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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

68 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  7 
 
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 
izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, 
norādot, ka neatbalsta automatizētu administratīvo sodu piemērošanu par nodokļu un 
informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu un neiesniegšanu. 
 
Latvijas Nodokļu maksātāju tiesību asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, aicinot noteikt, ka Valsts ieņēmumu 
dienests atgādinājumu par deklarācijas iesniegšanu sūta tikai tiem nodokļu maksātājiem, 
kuri pēc noteiktā termiņa to vēl nav iesnieguši. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Maksājumu 
pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” un neatbalsta normu, kas iestādēm, kuras 
sniedz konta informācijas pakalpojumus, uzliek par pienākumu apdrošināt savu profesionālo 
civiltiesisko atbildību. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Pārmaksāto nodokļu automātiska 
izmaksāšana”, aicinot nodrošināt iespēju saņemt atpakaļ pārmaksātos nodokļus arī tiem 
iedzīvotājiem, kuri neizprot sarežģīto dokumentu aizpildīšanas sistēmu, nelieto 
internetbanku un nav ieguvuši augstāko juridisko vai ekonomisko izglītību, tomēr strādā un 
maksā nodokļus (10 428 paraksti). 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

17 

VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Personas datu apstrādes likums”, aicinot noteikt samērīgu regulējumu tehnisko un 
organizatorisko pasākumu īstenošanai, lai nodrošinātu datu minimizēšanas principa 
ievērošanu, neierobežojot medicīnas studentu iespējas veikt pētījumus. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība un biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” sniedz 
priekšlikumus likumprojektam “Personas datu apstrādes likums”, aicinot noteikt, ka uz Datu 
valsts inspekcijas amatpersonas amatu var pretendēt persona, kura ir nokārtojusi datu 
aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Personas datu 
apstrādes likums”, aicinot noteikt, ka Datu valsts inspekcijas direktora vietnieku ieceļ 
iestādes direktors un vietniekam ir saistošas visas tās pašas likuma prasības, kas ir saistošas 
direktoram, kā arī jābūt tiesīgam saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Personas datu 
apstrādes likums”, aicinot noteikt, ka arodbiedrībai kā datu pārzinim ir tiesības apstrādāt 
darbinieku datus bez viņu piekrišanas, lai sasniegtu normatīvajos aktos, arodbiedrību 
statūtos un darba koplīgumos paredzētos mērķus.  
 
Kredītinformācijas apmaiņas atbalsta asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Personas datu apstrādes likums”, aicinot noteikt, ka datu subjekts var izvēlēties, vai 
saņems informāciju par viņa personas datu saņēmējiem vai par saņēmēju kategorijām, kam 
šie dati ir izpausti pēdējo divu gadu laikā. 
 
Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Personas datu apstrādes likums”, aicinot noteikt, ka par personas datu 
aizsardzības speciālistu var iecelt tikai tādu personu, kura ir nokārtojusi kvalifikācijas 
eksāmenu. 
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, aicinot paredzēt diferencētus naudas sodus personām, 
kas ir kavējušas nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņus. 
 
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi Maksātnespējas likumā”, aicinot saglabāt normu, atbilstoši kurai 
atkārtota kustamās mantas izsole tiek uzsākta ar lejupejošo soli. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Maksātnespējas likumā”, 
norādot, ka kreditori var ļaunprātīgi izmantot normu, kas aizliedz piemērot fiziskās personas 
maksātnespējas procesu personai, kurai pēdējā gada laikā ir pasludināts fiziskās personas 
maksātnespējas process un tas izbeigts, nedzēšot saistības. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Par nekustamā īpašuma “Lādes” Ķekavas 
pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā 
autoceļa projekta “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai”, norādot, ka likumprojektā 
paredzētā īpašuma piespiedu atsavināšana, iespējams, neatbilst cilvēktiesību normām. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  30 
 
Latvijas Psihologu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā”, norādot, ka ir nepieciešams precīzi regulēt psihologa atzinuma saturu 
attiecībā uz psiholoģiskās izpētes rezultātiem. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā 
“Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””, aicinot negrozīt 1.maija kā svētku dienas 
statusu. 
 
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.  
 
Latvijas Darba devēju konfederācija un privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””, aicinot nenoteikt 
11.novembri par svētku dienu. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā 
“Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””, norādot, ka papildu svētku dienu 
noteikšana ir labvēlīga darbiniekiem. 
 
Politiskā partija “Latvijai un Ventspilij” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””, aicinot noteikt 8. martu par svētku 
dienu. 
 
Pasaules Brīvo latviešu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Latvijas 
evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā”, norādot, ka tajā nepamatoti ignorēta Latvijas 
evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas. 
 
Rīgas arhibīskaps izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas likumā”, aicinot atbalstīt tā virzību. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Latvijas Universitāšu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu 
likumā”, aicinot saglabāt studiju programmu akreditācijas principus un vadlīnijas. 
 
Latvijas Studentu apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu 
likumā”, aicinot noteikt, ka augstskolas senāts vai koledžas padome noteic kārtību, kādā 
sadalāmi valsts budžeta līdzekļi augstskolas vai koledžas studiju programmu īstenošanai. 
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Neatkarīgā izglītības biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Vispārējās 
izglītības likumā” un norāda: iecere noteikt, ka bērni uzsāk skolas gaitas no sešu gadu 
vecuma, ir nepārdomāta, jo nav izanalizēti visi ar to saistītie riski. 
 
Nodibinājums “Kokneses fonds” izsaka viedokli par likumprojektu “Likteņdārza likums”, 
atbalstot tā tālāko virzību. 
 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  

 
2 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”, 
norādot, ka likumprojektam var būt ievērojama ietekme uz tautsaimniecību, tādēļ šādi 
likuma grozījumi ir pieņemami tikai tad, ja vienlaikus tiek īstenoti Latvijas ekonomiku 
veicinoši pasākumi. 
 
Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” sniedz priekšlikumus iespējamiem grozījumiem 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, aicinot noteikt, ka personas, kas ir 
sauktas pie kriminālatbildības, ir bijušas PSRS drošības dienestu darbinieki vai aizliegtu 
organizāciju dalībnieki, nevar piedalīties valsts pārvaldes un valsts drošības iestāžu darbā. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

1 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Zemei zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
jābūt tikai šo māju iedzīvotāju īpašumā”, aicinot pieņemt lēmumu par to, ka zeme zem 
daudzdzīvokļu mājām tiek nodota šo māju iedzīvotāju īpašumā (11 114 paraksti). 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Publisko iepirkumu likumā”, aicinot atteikties no jēdziena “nepamatoti dārgs piedāvājums” 
un norādot, ka drīzāk būtu jānosaka, kas ir nepamatoti lēts piedāvājums. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu 
nodokļa likumā”, aicinot precizēt finanšu nodrošinājuma spēkā esības termiņu, lai izvairītos 
no domstarpībām ar nodrošinājuma ņēmējiem. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 3 
 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā”, iebilstot pret tādu jaunu pasažieru kategoriju 
noteikšanu, kuriem ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā”, norādot, ka 
likumprojekts pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām pilsonības dēļ un tāpēc nav 
atbalstāms. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumu “Par valsts pensijām”, norādot, ka norma, kas 
paredz piemaksu par katru nostrādāto darba gadu, ir noteikta ar mērķi palielināt valsts 
sociālo budžetu. 
 
Citi jautājumi 
 
Nodibinājums “2x2” izsaka viedokli par paša organizētajiem semināriem Latvijas 
jauniešiem, kuri dzīvo ārzemēs, un pauž cerību, ka topošajā Diasporas likumā tiks paredzēts 
finansējums šādu semināru rīkošanai. 
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II. Viedokļi  
 

59 

Par Saeimas darbu  3 
  
Biedrība “Varu Latvijas tautai” un Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība izsaka viedokli 
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par saņemto atbildi uz iesniegumu. 
 
Biedrība “Latvijas Robežsargu asociācija” izsaka viedokli par Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijas sēdes darba kārtību. 
 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 
Biedrība “Apvienība HIV.LV” izsaka viedokli par Ministru kabineta izstrādāto rīcības plānu 
2018.-2020.gadam, kas paredz mainīt HIV terapijas piešķiršanas kritērijus un ārstēšanu 
uzsākt agrīnākā stadijā, un norāda, ka šā plāna īstenošanai būs jāparedz papildu līdzekļi no 
valsts budžeta. 
 

20 

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka 
viedokli par Ministru kabineta darbu saistībā ar obligātā iepirkuma komponentes 
regulējumu, norādot, ka attiecīgo maksājumu apmērs ir iespējami strauji jāsamazina. 
 
Politiskā partija “Latvijai un Ventspilij” izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas 
sagatavoto programmas “Pētniecība un izglītība” koncepcijas projektu Eiropas Ekonomikas 
zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmai “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas 
un mazie un vidējie uzņēmumi”, sniedzot vairākus priekšlikumus un aicinot visus 
Eiropas Ekonomikas zonas programmu koncepciju projektus virzīt saskaņošanai latviešu 
valodā. 
 
Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība izsaka viedokli par saņemto Ekonomikas 
ministrijas atbildes vēstuli, norādot, ka Ekonomikas ministrija kļūdaini interpretē Dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas likumu. 
 
Vides konsultatīvā padome un biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” 
izsaka viedokli par Latvijas pozīciju Nr.1 “Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko 
groza Īstenošanas regulu (ES) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas imidakloprīds, 
klotianidīnu un tiametoksamu apstiprināšanas nosacījumiem”, norādot, ka to neatbalsta, 
toties atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu ierobežot augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Daugavpils pašvaldības domes darbu saistībā ar pilsētas 
dzelzceļa līnijas un Maltas apkārtnes autoceļu stāvokli. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Vecpiebalgas novada domes pieņemto lēmumu reorganizēt 
Dzērbenes vispārizglītojošo un mūzikas pamatskolu un Taurenes pamatskolu un norāda, ka 
par apvienotās skolas pamatu jābūt Dzērbenes vispārizglītojošajai un mūzikas pamatskolai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par gaidāmo Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku 
organizēšanu, norādot, ka pūtēju orķestru virsdiriģenti netiek ievēlēti konkursa kārtībā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts iestāžu darbu saistībā ar Daugavpils cietokšņa – otra 
lielākā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - atjaunošanu un norāda, ka Daugavpils 
cietoksnis šobrīd ir kritiskā stāvoklī. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par normatīvajiem aktiem, kas rada problēmas daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekošanas procesā.  
 

 

Par situāciju valstī 
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Latvijas Ģimenes ārstu asociācija un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli 
par ieceri atjaunot pediatriskās aprūpes tīklu un norāda, ka bērnu veselības labad vajadzētu 
mobilizēt pediatrus kā ārstus speciālistus darbam stacionāros un uzņemšanas nodaļās. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par maksātnespējas politiku, norādot, ka 
būtu jāievieš bezmantas maksātnespējas institūts, kura regulējums attiektos uz 
nenodrošinātiem aizdevumiem. 
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Latvijas Zemnieku federācija izsaka viedokli par vēlamo lauku attīstības politiku, norādot, 
ka būtu jāparedz lielāks atbalsts ģimenes saimniecībām. 
 
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija izsaka negatīvu viedokli par plānoto 
bibliotēku skaita samazināšanu Limbažu novadā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka robežsargiem būtu jānodrošina tādas pašas sociālās 
garantijas kā karavīriem, jo ārkārtas situācijās robežsargiem ir tādas pašas pilnvaras un 
pienākumi kā karavīriem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka apkures sezonas laikā vientuļajiem pensionāriem jāpiešķir 
pabalsts dzīvokļa apkures izdevumu segšanai. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli, ka par mazākumtautībām Latvijā būtu jādēvē tikai tās 
tautības, kuru izcelsmes zeme ir Latvija. 
 
Privātpersonas izsaka negatīvu viedokli par pensiju sistēmu un apmēriem, par 
maksātnespējas politiku un par nepieciešamību samazināt svētku dienu skaitu. 
 
Citi viedokļi 
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SIA “LatRosTrans” izsaka viedokli par tiesvedību lietā, kas attiecas uz tās strīdu ar 
Baltkrievijas uzņēmumu par īpašumtiesībām uz tehnisko naftu, un norāda, ka nelabvēlīgs šīs 
lietas iznākums varētu apdraudēt Latvijas investīciju vidi. 
 
Starptautiskā būvniecības kompānija Caspian Service izsaka viedokli par, iespējams, 
nepatiesajām liecībām, ko Latvijas pilsonis par uzņēmumu sniedzis Azerbaidžānas tiesā.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par AS “Latvijas Kuģniecība” darbu, norādot, ka 
komercsabiedrība 1993. gadā ir nodevusi ofšoru zonā 90 kuģus, tādējādi radot zaudējumus 
valstij.    
 
Privātpersona izsaka viedokli par pārtikas produktu iznīcināšanu, ja to realizācijas termiņš 
kādā konkrētā datumā beidzas, un aicina nodot šādus produktus personām, kurām ir zemi 
ienākumi. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka pensionāriem var būt finansiāli grūti nodrošināt tādus 
zemes apsaimniekošanas pasākumus, kas novērstu kūlas veidošanos. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par okupācijas laiku Latvijā, par Krievijas raķešu 
izmēģinājumiem, par nepieciešamību publiskot PSRS Valsts drošības komitejas arhīvā esošo 
personu vārdus un par telekanāla TV24 saturu. 

 

  
III. Sūdzības 24 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Reģionālo attīstības centru apvienība sūdzas par Kultūras ministrijas ieceri pārcelt Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus uz 2021.gadu un norāda, ka tādējādi ļoti daudzi 
jaunieši zaudētu iespēju tajos piedalīties. 
 
Privātpersona sūdzas par Ministru kabineta darbu, norādot, ka tas pieņēmis saistošos 
noteikumus, kas paredz, ka vidusskolēniem būs jākārto divi valsts eksāmeni divās dienās pēc 
kārtas. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienestu, jo uzskata, ka tā lēmumā norādītie 
apstākļi nav patiesi. 
 
Privātpersona sūdzas par Maksātnespējas administrācijas darbu, norādot, ka situācija 
maksātnespējas jomā kļūst aizvien sliktāka un svarīgos maksātnespējas procesos tiek iecelti 
nekompetenti maksātnespējas administratori. 
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Biedrība “ProBonoPublico.Latvia” sūdzas par Jūrmalas pašvaldības domi saistībā ar tās 
atteikumu piešķirt sociālo palīdzību un asistenta pakalpojumus nepilngadīgam pirmās grupas 
redzes invalīdam. 
 
Privātpersona sūdzas par Jūrmalas domi un norāda, ka tai liegta iespēja piedalīties domes 
vēlēšanās. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka no Rīgas domes Īpašuma departamenta saņēmusi vēstuli ar 
informāciju, ka Rīgas dome izskata iespēju paplašināt bērnudārza lietojuma teritoriju, bet 
tas nozīmē, ka iesniedzējam var tikt piespiedu kārtā atsavināts nekustamais īpašums. 
 
Privātpersona sūdzas par Jaunpiebalgas pagasta zemes komisijas un Valsts zemes dienesta 
Vidzemes reģionālās nodaļas darbu un norāda, ka mantojamās zemes īpašuma tiesību 
atjaunošanas procesā nav ievērots likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālās 
nodaļas darbu saistībā ar darba stāža aprēķinu. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 3 
 
Privātpersona sūdzas par Rēzeknes apgabaltiesu saistībā ar lēmumu par personas 
apcietināšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par kriminālprocesa virzītāja darbu saistībā ar apsūdzības 
formulējumu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesas darbu saistībā ar lēmumu atzīt personu par vainīgu 
nozieguma izdarīšanā un norāda, ka tas pieņemts, pamatojoties uz pretrunīgiem 
pierādījumiem. 
 

 

Citas sūdzības 
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Privātpersona sūdzas par AS “Latvenergo” darbu, norādot, ka nav taisnīgi elektrības rēķinos 
iekļaut maksu par pārvaldes izdevumiem un elektroenerģijas obligātā iepirkuma 
komponenti. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka invalīdiem ir jāpērk biļete braucienam ar autobusu no Rīgas 
uz Daugavpili. 
 
Privātpersonas sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbu saistībā ar sastādīto rēķinu 
un nepamatoti pieprasīto parādu nomaksu. 
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