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I. Likumdošanas priekšlikumi
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Juridiskie jautājumi

1

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Bāriņtiesu likumā” un aicina detalizēti noregulēt procesu, kādā bāriņtiesas priekšsēdētājs,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis var vienpersoniski pieņemt
lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem un bērna izņemšanu no aizbildņa
ģimenes, ja bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi

2

Biedrība “Par legālu saturu” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Elektronisko
plašsaziņas līdzekļu likumā”, norādot, ka neatbalsta normu, kas paredz Latvijas radio
stacijām pienākumu savās programmās ievērot 20 procentu latviešu mūzikas kvotu.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi

2

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Informācijas
tehnoloģiju drošības likumā” un aicina likumprojekta anotācijā norādīt attiecīgā likuma
ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem.
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar
speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” un norāda, ka termiņš, kādā personu
var atkārtoti pieņemt dienestā pēc tam, kad tai piemērots smagākais disciplinārsods –
atbrīvošana no amata -, ir jāvērtē katrā situācijā individuāli.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi

13

Latvijas Arhitektu savienība sniedz priekšlikumus iespējamiem grozījumiem Dzīvokļa
īpašuma likumā un aicina noteikt, ka gadījumā, ja uz viena zemesgabala atrodas vairākas
dzīvojamās mājas, par dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu uzskatāma
domājamā daļa tikai no tās mājas, kurā attiecīgais dzīvoklis atrodas.
Privātpersonas sniedz priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres likums” un aicina
saglabāt denacionalizēto īpašumu īrniekiem tiesības uz beztermiņa īres līgumu.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

8

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka
viedokli par likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un norāda, ka
atbalsta iniciatīvu dot kredītiestādēm un alternatīviem finanšu pakalpojumu sniedzējiem
iespēju apmainīties ar informāciju par patērētāja kredītsaistībām.
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija, Latvijas Darba devēju konfederācija,
SIA “IPF Digital Latvia” un SIA “Aizdevums.lv” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un iebilst pret to, ka tiek samazināta kredīta kopējo
izmaksu maksimālā dienas likme.
Latvijas Lombardu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Patērētāju
tiesību aizsardzības likumā”, norādot, ka nozarē iesaistītajām personām nav bijusi iespēja
diskutēt par šo likumprojektu pirms tā pirmā lasījuma.
Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Alkoholisko dzērienu aprites likumā” un aicina paredzēt nodokļu atvieglojumus mazajām
alkoholisko dzērienu darītavām.

2

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

2

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Darba likumā” un aicina noteikt, ka piemaksa par virsstundu darbu, kas veikts
pirmajās divās stundās virs normālā darba laika, ir 50 procenti, bet par katru nākamo
virsstundu - 100 procenti no darbinieka algas stundas likmes.
Tabakas izstrādājumu ražotāju 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.
II. Viedokļi
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Par Saeimas darbu

6

Privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildēm uz iesniegumiem.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

5

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas aicinājumu pašvaldībām pieprasīt, lai Uzņēmumu reģistrs to informatīvajiem
izdevumiem atceļ preses izdevuma statusu, un norāda, ka šis process nav nepieciešams, jo
pašvaldību informatīvajiem izdevumiem preses izdevuma statuss jau ir atcelts ar
grozījumiem likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”.
Privātpersona izsaka viedokli par Saldus novada domes sniegto atbildi attiecībā uz
iesniedzēja vēlmi iegādāties zemi.
Privātpersona izsaka viedokli par valsts augstāko amatpersonu darbu saistībā ar
ugunsnelaimi Talsu novadā un nesekmīgajiem liesmu likvidēšanas darbiem.
Privātpersona izsaka viedokli par Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas sniegto atbildi
uz lūgumu segt izdevumus par bērna nogādāšanu pirmsskolas izglītības iestādē.
Privātpersona izsaka viedokli, ka valdībai vairāk jārūpējas par bezdarbniekiem un
maznodrošinātiem cilvēkiem.
Par situāciju valstī

7

AS “NordBrik” izsaka viedokli, ka valstī ir pārāk daudz svētku dienu, līdz ar to tiek kavēta
ražošana un uzņēmumu attīstība, tādēļ aicina pārskatīt vairāku svētku dienu nepieciešamību
un darba dienu pārcelšanas kārtību.
Vides aizsardzības klubs izsaka viedokli, ka ārkārtas situācijā iedzīvotājiem operatīvi, arī
nakts laikā, ir jāsniedz informācija par notiekošo, lai nepieļautu baumu un nepatiesu ziņu
izplatīšanos.
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas
darbu un aicina pēc iespējas drīzāk pieņemt lēmumu par Valsts drošības komitejas
dokumentu iznīcināšanu.
Privātpersona izsaka viedokli par dienestu Zemessardzē, norādot, ka nepieciešams ieviest
goda virsnieku pakāpes.
Privātpersonas izsaka viedokli par pensiju apmēru un gaidāmajām Saeimas vēlēšanām.
Citi viedokļi

7

Biedrība “Par Satversmi” un privātpersona izsaka viedokli par to, ka Satversme neatbilst

3

mūsdienu realitātei.
SIA “Upetnīki” izsaka viedokli, ka attiecībā uz to, cik lielus vēžus drīkst ķert ezeros, būtu
jānosaka zemāka robeža.
Privātpersona izsaka viedokli, ka velosipēdisti ir tie, kas visbiežāk neievēro ceļu satiksmes
noteikumus.
III. Sūdzības
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

17

SIA “Rehabilitācijas centrs “Rāzna”” sūdzas par Nacionālā veselības dienesta darbu saistībā
ar izsludināto iepirkumu par rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknē un norāda, ka
iepirkuma dalībniekiem izvirzītas nepamatoti augstas prasības.
Privātpersona sūdzas par Tieslietu ministrijas darbu, norādot, ka nav izstrādāti tādi
normatīvo aktu grozījumi, lai katrs noziedzīgā nodarījumā cietušais varētu saņemt
kaitējuma kompensāciju no personas, kura izdarījusi noziedzīgo nodarījumu.
Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Labklājības ministrijas
darbu, norādot, ka šīs iestādes to nav informējušas par tiesībām lūgt sociālā nodrošinājuma
pabalstu.
Privātpersona, kurai pārtrauktas aizgādības tiesības uz savu meitu, sūdzas par bāriņtiesas
darbinieci, kura pieņēmusi attiecīgo lēmumu.
Privātpersonas sūdzas par Daugavpils domes darbu saistībā ar lēmumu no dzīvokļu rindas
izņemt iesniedzējas meitu, kā arī to, ka netiek sniegtas atbildes uz vēstulēm.
Privātpersonas sūdzas par Jūrmalas domes darbu saistībā ar tām nelabvēlīgiem lēmumiem
un dzīvojamās telpas nepiešķiršanu.
Privātpersona sūdzas par Cēsu novada domes darbu saistībā ar dzīvokļu privatizācijas
procesu.
Privātpersona sūdzas par Liepājas domes darbu, norādot uz iespējamu dokumentu viltošanu.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

5

Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu, ar kuru tā
izlikta no īres dzīvokļa.
Privātpersona sūdzas par tiesas lēmumu, ar kuru tai uzlikts naudas sods par neierašanos uz
tiesu.
Citas sūdzības

2

Privātpersona sūdzas par AS “Rīgas Siltums” darbu sakarā ar to, ka vasaras periodā nav
izslēgta apkure.
Privātpersona sūdzas par tai piederošo žogu patvaļīgu nojaukšanu.
IV. Informācijas pieprasījumi
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V. Dažādi iesniegumi
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