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I. Likumdošanas priekšlikumi
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Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

4

Latvijas Spēļu biznesa asociācija izsaka viedokli par likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, norādot uz to, ka personas par azartspēļu un izložu laimestiem nodokli maksā
dubulti - par katru atsevišķo laimestu uzreiz pēc tā izmaksāšanas un par visu laimestu
kopsummu taksācijas gada ietvaros.
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem Valsts fondēto pensiju
likumā, norādot, ka ir jābūt iespējai mantot valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto kapitālu.
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par mantojuma otrā pensijas līmeņa
uzkrājumu”, norādot, ka ir jābūt iespējai mantot valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto
kapitālu (10 679 paraksti).
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, norādot, ka ar fiziskās personas saimniecisko darbību saistītie izdevumi tiek
piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80 procentus no kopējiem saimnieciskās darbības
ieņēmumiem.
Juridiskie jautājumi

4

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” sniedz
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Notariāta likumā”, aicinot noteikt, ka liecinieku
piesaiste cilvēkiem ar redzes, dzirdes un runas traucējumiem notiek bez papildu izmaksām.
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par Kopdzīves likuma pieņemšanu Latvijā”,
aicinot ar likumu noteikt vienlīdzīgas tiesības laulātiem un nelaulātiem pāriem
(10 276 paraksti).
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””,
aicinot noteikt, ka rajona tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētājus ieceļ Tieslietu padome.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par nekustamā īpašuma “Lādes” Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa
projekta E67/A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai”, norādot, ka likumprojektā minētā
nekustamā īpašuma nomniekiem, kas ieguldījuši daudz līdzekļu īpašuma uzturēšanā, būtu
jāparedz tiesības uz kompensāciju.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi

6

Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”, aicinot konkrēti noteikt, kādā apjomā katru
gadu ir pakāpeniski jāpalielina subtitrēto televīzijas raidījumu skaits.
Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko
elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”, aicinot noteikt, ka sabiedrisko
elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapitāla daļas pieder valstij, bet Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padome ir to turētājs.
Latvijas Raidorganizāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Sabiedrisko
elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”, aicinot noteikt, ka sabiedriskie
elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ar to rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem rīkojas lietderīgi un
nodrošina resursu objektīvu, efektīvu un pārredzamu izlietojumu.

2

Latgaliešu kultūras biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”, aicinot ar sabiedrisko mediju palīdzību
stiprināt latgaliešu valodu kā valsts valodas daļu.
Biedrība “Latgolys Saeima” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu likumā”, aicinot noteikt, ka sabiedriskie mediji vispusīgi atspoguļo
Latvijas reģionos notiekošos procesus, ar cieņu izturoties pret vēsturiskajām latviešu valodas
izloksnēm un dialektiem.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par svētku, atceres
un atzīmējamām dienām””, aicinot pareizticīgo Ziemassvētkus atzīt par svētku dienu.
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi

1

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par bilingvālās izglītības saglabāšanu”, aicinot
rast risinājumu bilingvālās izglītības modeļa saglabāšanai Latvijā (14 206 paraksti).
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi

7

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Pašvaldību savienība sniedz
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku
atlīdzības likumā”, aicinot neuzlikt valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām pienākumu
publiskot to darbinieku atalgojumu.
Latvijas Universitāšu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts un
pašvaldību institūciju un darbinieku atlīdzības likumā”, aicinot neuzlikt valsts dibinātām
augstskolām pienākumu publiskot to darbinieku atalgojumu.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumā”, aicinot noteikt, ka valstij vai pašvaldībai piekrītošo
nekustamo īpašumu var nodot īpašumā bez atlīdzības pašvaldībai vai valstij tad, ja
nekustamais īpašums tiek ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda.
Latvijas Preses izdevēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā
“Par pašvaldībām””, aicinot noteikt, ka pašvaldību informatīvie izdevumi tiek izdoti ne biežāk
kā reizi mēnesī un iedzīvotājiem ir pieejami bez maksas.
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Trauksmes cēlēju
aizsardzības likums” un norāda, ka nevajadzētu pašvaldībām uzlikt papildu administratīvo
slogu, nosakot tām pienākumu veidot trauksmes celšanas sistēmu.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

1

Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem Autopārvadājumu
likumā, aicinot noteikt, ka pasažieru komercpārvadājumus var veikt tikai ar vieglo
taksometru.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

6

VSIA “Daugavpils Psihoneiroloģiskā slimnīca” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Pacientu tiesību likumā”, aicinot noteikt, ka informāciju par pacientu pēc pieprasījuma
izsniedz arī Satversmes aizsardzības birojam.
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija 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, to uzpildes tvertnes un preču zīmes.
Privātpersona izsaka viedokli par Veselības aprūpes finansēšanas likumu, norādot, ka
finansējums netika sadalīts taisnīgi.

3

II. Viedokļi
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Par Saeimas darbu

9

Privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildēm uz iesniegumiem.
Privātpersonas izsaka viedokli par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas
pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 darbu.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

18

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta
noteikumiem Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai
izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”, norādot, ka nav saprotams, kā ar šiem
noteikumiem tiks sasniegts mērķis - materiālu reģenerācija.
Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienība izsaka viedokli par valsts sekretāru
sanāksmē izsludināto konceptuālā ziņojuma projektu “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā”
un sniedz savus priekšlikumus ugunsdzēsības dienestu attīstīšanai.
Viļānu vidusskolas administrācija izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas
mājaslapā publicēto pētījuma gala ziņojumu “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla
modeļa izveide Latvijā” un norāda, ka pētījumā minētie apgalvojumi attiecībā uz Viļānu
vidusskolu ir nekorekti.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par Valsts kontroles
revīzijas ziņojumu “Vai augstākās izglītības sistēma ir efektīva?”, norādot, ka revīzijas
ziņojums apstiprina nepieciešamību palielināt augstākās izglītības un zinātnes finansējumu.
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija izsaka viedokli, ka būtu jānodrošina
informācijas apmaiņa starp onkoloģijas pacientu reģistru un Nacionālā veselības dienesta
vadības informācijas sistēmu, kā arī jāpilnveido onkoloģijas jomai atvēlētā finansējuma
izlietošanas politika.
Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Krona un kolīta slimnieku biedrība izsaka kritisku viedokli
par e-veselības sistēmu, norādot, ka tajā ir virkne nepilnību.
Privātpersona izsaka viedokli par Finanšu ministrijas atbildes vēstuli.
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domes atbalstu saistībā ar pieslēgšanos centrālajai
kanalizācijai, norādot, ka šis atbalsts ir selektīvs un domei būtu finansiāli jāatbalsta visu
mikrorajonu iedzīvotāji.
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domes darbu saistībā ar atteikumu piešķirt dažādas
atlaides personai, kura ieguvusi 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu.
Privātpersona izsaka viedokli par valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku atalgojumu, kā arī
mudina noteikt valsts un pašvaldību iestāžu vadītājiem pienākumu regulāri kārtot
kvalifikācijas eksāmenus.
Par situāciju valstī
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Biedrība “Dzīvnieku brīvība” izsaka viedokli, ka būtu nepieciešams ratificēt Eiropas Padomes
Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.
Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija un politiskā partija “Gods kalpot mūsu Latvijai” izsaka
viedokli, ka Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības
ģimenē novēršanu un apkarošanu nebūtu jāratificē.

4

Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par nepieciešamību izveidot drošus publiskā
sektora un privātā sektora sadarbības mehānismus, lai varētu laikus apzināt un novērst
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus.
Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija un Latvijas Atkritumu
saimniecības uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par to, ka nav pietiekami izvērtēta
nepieciešamība piemērot depozīta sistēmu dzērienu iepakojumiem.
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija izsaka viedokli par darbaspēka trūkumu pārtikas un
lauksaimniecības nozarēs un vērš uzmanību uz sekām, kas var rasties, ja attiecīgā problēma
netiks risināta.
AS “Ventspils Nafta” izsaka viedokli par strīdu ar Baltkrievijas uzņēmumu par īpašumtiesībām
uz tehnisko naftu un norāda, ka nelabvēlīgs lietas iznākums varētu apdraudēt Latvijas
nacionālo drošību.
Privātpersona izsaka viedokli, ka partijas pirms Saeimas vēlēšanām sniedz nepatiesu
informāciju par saviem biedriem un ziedotājiem.
Privātpersona izsaka viedokli par elektroniskā paraksta pakalpojumu izmantošanas iespējām
Latvijas reģionos.
Privātpersona izsaka viedokli par ambulatoro pakalpojumu pieejamību mazapdzīvotās vietās,
vēršot uzmanību uz to, ka ambulatorie narkologa un citu speciālistu pakalpojumi Preiļu
novadā ir pieejami tikai par maksu.
Privātpersona izsaka viedokli par tīmekļvietnē www.manabalss.lv iesniegto iniciatīvu “Par
finansiālu atlīdzību nozieguma atklājējiem”, kuras mērķis ir mazināt noziedzības līmeni valstī,
un apliecina savu atbalstu šai iniciatīvai.
Privātpersona izsaka viedokli, ka 1991.gada barikāžu dalībnieku statusu ieguvuši daudzi, kuri
pie barikādēm nemaz nav bijuši, un norāda, ka pati ir barikāžu dalībnieks, taču nav saņēmusi
piemiņas zīmi.
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāju saņem mazu
atalgojumu.
Privātpersonas izsaka viedokli par pensiju apmēru un norāda, ka nav vienlīdzības starp
iedzīvotāju grupām, kas pensionēšanās vecumu sasniegušas atšķirīgos laika periodos, un ka
lielāka pensija jāpiešķir sievietēm, kuras uzaudzinājušas vairākus bērnus.
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību ieviest pabalstus personām, kuru laulātais
ir gājis bojā.
Privātpersona izsaka viedokli par socializēšanās pasākumu trūkumu ieslodzījuma vietās.
Citi viedokļi
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Garāžu īpašnieku biedrība “Daugava-2” izsaka viedokli saistībā ar to, ka zem garāžām esošā
zeme nepieder garāžu īpašniekiem.
Privātpersona izsaka viedokli par tādu situāciju, ka garāžas zemesgrāmatā tiek reģistrētas kā
kooperatīvo sabiedrību īpašums, taču faktiski pieder fiziskajām personām, kuras tās
nelikumīgi iznomā un atsavina.
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar to, ka VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
mājaslapā nav pieejama detalizēta informācija par televīzijas kanālu labāku uztveršanu.
Privātpersona izsaka viedokli par Lucavsalā esošo pieminekli 1701.gadā kritušajiem krievu
karavīriem.

5

Privātpersona izsaka viedokli sakarā ar to, ka tai pēc šķiršanās no sievas netiek pagarināta
uzturēšanās atļauja un tādējādi ir liegta iespēja palikt Latvijā.
Privātpersona izsaka viedokli, ka tās tiesības ir ierobežotas, jo tai izsniegta nepilsoņa pase.
III. Sūdzības

27

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

12

Ārvalstu investoru padome sūdzas par Ekonomikas ministrijas sagatavotajiem grozījumiem
Būvniecības likumā, norādot, ka nebūtu taisnīgi stingro atbildību par būvniecības procesā
trešajām personām nodarīto kaitējumu uzlikt pasūtītājam, jo katram būvniecības dalībniekam
būtu pašam jāatbild par savu darbību vai bezdarbību.
SIA “WWL Houses” sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu inspektoru darbu saistībā ar
uzņēmumā veikto tematisko pārbaudi, kas bijusi tendencioza un neobjektīva, un par to, ka
pēc sūdzības iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā par attiecīgās inspektores darbu tika
pieņemts lēmums par audita veikšanu uzņēmumā.
Daugavpils Latviešu biedrība sūdzas par atbildi, ko saņēmusi no Daugavpils pilsētas domes, un
uzskata, ka tā nav sniegta pēc būtības.
Privātpersona sūdzas par Tieslietu ministrijas darbu un norāda, ka tās pārstāvis tiesā,
iespējams, sniedzis nepatiesas ziņas.
Privātpersona sūdzas par Valsts vides dienesta un citu ar vides aizsardzību saistīto iestāžu
bezdarbību, norādot, ka dabas parkā “Abavas senleja”, iespējams, nelikumīgi tiek veidoti
karjeri un atkritumu glabātuves, taču iestādes neko nedara šādas situācijas novēršanai.
Privātpersona sūdzas par VAS “Latvijas valsts ceļi” darbu, norādot, ka trūkst informācijas par
maksas ceļiem un šāda informācija izvietota tikai Latvijas robežas tuvumā.
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes darbu saistībā ar pieprasīto zemes nomas maksu.
Privātpersona sūdzas par to, ka pašvaldības palielina nekustamā īpašuma nodokli īpašumiem,
kuros neviens nav deklarējies, un pauž uzskatu, ka nodokļa apmēram nevajadzētu būt
saistītam ar deklarēšanās faktu.
Privātpersona sūdzas par sociālā aprūpes centra “Atpūta” darbu un norāda, ka nav skaidri
noteikta un saprotama maksa par uzturēšanos pansionātā.
Privātpersona sūdzas par Daugavgrīvas cietuma darbiniekiem, konkrēti par to, ka viņi neprot
latviešu valodu.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

9

Privātpersona sūdzas par Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta
tiesnešu rīcību un norāda, ka tie bez tiesas sastāva izveides un tiesas sēdes pēc būtības
izsprieduši tās blakus sūdzību.
Privātpersona sūdzas par Vidzemes apgabaltiesas darbu un norāda uz interešu konfliktu starp
tiesnesi un lietā iesaistīto prokuroru.
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu, iespējams, nelikumīgām darbībām Ludzā.
Privātpersonas sūdzas par tiesu un tiesnešu darbu saistībā ar, iespējams, nelikumīgu un
netaisnīgu lēmumu pieņemšanu.
Privātpersona sūdzas par nesamērīgi ilgo kriminālprocesa gaitu.

6

Citas sūdzības

6

Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība sūdzas par to, ka konkrētajā apkaimē netiek izveidota
centrālā ūdensvada un kanalizācijas sistēma, lai gan tā tika paredzēta apstiprinātajā
tematiskajā plānā.
Privātpersonas sūdzas par Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju, norādot, ka tas
nepilda savus pienākumus – nesniedz pakalpojumus, kas saistīti ar sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tehniskajām, juridiskajām un
medicīniskajām ekspertīzēm.
Privātpersona sūdzas par dzīvojamās mājas apsaimniekotāju SIA “Rusova Nami”, norādot, ka
tas, pagarinot dzīvokļu īpašnieku kopības aptaujas termiņu, nav ievērojis Dzīvokļa īpašuma
likumu.
Privātpersona sūdzas par biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” personālu, norādot, ka
netiek uzklausītas klientu sūdzības.
Privātpersona sūdzas par dzīvokļu īpašnieku kooperatīva sabiedrības “Staburags” valdes
priekšsēdētāju, kas, neraugoties uz to, ka savākti vairāk nekā desmit procentu biedru
parakstu, atsakās organizēt kopsapulci grozījumu ieviešanai kooperatīva statūtos.
Privātpersona sūdzas par to, ka netiek pārrēķinātas 1996.gadā personām ar pirmās un otrās
grupas invaliditāti piešķirtās pensijas.

IV. Informācijas pieprasījumi
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V. Dažādi iesniegumi
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