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I. Likumdošanas priekšlikumi
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Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi
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Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija sniedz priekšlikumus
likumprojektam “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas likumā”, aicinot noteikt, ka apdrošinātājam ir
pienākums vismaz reizi gadā pēc pieprasījuma sniegt apdrošinājuma ņēmējam
informāciju par visām viņam izmaksātajām atlīdzībām.
Juridiskie jautājumi
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Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrība “Ētikas tilts Latvijā” sniedz
priekšlikumus grozījumiem Satversmē, aicinot noteikt, ka audiovizuālajos medijos ir
jāierobežo vardarbīgu skatu attēlošana.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu
“Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”, norādot, ka
sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapitālsabiedrības statuss ir pretrunā ar
Komerclikuma regulējumu par kapitālsabiedrībām.
Latvijas Nacionālo karavīru biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Par Otrā
pasaules kara dalībnieka statusu”, norādot, ka ir iestājusies par to, lai tiktu juridiski
noteikts Otrā pasaules kara dalībnieka statuss, bet nav aicinājusi noteikt jebkāda
veida sociālo palīdzību tā ieguvējiem.
Organizācija “Atver sirdis un mājas bērniem” izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”, norādot, ka aizliegums adoptēt bērnus
uz ārzemēm no audžuģimenēm Latvijā ir diskriminējošs.
Biedrība “Fonds-Šī pasaule kā durvis vaļā. Un es stāvu caurvējā...” sniedz
priekšlikumus grozījumiem Reliģisko organizāciju likumā, aicinot noteikt, ka valsts
iestādes, kā arī sabiedriskās un citas organizācijas drīkst iejaukties reliģisko
organizāciju darbībā.
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi
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Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome izsaka viedokli par
likumprojektam “Grozījumi Augstskolu likumā” iesniegtajiem priekšlikumiem, kas
saistīti ar risku iekļūt Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūru
reģistrā, un norāda, ka nav pieļaujams tas, ka otrajam lasījumam tiek iesniegti būtiski
priekšlikumi, kuri pirms tam nav apspriesti ar nozares pārstāvjiem.
Biedrība “Latvijas Koledžu asociācija” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Augstskolu likumā”, norādot, ka ar koledžu nodošanu valsts dibinātas universitātes
padotībā tiks izslēgta Izglītības un zinātnes ministrijas stratēģiskā loma koledžu
sistēmas attīstīšanā.
Privāto augstskolu asociācija un nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs”
izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”, norādot, ka studiju
virzienu akreditācijas nomaiņa uz studiju programmu un regulāru augstākās izglītības
iestāžu akreditāciju nākotnē būtiski kavēs augstākās izglītības attīstību.
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Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi
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Latvijas Īrnieku apvienība izsaka viedokli par likumu “Par namīpašumu
denacionalizāciju Latvijas Republikā”, norādot, ka denacionalizēto namu īrnieku
tiesības netiek pietiekami aizsargātas.
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā, aicinot
noteikt, ka no politiskās partijas saraksta izsvītrotos kandidātus var aizstāt ar citu
politisko partiju sarakstos esošajiem kandidātiem.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Zemes
pārvaldības likumā”, aicinot definēt jēdzienus “koplietošanas ceļš vai iela” un
“pašvaldības nozīmes ceļš”, kā arī noteikt pašvaldību tiesības un pienākumus šādu
ceļu būvniecībā un uzturēšanā.
Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”, aicinot noteikt, ka zemes kvalitātes vērtēšanu
attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamu un meža zemi veic reizi 20 gados un
attiecīgos datus uzkrāj Zemes kvalitātes novērtējuma informācijas sistēmā.
Biedrība “Grēnes” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Zemes pārvaldības
likumā”, aicinot noteikt, ka pašvaldībām jānodrošina publiskajā lietošanā esošu ceļu
ierīkošana un uzturēšana arī tad, ja šie ceļi ir privātpersonu īpašumā.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Bezdūmu nozares
asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, VAS “Starptautiskā lidosta
“Rīga”” un SIA “Tabakas Nams Grupa” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un
to šķidrumu aprites likumā”, norādot, ka neatbalsta aizliegumu mazumtirdzniecības
vietās publiskai redzamībai izvietot tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas
produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču
uzpildes tvertnes un to preču zīmes.
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Veselības
aprūpes finansēšanas likums” saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu likmes izmaiņām, norādot, ka nodokļu likmes izmaiņas mēneša vidū ir
sarežģīti ieviest un administrēt.
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija izsaka viedokli par
likumprojektu “Veselības aprūpes finansēšanas likums”, paužot atbalstu iecerei no
2020.gada nodrošināt veselības aprūpes finansējumu vismaz četru procentu apmērā no
iekšzemes kopprodukta.
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” sniedz
priekšlikumus likumprojektam “Veselības aprūpes finansēšanas likums”, aicinot
iekļaut cilvēkus ar trešās grupas invaliditāti valsts apdrošināto personu grupā.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Veselības aprūpes finansēšanas
likums”, norādot, ka mātēm, kuras kopj bērnu ar invaliditāti, nepieciešams lielāks
valsts atbalsts, jo viņu iespējas strādāt algotu darbu ir ierobežotas.
II. Viedokļi

50

Par Saeimas darbu

6

Privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildēm uz iesniegumiem.
Privātpersona izsaka viedokli par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Latvijas Pilsoniskā alianse pauž atbalstu Valsts kancelejas iniciatīvai izveidot un
ieviest praksē Vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu un
aicina izskatīt iespēju, ka alianse varētu sadarboties ar Valsts kanceleju tā izstrādē un
ieviešanā.
Latvijas Reto slimību alianse izsaka viedokli par Veselības ministrijas izstrādāto Reto
slimību plānu 2017.-2020.gadam un norāda, ka pēc ekonomiskās un medicīniskās
nepieciešamības un efektivitātes izvērtēšanas tika aprēķināts, ka medicīniskās
palīdzības minimuma nodrošināšanai reto slimību pacientiem Latvijā nepieciešami
vismaz 9 miljoni eiro.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli, ka Izglītības un
zinātnes ministrijai būtu jāuzliek pienākums līdz 31.maijam izstrādāt ziņojumu par
pedagogu darba samaksas pieauguma grafika ievērošanu.
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par to, ka nav saņēmusi atbildi no
Izglītības un zinātnes ministrijas par Latvijas Pašvaldību savienības un Ministru
kabineta parakstītā domstarpību un vienošanās protokola izpildi par 2018.gada
budžetu, un norāda, ka tādējādi tiek pārkāpts labas pārvaldības princips.
Latvijas Olimpiskā komiteja sniedz priekšlikumus Izglītības ministrijas sagatavotajam
projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos
Nr.26. “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem
sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru”” saistībā ar naudas balvas apmēru,
kas sportistiem nosakāms atkarībā no sasniegumiem un sacensībām, kurās viņi
piedalījušies.
Biedrība “Latvijas bērnu labklājības tīkls” izsaka viedokli par valsts iestāžu
problēmām bērnu drošības risku atpazīšanā un novēršanā.
Ventspils Krievu biedrība un privātpersona izsaka viedokli, ka Latvijā nepieciešams
saglabāt mazākumtautību izglītību ar krievu mācību valodu, un aicina saglabāt
bilingvālo izglītības sistēmu.
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes
darbu, jo uzskata, ka iestādes darbinieki nepamatoti kavējuši kriminālprocesa gaitu.
Privātpersona izsaka viedokli par valsts pārvaldes darbinieku algām, norādot, ka nav
taisnīgi tas, ka zemāk kvalificētu darbinieku algas būtiski neatšķiras no augstāk
kvalificētu darbinieku algām.
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka personām, kuras ir notiesātas par tīšiem
noziedzīgiem nodarījumiem pret valsti, vajadzētu uz mūžu liegt iespēju strādāt valsts
pārvaldē.
Par situāciju valstī
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Rēzeknes Invalīdu biedrība sniedz priekšlikumus par cilvēkiem ar invaliditāti
nepieciešamiem atbalsta pasākumiem un aicina noteikt, ka pirmās vai otrās grupas
invalīdi, kuriem ir augstākā izglītība, var bez maksas reģistrēt sabiedrību ar
ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrību.
SIA “Veselības centrs “Biķernieki”” izsaka viedokli par ieceri pārcelt Latvijas Bērnu
dzirdes centru uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un norāda, ka tā būtu valsts
finanšu līdzekļu izšķērdēšana.

4

Cilvēku ar invaliditāti interešu biedrība “KOPĀ” izsaka viedokli par to, ka Ādažos
cilvēkiem ar invaliditāti ir problēmas ar sabiedriskā transporta pieejamību.
Privātpersona pauž viedokli, ka Valsts prezidentam jābūt tautas vēlētam.
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka ārvalstu studentiem pēc zobārsta diploma
iegūšanas nepieciešams latviešu valodā nokārtot sertifikācijas eksāmenu
zobārstniecībā, lai gan viss studiju process noticis angļu valodā.
Privātpersona pauž neizpratni par to, ka akcīzes nodokli palielina alkoholam,
cigaretēm un naftas produktiem, bet ne skaistumkopšanas līdzekļiem un PET
izstrādājumiem.
Privātpersona izsaka viedokli par īpašumu vērtēšanas procesu, aicinot vērtētājus
pārkvalificēt par valsts mērniekiem un sadalīt pa pašvaldībām.
Privātpersona izsaka viedokli, ka lielāks finansējums jāpiešķir nevis ārstiem, bet
pensionāriem.
Privātpersonas izsaka viedokli par pensiju apmēru, iedzīvotāju finansiālo stāvokli,
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un nepieciešamību ieviest progresīvo nodokli.
Citi viedokļi
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Privātpersona izsaka viedokli par AS “Sadales tīkls” saistībā ar to, ka reālā
pakalpojumu apmaksas summa nesakrīt ar uzņēmuma mājaslapā ievietoto cenrādi.
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar to, ka SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” plāno
pārņemt daudzdzīvokļu nama pārvaldi, lai ierīkotu tur ofisus.
Privātpersona izsaka viedokli par atkritumu apsaimniekošanas kārtību Indras pagastā.
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar to, ka dzīvokļu īpašnieki tikai pēc septiņiem
gadiem uzzinājuši par līgumu, kas noslēgts ar nama apsaimniekotāju.
Privātpersona izsaka viedokli par ūdens skaitītāju lietošanu daudzdzīvokļu namos.
Privātpersona izsaka viedokli par latviešu strēlniekiem un viņu darbību pēc Pirmā
pasaules kara, kā arī ierosina 10.jūliju - Latvijas armijas dibināšanas dienu - atzīt par
svētku dienu.
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību aprēķināt Latvijai Otrā pasaules kara
laikā nodarītos zaudējumus.
III. Sūdzības
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

13

Latvijas Mednieku asociācija sūdzas par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, norādot,
ka Garkalnes novadā tiek rīkotas militārās mācības, kas apdraud cilvēkus un dabu.
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienestu, kas tai uzlicis sodu par
izvairīšanos no nodokļu nomaksas, jo netika iesniegta deklarācija.
Privātpersona sūdzas par bijušo Krimuldas novada domes priekšsēdētāju saistībā ar
zemes atsavināšanu privātajam garāžu kooperatīvam.
Privātpersona sūdzas par zvērināta tiesu izpildītāja lēmumu, ar kuru tai aizliegts
atsavināt savu automašīnu un iziet ikgadējo tehnisko apskati.
Privātpersona sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldi, norādot, ka iestāde neizmeklē
Jelgavas cietuma darbinieku izdarītos pārkāpumus.

5

Privātpersona sūdzas par Olaines cietuma darbinieka rīcību, norādot, ka viņš tai nav
nodevis atsūtīto naudas summu.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu
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Biedrība “Sporta klubs “Atdzimšana”” sūdzas par Valsts policiju un prokuratūru,
norādot, ka tās nereaģē uz sniegto informāciju par Latvijas Cīņu federācijas
prezidenta, iespējams, pretlikumīgām darbībām.
Privātpersona sūdzas par Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta
Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurori, norādot, ka sūdzības netiek
izskatītas pēc būtības.
Privātpersona sūdzas par Jelgavas tiesu, norādot, ka tiesa neņem vērā iesniedzēja
apgalvojumu, ka pret viņu ierosinātais kriminālprocess tiek nepamatoti novilcināts.
Privātpersona sūdzas par Liepājas tiesu, norādot, ka nav saņēmusi informāciju par
savām tiesībām un pienākumiem tiesas procesā un soda izpildes gaitā.
Privātpersona sūdzas par izmeklēšanas tiesnesi, norādot, ka tas lēmumu atļaut
piemērot iesniedzējam apcietinājumu un veikt kratīšanu viņa īpašumā pieņēmis uz
nelikumīgu pierādījumu pamata.
Privātpersona sūdzas par tiesas rakstītu spriedumu krimināllietā, jo uzskata, ka tas ir
pretlikumīgs.
Citas sūdzības

6

Latvijas Patērētāju tiesību aizgādniecības savienība sūdzas par to, ka denacionalizēto
mājokļu jaunie īpašnieki ceļ īres maksu un tāpēc personas, kuras šos mājokļus īrē
gadiem ilgi, ir spiestas meklēt jaunu dzīvesvietu.
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku biedrība sūdzas par Krievijas masu saziņas
līdzekļu ietekmi Latvijas informācijas telpā.
Privātpersona sūdzas par VAS “Latvijas Pasts”, norādot, ka Ādažu pasta piegādes
punkta darbiniekiem, kas izvadā pastu ar automašīnu, netiek nodrošināts darba
slodzei atbilstošs atalgojums.
Privātpersona sūdzas par to, ka pēc personas koda nomaiņas uz jauno kodu, kas
nesatur personas dzimšanas datus, nevar autorizēties e-veselības sistēmā un līdz ar to
netiek uzskatīta par ārstniecības personu, lai gan ir sertificēta ārste.
Privātpersona sūdzas par tās rīcībā esošo informāciju, ka pensijas tiks pārskatītas
33 000 personām, bet ne visas pensijas tiks pārrēķinātas un – konkrēti - ka netiks
pārrēķinātas no 1991.gada līdz 2010.gadam ieskaitot atvaļināto robežsargu,
zemessargu, militārpersonu, policistu un ugunsdzēsēju izdienas pensijas.
IV. Informācijas pieprasījumi
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V. Dažādi iesniegumi
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs
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