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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

43 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

5 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā” saistībā ar normu, kas regulē pārvaldes 
sabiedrības un turētājbankas darbības neatkarību, kā arī aicina noteikt, ka Finanšu un 
kapitāla tirgus komisija ir atbildīga par to kritēriju izstrādi, pēc kuriem revidents sniedz 
savu profesionālo viedokli par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību. 
 
Individuālais komersants “Triumf.Lv” izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi likumā 
“Par valsts sociālo apdrošināšanu”” normu, kas paredz vieglo taksometru firmai valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu 130 eiro apmērā kalendāra 
mēnesī par katru vieglo taksometru, un norāda, ka firmas, kurās strādā viens cilvēks, ir 
neizdevīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar lielākām firmām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, norādot, ka 
deklarēšanās konkrētajā pašvaldībā un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana, ja tas ir 
vienīgais īpašums, nevar viennozīmīgi atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaidēm. 
 
Privātpersona aicina grozīt Kredītiestāžu likuma regulējumu par kriminālprocesuālo kārtību, 
kādā atdodami atpakaļ noziedzīgi iegūti līdzekļi. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

4 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojekta “Administratīvo pārkāpumu 
procesa likums” normai par kompetentajām iestādēm, kuras piemēro likumā noteiktos 
sodus. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija vērš uzmanību uz to, 
ka ne Maksātnespējas likums, ne Kriminālprocesa likums, nedz arī kāds cits normatīvais akts 
neparedz kārtību, kādā atdodami noziedzīgi iegūti līdzekļi, un ierosina noteikt, ka 
maksātnespējas procesā manta, kas atzīta par noziedzīgi iegūtu, atdodama saskaņā ar 
maksātnespējas procesa administratora noteikto kreditoru prasījumu segšanas plānu 
Maksātnespējas likumā noteiktajā izmaksu secībā. 
 
Biedrība “Dzinda” - Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija - izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā” un aicina noteikt, ka 
dzimtsarakstu nodaļas vadītājam var būt ne vairāk kā četri vietnieki, kā arī aizstāt vārdus 
“Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” ar vārdiem “dzimtsarakstu nodaļa”. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Civillikumā, nosakot, ka zvejas tiesības pieder 
katram sava īpašuma robežās un īpašnieks var aizliegt sava īpašuma robežās zvejot trešajām 
personām, ciktāl likums nenosaka citādi.  
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

4 

Latvijas Bērnu labklājības tīkls izsaka kritisku viedokli par likumprojekta “Grozījumi Bērnu 
tiesību aizsardzības likumā” normu, kas regulē gadījumus, kad bērns būtu šķirams no 
ģimenes, un norāda, ka veselības vai funkcionālie traucējumi nedrīkst kļūt par galveno 
bērnus raksturojošo pazīmi, jo tādējādi tiktu radīta diskriminācija un deformēta izpratne 
par bērna tiesībām un vajadzībām. 
 
Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi 
Patvēruma likumā”, aicinot noteikt, ka bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušas personas 
uzturēšanai Latvijas Republikā vienreizējo pabalstu izmaksā divās daļās. 
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Latvijas Preses izdevēju asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” un aicina papildināt normu par presi un 
citiem masu informācijas līdzekļiem, norādot arī informatīvos izdevumus. 
 
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

2 

Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojektiem 
“Grozījumi Autortiesību likumā” un “Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums” un norāda 
uz to, ka vairāki termini, piemēram, “atkarīgais pārvaldījuma subjekts”, “neatkarīgā 
pārvaldījuma sabiedrība”, “retranslēšana pa kabeļiem”, ir skaidroti pretrunīgi. 
 
Latvijas Studentu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu 
likumā”, iebilst pret priekšlikumu, ka viena piektā daļa programmas kredītpunktu jāīsteno 
Eiropas Savienības valodās, un aicina atbalstīt priekšlikumu, ka valsts dibinātās augstskolas 
var studiju programmas īstenot svešvalodā. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

10 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā”, aicinot to papildināt ar normu, 
kas paredzētu, ka tiesības nolikt deputāta pilnvaras ir deputātiem, kuri apgūst studiju 
programmu ārvalstīs un kuriem šīs programmas apguvei ir piešķirta stipendija.  
 
Biedrība “NĪSA, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SPECIĀLISTU APVIENĪBA” izsaka viedokli par 
likumprojekta “Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā” normu par biedrību un 
nodibinājumu tiesībām veikt saimniecisko darbību. 
 
Politiskā partija “Partija “Mūsu zeme”” izsaka viedokli, ka Politisko organizāciju (partiju) 
finansēšanas likuma norma par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumiem neatbilst 
Satversmei. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Valsts kontroles 
likumā” normu, kas paredz Valsts kontroles padomes funkciju paplašināšanu, un aicina 
neatbalstīt priekšlikumu, kas būtībā neparedz Valsts kontroles padomes funkciju 
paplašināšanu. 
 
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas 
likums”, norādot, ka tas nevis atrisina, bet gan padziļina zemes un dzīvokļu īpašnieku 
savstarpējo tiesisko attiecību problēmas, kas skar ne mazāk kā 500 000 Latvijas iedzīvotāju 
un rada lielu spriedzi sabiedrībā. 
 
Privātpersona aicina grozīt Dzīvesvietas deklarēšanas likumu un likumu “Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, lai ar nesamērīgiem nodokļiem vairs nevarētu aplikt īpašumus, kas nav 
uzskatāmi par dzīvojamām ēkām. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

6 

Biedrība “Latvijas ceļu būvētājs” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par nodokļiem un nodevām”” un aicina noteikt, ka attiecīgo regulējumu piemēro visiem 
publiskajiem būvdarbu līgumiem, kā arī privāto tiesību subjektu būvdarbu līgumiem, kuru 
līgumcena ir vismaz 1 500 000 eiro. 
 
AS “Latvijas Gāze” sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Autoceļu lietošanas 
nodevas likumā”, aicinot papildināt normu par atbrīvojumiem no nodevas maksāšanas ar 
tādu punktu, ka nodeva nav jāmaksā par operatīvajiem transportlīdzekļiem. 
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” un norāda, ka nepiekrīt tādu 
izņēmumu noteikšanai, atbilstoši kuriem speciālais regulējums netiktu attiecināts uz 
elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu.  
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AS “Rīgas Centrāltirgus” sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””, aicinot svītrot 
normu, kas paredz, ka tabakas izstrādājumu reklāma ir atļauta tikai speciālajos izdevumos, 
kas paredzēti komersantiem, kuri nodarbojas ar tabakas izstrādājumu tirdzniecību, kā arī 
izdevumos, kas izdoti un drukāti valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un nav 
paredzēti Eiropas Savienības tirgum. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” un aicina noregulēt gadījumus, kad iepirkums vai 
iepirkuma procedūra ir izsludināta vai lēmums par iepirkuma procedūras uzsākšanu, ja 
iepirkums vai iepirkuma procedūra nav jāizsludina, ir pieņemts pirms likuma spēkā stāšanās 
dienas. 
 
Latvijas Zemnieku federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos””, aicinot noteikt, ka viena fiziskā vai juridiskā persona 
nevar iegūt īpašumā lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kuras platība pārsniedz 500 
hektārus, bet saistītās personas – zemi, kuras platība pārsniedz 2000 hektārus. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 12 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sociālās 
uzņēmējdarbības likums” un aicina paplašināt to nozaru spektru, kurās var darboties 
sociālais uzņēmums, kā arī noteikt, ka viens no sociālās uzņēmējdarbības pamatmērķiem ir 
nodarbināt sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. 
 
Biedrība “Reģionu attīstības centru apvienība” izsaka viedokli par likumprojekta “Sociālās 
uzņēmējdarbības likums” normu, kas paredz veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes 
uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu iesaistīšanu, 
un dara zināmu, ka iebilst pret jebkādu uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā 
īpašuma nodokļa apmēru ierobežojošu kritēriju noteikšanu. 
 
Latvijas Taksometru pārvadātāju darba devēju biedrība un biedrība “Taksometru 
pārvadājumu nozares darba devēju organizācija” aicina atcelt pieņemtos likuma “Par valsts 
sociālo apdrošināšanu” grozījumus, kas noveduši pie strauja legālo pasažieru pārvadājumu 
skaita samazināšanās, un izstrādāt normatīvos aktus, kas nepieciešami vienotas 
patentmaksas ieviešanai vieglo taksometru pārvadājumu jomā. 
 
Latvijas Taksometru pārvadātāju darba devēju biedrība izsaka kritisku viedokli par 
likumprojektiem “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” un “Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā”, kas paredz obligāto iemaksu avansu 130 eiro apmērā kalendāra 
mēnesī par katru vieglo taksometru, un aicina pārskatīt uz šo jomu attiecināmo nodokļu 
apmēru. 
 
Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības Rīgas pašvaldības policijas arodbiedrība pauž 
viedokli par virkni likumprojektu, kas nosaka izdienas pensiju piešķiršanas kārtību valsts 
amatpersonu un citu profesiju pārstāvjiem, un aicina izskatīt jautājumu par izdienas pensiju 
piešķiršanu pašvaldību policistiem. 
 
Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība izsaka viedokli par pašvaldības policijas darbinieku 
izdienas pensiju jautājumu un aicina to izskatīt Saeimā. 
 
Privātpersona aicina izdarīt tādu grozījumu likumā “Par valsts pensijām”, lai Latvijas 
pilsoņu dienests Padomju Sociālistisko Republiku Savienības bruņotajos spēkos tiktu 
ieskaitīts darba stāžā pilnā apjomā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumu “Par valsts pensijām” un norāda, ka, aprēķinot 
darba stāžu vecuma pensijas noteikšanai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekiem, pie tā jāpieskaita klāt pieci gadi. 
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II. Viedokļi  
 

86 

Par Saeimas darbu  1 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par saņemto Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisijas atbildes vēstuli. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

57 

Rīgas Ekonomikas augstskolas Absolventu asociācija izsaka kritisku viedokli par Izglītības un 
zinātnes ministrijas lēmumu nevirzīt atkārtotai apstiprināšanai rektora amatā pašreizējo 
Rīgas Ekonomikas augstskolas rektoru nepietiekamas latviešu valodas prasmes dēļ. 
 
Biedrība “Latvijas ceļu būvētājs” izsaka viedokli attiecībā uz Ministru kabineta atbildi par 
kolektīvā iesnieguma “Par ceļiem bez bedrēm” turpmāko virzību un vispār attieksmi pret 
ceļu problēmām un norāda, ka pilnīgas atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem nav sniegtas. 
 
Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” izsaka viedokli par Eiropas Savienības fondu 
līdzekļu apguvi būvniecībā un aicina koordinēt pasūtījumu politiku būvniecības nozarē. 
 
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs “Latvijas Infektoloģijas 
centrs” izsaka viedokli par tā likvidāciju un norāda, ka ir spējīgs nodrošināt savas 
pamatfunkcijas - to apliecinot arī audita rezultāti. 
 
Biedrība “Makšķernieku radošais klubs” izsaka viedokli par problēmām ar valsts iekšējo 
ūdeņu apsaimniekošanu, piedāvā pilnveidot ūdensobjektu apsaimniekošanas kārtību 
regulējošos normatīvos aktus, noteikt ūdeņu un zivju resursu apsaimniekošanas prioritātes 
un izveidot nozvejoto zivju aprites informācijas datubāzi, kā arī aicina izvērtēt kompetento 
amatpersonu atbildību par nēģu zvejas kārtības pārkāpumiem Daugavas lejtecē.  
 
Pasaules dabas fonds izsaka viedokli par Latvijas iekšējo ūdeņu apsaimniekošanu un norāda, 
ka nepieciešams pilnveidot normatīvos aktus, kas regulē ūdensobjektu apsaimniekošanas 
kārtību. 
 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija izsaka kritisku viedokli par Izglītības un 
zinātnes ministrijas iniciatīvu reorganizēt akadēmiju, to pievienojot Latvijas Universitātei. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka kritisku viedokli par Izglītības 
un zinātnes ministrijas lēmumu reorganizēt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmiju, norāda, ka reorganizācijas process ir sasteigts, nav izdiskutēts ar iesaistītajām 
pusēm, un tāpēc aicina apturēt akadēmijas reorganizāciju. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta 
noteikumiem Nr.561 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, 
studiju programmu skaitu” īstenošanas noteikumi”, kas ļauj uz Eiropas fondu finansējumu 
pretendēt tikai četrpadsmit augstākās izglītības iestādēm. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts pārvaldes mehānismiem, to tiesiskumu un 
efektivitāti un norāda, ka kopš Valsts civildienesta pārvaldes likvidēšanas nav ieviests 
mehānisms, kas kontrolētu ministriju vadītāju darbību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par portāla www.latvija.lv elektroniskās deklarēšanas sistēmas 
pakalpojumu, norādot, ka tā ietvaros nav iespējams pārdeklarēt 86 gadus veco māti, kurai ir 
grūti pārvietoties. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.148 “Par nekustamā 
īpašuma nodokli Rīgā” neatbilst Administratīvā procesa likumam. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ķekavas novada domes atteikšanos izsniegt būvatļauju un 
aicina izvērtēt šādas rīcības atbilstību labas pārvaldes principiem. 
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Par situāciju valstī 9 
 
Jelgavas Pensionāru biedrība izsaka viedokli par pensiju indeksācijas kārtību, norādot, ka 
lielo pensiju saņēmējiem pensijas kļūst aizvien lielākas, bet mazo pensiju saņēmējiem 
ieguvums no pensiju indeksācijas ir niecīgs un tādējādi veidojas nevienlīdzība. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī, norādot, ka nepieciešams rūpēties par 
bērnu ārpusskolas aktivitātēm. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par kontrabandas problēmām pierobežā, hibrīdkaru, ātro 
kredītu firmu darbību, sabiedriskā transporta cenām, izdienas pensijas apmēru, pārtikas 
cenu pieaugumu, izglītības sistēmu. 
 

 

Citi viedokļi 
 

19 

Privātpersona izsaka viedokli par portālā “Manabalss.lv” uzsākto iniciatīvu, kuras mērķis ir 
panākt alkoholisko dzērienu iekļaušanu narkotisko vielu sarakstā, saglabāt Alkoholisko 
dzērienu aprites likumu un spēkā esošos likumdošanas aktus attiecībā uz alkohola iegādi un 
lietošanu, un aicina aizliegt tirgot un lietot alkoholu Līgo svētkos. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par AS “Latvenergo” elektroenerģijas rēķiniem un jautā, kādēļ 
pensionāriem būtu jāmaksā par obligāto iepirkuma komponenti. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par apgādu “Jumava”, kas bez jebkāda pamatojuma atteicies 
izdot grāmatu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas Itas Kozakevičas poļu vidusskolas direktora amatā 
iecelto personu un norāda uz, iespējams, nelikumīgām darbībām. 
 
Privātpersona pauž viedokli par nekustamā īpašuma vērtēšanu un atsavināšanu sabiedrības 
vajadzībām. 
 
Privātpersona izsaka savas domas saistībā ar līgumiem par citu valstu militārā kontingenta 
atrašanos Latvijā un šo līgumu atbilstību Satversmei. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par dzīves apstākļiem, Amerikas Savienoto Valstu prezidenta 
vēlēšanām, reliģijas ietekmi uz politiku. 
 

 

III. Sūdzības 21 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 
10 

Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Madonas novada 
pašvaldības sociālā dienesta darbu, norādot, ka šīs iestādes nesniedz atbildi uz 
jautājumiem, kas saistīti ar garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta saņemšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” vadības 
rīcību saistībā ar nepatiesu apsūdzību. 
 
Privātpersona sūdzas par Tukuma novada domes darbu saistībā ar izlikšanu no dzīvokļa. 
 
Ieslodzītie sūdzas par situāciju Valmieras cietumā, norādot, ka apsūdzētajiem ir liegta 
jebkāda iespēja vēdināt telpas, atvērt logus un sadzīves apstākļi ir nepieņemami. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par Preiļu novada pašvaldības un tiesas nelikumīgām darbībām un 
pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz privātpersonas īpašumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Augstākās tiesas spriedumu krimināllietā un izsaka aizdomas, ka 
tas balstīts uz apšaubāmām liecībām un tādiem pašiem ekspertu atzinumiem. 
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Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses un zvērināta 
tiesu izpildītāja rīcību saistībā ar spēkā stājušos sprieduma izsniegšanu ar atpakaļejošu 
datumu.  
 
Privātpersonas sūdzas par tiesu darbu un sūdzības izskatīšanas rezultātiem kriminālprocesā.  
 
Citas sūdzības 4 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “JK Namu pārvalde” darbu saistībā ar nepamatotiem apkures 
rēķiniem un norāda, ka mājas kopējais fonds, iespējams, tiek nelikumīgi izlietots dažu 
iedzīvotāju parādu dzēšanai. 
 
Privātpersonas sūdzas par kaimiņu rīcību un dzīves apstākļiem. 
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 13 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 50 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību birojs 

 


