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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

33 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

17 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Par valsts budžetu 2017.gadam”, aicinot palielināt ikgadējo finansējuma pieaugumu 
zinātniskajai darbībai, lai tas nebūtu mazāks par 0,15 procentiem no iekšzemes 
kopprodukta. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība aicina piešķirt veselības 
aprūpes nozarei papildu finansējumu 44 miljonu eiro apmērā, kas jānovirza galvenokārt 
medicīnisko pakalpojumu tarifu elementu paaugstināšanai, pacientu rindu un iemaksu 
mazināšanai. 
 
Latvijas Nacionālo partizānu apvienība aicina piešķirt tai papildu finansējumu no valsts 
budžeta līdzekļiem darbības uzturēšanai un piemiņas plākšņu uzstādīšanai. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi likumā 
“Par grāmatvedību”” normu, kas paredz, ka attaisnojuma dokumenti par personai 
aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem jāglabā 75 
gadus, un aicina glabāšanas laiku samazināt līdz 10 gadiem. 
 
SIA “Baltic Oil Management” un Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija izsaka 
viedokli par dabas resursu nodokļa aprēķināšanu ogļūdeņraža ieguvei saistībā ar 
likumprojekta “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” un aizrāda, ka iepriekš iesniegtie 
priekšlikumi likuma grozījumiem nav ņemti vērā. 
 
Privātpersona aicina grozīt likumus, lai represētajiem, kuriem mantots nekustamais īpašums 
pieder vismaz piecus gadus, tiktu piemērota nodokļu atlaide. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Komercbanku asociācija sniedz 
priekšlikumus grozījumiem Maksātnespējas likumā, piemēram, aicina noteikt, ka par 
tiesiskās aizsardzības procesa uzraugu var būt arī advokāts, zvērināts revidents, auditors, 
finanšu konsultants, uzņēmumu restrukturizācijas speciālists un ka maksātnespējas procesa 
administrēšanai jābūt tādam profesionālam pakalpojumam, kuru drīkst sniegt tikai Latvijas 
Zvērinātu advokātu kolēģijas un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedri. 
 
Privātpersona pauž viedokli par likumprojektu “Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas 
izpildes likums” un norāda, ka tas neatbilst starptautisko tiesību normām un Latvijas 
sabiedrības interesēm. 
 
Privātpersona pauž viedokli par likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā” saistībā ar sodiem par braukšanu alkohola reibumā un šo sodu apmēru. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi likumā 
“Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”” normu, kas paredz 7.janvāri noteikt par 
svētku dienu - Ziemassvētkiem, un norāda, ka tādējādi tiktu respektētas pareizticīgo un 
vecticībnieku tiesības. 
 
Biedrība “Latgolys Saeima” sniedz priekšlikumus Kultūras ministrijas izstrādātajam 
Sabiedrisko mediju likuma projektam, aicinot tā ievadā iekļaut šāda satura punktu: 
sabiedriskajiem medijiem vispusīgi jāatspoguļo Latvijas reģionos notiekošie procesi, ar cieņu 
izturoties pret vēsturiskajām latviešu valodas izloksnēm un dialektiem, kā arī jāveicina 
latgaliešu valodas kā latviešu valodas paveida integrācija mediju saturā. 
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Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija sniedz konceptuālu priekšlikumu Sabiedrisko 
mediju likuma projektam un norāda, ka nav pamata veidot smagnējas administratīvās 
struktūras sabiedrisko raidorganizāciju pārvaldei, ja vien tās nav absolūti nepieciešamas. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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SIA “INLAB” un SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs” izsaka viedokli par 
likumu “Par atbilstības novērtēšanu” un norāda, ka nepieciešams veikt neatliekamus 
pasākumus likumdošanas aktu sakārtošanai, jo minētais likums šobrīd ir pārāk vispārīgs, tajā 
nav konkretizēts akreditācijas procesu uzraudzības mehānisms, kā arī nav iestrādāti vairāki 
Eiropas Savienības normatīvie akti. 
 
Biedrība “Vides aizsardzības klubs” sniedz priekšlikumus grozījumiem Meža likumā un citos 
normatīvajos aktos, lai nepieļautu pašvaldībām piederošo mežu masveida atsavināšanu vai 
apbūvi. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Transportlīdzekļu tehniskās apskates veikšana 
reizi divos gados” (11 036 paraksti). 

 

  
II. Viedokļi  
 

127 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

19 

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera pauž 
viedokli par valsts pārvaldes motivācijas sistēmu un norāda, ka Valsts ieņēmumu dienesta 
ģenerāldirektora atalgojumam jābūt konkurētspējīgam. 
 
VSIA “Latvijas Radio” izsaka viedokli par Kultūras ministrijas izstrādātajiem priekšlikumiem 
sabiedrisko mediju pārvaldības uzlabošanai un norāda, ka ministrijas piedāvātais projekts 
ietver virkni tādu ideju un priekšlikumu, kas nav apspriesti un vērtēti ne iesaistīto pušu 
vidū, ne plašākā  sabiedrībā, un īpaši tas attiecas uz priekšlikumiem par sabiedrisko mediju 
pārvaldības modeli. 
 
Latgaliešu kultūras biedrība izsaka viedokli par Pieminekļu aizsardzības inspekcijas sniegto 
atbildi saistībā ar priekšlikumu Latvijas valsts simtgades koncepcijā iekļaut astoto 
valstiskuma ceļu - Latgaļu ceļu –, iezīmēt robežu no Alūksnes līdz Ilūkstei, jo attiecīgajā 
apgabalā dzīvojuši senie latgaļi, vai arī no Viļakas līdz Krāslavai, uzsverot tagadējo 
latgaliešu valodas lietojuma areālu, un iebilst pret minētā priekšlikuma nepamatoto 
noraidīšanu. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsaka viedokli par 
fiziskās personas maksātnespējas procesu, kā arī aicina neatbalstīt Tieslietu ministrijas 
priekšlikumu par asociācijas funkciju nodošanu Maksātnespējas administrācijai. 
 
Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” atbalsta Jēkabpils pilsētas domes ieceri uzbūvēt 
multifunkcionālu sporta halli Jēkabpilī. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par veselības ministres A.Čakšas darbu, kā arī plānoto līdzekļu 
piesaistīšanu veselības nozarei un to izlietošanu. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par tieslietu ministru Dz.Rasnaču. 
 
Privātpersona pauž viedokli par nepieciešamību atcelt Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
biroja vadītāju J.Streļčenoku no amata saistībā ar vairākkārtēju, iespējams, prettiesisku 
darbinieku atlaišanu. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par valsts iestāžu darbu un iesniegumu apriti, kā arī iesniegumu 
pārsūtīšanu kompetentajām iestādēm. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par atbildes vēstulēm, kas saņemtas no Valsts policijas, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta, par šo iestāžu mājaslapām, 
kā arī par terminoloģiju, kādu savās runās lieto valsts amatpersonas. 

 



 

 4 

Par situāciju valstī 
 

93 

SIA “Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts” izsaka viedokli par onkoloģijas nozari 
Latvijā, rekomendē preparātu “bevacizumab”, kas var pagarināt sievietes mūžu, apturot 
vēža progresēšanu, kā arī aicina rast onkoloģisko pacientu medikamentozai ārstēšanai 
nepieciešamo finansējumu. 
 
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija izsaka viedokli par to, ka strauji 
pieaug slimības un invaliditātes pabalstu izdevumi, un norāda, ka lielu daļu no šā pieauguma 
būtu iespējams novērst ar labu primāro veselības aprūpi un savlaicīgi pieejamiem efektīviem 
medikamentiem. 
 
Onkoloģijas pacientu organizāciju alianse un Latvijas Pensionāru federācija informē, ka ir 
vienojušās par ciešāku sadarbību ar mērķi rast risinājumus, kas ļautu nodrošināt pensijas 
vecuma onkoloģiskajiem slimniekiem labāku veselības aprūpi. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka 2017.gadā un turpmākajos gados nepieciešams palielināt 
finansējumu onkoloģijas nozarei. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nekustamā īpašuma atsavināšanu ārzemniekiem un ar to 
saistītajām negatīvajām sekām, par bēgļu uzņemšanu Eiropā, kā arī par Lielbritānijas 
izstāšanos no Eiropas Savienības. 
 
Privātpersona pauž viedokli par to, ka mēneša pabalsts, ko ģimene saņem par vienu 
apgādībā esošu bērnu, nav samērīgs ar mēneša pabalstu, ko valsts maksā bēglim par 
uzturēšanos Latvijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka bērnam netiek piešķirts personas kods. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par pensionāru dzīves apstākļiem, par pensiju neatbilstību 
nepieciešamajiem izdevumiem, par minimālās algas paaugstināšanu. 
 

 

Citi viedokļi 15 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas karte” izsaka viedokli par nodokļu un 
elektroniskajām ierīcēm izvirzīto tehnisko prasību attiecināšanu uz to un ar tās izstrādāto 
sistēmu saistītajām kapitālsabiedrībām. 
 
Privātpersona pauž viedokli par Kalupes pagasta teritoriju, iedzīvotājiem, infrastruktūru un 
vēsturi. 
 
Privātpersonas stāsta par saviem dzīves apstākļiem, par konfliktiem ar kaimiņiem, vērtē 
politisko situāciju pasaulē, izsaka domas par konkrētu ceļu satiksmes negadījumu. 
 
Ieslodzītie izsaka vēlmi darboties politiskajā partijā, kā arī pauž viedokli par normatīvo aktu 
neatbilstību Eiropas Savienības Tabakas izstrādājumu direktīvai. 

 

  
III. Sūdzības 
 

25 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 13 
 

Gruzijas latviešu biedrība “Ave Sol” sūdzas par Sabiedrības integrācijas fonda pieņemto 
lēmumu attiecībā uz valsts budžeta finansēto programmu “Pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” un tās 
vērtēšanas metodiku. 
 
SIA “Mediju nams” žurnālisti informē par anonīmu vēstuli, kurā ietverta sūdzība par 
vairākām amatpersonām saistībā ar cigarešu kontrabandu no Latvijas uz citām Eiropas 
Savienības valstīm. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sūdzas par Izglītības un zinātnes 
ministrijas darbu saistībā ar vairākiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par 
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pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas sistēmu. 
 
Privātpersona sūdzas par Jēkabpils pilsētas domes lēmumu attiecībā uz Bebru mikrorajona 
pārbūvi, kā arī pauž viedokli par jauna projekta izstrādāšanas un normatīvo aktu grozīšanas 
nepieciešamību. 
 
Privātpersonas sūdzas par iesniegumu apriti iestādēs, par nekustamā īpašuma ievešanu 
valdījumā un par konfliktu ar pašvaldību. 
 
Ieslodzītais sūdzas par viņam liegto iespēju pāriet uz daļēji slēgta tipa cietumu - atvērta 
tipa cietumu un tāda likuma piemērošanu, kas stājies spēkā pēc viņa apcietināšanas. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 4 
 
Privātpersona sūdzas par tiesas lēmumu, kas, iespējams, pieņemts uz viltotu dokumentu 
pamata. 
 
Privātpersonas sūdzas par tiesu medicīnas ekspertīzes neveikšanu, kā arī par citiem ar 
izmeklēšanu saistītiem faktiem. 
 
Ieslodzītais sūdzas par, iespējams, tiesas procesā pieļautām kļūdām. 
 

 

Citas sūdzības 
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Privātpersona sūdzas par nevienlīdzīgu attieksmi pret vēža slimniekiem ar vienādu diagnozi. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka nav saņēmusi rēķinu no apsaimniekotāja, un par regulāru 
dzīvojamās telpas applūdināšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par medicīnas iestāžu nepietiekamu savstarpējo sadarbību un par 
atsevišķu medicīnas darbinieku nekompetenci, kā arī pauž viedokli par medicīnas nozari 
Latvijā. 
 
Privātpersona sūdzas par sava dēla dzīves apstākļiem ieslodzījuma vietā, par, iespējams, 
izkrāptu īpašumu mantojuma lietā, par konfliktu ar kaimiņu saistībā ar nekustamā īpašuma 
tiesībām.  

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 17 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 
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Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību birojs  
  

 


