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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 431 
    individuālie           412 
    no vairākām privātpersonām              14 
    anonīmie 5 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 147 
Viedokļi 76 
Sūdzības 26 
Informācijas pieprasījumi 28 
Dažādi iesniegumi 154 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 52 
Pa pastu 261 
Pa e-pastu info@saeima.lv 113 
No portāla www.latvija.lv 5 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 40 
Saeimas Prezidijs 4 
Deputāti 969 
Frakcijas 81 
Komisijas 93 
Struktūrvienības 21 
  
Valoda  
Latviešu valoda 423 
Svešvalodas 8 
  
Sagatavotas atbildes 109 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  2 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

147 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  70 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera iebilst pret priekšlikumu likumprojektam 
“Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā”, kas paredz palielināt 
maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu iemaksas Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas darbības finansēšanai. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” attiecībā uz normu, kas paredz mikrouzņēmumam tiesības 
izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli.  
 
SIA “Elterra” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” 
un norāda, ka mikrouzņēmumi nebūs spējīgi izpildīt jaunos likuma nosacījumus attiecībā uz 
sociālajām iemaksām. 
 
Latvijas Transportlīdzekļu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā 
“Par grāmatvedību”” attiecībā uz normu, kas paredz profesionālās darbības civiltiesisko 
apdrošināšanu grāmatvedim, kurš sniedz ārpakalpojumus. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
likumā “Par zvērinātiem revidentiem”” attiecībā uz normām par personām, kuras nevar būt 
zvērināti revidenti, un par zvērināta revidenta neatkarību un objektivitāti. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Jaunuzņēmumu  
darbības atbalsta likums” par kārtību, kādā veicami jaunuzņēmumu darbinieku sociālās 
apdrošināšanas maksājumi. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”” attiecībā uz normu, kas noteic, ka ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli netiek aplikti darbinieku ēdināšanas izdevumi līdz 480 eiro gadā, un aicina noteikt, 
ka pašvaldībām tiks kompensēts negūto ieņēmumu samazinājums. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka 
viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” un norāda, ka daļēji 
atbalsta priekšlikumu mainīt akcīzes nodokļa struktūru cigaretēm, bet neatbalsta 
priekšlikumu nesamērīgi palielināt akcīzes nodokli cigarellām, cigaretēm un tabakai. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
akcīzes nodokli”” saistībā ar akcīzes nodokļa piemērošanu tabakas izstrādājumiem un aicina 
noraidīt priekšlikumu par straujāku akcīzes nodokļa palielināšanu cigāriem un cigarellām, jo 
pašlaik likuma pārejas noteikumi jau paredz pakāpenisku ikgadēju nodokļa pieaugumu līdz 
2018.gadam. 
 
Eiropas Latviešu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Transportlīdzekļa 
ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā” un norāda, ka 
likumprojekts tieši skar Latvijas diasporas tiesības un intereses, radot negatīvas sekas 
Eiropas valstīs dzīvojošajiem Latvijas valsts piederīgajiem, kuri saiknes uzturēšanai ar 
Latviju tajā ieceļo ar saviem ārpus Latvijas reģistrētajiem transportlīdzekļiem. 
 
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” un norāda, ka, šādam likumam stājoties spēkā, 
netiks sasniegts tā mērķis – iedzīvotāju motivēšana iesaistīties atkritumu dalītās vākšanas 
sistēmā, bet tikai palielināsies nodokļu slogs. 
 
Mazās hidroenerģētikas asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Dabas 
resursu nodokļa likumā” un iebilst pret normu, kas nosaka dabas resursu nodokļa 
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piemērošanu ūdens resursu izmantošanai sakarā ar attiecīgo darbību rezultātā radīto dabas 
piesārņojumu. 
 
Biedrība “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” izsaka viedokli par 
likumprojektam “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātās apdrošināšanas likumā” iesniegtajiem priekšlikumiem, kas paredz regulēt 
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja kompetenci, tiesības un pienākumus un attiecas arī 
uz mantai nodarītajiem zaudējumiem.  
 
Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija pauž atbalstu likumprojekta “Grozījumi 
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 
likumā” normai, kas paredz, ka Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs nedrīkst 
pildīt apdrošinātāja vai apdrošināšanas starpnieka funkcijas apdrošināšanas piedāvājuma 
sagatavošanas vai salīdzināšanas procesā. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija pauž viedokli saistībā ar likumprojektu “Kontu reģistra 
likums” un atbalsta mērķi izveidot kontu reģistru, lai nodrošinātu mehānismu efektīvākai 
valsts pārvaldes funkciju izpildei un atvieglotu uzdevumu iegūt informāciju par kontu un tā 
turētāju. 
 
Drošības nozares kompāniju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Apsardzes darbības likumā” attiecībā uz normu, kas nosaka apsardzes praktikanta statusu, 
un aicina šo normu papildināt, paredzot, ka praktikants ir persona, kura akreditētā izglītības 
iestādē apgūst apsardzes sertifikāta saņemšanai nepieciešamo apmācību un ir pieņemta 
darbā attiecīgi uz laiku, kas nepārsniedz četrus mēnešus, vai mācību praksē saskaņā ar 
līgumu, kas noslēgts ar mācību iestādi. 
 
Latvijas Drošības biznesa asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījums Apsardzes 
darbības likumā” un norāda, ka likumam vajadzētu ierobežot to apsardzes komersantu 
darbību, kuri ir orientēti uz sistemātisku valsts noteikto nodokļu nemaksāšanu un ekonomiju 
uz darbinieku profesionālās sagatavotības rēķina. 
 
Latvijas Radio arodbiedrība un VSIA “Latvijas Radio” pauž sašutumu par to, ka likumprojekts 
“Par valsts budžetu 2017.gadam” paredz samazināt finansējumu Latvijas Radio 5 apraides 
nodrošināšanai, un aicina izvērtēt priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu sabiedriskajiem 
medijiem likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” 
ietvaros. 
 
Latvijā pazīstami mūziķi pauž kritisku viedokli par valsts finansējuma samazināšanu Latvijas 
Radio 5 darbības nodrošināšanai un norāda, ka minētā radiostacija popularizē latviešu 
mūziķus ārvalstu tirgos un stiprina jauniešu nacionālo, latvisko apziņu. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par valsts finansējuma samazināšanu Latvijas Radio 5 
darbības nodrošināšanai (85 privātpersonu e-pasta vēstules). 
 
Latvijas Komerciālo radiostaciju asociācija pauž viedokli par aktuālās latviešu populārās 
mūzikas attīstību un aicina pārdalīt 130 000 eiro lielos valsts budžeta līdzekļus ar mērķi 
izveidot multimediālu latviešu aktuālās mūzikas platformu, tādējādi veicinot efektīvāku un 
mērķtiecīgāku finansējuma izlietojumu. 
 
Biedrība “Latgolys Saeima” un SIA “Vidzemes televīzija” aicina 2017.gadā paredzēt valsts 
budžeta finansējumu 150 000 eiro apmērā komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas 
līdzekļiem, kuri veido programmas latgaliešu un mazākumtautību auditorijai Latgalē. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība pauž viedokli par likumprojektu “Par valsts budžetu 
2017.gadam” un aicina izdarīt grozījumus pavadošo likumprojektu paketē iekļautajos 
likumprojektos “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, “Kontu reģistra likums”, 
“Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” un “Grozījumi 
Kredītiestāžu likumā”, norādot, ka minētie likumprojekti ne tikai paredz atšķirīgu attieksmi 
pret pašvaldību nodokļu administrācijām un Valsts ieņēmumu dienestu, bet atbilstoši tiem 
pašvaldībām tiks atņemtas līdzšinējās tiesības nekustamā īpašuma nodokļa nemaksāšanas 
gadījumā, nosūtot inkasācijas uzdevumu, vērst piedziņu uz naudas līdzekļiem, kas atrodas 
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kredītiestāžu kontos.  
 
Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde un vairākas privātpersonas izsaka viedokli 
par plānoto budžeta vietu pārdali starp Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa  universitāti 
sociālo zinātņu programmās un aicina ievērot vienlīdzības principu, ņemot vērā augstskolu 
sasniegumus. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība pauž viedokli par veselības 
aprūpes finansējumu un aicina tai novirzīt vismaz 12 procentus no valdības izdevumiem. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta darbinieku Rīgas reģiona arodorganizācija aicina rast finansējumu 
atalgojuma palielināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem no 
2017.gada 1.janvāra par 10 procentiem. 
 
Latvijas Reto slimību alianse aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 2017.gadam” 
paredzēt līdzekļus 350 000 eiro apmērā privātpersonas ārstēšanai programmas “Reto slimību 
medikamentozā ārstēšana bērniem” ietvaros. 
 
Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds aicina rast finansējumu 12 300 eiro 
apmērā Rīgas Brāļu kapu ansambļa centrālo vārtu kreisās puses restaurācijai. 
 
Latvijas Šaušanas federācija aicina rast iespēju paredzēt valsts budžetā finansējumu 30 000 
eiro apmērā moderna mikroautobusa iegādei. 
 
Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Dzimuši, lai dzīvotu” aicina rast finansējumu 1600 eiro 
apmērā tās darbības atbalstam un iesākto projektu īstenošanai. 
 
Pensionāru biedrība “DauER” aicina rast finansējumu 1000 eiro apmērā tās darbības 
nodrošināšanai. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par likumprojektu “Par valsts budžetu 2017.gadam” saistībā ar 
finanšu sadali dažādām sfērām. 
 
Juridiskie jautājumi  
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Ārvalstu investoru padome Latvijā izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Maksātnespējas likumā” un iebilst pret to, ka no likumprojekta tiek izslēgta norma par 
valsts amatpersonas statusa noteikšanu maksātnespējas administratoriem. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi Maksātnespējas likumā”, norādot, ka vārda “uzraugs” vietā labāk 
lietot vārdus “uzraugošā persona”, un šo ieteikumu pamatojot ar to, ka starp kreditoru 
vairākumu un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu tiek slēgts civiltiesiskais 
darījums. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Maksātnespējas likumā” saistībā ar to, ka tiek ieviests jauns subjekts – tiesiskās aizsardzības 
procesa uzraugošā persona, kam jānodrošina civiltiesiskā atbildība, un norāda, ka šī persona 
būtu jānosaka brīvprātīgi. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektiem “Grozījumi 
Zemesgrāmatu likumā” un “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”, aicinot 
noteikt, ka tādā gadījumā, ja zemes robežu plāns ar zemes vienības daļu apbūves tiesību 
vajadzībām nav reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, tas ir 
pieejams apbūves tiesību nodalījumā.  
 
Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā” un aicina izslēgt normu par to, ka dzimtsarakstu 
nodaļā var būt tikai divi nodaļas vadītāja vietnieki. 
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Privātpersona izsaka viedokli par Pilsonības likumu saistībā ar Latvijas pilsonībā uzņemta 
ārvalstnieka dubultpilsonību. 
 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par likumprojektu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”, kas paredz bankām 
tiesības pieprasīt klientu izpētei nepieciešamo informāciju. 
 

1 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  3 
 

Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Bērnu 
tiesību aizsardzības likumā” saistībā ar priekšlikumu, ka bērns līdz trīs gadu vecumam bērnu 
aprūpes iestādē nav ievietojams, un sniedz priekšlikumus diskusijai par ģimenes aprūpes 
modeli. 
 
Kredītņēmēju nacionālā atbalsta biedrība sniedz priekšlikumu likumprojektam 
“Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums”, aicinot aizliegt uzturlīdzekļu nemaksātājiem 
apmeklēt spēļu zāles, kazino, iegādāties cigaretes un alkoholiskos dzērienus. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
svētku, atceres un atzīmējamām dienām””, aicinot noteikt marta trešo otrdienu par 
Vispasaules sociālā darba dienu. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pauž viedokli par likumprojekta 
“Grozījumi Izglītības likumā” normu, kas paredz kārtību, kādā pedagogi var pretendēt uz 
sociālā atbalsta programmu skolu tīkla optimizācijas rezultātā. 
 
Biedrība “Latvijas Pedagogu dome” aicina papildināt likumprojekta “Grozījumi Izglītības 
likumā” normu par atšķirīgas attieksmes aizliegumu, kura norāda uz pedagogu pienākumu 
ievērot vienlīdzīgas attieksmes principu, ar tādām vērtībām kā dzīvība, cilvēka cieņa, 
brīvība, ģimene, laulība un latviešu valoda. 
 
Biedrība “Latvijas Speciālā Olimpiāde” aicina izdarīt grozījumus “Sporta likumā”, nosakot, 
ka Latvijas un starptautiski atzītos Speciālās Olimpiādes sporta veidus cilvēkiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem organizē un koordinē, dalību Starptautiskajā Speciālajā Olimpiādē 
tās atzītajos sporta veidos īsteno un intereses pārstāv sporta federācija – biedrība “Latvijas 
Speciālā Olimpiāde”. 

 

  
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””, ar kuru tiek precizēta funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma 
tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, norādot, ka tā 
mērķis netiks sasniegts, ja pašvaldības nesaņems papildu finansējumu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Dzīvesvietas 
deklarēšanas likumā” normu, kas paredz personām iespēju deklarēt dzīvesvietu adresēs, 
kurās tās faktiski nedzīvo, un aicina to nevirzīt pieņemšanai otrajā lasījumā. 
 
Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība NĪSA un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība 
NĪLA sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā”, aicinot 
terminu “maksājumi avansa veidā” aizstāt ar terminu “veikt naudas maksājumus 
ieguldījumu veidošanai dzīvojamās mājas konstruktīvo elementu remontiem un atjaunošanai 
nākotnē”.  
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Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā”, norāda, ka kopumā atbalsta šo likumprojektu, un 
aicina paredzēt, ka publiska persona, nododot nekustamo īpašumu citai publiskai personai, 
var noteikt, kādām funkcijām vai deleģēta uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek 
nodots. 
 
Būvmateriālu ražotāju asociācija atbalsta priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, kas paredz enerģētikas 
regulatoram piemērot tādu pašu atalgojuma sistēmu, kāda šobrīd noteikta finanšu tirgus 
regulatoram. 
 
Biedrība “Ascendum” izsaka kritisku viedokli par likumprojekta “Grozījumi Biedrību un 
nodibinājumu likumā” normu, kas nosaka biedrību un nodibinājumu tiesības veikt 
saimniecisko darbību, un norāda, ka Valsts ieņēmumu dienests, veicot nodokļu nomaksas 
kontroles darbības attiecībā uz nevalstiskajām organizācijām, sācis pastiprināti pievērsties 
tieši saimnieciskās darbības apjoma vērtēšanai. 
 
Latvijas Pensionāru federācija izsaka kritisku viedokli par plānotajiem grozījumiem likumā 
“Par dzīvojamo telpu īri”, kuri paredzētu, ka īrnieku no dzīvokļa varēs izlikt ar 
zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, ka īrnieka ģimenes locekļi nemantos viņa tiesības 
uz dzīvokļa īri, ka jaunajam dzīvokļa īpašniekam būs atļauts neievērot iepriekšējā īpašnieka 
noslēgto īres līgumu, ka denacionalizētā nama īrnieka īres maksu vajadzēs pielīdzināt 
vidējai īres maksai attiecīgajā mājā un ka tad, ja īres līgums nebūs ierakstīts zemesgrāmatā, 
īrnieku varēs izlikt bez tiesas. 
 
Privātpersonas sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas 
likumā” saistībā ar deklarēšanās kārtību. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 
28 

AS “Latvenergo” iebilst pret priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus 
likumā”, kas paredz uzdot Ministru kabinetam līdz 2017.gada 30.jūnijam izstrādāt 
nosacījumus Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktā atbalsta samazināšanai ik gadu piecu 
gadu laikā, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās, 
kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par simt megavatiem. 
 
SIA “Kroņstrauts” izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites 
likumā” normu, kas paredz tilpuma ierobežojuma nepiemērošanu atsevišķiem iepakojuma 
veidiem, un aicina minētajā iepakojumu sarakstā iekļaut bag-in-box jeb kartona kastē 
ievietotu polimēra maisu. 
 
Latvijas Alkohola nozares apvienība izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Alkoholisko 
dzērienu aprites likumā” normu, kas paredz paplašināt ierobežojumus attiecībā uz vīna un 
citu alkoholisko dzērienu iepakojumu, un aicina šo normu neatbalstīt. 
 
Latvijas Alus darītāju asociācija izsaka kritisku viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Alkoholisko dzērienu aprites likumā” saistībā ar iepakojuma tilpuma ierobežojumiem un 
norāda, ka šis likumprojekts nepamatoti, bet būtiski ierobežo Latvijas ražotājus, ir pretrunā 
ar Eiropas Savienības tiesību normām, radīs lielus zaudējumus Latvijas alus nozarei un valsts 
budžetam kopumā, kā arī var atstāt negatīvu ietekmi uz vidi. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Publisko 
iepirkumu likums” saistībā iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumiem un aicina 
noteikt, ka tad, ja revīzijas pakalpojums tiek sniegts par gada pārskata revīzijām 
(pārbaudēm) un revīzijas pakalpojuma paredzamā līgumcena ir 10 000 eiro vai lielāka, bet 
mazāka par 42 000 eiro, attiecīgajam līgumam nepiemēro Publisko iepirkumu likumā 
noteiktās iepirkuma procedūras.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Publisko iepirkumu likums” 
saistībā ar līgumcenu robežvērtību paaugstināšanu un aicina piemērot noteiktās iepirkuma 
procedūras precēm un pakalpojumiem no 135 000 eiro un būvdarbiem no 5 225 000 eiro. 
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Publisko 
iepirkumu likums” saistībā ar līgumcenas sliekšņa paaugstināšanu un norāda, ka jebkāda 
līgumcenas sliekšņa celšanu var uzsākt tikai pēc elektroniskās iepirkumu e-konkursu 
apakšsistēmas pilnīgas ieviešanas, regulējuma tiesiskuma kontroles kārtības izstrādes un 
atklāta iepirkuma pamatprincipu ieviešanas “zemsliekšņa” iepirkumos. 
 
Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” izsaka viedokli par likumprojekta “Publisko 
iepirkumu likums” normu, kas paredz līgumcenu robežvērtību paaugstināšanu, un norāda, ka 
šādā veidā tiek palielināts korupcijas risks, bet mazināta iepirkuma procesa atklātība. 
 
Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” izsaka viedokli par likumprojekta “Publisko 
iepirkumu likums” normu, kas paredz piemērot depozīta maksājumu tikai sūdzībām, un 
norāda, ka depozīts būtu piemērojams katram rezultātu apstrīdējumam. 
 
Latvijas Transporta apdrošinātāju birojs izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā” saistībā ar kopbraukšanas pakalpojuma ieviešanu un norāda, ka 
vienlaikus ar tā ieviešanu nepieciešams noregulēt jautājumu par to, kādā veidā 
apdrošinātāji varēs pārliecināties, ka ar attiecīgo transportlīdzekli tiek sniegts 
kopbraukšanas pakalpojums, jo, sniedzot šāda veida pakalpojumus, palielinās 
apdrošināšanas risks. 
 
Taksistu arodbiedrība un Taksometru nozares darba devēju organizācija izsaka kritisku 
viedokli par likumprojektu “Grozījumi Autopārvadājumu likumā”, norādot, ka tas pēc 
būtības paredz legalizēt kopbraukšanu kā nelicencētu pasažieru pārvadājumu institūtu, un 
iebilst pret šā likumprojekta tālāku virzību. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 14 
 
Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, biedrība 
“Latvijas Biznesa savienība”, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Latvijas 
Republikas Grāmatvežu asociācija, biedrība “Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta 
centrs”, biedrība “Eiropas kustība Latvijā”, Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju 
apvienība, partija “Latvijas attīstībai”, Latvijas Sporta klubu apvienība, Lauku tūrisma 
asociācija “Lauku ceļotājs”, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un vairākas 
privātpersonas neatbalsta likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo 
apdrošināšanu””, kas paredz, ka no 2017.gada darba devējam būs pienākums no saviem 
līdzekļiem iemaksāt starpību līdz minimālajam iemaksu objekta apmēram gadījumos, kad 
darbinieku aprēķinātais obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu objekts ir mazāks par trim 
ceturtdaļām no minimālās mēneša algas. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Sociālās uzņēmējdarbības 
likums” un norāda, ka par likuma mērķi būtu jāuzskata ne tikai sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības, bet arī atstumtības riskam pakļauto teritoriju 
attīstības un to iedzīvotāju nodarbinātības veicināšana, kā arī būtu jānoteic, ka sociālā 
uzņēmējdarbība ir labvēlīgu sociālo ietekmi radoša un sabiedrisko labumu vairojoša darbība. 
 
Biedrība “Montessori bērnu māja” izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Biedrību un 
nodibinājumu likumā” normu, kura paredz tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko 
darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, un aicina noteikt 
kritērijus, pēc kuriem pamatdarbība tiks nošķirta no papilddarbības. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā 
“Par valsts sociālo apdrošināšanu””, atbalsta nosacījumu, ka personām, kuras mācās, ir 
iespēja strādāt nepilnu darba laiku, bet uzsver, ka vecuma ierobežojums nav pamatots. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā” un 
iebilst pret normu, ar kuru paredzēts atlikt koeficienta piemērošanu universitātes slimnīcām 
līdz 2021.gadam. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
apdrošināšanu bezdarba gadījumam””, kas noteic, ka ar 2017.gada 1.janvāri privātpersonas 
varēs pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, ja sešpadsmit mēnešu periodā nostrādāti 
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divpadsmit mēneši, un norāda, ka pēc šo grozījumu pieņemšanas sezonas strādnieki 
bezdarba periodā paliks bez jebkādiem iztikas līdzekļiem. 
 
Citi jautājumi 

 
1 

Privātpersona iesniedz izskatīšanai likumprojektu par Vecrīgā 2009.gada 13. un 14.janvārī 
notikušajās masveida nekārtībās iesaistīto personu amnestiju. 

 

  
II. Viedokļi  
 

76 

Par Saeimas darbu  
 

3 

Privātpersona izsaka viedokli par deputātu darbu un Saeimas 2016.gada 23.novembra 
ārkārtas sēdi, kurā tika lemts par likumprojektu “Par valsts budžetu 2017.gadam”. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildes vēstulēm. 

 

  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 
16 

Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Sporta federāciju padome, Latvijas Komandu sporta 
spēļu asociācija, Latvijas Paralimpiskā komiteja un Latvijas Sporta izglītības iestāžu 
direktoru padome izsaka viedokli par Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par 
akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži” dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu 
un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2016.gadā”, paužot neizpratni par to, kāpēc paredzēts 
par 200 000 eiro samazināt ziedojumu summu sportam un no atlikušās summas piešķirt 
finansējumu Latvijas Automobiļu federācijai. 
 
Latvijas Radiologu asociācija izsaka viedokli par Veselības ministrijas plānotajām 
diagnostiskās radioloģijas tarifu izmaiņām, norāda, ka radioloģijai ir izšķiroša nozīme, 
diagnosticējot lielāko daļu slimību gandrīz jebkurā medicīnas nozarē, ka piedāvātais modelis 
nevar nodrošināt ne diagnostikas kvalitāti, ne pieejamību, un uzsver, ka konkrētais projekts 
ne tikai nopietni apdraud radioloģijas turpmāko attīstību, bet arī padara neiespējamu 
radioloģisko pakalpojumu sniegšanu un nodrošināšanu līdzšinējā līmenī. 
 
Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” izsaka viedokli par Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja iekšējām problēmām un ārējās uzraudzības trūkumu, norādot uz 
dažādiem faktoriem, kuri ietekmējuši biroja darbu. 
 
SIA “Skonto Būve” izsaka viedokli par Valsts vides dienesta informatīvo ziņojumu par 
projektu “Vēsturiski piesārņotu vietu “Inčukalna sērskābes gudrona dīķi” sanācijas darbi”, 
kas paredz, ka Inčukalna gudrona dīķos esošais piesārņojums (gudrons) var tikt apglabāts 
poligonos, nevis utilizēts, kā tas noticis līdz šim, un aicina skaidrot, cik lielu gudrona 
daudzumu plānots apglabāt Inčukalna gudrona dīķu sanācijas ietvaros. 
 
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli par e-veselības sistēmas testēšanas 
rezultātiem un norāda, ka ir konstatēti būtiski sistēmas uzbūves un darbības trūkumi. 
 
Alternatīvās bērnu aprūpes alianse izsaka viedokli par Ministru kabineta 2003.gada 11.marta 
noteikumiem Nr.111 “Adopcijas kārtība” un aicina rīkoties atbilstoši Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijai par bērna tiesībām, lai nepieļautu audžuģimenēs ievietoto bērnu 
nodošanu ārvalstu adopcijā, ņemot vērā jau izveidotās ģimeniskās attiecības, kā arī 
ieguldītos Latvijas cilvēku un naudas resursus. 
 
Degvielas tirgotāju un ražotāju savienība izsaka viedokli par plānotajiem grozījumiem 
Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 “Noteikumi par nodokļu un citu 
maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”, ar kuriem 
no nākamā gada tiks ieviesta jauna kases sistēma, un norāda, ka tas tehniski nav iespējams. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta 
2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu 
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” un norāda, ka tie radīs 
nesamērīgu slogu mikrouzņēmumiem, kuri darbojas laukos. 
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Privātpersona pauž uzskatu, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums par darba 
stāža aprēķinu nav precīzs. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Rīgas domes ieceri izbūvēt Lielo kapu teritorijā 
tramvaja līniju, kas skars apbedījuma vietas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Baložu novada pašvaldības darbu saistībā ar teritorijas 
apbūves ģenerālplānu ceļa paplašināšanai līdz 12 metriem mazdārziņu teritorijā. 
 
Ieslodzītais izsaka viedokli par situāciju ieslodzījuma vietās un uzskata, ka novērošanas 
kameru lietošana īslaicīgās aizturēšanas vietās ir prettiesiska. 
 
Par situāciju valstī 15 
 
Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība izsaka viedokli, ka daudzbērnu ģimenes ir 
jāatbalsta, un aicina triju vai četru bērnu vecākiem paredzēt iespēju pensionēties 
priekšlaicīgi. 
 
Privātpersona pauž viedokli par situāciju valstī saistībā ar zemo dzimstību un aicina ieviest 
jaunu nodokli privātpersonām, kurām nav bērnu. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par pensiju indeksāciju un norāda, ka mazās pensijas 
(līdz 300 eiro) nevajadzētu aplikt ar nodokli. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par situāciju valstī saistībā ar zemes izpārdošanu 
ārzemniekiem, politisko situāciju, aizsardzību, ekonomiku, ārpolitiku, pensijas apmēru un 
pensiju reformu. 

 

 
Citi viedokļi 

 

42 

Latvijas Preses izdevēju asociācija pauž sašutumu par Latvijas mediju politikas 
pamatnostādņu 2016.-2020. gadam īstenošanas plāna apstiprināšanas novilcināšanu, kas var 
novest pie tālākas nodokļu maksātāju naudas izmantošanas pašvaldību informatīvajos 
izdevumos pie varas esošā politiskā spēka popularizēšanai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka jaunieši nezina vēsturiskus faktus, kas saistīti ar Latvijas 
valsts dibināšanu 1918.gada 18.novembrī un tās dibinātājiem, tāpēc aicina atbalstīt ideju 
par to, ka līdz Latvijas simtgadei Jēkaba laukumā jāizveido piemineklis ar valsts dibinātāju 
vārdiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par lielveikalos pie kasēm izvietotajām cigarešu paciņām, 
norāda, ka uz tām esošie attēli ietekmē psihi, un aicina apsvērt domu par cigarešu 
pārdošanu tikai tam speciāli paredzētās vietās. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par vientuļajiem vecākiem un norāda, ka nepieciešams 
aizstāvēt arī tēvu tiesības tikties ar bērniem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par AS “Sadales tīkls” saistībā ar to, ka tiek lietoti konkrētas 
firmas skaitītāji, lai gan tie nav precīzi. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par SIA “Sātiņi Energo LM” darbību saistībā ar bīstamu 
atkritumu dedzināšanu, kuras rezultātā tiek piesārņota vide. 
 
Privātpersona pauž viedokli saistībā ar Rīgas 64.vidusskolas direktora amata kandidāta 
apstiprināšanu, jo uzskata, ka minētais kandidāts neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanām, 
smēķēšanas kaitīgumu, privatizācijas procesu, dzīves apstākļiem un sociālo nodrošinājumu. 
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III. Sūdzības 
 

26 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 15 
 
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” darbinieku kolektīvs sūdzas par slimnīcas 
valdes locekli un aicina izvērtēt viņa atbilstību ieņemamam amatam.  
 
Privātpersona sūdzas par Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības biroja priekšnieka darbu un 
uzskata, ka ir pārkāptas dienesta pilnvaras. 
 
Privātpersonas sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbu saistībā ar 
pabalsta samazināšanu, pensionēšanās vecuma noteikšanu un aprēķināto pensijas apmēru. 
 
Privātpersona sūdzas par Lauku atbalsta dienesta pieņemto lēmumu, kas saistīts ar tai 
piederošās zemes apsaimniekošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas lēmumu neatzīt to par cietušo dzīvokļa zādzības 
lietā. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka, apmeklējot Rīgas Centrālcietumā ieslodzīto, ir saskārusies 
ar cietuma darbinieku rupju un agresīvu rīcību. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes noteiktajiem nesamērīgajiem maksājumiem, Preiļu 
novada domes lēmumiem un amatpersonām, Rugāju novada domes sniegto atbildi. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

3 

Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas apgabaltiesas 
darbu saistībā ar lietas izskatīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rēzeknes prokuratūras darbu saistībā ar īpašuma tiesību 
aizskārumu. 
 

 

Citas sūdzības 8 
 
Privātpersona sūdzas par nolietoto grīdas segumu stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” 
ceturtajā nodaļā. 
 
Privātpersona sūdzas par AS “Nagļi”, norādot, ka šis uzņēmums nepilda tiesas lēmumu un 
liedz tai brīvi piekļūt savam nekustamajam īpašumam. 
 
Privātpersonas sūdzas par advokātu rīcību saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu, 
televīzijas sakaru traucējumiem, dzīves apstākļiem, iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
piemērošanu pensijām, bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanas un izmaksas kārtību, 
nesamērīgajiem pabalstu apmēriem un situāciju Latvijas cietumos. 
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

28 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

154 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību birojs 

 


