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I. Likumdošanas priekšlikumi

127

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

16

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektiem “Grozījumi Likumā par
budžetu un finanšu vadību” un “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””,
aicinot noteikt, ka gadskārtējā valsts budžeta likumā prognozējamais nodokļu ieņēmumu
kopapjoms pašvaldību budžetā nākamajam gadam nav mazāks par 19,6 procentiem no
prognozējamajiem nodokļu ieņēmumiem valsts konsolidētajā kopbudžetā un nav mazāks par
iepriekšējā gadā noteikto apmēru.
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija savos priekšlikumos
likumprojektam “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” aicinot vienādot likuma normas par
kredītiestādes maksātnespējas administratora iecelšanu saskaņā ar likuma “Par interešu
konflikta novēršanu amatpersonu darbībā” normām, kas attiecas uz amatpersonu interešu
konflikta situācijām, kā arī norāda, ka jaunais likuma regulējums būtu jāpiemēro arī
maksātnespējas procesiem, kuri uzsākti pirms grozījumu stāšanās spēkā.
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija sniedz priekšlikumus
grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, aicinot noteikt, ka fiziskās personas
maksātnespējas procesa laikā, atsavinot parādnieka mantu, no kapitāla pieauguma netiek
ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, jo tas ir pretrunā ar maksātnespējas procesa mērķi
atjaunot parādnieka maksātspēju un pēc iespējas apmierināt kreditoru intereses.
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija pauž viedokli par likumprojektu “Par
samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likmes atcelšanu medikamentiem”: tā aicina
medikamentiem piemērot nulles procenta pievienotās vērtības nodokļa likmi un paaugstināt
valsts kompensācijas īpatsvaru līdz 100 procentiem vai arī pacientiem paredzēt minimālu
līdzmaksājumu.
Latvijas Olimpiskā komiteja izsaka viedokli, ka nevajadzētu samazināt valsts budžetā
paredzēto finansējumu sportam, kā arī aicina atbalstīt SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” un
SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” darbību.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
nekustamā īpašuma nodokli””, aicinot noteikt, ka gadījumos, kad apbūves tiesībām izbeidzas
termiņš, zemes gabala īpašnieks pārņem apbūves tiesīgā pienākumu maksāt nodokļa parādu,
procentus un soda naudu par laiku, kad apbūves tiesīgais bija nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs. Priekšlikuma iesniedzējs aicina arī uzlikt pašvaldībai par pienākumu laicīgi
informēt zemes īpašnieku par to, ka apbūves tiesīgajam veidojas nekustamā īpašuma nodokļa
parāds.
Biedrība “Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” savā priekšlikumā likumprojektam “Grozījumi
likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” aicina noteikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis par
vienīgo nekustamo īpašumu nav jāmaksā ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai
pirmās grupas invalīds.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
nekustamā īpašuma nodokli””, norādot, ka tādā gadījumā, kad nodokļa maksātājs nav
pienācīgā kārtībā deklarējies un nav paziņojis adresi, kurā viņš ir sasniedzams, paziņojumu
par administratīvajiem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli pašvaldība ievieto savā
tīmekļa vietnē.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektā “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma
nodokli”” paredzēto šā nodokļa iekasēšanas kārtību un atvieglojumu atcelšanu personām ar
invaliditāti.
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Juridiskie jautājumi

34

Biedrība “Latvijas Politiski represēto apvienība” izsaka kritisku viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Pilsonības likumā” saistībā ar to, ka visi jaundzimušie, kuru abiem vecākiem nav
Latvijas vai citas valsts pilsonības, obligāti jāreģistrē kā Latvijas pilsoņi.
Latvijas Tiesnešu biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Tiesnešu
disciplinārās atbildības likumā”, aicinot no likumprojekta izslēgt normu, kas paredz tieslietu
ministram iespēju ierosināt pret tiesnesi disciplinārlietu par tīšu likuma pārkāpumu tiesas
lietas izskatīšanā un par lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību, jo minētos pārkāpumus
var konstatēt tikai augstākā līmeņa tiesa.
Biedrība “Resursu centrs sievietēm “Marta””, biedrība “Ascendum”, partija “Latvijas
attīstībai”, Coordinators Iniciativa Pro Equidad de Genero, Equality Now, Fondation Scelles,
Comision Unidos Vs Trata, Global Roghts for Women sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Krimināllikumā”, aicinot neizslēgt no likumprojekta normu, kas noteiktu, ka valsts
iestādes bez cietušā piekrišanas var uzsākt izmeklēšanu par vardarbību ģimenē un ierosināt
kriminālprocesu par to.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību””, aicinot tajā iekļaut atsevišķu pielikumu par
psihisko seku smaguma definēšanu.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”,
aicinot noteikt, ka personai kriminālprocesa laikā jādod iespēja apgabala virsprokuroru
lēmumus pārsūdzēt augstākam prokuroram ģenerālprokuratūrā, lai novērstu situāciju, kad
apgabala virsprokurora, iespējams, prettiesisks un nepamatots lēmums stājas spēkā.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””, aicinot
neatbalstīt normu, kas noteic, ka Augstākās tiesas tiesnesi var aizstāt tikai 40 gadus sasniedzis
apgabaltiesas tiesnesis.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi
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Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Noziedzīgi iegūtas
mantas konfiskācijas likums”, aicinot noteikt, ka gadījumos, kad kriminālprocesā tiek
konfiscēta ar hipotēku vai komercķīlu apgrūtināta manta, tās realizācijas rezultātā iegūtos
naudas līdzekļus tiesu izpildītājs izmaksā noteiktā secībā, tajā iekļaujot arī hipotēkas vai
komercķīlas ņēmēju.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumā” un atkārtoti aicina atteikties no ieceres Ministru
kabineta rīkojumus vai citu publisku personu lēmumus par nekustamo īpašumu nodošanu,
pārņemšanu virzīt tālāk gadījumos, kad nekustamā īpašuma pārņēmējs, nodevējs ir cita
publiska persona.
Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianse, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera un Ārvalstu investoru padome Latvijā pauž atbalstu likumprojekta “Grozījumi
Dzīvokļa īpašuma likumā” pārejas noteikumiem, kuri paredz, ka Dzīvokļa īpašuma likumā
2016.gada 17.novembrī Saeimā pieņemtos grozījumus par aizliegumu dzīvojamās mājas
sadalīt dzīvokļu īpašumos, ja uz viena zemes gabala uzbūvētas vairākas mājas, nepiemēro
dzīvojamām mājām, kuras nav pieņemtas ekspluatācijā līdz 2015.gada 31.decembrim un
attiecībā uz kurām būvatļauja izsniegta līdz 2017.gada 31.decembrim.
Biedrība “Daugavgrīvas 132/1” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dzīvokļu
īpašuma likumā”, aicinot noteikt, ka jaunajiem dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums atlīdzināt
līdzekļus, ko iegūtā dzīvokļa īpašuma remontos un uzturēšanā ieguldījuši citu mājas dzīvokļu
īpašnieki.
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Biedrība “CLSF Latvijas Cilvēktiesību komiteja” aicina pieņemt likumu par kompensācijas
izmaksu denacionalizēto māju īrniekiem, kā arī paredzēt kriminālatbildību māju īpašniekiem
par to, ka netiek nodrošināti pamatpakalpojumi daudzdzīvokļu māju īrniekiem.
Pierīgas pašvaldību apvienība aicina izdarīt grozījumus normatīvajos aktos un noteikt
pašvaldībām tiesības brīvprātīgi pārņemt apsaimniekošanā koplietošanas ceļus un ielas.
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma
tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” un norāda, ka
likumprojektā piedāvātais mehānisms ir sarežģīts un smagnējs, prasa no valsts un pašvaldībām
ievērojamu laika ieguldījumu un finanšu līdzekļus, bet rezultātā nenodrošina daudzdzīvokļu
mājas dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieku dalītā īpašuma pilnīgu izbeigšanu.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko
attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, norādot, ka problēma, kas
saistīta ar piespiedu zemes nomu pilsētās pēc īpašuma reformas, būtu jārisina tāpat kā šis
jautājums tika atrisināts ar lauku zemi. Iesniedzējs arī norāda, ka likumprojektā paredzētais
risinājums, proti, zemes izpirkšana, praksē nav realizējams, jo ļoti maz dzīvokļu īpašnieku
būs spējīgi zemi izpirkt.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko
attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, norādot, ka gadījumos, kad
daudzdzīvokļu māja atrodas uz zemes, kas pieder citam īpašniekam, valstij šī zeme būtu
jānopērk un par tādu pašu cenu jāpiedāvā daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem.
Privātpersona savos priekšlikumos likumprojektam “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko
attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” aicina noteikt, ka ēkai
nepieciešamais zemes gabals dzīvokļu īpašniekiem tiek nodots īpašumā bez pienākuma maksāt
izpirkuma maksu, jo šie izdevumi būtu jāsedz valstij .
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija pauž viedokli par likumprojektu “Grozījumi Medību likumā”
un aicina rast risinājumu, kas pilsētu pašvaldībām palīdzētu s efektīvāk novērst apdraudējumu
pilsētu iedzīvotāju drošībai un saimnieciskajai darbībai pilsētās, ko radītu Āfrikas cūku mēra
izplatīšanās a un nekontrolēta meža cūku populācija.
TAKSISTU ARODBIEDRĪBA izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Autopārvadājumu
likumā” un norāda, ka likumprojektā noteiktais pasažieru komercpārvadājums ar vieglo
automobili būtībā neatšķiras no pasažieru komercpārvadājuma ar taksometru, tāpēc uzskata,
ka nav tiesiska pamata atsevišķai pakalpojumu sniedzēju grupai, kas sniedz vienus un tos
pašus pakalpojumus, paredzēt vairāk atvieglotus nosacījumus komercdarbības veikšanai.
Biedrība “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas tirgus” izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Autopārvadājumu likumā” saistībā ar nepieciešamību apdrošinātājiem piešķirt
piekļuvi taksometru vadītāju reģistram un aicina likumprojekta anotācijā iekļaut norādi, ka
reģistra dati ir pieejami taksometru vadītājiem, pārvadātājiem un kontrolējošām
institūcijām.
Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Alkoholisko dzērienu aprites likumā” saistībā ar normu, kas regulē speciālu atļauju (licenču)
veidus un to izsniegšanas pamatnoteikumus, aicinot vārdus “vīnu vai raudzētos dzērienus”
aizstāt ar vārdiem “vīnu, raudzētos dzērienus vai starpproduktus”.
SIA “Bergvik Skog”, SIA “I.C.Projects” un SIA “Trovent” sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””, aicinot noteikt, ka attiecībā uz
maksimālo lauksaimniecības zemes platību, kas ir vienas vai vairāku saistītu personu īpašumā,
būtu jāietver uz tām zemes vienībām attiecināms izņēmums, kurās dominējošā ir meža zeme,
bet lauksaimniecības zeme veido tikai nelielu daļu, jo normatīvais regulējums bez šāda
izņēmuma būtiski ierobežotu lielo mežsaimnieku darbību Latvijā.
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Rīgas cirka atbalsta biedrība, SIA “Silver Show Management” un Cirka mākslinieku asociācija
izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”, norādot, ka ir
pret normu, kas aizliedz cirka izrādēm kā atrakciju dzīvnieku apmācīt un tajās izmantot
savvaļas dzīvnieku sugas īpatni, un aicina ieviest dzīvnieku labturības normas, lai Latvijā dotu
iespēju kontrolēt savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas, apmācības un publiskās demonstrēšanas
apstākļus.
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Komerclikumā”, aicinot noteikt, ka daļu atsavināšanas gadījumā būtu jāsaglabā pārējo
komercsabiedrības dalībnieku pirmpirkuma tiesības arī tad, ja tiek rīkota izsole, taču
komerciālās apgrozības veicināšanai šīs pirmpirkuma tiesības būtu jāizmanto saīsinātā termiņā
un pirkuma maksa jāsamaksā nekavējoties.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Komerclikumā” un uzskata, ka
prasījumi par valdes locekļu nodarītajiem zaudējumiem nav cedējami un nododami citām
personām, jo šādas prasījuma tiesības ir personiskas un saistītas ar maksātnespējīgo
sabiedrību.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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Latvijas Pensionāru federācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts
pensijām””, kas veicinātu nabadzības riska samazināšanos vecākās paaudzes iedzīvotāju vidū,
un aicina veidot piemaksu divu eiro apmērā par katru nostrādāto gadu, kas piešķirama visiem
pensionāriem, ja viņu pensija bez piemaksas ir mazāka par 350 eiro mēnesī.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””,
kas turpmākai pensijas saņemšanai nosaka divu laulātu pensionāru tiesiskās un mantiskās
attiecības viena laulātā dzīvesbiedra nāves gadījumā, un aicina izdarīt grozījumus likumā,
paredzot, ka uz abu pensionāru iesniegumu pamata iespējams pensijas savstarpēji pārdalīt un
noteikt vienādotu laulāto pensiju.
Privātpersona izsaka viedokli par obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu valstī un aicina
par vienu procentu palielināt darba ņēmēju sociālās iemaksas, lai iegūtu tam nepieciešamos
līdzekļus.
II. Viedokļi
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Par Saeimas darbu

2

Biedrība “Taksometru nozares darba devēju organizācija” pauž neizpratni par to, ka biedrības
pārstāvis netika uzaicināts uz Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas
komisijas sēdi.
Privātpersona izsaka viedokli par atbildi, kas saņemta no Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un
korupcijas novēršanas komisijas.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli par Veselības ministrijas izstrādāto
konceptuālo ziņojumu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, norādot, ka daļai no
ziņojuma piekrīt, taču nepiekrīt plānam, ka primārās veselības aprūpes finansējumu daļēji
nodrošina pašvaldības.
Biedrība “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” izsaka kritisku viedokli par
Ekonomikas ministrijas konceptuālo ziņojumu “Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu
transporta sektorā”, norādot, ka ziņojumā nav ņemts vērā neviens iesniedzēja ierosinājums
par enerģētikas regulējuma uzlabojumiem, tāpat biedrība norāda, ka biometānam būtu
jānosaka nulles procenta akcīzes nodokļa likme.
SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” izsaka kritisku viedokli par Kultūrkapitāla fonda rīkoto konkursu
“Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas
stiprināšanai latviešu valodā”, norādot uz neprofesionālu norisi un nespēju nodrošināt Ministru
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kabineta dokumenta “Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.-2020.gadam”
izpildi.
Latvijas Pašvaldību savienība informē, ka bāriņtiesu darbinieku profesionālās ētikas normas
lielākajā daļā pašvaldību ir izstrādātas.
Latvijas Mežu sertifikācijas padome pauž kritisku viedokli par Ministru kabineta 2012.gada
18.decembra noteikumu Nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”
normu, kas nosaka biotopu definīcijas un izvirza biotopu attīstības nosacījumus.
Intensīvās terapijas klīnikas kolektīvs pauž viedokli par situāciju Neatliekamās medicīniskās
palīdzības un uzņemšanas klīnikā, norādot, ka sakarā ar kadru deficītu Intensīvās terapijas
klīnikas ārsti spiesti strādāt paralēlās dežūrās un tāpēc nav iespējama maksimāli kvalitatīva
akūto slimnieku apkope, taču ārsti no atbildības par kaitēšanu pacientam juridiski netiek
atbrīvoti, turklāt jau vairākus gadus netiek apmaksātas dežūras maiņu stundas un virsstundas.
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem
Nr.1040 “Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām
komplikācijām” un aicina izveidot Parlamentārās izmeklēšanas komisiju, kas uzlabotu
medicīnas darbinieku apmācību.
Privātpersona izsaka viedokli par valsts pārvaldē strādājošo darbinieku atalgojumu, kas tiek
nodrošināts no nodokļu maksātāju līdzekļiem.
Privātpersona izsaka viedokli par VSIA “Latvijas Radio” raidījumu “Sistēmas bērni”, norādot
uz darbinieku attieksmi pret bērniem Latvijas bērnunamos.
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Satiksmes ministrijas atbildes vēstuli saistībā ar ceļa
posma V 682 Rožupe-Rimicāni-Arendole-Špoģi sakārtošanu.
Privātpersona izsaka viedokli par Augstākās tiesas darbu un tās pieņemtajiem lēmumiem, kā
arī par Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 “Elektronisko dokumentu
izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs”
neievērošanu.
Par situāciju valstī

5

Biedrība “Ētikas Tilts Latvijā” izsaka viedokli, ka būtu jāstiprina saikne starp zinātniskiem
pētījumiem un darba organizāciju, valstiskā līmenī būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība
latviešu valodas kopšanai, kā arī jāveic citi pasākumi, kas nostiprinātu Satversmē noteikto
vērtību īstenošanu.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par Latvijas Pašvaldību
savienības organizētu diskusiju saistībā ar internātskolu reformu.
Vides Konsultatīvā padome izsaka viedokli par valsts iekšējo ūdeņu bioloģisko resursu
pārvaldību, zivju resursu ieguves un tālākas izmantošanas kontroli, norādot uz ēnu
ekonomikas pastāvēšanu valsts iekšējo ūdeņu zivsaimniecībā un aicina uzlabot dabas kapitāla
pārvaldību atbilstoši Latvijas Nacionālajam attīstības plānam 2014.-2020.gadam.
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka būtu atbalstāma ideja par militārās mācības
atjaunošanu Latvijas skolās, taču norāda, ka militārajai mācībai ir jābūt obligātai, jo katram
Latvijas iedzīvotājam, ja nepieciešams, jābūt spējīgam aizstāvēt savu valsti.
Privātpersona izsaka negatīvu viedokli par situāciju naktspatversmēs, norādot, ka tur
nepieņem cilvēkus, kuriem patversme tiešām ir nepieciešama, un ka patversmes iemītnieki
lieto alkoholu, izturas agresīvi, tāpat iesniedzējs pauž negatīvu viedokli par to, ka bankas par
naudas izdošanu prasa komisijas maksu.
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Citi viedokļi
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Labdarības organizācija “Ruhama” izsaka viedokli par sieviešu tiesībām.
Privātpersona izsaka negatīvu viedokli par ārvalstu banku darbu, jo bankas atsakās
iesniedzējam izsniegt kredītu, tādēļ ka iesniedzējs ir bezdarbnieks, tāpat iesniedzējs pauž
negatīvu viedokli par nebanku kreditētājiem, norādot, ka viņi tikai formāli informē
aizņēmējus par aizdevuma atmaksas termiņa iestāšanos.
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka netiek pievērsta pietiekami liela uzmanība viltotu
Latvijas valsts sarkanbaltsarkano karogu lietošanas apkarošanai, norādot, ka viltotajos
karogos sarkanā krāsa ir gaišāka nekā oriģinālā.
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas Republikas teritoriālo sadalījumu un sniedz savus
priekšlikumus, aicinot veidot valsts pārvaldes institūcijām paralēlas divu pakāpju pašvaldību
institūcijas.
Privātpersona izsaka viedokli, ka būtu jāpalielina summa, no kuras persona var pretendēt uz
maznodrošinātā statusu.
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka būtu nepieciešams ierīkot gājēju pārejas pie autobusu
pieturām “Aizsardzības akadēmija” un “Ķīšezera iela”.
Privātpersona izsaka viedokli par laikrakstā “Diena” klimata pārmaiņām veltīto rakstu un
norāda uz Eiropas Savienības noteikto paaugstināto izmešu kvotu, kā arī pauž uzskatu, ka
ģenētiski modificētās pārtikas, augu, dzīvnieku radīšana ir aizliedzama ar likumu.
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem, kā arī aicina
slēgt Maskavas namu Rīgā, pārdot Krievijai Uzvaras pieminekli un aizliegt 9.maija svinības.
Privātpersona izsaka viedokli par boksa pirmsākumiem un atzīšanu Latvijā, kā arī sniedz
informāciju par kādreizējiem Latvijas talantīgākajiem bokseriem.
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru un situāciju
daudzdzīvokļu mājā.
III. Sūdzības
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Biedrība “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO” sūdzas
par Finanšu ministrijas plāniem palielināt pievienotās vērtības nodokli recepšu un bezrecepšu
zālēm, kā rezultātā pēc iesniedzēja aprēķiniem zāļu cena varētu palielināties par 10
procentiem.
Fizikālās enerģētikas institūts sūdzas par Izglītības un zinātnes ministrijas darbu saistībā ar
projektu, kura mērķis bija institūtam lietošanā nodotajā valsts īpašumā uzlabot
energoefektivitāti, un norāda, ka ministrija nav izsniegusi nepieciešamo pilnvarojumu vai
motivētu atteikumu projekta realizēšanai.
Privātpersona sūdzas par Labklājības ministrijas atteikumu iesniedzējai piešķirt nepārtrauktu
mājas aprūpi, kura viņai kā smagi slimai invalīdei ir nepieciešama, un par saņemtajām
atbildēm no Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas un no Veselības ministrijas valsts
sekretāra vietnieces veselības jautājumos.
SIA “Kokgrauzis” sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem saistībā ar iespējamiem
pārkāpumiem nodokļu audita laikā.
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, kas uzliek pienākumu samaksāt
iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumiem, kuri gūti no zemnieku saimniecības, taču šī
saimniecība ir neaktīva un iesniedzējai nekādus ienākumus nedod.
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Privātpersona sūdzas par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem
AS “Sadales tīkls” sadales pakalpojuma tarifiem, kuri paredz pienākumu maksāt par
elektroenerģijas pieslēguma nodrošinājumu neatkarīgi no tā, vai elektroenerģija tiek
patērēta.
Privātpersona sūdzas par ģenerālprokurora darbu saistībā ar sniegto atbildes vēstuli un
uzskata, ka lietas apzināti tiek novilcinātas līdz noilgumam, lai tās tiktu izbeigtas.
Privātpersona sūdzas par izmeklētāja, iespējams, apzināti nolaidīgu darbu kriminālprocesā.
Privātpersona sūdzas par Krimuldas novada domes deputātu iespējamām nelikumīgām
darbībām, iesniedzot ienākumu deklarācijas, kā arī sūdzas par Krimuldas novada domes lielo
darbinieku skaitu.
Privātpersona sūdzas par Alūksnes pašvaldības aģentūras “ALJA” darbu, norādot, ka
pašvaldības aģentūra, apsaimniekojot Alūksnes ezeru un pieņemot ezera lietošanas
noteikumus, pieļāvusi diskriminējošu attieksmi, jo bezmaksas makšķerēšanas licences
īpašniekiem – maznodrošinātajiem, pensionāriem un politiski represētajiem – ir atļauts ķert
mazāk zivju nekā maksas licences īpašniekiem.
Privātpersona sūdzas par Garkalnes novada domes darbu saistībā ar to, ka nav sniegta atbilde
likumā noteiktajā termiņā.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu
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UAB “AviaAM B05” sūdzas par Latvijas Republikas Kriminālpolicijas izmeklētāju darbu,
norādot, ka viņi neveic vajadzīgās darbības lietas atrisināšanai.
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu piedzīt zemes
nomas maksu no dzīvokļu īpašniekiem par labu AS “Latzemes nekustamie īpašumi”.
Privātpersona sūdzas par Liepājas rajona tiesas tiesnešu darbu, norādot, ka tiesa neņēma vērā
iesniedzējas lūgumu pārcelt lietas izskatīšanu, jo veselības iemeslu dēļ iesniedzēja nevarēja
uz sēdi ierasties.
Privātpersona sūdzas par Administratīvās rajona tiesas tiesneses darbu, norādot, ka tiesnese
neizvērtēja acu diagnostiku, kas ir galvenais pierādījums lietā pret Veselības inspekciju, tāpat
iesniedzēja sūdzas par Administratīvās apgabaltiesas tiesneša darbu, kurš noraidīja
iesniedzējas blakussūdzību.
Privātpersona pauž kritisku viedokli par Latvijas Republikas Prokuratūras darbu saistībā ar
lietas izbeigšanu par labu vainīgajai personai.
Privātpersonas sūdzas par Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša darbu, Administratīvās
apgabaltiesas tiesnešu darbu saistībā ar nelabvēlīga sprieduma pieņemšanu, Rīgas
apgabaltiesas darbu saistībā ar nekorektu tiesnešu uzvedību tiesas sēdes laikā uzklausot
iesniedzēja advokātu, Cēsu rajona tiesas darbu saistībā ar prasījuma noraidīšanu par morālā
kaitējuma piedziņu.
Citas sūdzības
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Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija sūdzas par SIA “Dīleris” saistībā ar
iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, par ko varētu liecināt uzņēmuma sniegto
pakalpojumu zemās cenas.
SIA “DAUTKOM TV” sūdzas par radio “Alise Plus” darbu saistībā ar to, ka raidījuma “Troņu
spēles” vadītāji nav ievērojuši ētikas normas.
Privātpersona sūdzas par AS “BTA Baltic Insurance Company” darbu saistībā ar to, ka sniegta
nepatiesa informācija par ceļu satiksmes negadījumu.
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Privātpersona sūdzas par kooperatīvu “Ieviņa 99” saistībā ar to, ka uzņēmums pieprasa, lai
māju īpašnieki par elektroenerģijas pieslēguma nodrošināšanu maksā par visu 2017.gadu.
Privātpersona sūdzas par AS “Latvenergo” darbu, norādot, ka uzņēmums patvaļīgi atslēdzis
elektrību.
Privātpersona sūdzas par to, ka tai ir jāmaksā nesamērīga nomas maksa par zemi, uz kuras
atrodas dzīvojamā māja ar iesniedzējai piederošo dzīvokli.
IV. Informācijas pieprasījumi
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