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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

220 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  112 
 
Latvijas Slimnīcu biedrība izsaka viedokli saistībā ar veselības aprūpei piešķirto finansējumu 
likumprojektā “Par valsts budžetu 2017.gadam” norādot, ka tas ir nepietiekams un aicina 
budžetu pārskatīt un noteikt iedzīvotājiem garantēto veselības aprūpes pakalpojumu 
minimumu 2017.gadam. 
 
Latvijas Krona un kolīta biedrība aicina piešķirt finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem, 
lai nodrošinātu valsts atbalstu bioloģisko zāļu terapijai pacientiem ar psoriāzi un iekaisīgu 
zarnu slimībām ārstēšanai. 
 
Krūts pacienšu biedrība “Vita” aicina paredzēt finanšu līdzekļus 10 000 eiro apmērā 
likumprojektā “Par valsts budžetu 2017.gadam” onkoloģijai un medikamentu iekļaušanai 
kompensējamo zāļu sarakstā. 
 
Amgen Switzerland AG pauž atbalstu onkoloģisko pacientu biedrību aicinājumam nodrošināt 
papildu finansējumu onkoloģijai un norāda, ka būtu nepieciešams 2017.gada valsts budžetā 
paredzēt 10 miljonus eiro inovatīviem medikamentiem un bioloģisko medikamentu 
mērķterapijām, lai nodrošinātu Latvijas pacientiem ārstēšanu tādā pašā līmenī, kāds tas ir 
Lietuvā un Igaunijā. 
 
SIA “Roche Latvia” izsaka kritisku viedokli par situāciju jaunu, inovatīvu onkoloģisko 
medikamentu pieejamību Latvijas pacientiem un aicina 2017.gada valsts budžetā paredzēt 
finansējumu onkoloģijai 10 miljonu eiro apmērā. 
 
Biedrība “Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” izsaka viedokli par veselības aprūpes 
finansējumu un aicina palielināt finansējumu lielo rindu būtiskam samazinājumam uz 
pastāvīgi sāpošo lielo locītavu endoprotezēšanas operācijām, kā arī valsts 
kompensējamajām zālēm. 
 
Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” aicina, pieņemot 2017.gada valsts budžetu un nosakot 
nākamo gadu prognozes, iekļaut 2019.gada prognozēs ceļu būvēm nepieciešamo normatīvo 
finansējumu ne mazāku par kopējo 2018.gada finansējumu, ieskaitot Eiropas Savienības 
fondus. 
 
Latvijas Universitātes asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts budžetu 
2017.gadam” un likumprojektu “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 
2019.gadam” un norāda, ka nav pieļaujama studējošo budžeta vietu skaita samazināšana. 
 
Latvijas Universitātes arodorganizācija iebilst pret Izglītības ministrijas plānoto valsts 
finansēto studiju vietu samazinājumu. 
 
Latvijas Studentu apvienība iebilst pret likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” 
normu, kas paredz samazināt valsts finansētās studiju vietas par 3559 vietām līdz 
2019.gadam, un aicina rast iespēju valsts budžetā palielināt finansējumu augstākajai 
izglītībai, lai nevajadzētu samazināt valsts finansējamās studiju vietas. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka atbalstu Latvijas Studentu 
apvienībai, kura iebilst pret valsts budžetā plānotā finansējuma samazinājumu 2017.gadā 
vairākās pozīcijās, kas skar augstāko izglītību. 
 
Latvijas Augstskolu profesoru asociācija izsaka viedokli par situāciju augstākajā izglītībā, 
norādot, ka nepieciešams palielināt finansējumu pakāpeniski sasniedzot 2 procentus no 
iekšzemes kopprodukta, kā arī aicina palielināt studiju bāzes finansējumu, sniedzot iespēju 
paaugstināt akadēmiskā personāla atalgojumu. Asociācija pauž atbalstu arī Latvijas 
studentu apvienības aicinājumam nesamazināt budžeta vietu skaitu augstskolās. 
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SIA “Biznesa augstskola Turība” pauž atbalstu priekšlikumam par budžeta vietu skaita 
samazinājumu, norādot, ka tādējādi varētu sākt risināt jautājumus par vienas budžeta 
vietas finansējuma normatīvu, vienlaikus pilnveidojot kreditēšanas sistēmu. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pauž viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Izglītības likumā” un norāda, ka nepieciešams papildu finansējums pedagogu 
atalgojumam. 
 
Biedrība “Latvijas Mazpulki” aicina iekļaut nākamā gada Izglītības un zinātnes ministrijas 
pamatbudžetā Jaunatnes politikas valsts programmā atsevišķu sadaļu “Valstiskās 
audzināšanas programmas īstenošana biedrībā “Latvijas Mazpulki””. 
 
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris izsaka viedokli par orķestrī strādājošo atalgojumu, 
norādot, ka tas vēl aiz vien nav sasniedzis pirmskrīzes atalgojuma līmeni, kā arī to, ka citās 
Baltijas valstīs mūziķi saņem lielākas algas, tāpēc aicina atjaunot mūziķu prestižu un 
palielināt atalgojumu ik gadu vismaz par 10 procentiem. 
 
Latvijas profesionālo orķestru mūziķu arodbiedrību asociācija aicina nekavējoties risināt 
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķu situāciju, atrodot finanšu līdzekļus 2017.gada 
valsts budžetā, lai nodrošinātu atalgojumu vismaz pirmskrīzes apmērā, kā arī apzināt un 
novērts telpu problēmas. 
 
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs “Tuberkulozes un plaušu 
slimību centrs” aicina rast finansējumu 20 000 eiro apmērā Trokālās ķirurģijas nodaļas 
paplašināšanai un remontam stacionārā. 
 
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” aicina rast finansējumu 6000 eiro 
apmērā stacionāra “Gaiļezers” sākotnējai pamatiekārtas - tredmila iegādei, kas paredzēta 
pacientiem ar gaitas traucējumiem. 
 
SIA “Vidzemes slimnīca” aicina rast finansējumu 50 000 eiro apmērā bērnu slimību nodaļas 
un jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei. 
 
Latvijas Nieru slimnieku asociācija aicina rast finansējumu 3050 eiro apmērā 2017.gadā 
asociācijas darbības nodrošināšanai un bukletu izveidei. 
 
Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca aicina piešķirt finansējumu ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas nodaļas aktu zāles remontam. 
 
Latvijas Hokeja federācija aicina rast iespēju 2017.gada valsts budžetā piešķirt finansējumu 
90 000 eiro apmērā Latvijas Hokeja federācijas bērnu un jaunatnes hokeja attīstības 
programmai. 
 
Latvijas Bridža federācija aicina piešķirt finansējumu 9522 eiro apmērā Latvijas junioru un 
jauno sieviešu izlašu dalībai Eiropas jauniešu komandu čempionātā. 
 
Latvijas Motosporta federācija aicina rast finansējumu 2017.gada budžetā Latvijas 
motosporta bērnu un jauniešu izlasēm dalībai Pasaules un Eiropas čempionātos 60 000 eiro 
apmērā, atbalstīt Pasaules čempionāta Moto frīstailā Latvijas Grand Prix norisi Latvijā un 
Pasaules Čempionāta Grand Prix spīdveja sacensību organizēšanai Daugavpilī. 
 
Latvijas Florbola savienība aicina rast finansējumu 2016.gadā Pasaules čempionāta florbolā 
vīriešiem finālturnīra organizēšanas izdevumu segšanai 60 000 eiro apmērā. 
 
Latvijas Futbola federācija aicina piešķirt finansējumu 4 miljonu eiro apmērā sporta 
infrastruktūras attīstībai, lai turpinātu iesāktos un plānotos projektus Latvijas pašvaldībās. 
 
Biedrība “Eiropas reģionālā attīstības biedrība” lūdz piešķirt finansējumu no valsts budžeta 
2017.gadā 39 950 eiro apmērā priekšizpētes projektu realizācijai Ukrainā atkritumu 
saimniecības attīstības un ielu apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes 
modernizācijas jomās. 
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Vecāku pieredzes apmaiņas klubs “Laimīgie bērni un vecāki” aicina rast finansējumu 
pieaugušo izglītības programmas topošo māmiņu skolai “Brīnumu gaidot” atbalstam. 
 
Inčukalna Invalīdu biedrība aicina rast finansējumu 5000 eiro apmērā integrācijas un mācību 
centra “Mūsmājas” apkures ierīkošanai un apkures elementu nomaiņai, kā arī ratiņkērslu 
uzbrauktuves remontam un ieejas durvju nomaiņai. 
 
Latvijas Nedzirdīgo savienības Daugavpils reģionālā biedrība aicina rast finansējumu 16 635 
eiro apmērā no valsts budžeta nedzirdīgo cilvēku atbalstam Latgalē pieejamas fiziskās un 
informatīvās vides nodrošināšanai. 
 
Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība aicina rast finansējumu 3329,14 eiro apmērā biedrības 
darbības nodrošināšanai. 
 
Invalīdu sporta klubs “Daugavpils” aicina rast iespēju piešķirt finansējumu 100 eiro apmērā, 
lai biedrība varētu īstenot savu biedru attīstību sportā.  
 
Invalīdu klubs ar kustību traucējumiem aicina piešķirt finansējumu transporta izdevumiem, 
lai organizētu ekskursijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
 
Latvijas Neredzīgo biedrība aicina rast finansējumu 500 eiro apmērā nepieciešamā inventāra 
iegādei. 
 
Neredzīgo sporta klubs “Elpa” aicina 2017.gada valsts budžetā paredzēt līdzekļus 1110 eiro 
apmērā speciāla airēšanas trenažiera iegādei, lai veicinātu un attīstītu invalīdu sportu 
Daugavpilī. 
 
Latvijas Sarkanais Krusts aicina rast finansējumu 4000 eiro apmērā veselības veicināšanas 
kabineta darbībai 2017.gadā Daugavpilī. 
 
Latvijas Multiplās sklerozes asociācija aicina rast finansējumu 280 eiro apmērā asociācijas 
Daugavpils nodaļas darbības nodrošināšanai. 
 
Ilūkstes novada pensionāru biedrība aicina rast finansējumu 4700 eiro apmērā biedrības 
darba telpu remontam un labiekārtošanai, kā arī datora iegādei. 
 
Biedrība “Neredzīgo Biedrības ciemata iedzīvotāju padome” aicina rast finansējumu 7600 
eiro apmērā ciemata labiekārtošanai un iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanai. 
 
Draudze “Jaunatne ar Misiju – Rīga” iniciatīva “Wings for Wheels” aicina rast finansējumu 
10 000 eiro apmērā projektam par pielāgota transportu līdzekļa iegādi cilvēkiem ratiņkrēslos 
pārvadāšanai. 
 
Latvijas Miopātijas slimnieku asociācija “STARTORIUS” aicina rast finansējumu 10 000 eiro 
apmērā nometnes “Izaicinājums” organizēšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
 
Biedrība “Punktu brālība” aicina rast finansējumu 520 eiro apmērā cilvēku ar redzes 
traucējumiem dzīves kvalitātes un brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošanai. 
 
Biedrība “Līvu savienība” aicina rast finansējumu 15 000 eiro apmērā biedrības aktivitāšu 
īstenošanai. 
 
Biedrība “Dzīves prieks” aicina rast finansējumu 550 eiro apmērā, lai nodrošinātu ceļa 
izdevumus uz Rīgu biedrības biedriem. 
 
Nodibinājums “Kokneses fonds” izsaka viedokli par Likteņdārza nozīmi un aicina rast 
finansējumu valsts budžetā iesāktās ēkas būvniecības otrajam posmam. 
 
Latvijas Nacionālo partizānu apvienība aicina piešķirt finansējumu no valsts budžeta 
apvienības darbības nodrošināšanai. 
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Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas Skolas padome aicina finansiāli atbalstīt deju kolektīvu 
tautastērpu iegādei, lai varētu sagatavoties Latvijas simtgades svinībām. 
 
Rīgas un Latvijas arhibīskaps Jānis Vanags aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 
2017.gadam” paredzēt finansējumu 592 143 eiro apmērā Rīgas Doma ērģeļu prospekta 
restaurācijas pabeigšanai. 
 
Foļvarkas vecticībnieku draudze aicina rast finansējumu 9912,09 eiro apmērā lūgšanas nama 
restaurācijas darbiem. 
 
Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskā draudze aicina rast finansējumu baznīcas ēkas renovācijas 
darbiem. 
 
Latvijas Interneta asociācija izsaka kritisku viedokli par likumprojekta “Grozījumi likumā 
“Par nodokļiem un nodevām”” normu, kas paredz Valsts ieņēmuma dienestam tiesības 
ierobežot (bloķēt) piekļuvi tīmekļa vietnēm un kārtību, kādā elektronisko sakaru komersanti 
ierobežo un atjauno piekļuvi tīmekļa vietnēm pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome aicina izdarīt grozījumus likumā “Par 
iedzīvotāju ienākumu nodokli”, nosakot, ka fiziska persona, kura pārdod lauksaimniecības 
zemi Zemes fondam, tiek atbrīvota no likumā paredzētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 15 
procentu apmērā. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”” izteikto normu, kas paredz darbinieku ēdināšanas izdevumus 
neaplikt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli un aicina izslēgt normu par uzņēmuma darbinieku 
skaitu, kāds nepieciešams, lai saņemtu šo atvieglojumu. 
 
SIA “Sātiņi-S” izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas 
nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā” normu, kas nosaka 
ekspluatācijas nodokļa atvieglojumus visiem lauksaimniecības produktu ražotājiem un 
norāda, ka tādejādi tiek pārkāpts vienlīdzības princips, tāpēc aicina piemērot nodokļa 
atvieglojumus arī akvakultūras saimniecībām. 
 
Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” un norāda, ka 
minētie grozījumi, kas nosaka pienākumu maksāt obligātās iemaksas no minimālās mēneša 
darba algas, negatīvi ietekmēs vairākas nodarbināto kategorijas, kā arī uzkopšanas nozari 
kopumā. 
 
Biedrība “Cēsu uzņēmēju klubs” iebilst pret likumprojekta “Grozījumi “Par valsts sociālo 
apdrošināšanu”” normu, kas nosaka, ka valsts sociālās apdrošināšanas maksājums tiks 
piemērots no minimālās algas, gadījumos, kad uzņēmējs nodarbina darba ņēmēju nepilnu 
darba laiku. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā 
“Par valsts sociālo apdrošināšanu””, norādot, ka minimālais iemaksu objekts nav 
attiecināms uz personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kā arī personām līdz 24 gadu 
vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālajās izglītības 
iestādēs. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka kritisku viedokli par likumprojektos “Grozījumi 
Mikrouzņēmumu nodokļu likumā” un “Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums” iekļauto 
normu, kas paredz tiesības sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākumu 
nodokli par katru darba ņēmēju aizstāt ar fiksētu obligātās sociālās apdrošināšanas 
maksājumu un sniedz priekšlikumus, lai mazinātu darba nodokļa plaisu starp 
jaunuzņēmumiem un vispārējā režīmā strādājošiem nodokļu maksātājiem. 
 
Biedrība “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums” attiecībā uz to, kā tiek skaidroti jēdzieni 
jaunuzņēmums un kvalificēts riska kapitāla investors, kā arī likuma mērķi un citiem 
jautājumiem. 
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Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums”, aicinot samazināt prasības attiecībā uz 
pamatkapitāla lielumu un minimālo riska kapitāla investīciju slieksni. 
 
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” un aicina atbalstīt likumprojekta pieņemšanu 
otrajā lasījumā, īpaši attiecībā uz nodokļa likmes pieaugumu sadzīves atkritumu 
apglabāšanai poligonos līdz 2020.gadam, lai sekmētu atkritumu dalītās vākšanas un citu 
vides politikas mērķu sasniegšanu.  
 
Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” izsaka viedokli par likumprojekta 
“Grozījumi Dabas resursu nodokļu likumā” normu, kas paredz būtisku atkritumu 
deponēšanas nodokļa paaugstinājumam poligonos, norādot, ka neatbalsta tos, kā arī aicina 
samazināt nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu. 
 
SIA “220 Enerģija”, SIA “AJ Power”, SIA “Baltic Energy Service”, SIA “Enefit”, SIA Geton 
Energy”, SIA “Inter RAO Latvija” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Elektroenerģijas nodokļa likumā”, aicinot izvērtēt jauna nodokļa piemērošanu 
elektroenerģijas tirgū. 
 
SIA “ENEFIT” iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā” normu, 
kas paredz ar 2017.gada 1.janvāri piemērot nodokli pilnā apmērā atjaunojamai 
elektroenerģijai. 
 
Drošības nozares kompāniju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Apsardzes darbības likumā” un norāda, ka neatbalsta normu, kas regulē noteikumus par 
tiesībām veikt apsardzes darbību, kā arī sniedz priekšlikumus normai attiecībā uz prakses 
iespējām, lai iegūtu apsardzes darbinieka kvalifikāciju. 
 
Latvijas Drošības biznesa asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Apsardzes 
darbības likumā”, norādot, ka likumprojektam pēc iespējas vajadzētu ierobežot apsardzes 
komersantus, kuru darbība ir orientēta uz sistemātisku valsts noteikto nodokļu 
nemaksāšanu. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Pensija bez nodokļiem” un aicina veikt 
grozījumus likumos nosakot, ka par valsts pirmā līmeņa pensijām (vecuma pensijām, 
apgādnieka zaudējuma pensijām, izdienas pensijām) nav jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis (11 230 paraksti). 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Atcelt pastāvošo ceļa nodokļa iekasēšanas 
modeli, ieviest pēc Igaunijas parauga” (22 850 paraksti). 
 
Juridiskie jautājumi  8 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Kriminālprocesā un 
administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums” attiecībā uz 
likuma mērķi, likuma darbību, kaitējuma atlīdzināšanas finansējuma avotiem un citiem 
jautājumiem. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par likumprojektiem “Grozījumi 
Krimināllikumā” un “Grozījumi Civilprocesa likumā” saistībā ar trešo personu aizsardzību un 
aicina minētajiem likumprojektiem noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz 
2016.gada 1.novembrim. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Latvijas 
Administratīvo pārākumu kodeksā” attiecībā uz administratīvās atbildības noteikšanu par 
augu smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu pārdošanu nepilngadīgajiem. 
 
Latvijas tiesu sistēmas un tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku arodbiedrība izsaka 
viedokli saistībā par likumprojekta “Grozījumiem likumā “Par tiesu varu”” normu, kas 
nosaka tiesneša palīga nepieciešamību un sniedz savus priekšlikumus norādot, ka 
nepieciešama vienotu prasību izvirzīšana tiesneša palīga amata pretendentiem. 
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts 
kontroles likumā”, norādot, ka asociācijas vērtējumā nav atbalstāma Valsts kontroles 
kompetences paplašināšana. 
 
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

5 

Latvijas izglītības vadītāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Izglītības 
likumā” un norāda, ka nepiekrīt anotācijā izteiktajam formulējumam “pareizās attieksmes” 
un piedāvā tā vietā “nepilda/pārkāpj savu pedagoga pienākumu”, kā arī min, ka norma, kas 
paredz nekavējoties izbeigt darba tiesiskās attiecības ar pedagogu, kurš nepilda savu 
pienākumu, nav ne atbilstoša, ne samērīga. 
 
Siguldas Valsts ģimnāzija pauž viedokli par likumprojekta “Grozījumi Vispārējās izglītības 
likumā” normu, kas paredz izglītības iestādēm, kurām piešķirts valsts ģimnāzijas statuss, 
tīkls nenodrošina vispārējās izglītības ieguves iespējas daļā no Latvijas teritorijām un aicina 
veikt kvalitatīvu attiecīgo struktūru reformu sākotnējās ietekmes novērtējumu. 
 
Daugavas Vanagu Centrālā valde aicina atbalstīt likumdošanas grozījumus, kuri vērsti uz 
kvalitatīvu izglītības darba nodrošināšanu un jauniešu audzināšanu atbilstoši Latvijas 
Republikas Satversmei. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par plānotajiem grozījumiem Izglītības likumā un aicina 
saglabāt koeficientu profesionāli orientētā virziena pamatizglītības programmai “Māksla”. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

1 

Biedrība “Latvijas Komercbanku asociācija” izsaka viedokli par likumprojekta “Noziedzīgie 
iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums” normu, kas paredz iespējas atzīt arestēto 
nekustamo īpašumu, kas apgrūtināts ar hipotēku, par noziedzīgi iegūtu mantu un konfiscēt 
to par labu valstij un aicina izdarīt grozījumus, ka galīgais lēmums, ka manta tiek atzīta par 
noziedzīgi iegūtu, ir jāpieņem tiesai. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

4 

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ūnijas 24” izsaka viedokli par likumprojektu “Piespiedu dalītā 
īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” norādot, 
ka likumprojekta virzība šādā redakcijā nav pieļaujama un aicina novērst kļūdas un 
trūkumus tā tālākai virzībai. 
 
Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Dzirciema 71” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Piespiedu 
dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” 
attiecībā uz normu, kas nosaka, kādā dzīvokļu īpašnieki izpērkamo zemi izpērk par 
izpirkuma cenu. 
 
Kredītņēmēju Nacionālā Atbalsta biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Piespiedu 
dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, 
norādot, ka izstrādāto likumprojektu neatbalsta. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā” 
attiecībā uz normu, kas regulē dzīvokļu īpašnieku koplietojamās daļas, norādot, ka tā esot 
daļēja īpašuma atņemšana bez atlīdzības. 
 
Biedrība “Eizenšteina 51” aicina atcelt 21 procenta pievienotās vērtības nodokļa likmes 
piemērošanu dzīvojamās mājas pakalpojumiem. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

22 

Latvijas taksometru pārvadātāju darba devēju biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Autopārvadājumu likumā” attiecībā uz normu, kas regulē kopbraukšanu. 
 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā” par tiesiskā regulējuma sakārtošanu jauna pārvadājuma veida – 
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kopbraukšanas ieviešanai pasažieru pārvadāšanā. 
 
Biedrība “Taksometru pārvadājumu nozares darba devēju organizācija” izsaka viedokli 
saistībā ar likumprojektu “Grozījumi Autopārvadājumu likumā”, aicinot noteikt, ka 
kopbraukšana ir pārvadājumu pakalpojums bez atlīdzības. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Alkoholisko 
dzērienu aprites likumā” attiecībā uz normu, kas regulē mazumtirdzniecības uzņēmumu 
atbildību alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumu pārkāpuma gadījumos. 
 
Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi 
Alkoholisko dzērienu aprites likumā” normām, kas nosaka alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību un aicina minētās normas neattiecināt uz mazumtirdzniecību, kuru veic 
komersants, kas ir mazais alkoholisko dzērienu darītājs izbraukuma tirdzniecībā vai uz vietas 
ražotnē. 
 
Latvijas alkohola nozares apvienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Alkoholisko dzērienu aprites likumā” attiecībā uz alkoholisko dzērienu aprites 
ierobežojumiem un aicina tos neattiecināt uz vīnu un uz pārējiem alkoholiskajiem 
dzērieniem. 
 
Latvijas Alus darītāju asociācija izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Alkoholisko 
dzērienu aprites likumā” normu, kas paredz ierobežojumus atsevišķu alkoholisko dzērienu 
tirdzniecību polietilēnteraftalāta iepakojumā un aicina attiecināt ierobežojumu tikai uz 
dzērieniem, kuros spirta daudzums pārsniedz 5,8 tilpumprocentus. 
 
Latvijas Arhitektu savienība aicina izdarīt grozījumus Būvniecības likumā attiecībā uz 
atbildību, kādu uzņemas attiecīgā jomā atbilstoši sertificēti būvspeciālisti. 
 
Biedrība “Zemnieku saeima” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos”, aicinot neatbalstīt Zemkopības ministrijas iesniegto 
priekšlikumu par darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemju subjektiem. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā” un norāda, ka joprojām nav skaidrība par likumprojektā 
ierosināto grozījumu ietekmi uz organizācijas biedru uzņēmējdarbības izmaksām. 
 
Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Autoceļu lietošanas nodevas likumā” izteikto normu, kas nosaka, ka transportlīdzekļiem ar 
pilnu masu 3500 kg nodevas gada maksa ir 250 eiro, un aicina neatbalstīt autoceļu lietošanas 
nodevas piemērošanu vieglajam komerctransportlīdzekļiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Publisko iepirkumu 
likums”, kas paredz noteiktas procedūras precēm, pakalpojumiem un būvdarbiem, ja 
publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir 135 000 eiro vai lielāka un 
publisko līgumu līgumcena ir 5 225 000 eiro vai lielāka. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Publisko 
iepirkumu likums” attiecībā uz līgumcenu slieksni, informācijas sniegšanu par plānotajiem 
iepirkumiem un citus priekšlikumus. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 62 
 
Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi Ārstniecības likumā” attiecībā uz noteikta pagarinātā normālā 
darba laika noteikšanu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes personām, kuras nav 
ārstniecības personas. 
 
Valsts pirmskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” aicina steidzami virzīt likumprojektu 
“Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju 
likums”. 
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Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā sniedz priekšlikumus biozāļu regulējumam 
Latvijā, norādot, ka nepieciešama biozāļu drošuma uzraudzīšana atbilstoši Eiropas 
Savienības likumdošanai. 
 
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS pauž viedokli saistībā ar likumprojektu “Sociālās 
uzņēmējdarbības likums”, norādot, ka likumprojekts būtiski veicinās sociālo uzņēmumu 
izveidi un darbības paplašināšanos. 
 
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Sociālās 
uzņēmējdarbības likums” un norāda, ka atbalsta likumprojekta tālāko virzību Saeimā. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par darba 
laika regulējumu, konceptuāli atbalstot ideju par pakāpenisku pagarinātā normālā darba 
laika samazināšanu, vienlaikus paredzot darba algas palielināšanu un paaugstinātas likmes 
ieviešanu par darbu pagarinātā normālā darba laika ietvaros. 
 
Latvijas Politiski represēto apvienība izsaka viedokli par izmaiņām politiski represēto 
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā un aicina izskatīt iespēju politiski represētām 
personām saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Sociālās integrācijas valsts aģentūrā 
Jaundubultos reizi divos gados pašreizējo trīs gadu vietā. 
 
Citi jautājumi 

 
6 

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība aicina pieņemt daudzbērnu ģimeņu maksātnespējas 
procesa īpašu kārtību vai izsludināt amnestiju visiem daudzbērnu ģimeņu locekļiem. 

 

  
II. Viedokļi  
 

225 

Par Saeimas darbu  2 
 
Latvijas Sarkanais Krusts izsaka viedokli par patvēruma meklētāju integrācijas jautājumu 
aktualizāciju, norādot, ka patvēruma meklētāju plūsma ir 21.gadsimta pasaules mēroga 
problēma un aicina iekļaut tuvāko frakciju sēžu darba kārtībās jautājumus par patvēruma 
meklētāju uzņemšanas programmas realizācijas aspektiem, lai kliedētu sabiedrības 
neizpratni un iespējamos pārpratumus. 
 
Nodibinājums “Fonds - Šī pasaule kā durvis vaļā. Un es stāvu caurvējā...” izsaka viedokli par 
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darbu un vēlas saņemt atbildi uz 
iesniegumu. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

30 

Latvijas vecticībnieku Pomoras baznīcas Centrālā padome izsaka kritisku viedokli par Eiropas 
Padomes Konvencijas “Par vardarbību pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un 
apkarošanu” pieņemšanu, un norāda, ka neskatoties uz sabiedrisko organizāciju un 
tradicionālo Latvijas konfesiju pārstāvju aicinājumiem neparakstīt dokumentu par 
pievienošanos, Ministru Kabinets pieņēma lēmumu un Latvija pievienojās konvencijai. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par Nacionālā veselības dienesta piedāvāto līgumu 
“Par sadarbību vienotā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izmantošanā” 
un Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumiem Nr.134 “Noteikumi par vienoto 
veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” un norāda, ka piedāvātais līgums ir 
nekorekts un nav parakstāms no ārstu puses. 
 
Latvijas Skursteņslaucītāju amata biedrība izsaka viedokli par 2016.gada 19.aprīļa Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” un aicina izdarīt tajos grozījumus, 
lai uzlabotu ugunsdrošības prasību ievērošanu un kontroli. 
 
Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” izsaka viedokli par diasporas politikas pārvaldību, 
pauž atbalstu Kultūras ministrijas centieniem pilnveidot integrācijas politikas pārvaldību, 
norādot, ka diasporas pārvaldības nākotnes modelim jābūt lemtspējīgam, pārredzamam un 
ilgtspējīgam. 
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Biedrība “Bērziņu dārzkopji” izsaka kritisku viedokli par Ekonomikas ministrijas ieceri 
elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) diferencēšanai, piešķirot OIK atlaidi 
vienam lielam subjektam uz citu dažādu nesalīdzināmu subjektu rēķina. 
 
SIA “KOMPĀNIJA AVOTIŅA” pauž viedokli saistībā ar kvarca smilšu atradnes smilšu 
rūpniecības bagātināšanas un ražotnes būvniecības nozīmīgumu Latvijas tautsaimniecībā un 
aicina derīgo izrakteņu un citu cieši saistītu ražošanas pārvaldīšanu nodot Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka pateicību Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai un AS “Sadales tīkls”, norādot, ka diskusijā tika panākta vienošanās 
par iespēju pārskatīt diferencētā tarifa metodiku. 
 
Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome sniedz priekšlikumus ēnu ekonomikas 
samazināšanai lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā, aicinot Centrālo statistikas 
pārvaldi veikt regulāru starpvalstu lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus datu 
salīdzināšanu un analīzi, lai minētos datus nodotu Valsts ieņēmumu dienestam, 
Lauksaimniecības datu centram un Lauku atbalstu dienestam. 
 
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli 
par e-veselības sistēmu, norādot, ka nepieciešams līdz galam izstrādāt “e-Darba nespējas 
labu” un “e-Recepti”, ņemot vērā praktizējošu ārstu viedokli. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Labklājības ministrijas saņemto atbildi par 2011.gada 
17.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā 
zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” skaidrojumu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Valsts zemes dienestu saistībā ar domājamo daļu 
pārrēķinu, Rīgas domes rīcību saistībā ar īpašuma nodokļa paaugstināšanu, Iekšlietu 
ministrijas, Valsts policijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegtajām 
atbildēm.  
 
Par situāciju valstī 

 
120 

Latvijas Veselības un Sociālās aprūpes arodbiedrība izsaka kritisku viedokli par zemo 
veselības aprūpes finansējumu Latvijā un iesniedz teju 8000 iedzīvotāju parakstu. 
 
Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” izsaka viedokli par veselības aprūpes sistēmu Latvijā 
un diasporas pieeju Latvijas valsts finansētajiem medicīnas pakalpojumiem. 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija izsaka viedokli par apdraudējumu nacionālajai 
informatīvajai telpai, norādot, ka nepieciešams veidot oriģinālsaturu Latvijas mediju telpā 
un iespējami ātrāk uzsākt sabiedrisko mediju uzraudzības reforumu un pakāpenisku iziešanu 
no reklāmas tirgus, dodot iespēju elektroniskajiem komercmedijiem iegūt finansējumu 
oriģinālsatura veidošanā. 
 
Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” izsaka viedokli par valsts autoceļu stāvokli un aicina 
deputātus uzņemties aizbildniecību par jaunu ceļa posmu.  
 
Biedrība “Resursu centrs “Marta”” izsaka viedokli par cilvēktirdzniecību un pastāvošajiem 
instrumentiem cīņai pret to. 
 
Nodibinājums “Centrs Dardedze” izsaka viedokli par darbu ar seksuālā vardarbībā 
cietušajiem bērniem, norādot, ka ikdienas praksē saskaras ar būtiskiem trūkumiem 
dzimumorgānu izmeklēšanā. 
 
Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība pauž viedokli saistībā ar cistiskās fibrozes pacientu 
aprūpi Latvijā un aicina steidzami Latvijā ieviest visaptverošu jaundzimušo skrīningu, kas 
nodrošinātu agrīnu pacientu ārstēšanas uzsākšanu un slimības atklāšanu. 
 
Biedrība “Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” izsaka viedokli par veselības aprūpes sistēmu, 
uzsverot, ka strauji palielinājušās rindas uz valsts apmaksātajām operācijām, kā arī izsaka 
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viedokli par elektrības sadārdzinājumu un aicina to nepalielināt ģimenēm, kurām ir bērns ar 
invaliditāti, kā arī cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti. 
 
Baltijas HIV asociācija izsaka viedokli par HIV/AIDS apturēšanas iespējām Latvijā un informē 
par Latvijas apstākļiem piemērotāko diagnostikas algoritmu un metodēm. 
 
Politiski represēto klubs “Rēta” izsaka viedokli par situāciju valstī, norādot, ka nepieciešams 
palielināt finansējumu aizsardzības sfērai, kā arī aicina izbeigt darba attiecības ar skolu 
direktoriem, kuri ieguvuši izglītību padomju laikā. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Latvijas ekonomiku un nodokļu politiku, aicinot apturēt 
faktisko nodokļu celšanu, ēnu ekonomiku valstī, uzņēmumiem, kuri maksā mazas algas. 
 
Citi viedokļi 

75 

 
Latvijas Slimnīcu biedrība izsaka viedokli par Pasaules Bankas pētījumu saistībā ar veselības 
aprūpes sistēmas stratēģijas prioritāro slimību jomu Latvijā, norādot, ka tas ir aplams un 
tajā iekļauti nepilnīgi dati. 
 
Liepājas Diakonija centrs izsaka kritisku viedokli par izmaņām saistībā ar bezmaksas biļetēm 
cilvēkiem ar invaliditāti, norādot, ka tagad bezmaksas biļetes var saņemt tikai pie 
sabiedriskā transporta vadītāja, kas ļoti apgrūtina pārvietošanos cilvēkiem ar invaliditāti. 
 
AS “Reverta” pauž viedokli saistībā ar SIA “Delfīns partneri” iespējamu maksātnespējas 
procesa ļaunprātīgu izmantošanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas Universitātes ēkām un aicina tās nodot bērnu un 
skolēnu interešu izglītībai. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par dzīves apstākļiem, pensijas apmēru, elektromobiļu 
ražošanu ar vēja ģeneratoru, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, nekustamā īpašuma 
novērtējumu, mantojuma lietām un dzimtas zemes īpašumu atgūšanu. 

 

  
III. Sūdzības 
 

33 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

6 

Biedrība “Inčukalna dabas parks” sūdzas par Inčukalna novada būvvaldi un Inčukalna novada 
domi saistībā ar to, ka netiek ņemti vērā iebildumi par mototrases izbūvi Baižkalnos. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes 
priekšnieces sniegtajām atbildēm. 
 
Privātpersona sūdzas par Rēzeknes domes rīcību saistībā ar to, ka dome ir noteikusi, ka 
atkritumu apsaimniekošanu līgumu var slēgt tikai ar konkrētu uzņēmumu, kas iedzīvotājiem 
nav izdevīgs. 
 
Privātpersona sūdzas par situāciju valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiālē 
“Ziedkalne” saistībā ar pārkāpumiem, par kuriem ierosināti kriminālprocesi. 
 
Ieslodzītais sūdzas par apstākļiem Daugavgrīvas cietumā, kā rezultātā tam pasliktinājusies 
veselība. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

6 

Privātpersona sūdzas par Satversmes tiesas priekšsēdētāja lēmumu atstāt sūdzību bez 
izskatīšanas. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu, norādot, ka tiesa nepieņem 
lēmumu saistībā ar liecinieku nepatiesu liecību sniegšanu. 
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Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar juridisku un 
privātpersonu savstarpējo attiecību risināšanu.  
 
Citas sūdzības 

 
21 

Privātpersona sūdzas par AS “Latvenergo” dalīto ikmēneša maksājuma summu, norādot, ka 
privātpersonai ir jāmaksā par elektrības patēriņu laika posmā, kad neatrodas dzīvojamā 
vietā. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Lattelecom” attieksmi pret saviem ilggadējiem patērētājiem, 
norādot, ka jau otro reizi 2016.gadā ir palielināta pakalpojuma maksa. 
 
Privātpersona sūdzas par AS “Citadele banka” darbu saistībā ar to, ka netiek izmaksāti kontā 
esoši līdzekļi. 
 
Privātpersona sūdzas par koku izciršanu Gaujas Nacionālajā parka teritorijā, norādot uz 
nelikumībām un radušos postažu, ko veido neizvesti zari un koki. 
 
Privātpersona sūdzas par sava privātīpašuma zemes nodokļa apmēru, norādot, ka tas ir 
nesamērīgi augsts. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra 
“Latvijas Onkoloģijas centrs” darbinieku, iespējams, nolaidīgu rīcību pret pacientu. 
 
Privātpersonas sūdzas par kredītiestādēm, personas datu nodošanu bez personas piekrišanas, 
pasažieru pārvadājumiem, dzīves apstākļiem un zemajām pensijām. 
 
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 17 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 
 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību birojs  

 


