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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 “Apdrošināšanas līguma likums”, aicinot noteikt, ka apdrošinātajam vai
apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības reizi gadā pieprasīt no apdrošinātāja visu informāciju
par visām līguma ietvaros izmaksātajām atlīdzībām.
Latvijas Apdrošinātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Apdrošināšanas līguma
likums”, norādot, ka apdrošinātāja pienākums pēc apdrošinājuma ņēmēja pieprasījuma
sniegt pilnu informāciju par visām apdrošināšanas līguma ietvaros izmaksātajām atlīdzībām
ir pretrunā ar personas datu aizsardzības regulējumu, jo var rasties tāda situācija, ka
apdrošinājuma ņēmējam tiek izpausti apdrošinātā sensitīvie personas dati.
AS “IPAS “Indexo”” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts fondēto pensiju
likumā”, aicinot paredzēt tiesības uz uzkrātā fondētā pensijas kapitāla mantošanu, ja
fondētās pensiju shēmas dalībnieks mirst pirms pensijas vecuma sasniegšanas.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo
apdrošināšanu””, aicinot noteikt, ka triju bērnu mātēm valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu likme tiek samazināta par 10 procentiem.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa
likumā”, aicinot noteikt samazinātu nodokļa likmi 12 procentu apmērā propāna gāzei, kas
tiek tirgota patērētājiem.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un
nodevām””, norādot, ka Valsts ieņēmumu dienestam paredzētās tiesības uzglabāt
informāciju par summām, ko iedzīvotāji dzīves gaitā uzkrājuši bankas kontos, būtiski
ierobežo cilvēktiesības.
Juridiskie jautājumi
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Latvijas Kredītņēmēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Maksātnespējas likumā” un iebilst pret normu, kas paredz depozīta maksas palielināšanu
gadījumā, kad iesniegts parādnieka un kādas ieinteresētās personas kopīgs pieteikums par
fiziskās personas maksātnespējas procesa ierosināšanu.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par likumprojektu “Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” saistībā ar nosacījumiem, kādi jāievēro,
ievēlot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sastāvu.
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
svētku, atceres un atzīmējamām dienām””, aicinot noteikt, ka oktobra otrajā sestdienā tiek
atzīmēta Tirgotāju diena.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””, aicinot noteikt
5. oktobri par Pedagogu dienu, kā arī izskatīt iespēju noteikt 10. novembri par Zinātnes
dienu.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par svētku, atceres
un atzīmējamām dienām””, aicinot noteikt 7. janvāri par svētku dienu – pareizticīgo
Ziemassvētki.
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Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi
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Biedrība “Tautskola 99 Baltie zirgi” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Izglītības likumā”, aicinot noteikt, ka pašvaldībām ir pienākums piešķirt finansējumu arī
privātajām izglītības iestādēm.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Izglītības likumā”, aicinot noteikt, ka pašvaldības var piedalīties valsts un
pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas un sociālo garantiju finansēšanā.
Nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs” sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Augstskolu likumā”, norādot, ka atbalsta priekšlikumu par studiju kvalitātes
komisijas izveidi, lai tā pieņemtu lēmumus par studiju programmu licencēšanu un
akreditāciju.
Latvijas Universitāšu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu
likumā” un atbalsta priekšlikumu, kas paredz studiju virzienu akreditācijas vietā atgriezties
pie studiju programmu akreditācijas.
Privāto augstskolu asociācija, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un
Latvijas Studentu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”
un norāda, ka neatbalsta priekšlikumu, kas paredz studiju virzienu akreditācijas vietā
atgriezties pie studiju programmu akreditācijas.
Latvijas Mākslas augstskolu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Augstskolu likumā”, aicinot atbalstīt priekšlikumu, kas paredz, ka tām studiju programmām,
kuras atbilst akreditētajiem studiju virzieniem, nosakāms jauns akreditēšanas grafiks.
Latvijas Olimpiskā komiteja sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Sporta
likumā”, aicinot noteikt, ka Disciplināro antidopinga komisiju izveido un tās sastāvu
apstiprina Latvijas Olimpiskās komitejas valde un šīs komisijas sastāvā tiek iekļauts SIA
“Latvijas Olimpiskā vienība” pārstāvis.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi

1

Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Aizturēto
personu turēšanas kārtības likumā”, norādot, ka nepilngadīgais, kurš stājies laulībā, ir
uzskatāms par pilngadīgu un tādēļ nav pamata noteikt, ka aizturēšanas vietu drīkst
apmeklēt nepilngadīga aizturētā laulātais.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi

2

Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par iecerēto likumprojektu “Dalītā īpašuma
izbeigšanas likums” un norāda, ka būtu jāveicina piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību
izbeigšana uz pušu savstarpējas vienošanās pamata.
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, izvirzot jautājumu: vai
iestāžu darbinieku atalgojuma publiskošana nav pretrunā ar personas datu aizsardzības
regulējumu?
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

4

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome sniedz priekšlikumus grozījumiem
Elektroenerģijas tirgus likumā, aicinot novērst tādu situāciju, ka patērētājiem, kā arī
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tikai 15 procentus no elektrības rēķina summas veido
reāli patērētā elektrība, bet pārējās izmaksas veido elektroenerģijas sadales, pārvades un
obligātā iepirkuma komponente.
Biedrība “Zemnieku saeima” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Ceļu
satiksmes likumā”, aicinot noteikt, ka traktortehnikas vadītāja apliecības, kas izsniegtas līdz
2018. gada 30. jūnijam, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām.

3

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””, aicinot
izslēgt no likuma normu, kas nosaka atsavināšanas ierobežojumus zemei, kuru valsts vai
pašvaldības ieguvušas īpašumā šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Biedrība “Krājaizdevu Apvienība” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Kooperatīvo
sabiedrību likums”, aicinot noteikt, ka sapulcēs ar balsstiesībām var piedalīties ikviens
kooperatīvās sabiedrības biedrs.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

3

Latvijas 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 un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes un to preču zīmes.
Latvijas Ārstu biedrība sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā “Par reglamentētajām
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, aicinot noteikt ilgāku termiņu lēmuma
pieņemšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, ja tā iegūta ārpus Eiropas Savienības.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par valsts
pensijām””, aicinot noteikt, ka personai ir tiesības saņemt pensiju no 55 gadu vecuma.
II. Viedokļi

172

Par Saeimas darbu

2

Nodibinājums “Sabiedrības līdzdalības fonds” izsaka viedokli par kolektīvā iesnieguma “Par
bilingvālās izglītības saglabāšanu” izskatīšanu Saeimā.
Privātpersonas izsaka viedokli par saņemto atbildi uz iesniegumu.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

30

Vides konsultatīvā padome izsaka viedokli par Zemkopības ministrijas izstrādāto informatīvā
ziņojuma projektu “Par papildu finansējumu valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
ekspluatācijai un uzturēšanai”, iebilstot pret šā ziņojuma tālāku virzību, jo uzskata, ka
papildu finansējuma piešķiršana valsts nozīmes ūdensnoteku uzturēšanai radītu nepamatotu
slogu valsts budžetam un pakļautu riskam dabas vērtības.
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par publiskajā telpā apspriesto situāciju Ainažu
psihoneiroloģiskajā slimnīcā, norādot, ka tā ir apzināti virzīta nomelnošanas kampaņa, kurā,
iespējams, iesaistīts arī tiesībsargs un Veselības ministrijas atbildīgās amatpersonas.
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par Ministru kabineta darbu, norādot, ka iecere
atļaut Valsts ieņēmumu dienestam automatizēti sodīt privātpersonas par nodokļu
deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu varētu būt pretrunā ar labas pārvaldības
principu.
Rīgas 34. vidusskolas Skolas padome, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas Skolas padome,
J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas Skolas padome un Rīgas Angļu ģimnāzijas
padome izsaka kritisku viedokli par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem
Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, norādot, ka
minēto noteikumu dēļ virkne izglītības iestāžu varētu zaudēt mācību plānu īstenošanai
nepieciešamo finansējumu.
Biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” izsaka viedokli par Ministru kabineta 2012. gada
18. decembra noteikumiem Nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”
un aicina tos grozīt, nosakot, ka mikroliegumu neveido teritorijās, kuras pašvaldību

4

teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktas par apbūves teritorijām.
Privātpersonas izsaka viedokli saistībā ar Latvijas Bankas prezidenta aizturēšanu, norādot,
ka attiecīgie notikumi negatīvi ietekmē Latvijas starptautisko reputāciju.
Par situāciju valstī

29

Pasaules Brīvo latviešu apvienība izsaka viedokli par latviešu valodas nozīmi izglītībā un
aicina pieņemt lēmumu par pāreju visā Latvijā uz izglītību tikai valsts valodā.
Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība izsaka viedokli par
rehabilitācijas medicīnas profesionālo resursu sagatavošanas jautājumiem kontekstā ar
psihiatriskās palīdzības kvalitāti un norāda, ka psihiatrijas stacionāros un dienas stacionāros
pacientu medicīniskā aprūpe būtu jāorganizē pēc psihiatriskās rehabilitācijas komandu
principa.
Rīgas Latviešu biedrība izsaka viedokli, ka tās likvidācijas gadījumā Rīgas Latviešu biedrības
namam būtu jāpāriet valsts īpašumā, lai tiktu saglabāta šā nama kā vēstures pieminekļa un
latviešu nacionālā kultūras centra darbība.
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome izsaka kritisku viedokli par Latvijas
enerģētikas politiku un elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes reformu.
Latvijas Asinsvadu ķirurgu biedrība izsaka viedokli par nepieciešamību nodrošināt
pacientiem ar sarežģītām aortas patoloģijām iespēju saņemt specializēto medicīnisko
palīdzību Latvijā un norāda, ka tādu speciālistu, kas ir gatavi veikt attiecīgās operācijas,
netrūkst, taču trūkst attiecīgās ārstēšanas nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras.
Privātpersona izsaka kritisku viedokli saistībā ar to, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek
piemērots personām, kas ir pensionējušās, bet turpina strādāt.
Privātpersonas izsaka viedokli par samaksas aprēķinu pēc patērētās elektroenerģijas, par
nekustamā īpašuma nodokļa paaugstināšanu, par pensiju apmēru, par lauksaimniecības
nozares attīstību, par ekonomikas stagnāciju, par kristīgās mācības iekļaušanu
pamatizglītības programmās un par rūpnīcas VEF atjaunošanu.
Citi viedokļi

111

Biedrība “Papardes zieds” izsaka viedokli, ka būtu nepieciešams ratificēt Eiropas Padomes
Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.
Biedrība “Gods kalpot dzimtenei” un privātpersonas izsaka viedokli, ka Eiropas Padomes
Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu
nav jāratificē.
Drošības nozares kompāniju asociācija izsaka viedokli, ka būtu jāaizliedz apakšuzņēmēju
piesaistīšana fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanai.
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts izsaka kritisku viedokli par SIA
“Lattelecom” lēmumu pārtraukt kanālu France2 un RaiUno translēšanu zemo reitingu dēļ.
SIA “SW Kover” darbinieki sniedz skaidrojumu sakarā ar apkārtējo iedzīvotāju sūdzībām par
specifiskām smakām, kas rodas uzņēmuma darbības rezultātā, un norāda, ka pastāvīgi tiek
veikti uzlabojumi un novērsti trūkumi.
Privātpersona izsaka viedokli par darba algu izmaksas kārtību uzņēmumos.
III. Sūdzības

28

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

14

Biedrība “Zemnieku saeima” sūdzas par Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra

5

publiskajiem izteikumiem attiecībā uz lauksaimniecības nozari.
Sabiedrība par atklātību “Delna” sūdzas par to, ka bijusī Valsts policijas amatpersona, kura
apsūdzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, joprojām strādā Valsts policijas akadēmijā.
Latgales Uroloģijas centrs sūdzas par Veselības inspekcijas un Nacionālā veselības dienesta
darbu, norādot, ka minētajām iestādēm ir pilnīgi pretēji viedokļi par Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība” interpretāciju.
Privātpersona sūdzas par Izglītības un zinātnes ministrijas darbu, norādot, ka likumprojektu
“Grozījumi Izglītības likumā” un “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” anotācijā
apgalvots, ka Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvā padome ir konceptuāli
atbalstījusi šos likumprojektus, lai gan padomē lēmums par konceptuālu atbalstu
minētajiem likumprojektiem netika pieņemts.
Privātpersona sūdzas par Valsts vides dienesta vadītāju, norādot, ka nav pieļaujams tas, ka
augsta amatpersona ienākumu deklarācijā norāda nepatiesas ziņas.
Privātpersona sūdzas par Veselības un darbnespējas ekspertīzes valsts komisijas darbu
saistībā ar to, ka lūgums piešķirt kopšanas palīdzību personai ar invaliditāti tika noraidīts.
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes darbu saistībā ar lēmumu nepiešķirt nekustamā
īpašuma nodokļa atlaidi.
Privātpersona sūdzas par Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes darbu saistībā ar
uzturlīdzekļu piedzīšanu.
Privātpersona sūdzas par Daugavgrīvas cietuma darbinieku prettiesiskajām darbībām.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

5

Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu bezdarbību attiecībā uz to, ka izīrētājs
vēlas prettiesiski izlikt iesniedzēju no īres telpām.
Privātpersona sūdzas par tiesas darbu, norādot, ka tai ir nepareizi noteikts pirmstiesas
apcietinājuma termiņš.
Privātpersona sūdzas par tiesas lēmumu atkārtoti piedzīt no tās par labu cietušajam
ārstēšanās izdevumu kompensāciju.
Privātpersona sūdzas par Valmieras rajona tiesas darbu, norādot, ka tiesa tai prettiesiski
noteikusi divu nedēļu termiņu drošības naudas iemaksai.
Privātpersona sūdzas par prokuratūras darbu, norādot, ka nav ņemti vērā visi lietas apstākļi.
Citas sūdzības

9

Privātpersona sūdzas par to, ka daudzi bērni tiek adoptēti ārvalstu ģimenēs un ka ar šādu
adopciju saistītās personas gūst finansiālu labumu, lai gan tas neatbilst ne bērnu patiesajām
interesēm, ne Konvencijai par bērna tiesībām.
Privātpersona sūdzas par uzņēmumiem, kas izsniedz ātros aizdevumus, bet pirms to
izsniegšanas nepārbauda aizņēmēju finansiālo stāvokli.
Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbu saistībā ar ēkas
apsaimniekošanu.
Privātpersona sūdzas par laikraksta “Staburags” darbu, norādot, ka publikācijā ciems
“Vecbebri” nepamatoti pārdēvēts par ciemu “Bebri”.

6

Privātpersona sūdzas par atbildi, kas saņemta no dzīvokļu īpašnieku kopības “Kalniņš”
saistībā ar lūgumu sniegt atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu dzīvojamā mājā.
Privātpersona sūdzas par nesamērīgi augsto zemes nomas maksu un attiecībām ar zemes
īpašnieku.
Privātpersona sūdzas par to, ka ir izlikta no dzīvesvietas, jo nav spējīga samaksāt parādu.
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