāliem, un norāda uz prokurores, iespējams, 
nelikumīgām darbībām. 
 
Privātpersonas sūdzas par zvērināta tiesu izpildītāja darbībām un tiesas rīcību, lemjot par 
laulības šķiršanu. 
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Citas sūdzības 
 

6 

Kooperatīvās sabiedrības “Staburags” biedri sūdzas par sabiedrības valdes pieņemtajiem 
lēmumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “LNA” darbībām un norāda, ka uzņēmums ieturējis papildu 
samaksu par dzīvokļa apsaimniekošanu un nav izsniedzis līgumu. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Livita” zobārstu neprofesionālo attieksmi pret pacientu un 
pieļautajām kļūdām. 
 
Privātpersonas sūdzas par dzīves apstākļiem, konfliktu ar kaimiņu un koku izciršanu. 
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 8 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 
 

28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību birojs 

 


