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I. Likumdošanas priekšlikumi

27

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

5

Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Kredītu
reģistra likumā” attiecībā uz likumā lietoto terminu “iespējamais klients”.
Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “Zelta atslēdziņa” aicina
paredzēt valsts budžetā papildu līdzekļus 4,2 miljonu eiro apmērā, lai cilvēki ar invaliditāti
jau no bērnības saņemtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu līdz 60 procentiem no
minimālās algas.
Privātpersona izsaka viedokli par bijušajiem izcilajiem latviešu sportistiem, treneriem,
starptautiskās kategorijas sporta tiesnešiem un sporta darbiniekiem par mūža ieguldījumu
sportā izmaksājamā pabalsta apmēru un aicina likumprojektā “Par valsts budžetu
2019.gadam” paredzēt šim mērķim papildu finansējumu 420 000 eiro apmērā.
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Simtgades svinību naudas novirzīšana vēža
ārstēšanai”, kurā aicina lielu daļu no Latvijas valsts simtgadei atvēlētā finansējuma novirzīt
onkoloģisko slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai (10 815 paraksti).
Juridiskie jautājumi

1

Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Maksātnespējas likumā”, aicinot to papildināt ar tiesību normu, kas paredzētu, ka valsts
parādnieks, kreditors vai cita persona, kurai administrators ar savu rīcību nodarījis
zaudējumu, var prasīt zaudējuma atlīdzināšanu no apdrošināšanas sabiedrības, ja
zaudējuma nodarīšanas fakts ir atzīts ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi

12

Biedrība “Latvija Pasaulē” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par bijušās
Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta
ar VDK konstatēšanu”” un norāda, ka visu Latvijā pieejamo Latvijas Padomju Sociālistiskās
Republikas Valsts drošības komitejas dokumentu publicēšana būtu pretrunā ar daudziem
normatīvajiem aktiem un aizskartu daudzu personu pamattiesības, jo ne visas personas,
kuras minētas šajos dokumentos, tiešām sadarbojās ar Valsts drošības komiteju.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi

4

Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Vietējo pašvaldību
referendumu likums”, aicinot izvērtēt iespēju likumprojektā paredzēt konsultatīva, nevis
lemjoša rakstura referendumus, kādi paredzēti pašreizējā likumprojekta redakcijā.
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un atbalsta likuma
normu, kas ļauj ierēdņiem, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm savienot valsts amatpersonas
amatu ar amatu arodbiedrībā, neprasot attiecīgās publiskās personas institūcijas vadītāja
atļauju.
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli, ka likumprojekta “Grozījumi likumā “Par
pašvaldībām”” norma, kas liek norādīt domes ārkārtas sēdes sasaukšanas pamatojumu, nav
pietiekami izvērtēta un pašvaldības domes praksē nav piemērojama.
Privātpersona izsaka viedokli par grozījumiem Dzīvesvietas deklarēšanas likumā un likumā
“Par nekustamā īpašuma nodokli” un norāda, ka nav deklarējusies un tāpēc ir spiesta par
dzīvojamo platību, kurā nav visu ērtību, maksāt lielu naudu.

2

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

1

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un norāda, ka atbalsta iniciatīvu par
kredītiestāžu un alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzēju savstarpēju informācijas
apmaiņu, bet neatbalsta normu, kas paredz kopējo kredīta izmaksu ierobežošanu 0,07
procentu apmērā.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

4

Bezdūmu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Tabakas
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu
aprites likumā” un aicina aizliegt tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un
e-cigarešu izvietošanu mazumtirdzniecības vietās.
Privātpersona aicina izdarīt tādus grozījumus likumos, lai pēc personas nāves tās ģimenes
locekļi divus vai trīs mēnešus saņemtu pabalstu.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””
saistībā ar piemaksu pie pensijas par darba stāžu, kura neattiecas uz personām, kas nav
sasniegušas pensionēšanās vecumu, bet saņem invaliditātes pensiju.
II. Viedokļi

140

Par Saeimas darbu

3

Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu biedrība, kā arī privātpersonas izsaka
viedokli par saņemtajām atbildēm.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

10

Veselības aprūpes darba devēju asociācija izsaka viedokli par Veselības ministrijas ziņojumu
saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumiem pacientiem, kuri sirgst ar hroniskām slimībām,
un sniedz priekšlikumus efektīvākai finanšu resursu sadalīšanai.
Ventspils novada laikraksts “Ventas Balss” izsaka viedokli par Ministru kabineta 2013.gada
3.septembra noteikumiem Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”, kas paredz,
ka vienotajā civilstāvokļa reģistrā ziņas iekļaujamas atbilstoši vēsturiskajam reģistra
ierakstam.
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” un pauž neizpratni par to, kādēļ personai, kas
maksājusi nodokļus, ir jāveic līdzmaksājums 20 procentu apmērā par ortopēdiskajiem
apaviem, bet personām, kas izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, šāds līdzmaksājums nav
jāveic.
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domes darbu saistībā ar bezmaksas autostāvvietu
ierīkošanu.
Privātpersona izsaka viedokli par Ozolnieku novada domes amatpersonu darbu saistībā ar
izglītības, sporta un kultūras pasākumu organizēšanu.
Par situāciju valstī

11

Latvijas Spinālās muskuļu atrofijas biedrība izsaka viedokli par retu slimību ārstēšanai
nepieciešamo medikamentu pieejamību un nepieciešamību to iegādi kompensēt no valsts
līdzekļiem.
Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS izsaka viedokli, ka attiecīgo pacientu ārstēšanā
nepieciešamie uzlabojumi tiek ieviesti pārāk gausi, un aicina izvērtēt, kas 2018.gadā ir
paveikts HIV infekcijas ierobežošanai.

3

Biedrība “Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija” izsaka viedokli, ka Latvijā
spēkā esošais patēriņa kreditēšanas regulējums ir viens no stingrākajiem Eiropā, un aicina
attiecīgo ārvalstu regulējumu skatīt visaptveroši, nevis fragmentāri, pa atsevišķiem
punktiem.
Privātpersona izsaka viedokli par lauku un lielpilsētu iedzīvotāju labklājības līmeņa
nevienlīdzību un aicina pagastu centros esošos lielveikalus, kuros nav aptieku, piedāvājamo
preču klāstu papildināt ar medicīnas precēm un bezrecepšu medikamentiem.
Privātpersona izsaka viedokli par valsts šķirtību no baznīcas un vēlas noskaidrot, vai valstij ir
tiesības budžeta līdzekļus tērēt katoļticīgo saietam Aglonā.
Privātpersona izsaka viedokli par politisko partiju pirmsvēlēšanu programmām un norāda, ka
tajās dotie solījumi nav izpildāmi un nav nekādu tiesisku instrumentu, kas nodrošinātu šādu
solījumu izpildi vai atbildību par to nepildīšanu.
Privātpersonas izsaka viedokli par situāciju valstī, par darba algas apmēru un aplokšņu
algām, par pensiju apmēru, par valsts atbalstu lauksaimniekiem.
Citi viedokļi

116

Privātpersona izsaka viedokli par Neatkarīgajā Rīta Avīzē publicēto interviju, norāda, ka
augstākajām valsts amatpersonām būtu lielāka uzmanība jāpievērš nacionālpatriotiskajai
audzināšanai.
Privātpersonas izsaka viedokli par finansiālo situāciju, par ārstu darbu, par dažādiem
politiskiem un vēsturiskiem faktiem, par kritisko ceļa stāvokli posmā Dobele - Bauska.
Privātpersona izsaka viedokli par pāreju no ziemas laika uz vasaras laiku.
III. Sūdzības

15

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

5

Privātpersona sūdzas par Rīgas domes darbu saistībā ar dzīvojamām ēkām piegulošo
teritoriju kopšanu.
Privātpersona sūdzas par Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas rīcību attiecībā uz Mežciema
dzīvojamo māju piebraucamo ceļu un gājēju ceļu apsaimniekošanu ziemas sezonā.
Privātpersona sūdzas par Rīgas 2.slimnīcas reģistratūras darbinieci, kura atteikusies to
pierakstīt pie ārsta.
Privātpersona sūdzas par valsts iestāžu darbu saistībā ar kriminālprocesu, kas pret to
ierosināts.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

7

SIA “Appeltofft Invest” sūdzas par tiesu darbu saistībā ar civillietas izskatīšanu.
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses pieņemto
lēmumu.
Privātpersona sūdzas kriminālprocesa virzību saistībā ar patvaļīgu elektrības atslēgšanu no
kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Ābele O”.
Citas sūdzības

3

SIA “INVEX FONDI” un privātpersona sūdzas par, iespējams, prettiesiskām un valsts drošību
apdraudošām ārvalsts pilsoņa darbībām.

4

Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu centra darbinieku darbu un
attieksmi pret klientiem.
Privātpersona sūdzas par savu darba devēju un izsaka aizdomas par mērniecības nozari
regulējošu normatīvo aktu pārkāpumiem.
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