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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 294 
    individuālie           261 
    no vairākām privātpersonām       30 
    anonīmie 3 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 119 
Viedokļi 52 
Sūdzības 35 
Informācijas pieprasījumi 24 
Dažādi iesniegumi 64 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 11 
Pa pastu 176 
Pa e-pastu info@saeima.lv 103 
No portāla www.latvija.lv 4 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 69 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 581 
Frakcijas 57 
Komisijas 80 
Struktūrvienības 20 
  
Valoda  
Latviešu valoda 285 
Svešvalodas 9 
  
Sagatavotas atbildes 82 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  2 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

119 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Par valsts budžetu 2018.gadam”, aicinot likumprojekta anotācijā norādīt, 
ka Veselības ministrijai paredzēts finansējums 116,9 miljonu eiro apmērā ārstniecības 
personu darba samaksas paaugstināšanai. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta Rīgas reģiona arodorganizācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Par valsts budžetu 2018.gadam”, aicinot nenodot ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa 
funkcijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par valsts budžetu 
2018.gadam”, aicinot paredzēt līdzekļus 700 000 eiro apmērā tam, lai atbalstītu biedrības 
un nodibinājumus un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos, kā arī 
izstrādāt visaptverošu valsts budžeta finansējuma pārdales mehānismu, iestrādājot tajā 
labas pārvaldības principus. 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par valsts 
budžetu 2018.gadam”, aicinot palielināt finansējumu sabiedrības objektīvai un daudzpusīgai 
informēšanai par nākamās Saeimas vēlēšanām. 
 
Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par valsts budžetu 
2018.gadam”, aicinot atvēlēt papildu finansējumu, kas nepieciešams, lai tiktu turpināta 
zīmju valodā adaptētas informācijas veidošana, kā arī tiktu palielināts subtitrēto un 
surdotulkoto raidījumu skaits un personas ar dzirdes traucējumiem būtu labāk informētas 
par aktualitātēm valstī. 
 
Latvijas Sporta federāciju padome sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par valsts budžetu 
2018.gadam” un aicina rast iespēju budžeta programmas “Sports” ietvaros paredzēt papildu 
finansējumu 135 000 eiro apmērā sporta federāciju organizatoriskā darba nodrošināšanai. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektiem 
“Par valsts budžetu 2018.gadam” un “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 
2020.gadam”, aicinot nodrošināt pakāpenisku pāreju uz pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta un noteikt, ka pašvaldības ir 
tiesīgas par sava budžeta līdzekļiem piešķirt pedagogiem sociālās garantijas. 
 
Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” izsaka viedokli par to, ka 2018.gada valsts budžetā nav 
paredzēts pietiekams finansējums autoceļu uzturēšanai, un atgādina, ka 2018.gadā beigsies 
ceļu nozarei piešķirtais Eiropas Savienības finansējums. 
 
Latvijas Tiesnešu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Valsts pārvaldes un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, to atbalstot  daļā par 
tiesnešu atalgojuma izmaiņām 2018.gadā kā pagaidu risinājumu. 
 
Latvijas tiesu darbinieki aicina atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 
uzsāktās tiesu darbinieku algu reformas turpināšanai (31 iesniegums ar 806 parakstiem). 
 

73  

Starptautiskā teātra institūta Latvijas centrs sniedz priekšlikumus likumprojektam “Radošo 
personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums”, aicinot noteikt, ka 
profesionālajā radošajā organizācijā nav obligāti jābūt apvienotiem vismaz 50 biedriem. 
 
Latvijas Radošo savienību padome izsaka viedokli par likumprojektu “Radošo personu 
statusa un profesionālo organizāciju likums”, norādot, ka šis likumprojekts ir jāatbalsta, jo 
tas ievieš īslaicīgas dīkstāves pabalstus radošajām personām, kā arī regulē profesionālo 

 



 

 3 

radošo organizāciju veidošanu un darbību. 
 
Reģionālo attīstības centru apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Izglītības 
likumā”, norādot, ka neatbalsta normu, kas paredz minimāli pieļaujamā izglītojamo skaita 
noteikšanu klasēs un klašu grupās. 
 
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” un norāda, ka lielāku pienesumu valsts budžetam  
dotu nodoklis vai nodeva par lokālās reklāmas ievietošanu Latvijā izplatītajās ārvalstu 
programmās, nevis nodeva par retranslācijas atļauju. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Kontu 
reģistra likumā”, aicinot noteikt, ka pašvaldību sociālajiem dienestiem ir tiesības piekļūt 
kontu reģistra informācijai, lai pārliecinātos par to personu materiālo stāvokli, kuras lūdz 
sociālo palīdzību. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām””, aicinot noteikt, ka pašvaldību budžetā ieskaitāmās iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumu daļas prognozētais apjoms kārtējam budžeta gadam tiek 
simtprocentīgi garantēts no valsts budžeta. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, norādot, ka progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ar regresīvo neapliekamo minimumu aprēķināšanas un iekasēšanas sistēmas ieviešana nav 
pietiekami pārdomāta, jo nodokļa administrēšanas izmaksas būs pārāk lielas. 
 
Latvijas Pasākumu producentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, aicinot noteikt, ka ārvalsts nodokļa maksātāja 
ienākums, kas gūts no profesionālās mākslinieciskās darbības Latvijā, nav apliekams ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli. 
 
Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” pauž atbalstu grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli”, kuri paredz, ka Latvijas pilsoņiem pēc atgriešanās Latvijā tiek aizsargāts 
Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs nopelnītais pensijas neapliekamais 
minimums, un norāda, ka tādējādi, ceļot reemigrācijas potenciālu, tiks stiprināta Latvijas 
ekonomika. 
 
Pasaules Brīvo latviešu apvienība iebilst pret grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli”, kuri paredz, ka Latvijas pilsoņiem pēc atgriešanās Latvijā tiek aizsargāts Eiropas 
Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs nopelnītais pensijas neapliekamais 
minimums, un norāda, ka ārvalstīs dzīvojošie Latvijas pilsoņi un potenciālie reemigranti nav 
pārāki un privileģētāki par Latvijā strādājošajiem un dzīvojošajiem cilvēkiem. 
 
Latvijas Spēļu biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, aicinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli aplikt 
azartspēļu laimestus, kas pārsniedz 7200 eiro, t.i. summu, kuru sasniedzot ir aizliegti 
skaidras naudas darījumi, nevis 3000 eiro, kā tas ir šobrīd paredzēts nodokļu reformas 
ietvaros. 
 
Latvijas Spēļu biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Azartspēļu un izložu likumā”, aicinot paplašināt maksājumu metodes norēķiniem 
interaktīvajās azartspēlēs. 
 
Latvijas Spēļu biznesa asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”” un iebilst pret azartspēļu nodokļa  paaugstināšanu 
par 30 procentiem azartspēļu automātiem un spēļu galdiem. 
 
SIA “Ezugi Latvia” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par izložu un 
azartspēļu nodevu un nodokli””, aicinot noteikt, ka komersantam par katru galdu, kas tiek 
izmantots azartspēļu video tiešsaistei ar trešajām personām, ir jāmaksā nodoklis 4000 eiro 
apmērā nevis 11 700 eiro apmērā, kā tas ir noteikts šobrīd. 
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, 
norāda, ka nav tāda normatīvā regulējuma, kas noteiktu pedagogu tiesības saņemt pabalstus 
vai citas garantijas dažādos dzīves gadījumos, un tāpēc aicina pieņemt regulējumu, kas dotu 
tiesības piemērot atsevišķas minētā likuma normas, piemēram, par saīsināto darba dienu 
pirms svētkiem un citas. 
 
Latvijas Teātra darbinieku savienība pauž atbalstu likumprojektam “Radošo personu statusa 
un profesionālo radošo organizāciju likums” un norāda, ka šis likumprojekts nekādā veidā 
nemaina un neietekmē Biedrību un nodibinājumu likumu.  
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
akcīzes nodokli””, aicinot izslēgt no tā normu par alkoholisko dzērienu inventarizāciju 
sakarā ar nodokļa likmju izmaiņām mazumtirdzniecībā, un šo priekšlikumu pamatojot ar 
procedūras darbietilpīgumu. 
 
Juridiskie jautājumi  
 

1 

Latvijas Raidorganizāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, aicinot nepalielināt sodus par radio, 
televīzijas raidījumu un filmu nenodrošināšanu ar tulkojumu valsts valodā. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

3 

Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” un aicina noteikt ikgadēju valsts 
nodevu par citās valstīs veidotu un Latvijā izplatītu programmu.  
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”, aicinot noteikt, ka Nacionālā elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padome izstrādā un apstiprina sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu darbības 
nodrošināšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu izmaksu plānošanas un uzskaites kārtību. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā”, norādot, ka likumā saglabājama norma, kas prasa bērnam primāri 
nodrošināt iespēju augt pie aizbildņa vai audžuģimenē. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

1 

Sēlijas novadu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”, 
aicinot neatbalstīt grozījumus, ar kuriem izglītības procesu vadībā tiek paplašinātas Ministru 
kabineta, bet samazinātas pašvaldību pilnvaras, jo pēc šo grozījumu pieņemšanas var 
pasliktināties izglītības kvalitāte novados. 
  

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

2 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” un 
nepiekrīt apgalvojumam, ka sankciju piemērošana ir valsts pārvaldes uzdevums. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” un norāda, ka, 
nosakot ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statusu, jāņem vērā arī 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 2 
 
Jūrmalas namu pārvaldnieku asociācija izsaka viedokli par likumu “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju”, norādot, ka likuma normas ierobežo dzīvokļu īpašnieku 
kopības tiesības pieņemt lēmumu par pārvaldīšanas nodrošināšanu. 
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Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko 
attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, norādot, ka valstij ir 
jāizpērk zemes gabali, uz kuriem atrodas daudzdzīvokļu nami, vai arī jāpiedāvā ekvivalents 
zemes gabals šādas zemes īpašniekiem. 
  
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 9 
 
Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru aģentu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu 
“Nekustamā īpašuma aģentu darbības likums” un norāda, ka neatbalsta tā tālāku virzību, jo 
likumprojekta pašreizējā redakcija motivētu nekustamā īpašuma starpniecības pakalpojumu 
sniedzējus pārorientēties uz ēnu ekonomiku vai arī pakalpojumu sniegšanu ārvalstīs. 
 
Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija aicina ar atsevišķu likumprojektu 
“Nekustamā īpašuma aģentu darbības likums” noregulēt nekustamā īpašuma aģentu darbību. 
 
Biedrība “Latvijas Asociācija bīstamo atkritumu apsaimniekošanai” sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, iebilst pret normu, kas 
noteic, ka informācija par plānotajiem pārvadājumiem valsts teritorijā uz pārstrādes vai 
reģenerācijas vietu jāsniedz ne mazāk kā trīs dienas pirms plānotā pārvadājuma, un norāda, 
ka var būt arī tādas avārijas situācijas, kad šādu informāciju operatīvi sniegt nav iespējams. 
 
Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” iebilst pret likumprojekta “Grozījumi 
Veterinārmedicīnas likumā” normu, kura noteic, ka visiem suņiem obligāti ir izsniedzama 
mājdzīvnieka pase, kas aizstās šobrīd esošās vakcinācijas apliecības, un norāda, ka minētie 
grozījumi būtiski sadārdzinās izmaksas suņa īpašniekam, jo dodoties pie veterinārārsta būs 
nepieciešami trīs obligātie pakalpojumi – vakcinācija pret trakumsērgu, apzīmēšana ar 
mikroshēmu un pases izsniegšana. 
 
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””, aicinot pārejas 
noteikumos iekļaut piebildi, ka komersantiem, kuru vienīgais sniegtais regulējamais 
sabiedriskais pakalpojums ir televīzijas programmu signālu izplatīšana, jāmaksā valsts 
nodeva 0,2 procentu apmērā no neto apgrozījuma aizpagājušajā kalendāra gadā, 
nepiemērojot minimālo fiksēto nodevu. 
 
Latvijas Lauksaimnieku kooperatīvu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Kooperatīvo sabiedrību likums”, aicinot noteikt, ka kopsapulces kompetencē ir revidenta 
ievēlēšana. 
  
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par Elektroenerģijas tirgus 
likumā paredzēto obligātā iepirkuma komponenšu maksāšanas kārtību un norāda, ka tādā 
gadījumā, ja netiks precizētas maksāšanas kārtību regulējošās normas, zemnieku 
saimniecības nepamatoti tiks nostādītas nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar 
mājsaimniecībām. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā”, norādot, ka atbalsta tā turpmāko izskatīšanu 
steidzamības kārtībā. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

28 

Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Veselības aprūpes finansēšanas 
likums”, norādot, ka tajā nav iekļauti aprēķini plānotajam budžeta līdzekļu sadalījumam 
saistībā ar definētajiem indikatoriem, un aicinot turpmāk ar veselības finansējumu saistīto 
regulējumu izdalīt atsevišķā likumā. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Veselības aprūpes finansēšanas likums”, aicinot noteikt, ka veselības 
aprūpes finansējums no valsts budžeta katru gadu tiek kāpināts attiecībā pret iekšzemes 
kopproduktu līdz 2020.gadam, kad tas sasniegs četrus procentus. 
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Veselības 
aprūpes finansēšanas likums” saistībā ar valsts obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas 
ieviešanu un aicina noteikt: lai persona iegūtu tiesības saņemt veselības aprūpes 
pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros kalendāra gadā, ja tā 
attiecīgajā gadā ir zaudējusi likumā noteikto apdrošinātās personas statusu vai šāda statusa 
tai nav bijis, šīs personas veselības apdrošināšanas iemaksu summai jābūt vienādai ar trim 
minimālajām mēneša algām.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Veselības aprūpes 
finansēšanas likums” un iebilst pret risinājumu, kas paredz, ka veselības aprūpe ir 
finansējama no pašvaldību budžetu līdzekļiem. 
 
Latvijas Jauno ārstu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Veselības aprūpes 
finansēšanas likums”, aicinot noteikt, ka personām ir tiesības saņemt veselības aprūpes 
pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros, ja tās pēdējo deviņu 
mēnešu laikā ir mācījušās vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības vai vidējās 
izglītības iestādēs, ka arī bijuši studenti. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Veselības aprūpes 
finansēšanas likums” un aicina noteikt, ka valsts veselības apdrošināšana ir uz solidaritātes 
principa balstīts pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātajām personām 
nodrošinātu valsts apmaksātus otrā līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Veselības aprūpes 
finansēšanas likums”, aicinot noteikt, ka veselības apdrošināšanas iemaksas veic personas, 
kuras nav sociāli apdrošinātas, lai iegūtu tiesības uz apdrošinātā statusu un saņemtu 
veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros. 
 
Latvijas Hemofilijas biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Veselības aprūpes 
finansēšanas likums”, norādot, ka nebija nepieciešams atsevišķi izstrādāt Valsts obligātās 
veselības apdrošināšanas likumu. 
 
Pulmonālās hipertensijas biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Veselības aprūpes 
finansēšanas likums”, aicinot noteikt visām personām ar invaliditāti neatkarīgi no tās grupas 
vienādas tiesības attiecībā uz līdzmaksājumiem. 
 
Biedrība “Bērziņu dārzkopji” izsaka viedokli par likumprojektu “Veselības aprūpes 
finansēšanas likums”, norāda, ka šis projekts nostādīs nevienlīdzīgā situācijā strādājošos un 
nestrādājošos, un aicina izstrādāt jaunu veselības aprūpes finansēšanas modeli, kas 
attiektos tikai uz strādājošajiem.  
 
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija aicina likumprojektā “Veselības 
aprūpes finansēšanas likums” definēt tā mērķi. 
 
SIA “Derma Clinic Riga” izsaka viedokli par valsts kompensējamām zālēm psoriāzes 
pacientiem, norādot, ka piešķirtā finansējuma izlietojums Latvijā nav bijis pietiekami 
efektīvs, un aicinot paaugstināt medikamentu cenas kompensāciju līdz 100 procentiem. 
 
SIA “Baltics Sales Network” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu 
aprites likumā”, aicinot noteikt, kāda izmēra cigarešu paciņas Latvijā ir atļauts tirgot, lai 
novērstu Veselības inspekcijas iespējas patvaļīgi interpretēt Tabakas izstrādājumu direktīvu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” 
un pauž uzskatu, ka minētā likumprojekta redakcija padziļina netaisnību pret cilvēkiem, 
kuri pensionējušies pirms 1990.gada 4.maija. 
  
II. Viedokļi  
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Privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildēm uz iesniegumiem.  

 



 

 7 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 27 
 
Latvijas Orientēšanās federācija izsaka viedokli par gaidāmo pasaules orientēšanās 
čempionātu, kas 2018.gadā notiks Latvijā, un norāda, ka cer saņemt atbalstu šā pasākuma 
rīkošanai arī no valsts, kā to solījis Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departaments. 
 
SIA “Siguldas slimnīca” izsaka viedokli par ķirurģisko, ginekoloģisko, traumatoloģisko un 
ortopēdisko dienas stacionāru reorganizāciju un aicina nesamazināt iespējas saņemt līdz šim 
pieejamo palīdzību pirmā līmeņa slimnīcās. 
 
Novartis Pharma Services Inc. pārstāvniecība Latvijā izsaka viedokli par situāciju, kas 
izveidojusies saistībā ar kardioloģisko slimību ārstēšanai paredzētā medikamenta Entresto 
iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā, un norāda, ka uzņēmums, atsaucoties uz Nacionālā 
veselības dienesta aicinājumu, samazinājis citu kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto 
medikamentu cenas, lai pašreizējā budžeta ietvaros varētu kompensēt medikamenta 
Entresto iegādi. 
 
Latvijas Makšķernieku asociācija, biedrība “Makšķernieku radošais klubs” un Vides 
konsultatīvā padome izsaka kritisku viedokli par Zemkopības ministrijas sagatavoto 
noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos 
Nr.935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā””, jo uzskata, ka noteikumi izstrādāti tā, lai gūtu 
no mežiem lielākus ienākumus, bet tāda politika var būtiski apdraudēt meža ekoloģisko un 
sociālo vērtību. 
 
Latvijas Olimpiskā komiteja izsaka viedokli par Finanšu ministrijas sagatavoto noteikumu 
projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 “Likuma “Par 
uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi”, norādot, ka ziedotās 
mantas vai finanšu līdzekļu nodošana citai personai uz rakstveida līguma pamata, ko paredz 
Sabiedriskā labuma organizācijas likums, nav uzskatāma par starpniecību. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par Dabas aizsardzības pārvaldes īstenoto 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” un vērš uzmanību uz to, ka 
nepieciešams izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos 
Nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanu un apsaimniekošanas kārtību, to 
aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”, paredzot, ka mikroliegumus 
neveido teritorijās, kuras saskaņā ar teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu ir noteiktas 
par apbūves teritorijām, kā arī teritorijās, kurām ir spēkā esošs detālplānojums. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.427 
“Noteikumi par valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas nosacījumiem un 
kārtību” un aicina ievērot vienlīdzības principu attiecībā uz pensionāriem un izdienas 
pensiju saņēmējiem. 
 

 

Par situāciju valstī 
 
Invalīdu tiesību aizsardzības centrs izsaka viedokli par veselības aprūpes finansējumu valstī, 
norādot, ka tas ir zemākais visā Eiropas Savienībā. 
 
Latvijas Nedzirdīgo savienība izsaka viedokli par surdotulku un sociālās rehabilitācijas 
speciālistu trūkumu, nepietiekamo finansējumu zīmju valodas attīstībai, kā arī norāda uz 
citām problēmām, kas skar cilvēkus ar dzirdes traucējumiem. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par tās dalībnieču banku darbu saistībā ar 
cīņu pret finanšu noziegumiem, norādot, ka ir apstiprinājusi pašregulācijas dokumentus 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju 
izpildes jomā. 

9 

 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par 2018.gadam noteikto vecāku pabalstu 
aprēķināšanas kārtību, kuru uzskata par netaisnīgu, jo, aprēķinot pabalstu, tiks ņemta vērā 
valstī noteiktā mēneša vidējā alga, nevis personas vidējā gada alga. 
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Citi viedokļi 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija pauž atbalstu Eiropas Savienības iecerei panākt, lai 
globālās interneta kompānijas maksātu saviem ienākumiem atbilstošus nodokļus. 
 
Biedrība “Par Satversmi” izsaka viedokli par to, ka, viņaprāt, Satversmes tekstā ir virkne 
gramatikas kļūdu un neloģisku teikumu, un informē, ka pati gatavo jaunu Satversmes teksta 
projektu, kas atbildīs valsts politiskajam, ekonomiskajam un sociālajam stāvoklim. 
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Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas Republikas Satversmi un vēlas noskaidrot vairākus 
ar to saistītus jautājumus. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par sociālās rehabilitācijas plānu bērnam ar īpašām 
vajadzībām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Taivānas un Honkongas inkorporāciju Ķīnā un aicina atzīt 
minēto reģionu neatkarību. 
 

 

III. Sūdzības 
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Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija sūdzas par Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas biroja sniegto atbildi uz jautājumu par resoriskās pārbaudes rezultātiem 
saistībā ar publiskajiem izteikumiem par kontrabandas piesedzējiem. 
 
Latvijas Urologu asociācija sūdzas par Veselības ministrijas darbu, norādot, ka ministrija 
pieņem sasteigtus un nepietiekami izdiskutētus lēmumus saistībā ar uroloģisko pacientu 
aprūpi. 
 
Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija sūdzas par Zemkopības ministrijas 
darbu saistībā ar noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 
noteikumos Nr.320 “Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas 
dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu 
mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu””, norādot, ka 
ministrija nav pieaicinājusi iesniedzēju piedalīties grozījumu projekta sagatavošanas 
procesā. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome sūdzas par Finanšu ministrijas sagatavoto 
Ministru kabineta protokollēmumu likumprojektam “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa 
likumā”, jo uzskata tajā ietvertos rezultatīvos radītājus par neobjektīviem.  
 
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta darbu, norādot, ka tas atteicies 
izmaksāt iesniedzējam kompensējamos attaisnotos izdevumus par ārstnieciskajiem 
pakalpojumiem, jo iesniedzējs veicot saimniecisko darbību, taču iesniedzējs norāda, ka 
saimniecisko darbību nekad nav veicis. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbu, norādot, ka tā  
atteikusies iesniedzējai piešķirt vecuma pensiju, pamatojoties uz to, ka iesniedzēja nav kā 
korespondences adresi norādījusi Latviju. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts zemes dienesta darbu saistībā ar rīkojumu par adrešu maiņu 
Smiltenes novada lauku ciemos mājām, kurām ir mājvārdi. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes darbu un norāda, ka tā, neraugoties uz 
vairākkārtējiem iesniegumiem, nerisina problēmu, kas saistīta ar gājēju ceļu labiekārtošanu 
dzīvojamās mājas apkārtnē. 
 
Privātpersona sūdzas par Ogres domes darbu, norādot, ka tā neievēro likumus, kas saistīti ar 
zemes reformu un privatizāciju. 
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Privātpersona sūdzas par tiesu izpildītāja darbu, norādot, ka ir, iespējams, prettiesiski 
izlikta no sava nekustamā īpašuma. 
 
Privātpersona sūdzas par Olaines cietuma administrāciju saistībā ar atteikumu izsniegt 
videoierakstus, kuros fiksēts iespējams pārkāpums pret iesniedzēju. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu darbu un 
uzskata, ka lietas izskatīšanā netiek ievērota Satversme. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama lēmumu nepiedzīt no 
atbildētāja par labu prasītājam prasītāja samaksāto valsts nodevu par blakus sūdzības 
iesniegšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar lietas izskatīšanu, 
norādot, ka visās tiesu instancēs nav ņemti vērā aizstāvības argumenti par to, ka procesa 
virzītājs pārkāpis vairākas Kriminālprocesa likuma normas. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesu darbu sakarā ar nesamērīgi ilgu krimināllietas izskatīšanu.  
 

 

Citas sūdzības 9 
 
Žurnāls “Ir” sūdzas par Latvijas Žurnālistu savienības pārstāvju paskaidrojumiem, ko tie 
saistībā ar žurnālu “Ir” un AS “Cits medijs” snieguši Parlamentārās izmeklēšanas komisijas 
par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā 
Nr.16870000911 sēdē, un uzskata, ka ir sniegta nepatiesa informācija.  
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” saistībā ar aprēķināto dalīto 
maksājumu par ūdeni, kas jāveic visiem mājas iedzīvotājiem. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka AS “Rīgas Siltums” nenovērš apkures sistēmas problēmu, 
kuras rezultātā iesniedzējas dzīvoklī nav nodrošināta pastāvīga apkure. 
 
Privātpersona sūdzas par plānu slēgt vienīgo pasta nodaļu tās  dzīvesvietas apkaimē, un 
norāda, ka tas ir vēl viens solis uz to, lai no laukiem padzītu cilvēkus. 
 
Privātpersona sūdzas par denacionalizētā dzīvokļa īpašnieku saistībā ar nesamērīgi augsto 
īres maksu. 
 
Privātpersona sūdzas par daudzdzīvokļu nama apsaimniekotāju saistībā ar to, ka nav 
pieslēgta apkure. 
 
Privātpersona sūdzas par namu pārvaldnieka rīcību saistībā ar naudas iekasēšanu no 
iedzīvotājiem par remontu, lai gan tas netiek veikts un nauda netiek atdota. 
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