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Ārlietu jautājumi
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Diasporas likums” un
aicina to papildināt ar normu, kas paredzētu, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā no
valsts budžeta līdzekļiem tiek finansētas šajā likumā pašvaldībām uzticētās funkcijas un
uzdevumi.
Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

12

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” un aicina noteikt, ka atbalstu no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa iemaksām gūst ne tikai nevalstiskās organizācijas, bet arī arodbiedrības.
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli”” saistībā ar normu, kas paredz vienu procentu no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa novirzīt sabiedriskā labuma organizācijām.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Kredītu reģistra
likumā”, kas paredz papildināt Latvijas Bankas kredītu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu, un
norāda, ka Latvijas Bankas funkciju nodrošināšanai pietiktu ar informācijas sniegšanu tādā
apmērā, kāds nepieciešams makroekonomiskajai analīzei un kopējai finanšu statistikai.
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Kredītu reģistra likumā” un aicina noteikt, ka iespējamais klients var būt
persona, kura identificēta neklātienē, izmantojot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas likumā paredzēto risinājumu.
AS “Kredītinformācijas Birojs” un AS “CREFO Birojs” izsaka viedokli par likumprojekta
“Grozījumi Kredītu reģistra likumā” normu, kas paredz uzlikt par pienākumu visiem
licencētajiem patērētāju kredītu devējiem sniegt kredītu reģistram ziņas, un norāda, ka
tādējādi tiktu dublēts pakalpojums, kuru kredītiestādēm un licencētiem kreditēšanas
pakalpojumu sniedzējiem jau nodrošina kredītinformācijas biroji.
Kredītinformācijas apmaiņas atbalsta asociācija izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Kredītu reģistra likumā” saistībā ar tā ietekmi uz kredītinformācijas apmaiņu
Latvijā un aicina stingri nošķirt kredītiestāžu uzraudzības funkcijas no kredītu reģistra
informācijas apmaiņas pakalpojuma.
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Kredītu
reģistra likumā” un aicina noteikt, ka reģistra dalībniekam ir tiesības saņemt reģistrā
iekļautās ziņas par personu, kas ir šā reģistra dalībnieka klienta, klienta galvinieka,
iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē un to apliecina
Latvijas Republikas vai ārvalstu informācijas sistēmā reģistrētās ziņas vai dokumenti.
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektiem
“Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, “Grozījumi Kredītu reģistra likumā” un “Grozījumi
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, norāda, ka minētie grozījumi ir vērsti uz vienu un
to pašu mērķi - apmaiņu ar ziņām par patērētāja un tā galvinieka saistībām un to izpildi -,
un tādēļ aicina minētos likumprojektus pieņemt vienlaicīgi.
Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
likumā” saistībā ar normu, kas paredz, ka transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs sniedz
informāciju par apdrošinātājiem, pie kuriem iespējams noslēgt apdrošināšanas līgumu
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tiešsaistē apdrošinātāju datu apstrādes sistēmās pēc transportlīdzekļa īpašnieka vai transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā
transportlīdzekļa turētāja pieprasījuma.
Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Valsts
fondēto pensiju likumā” saistībā ar valsts fondēto pensiju kapitāla mantošanu un iebilst pret
normu, kas paredz grozīt prasību pēc noteikta pamatkapitāla uz prasību pēc noteikta pašu
kapitāla.
Juridiskie jautājumi
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Kredītņēmēju nacionālā atbalsta biedrība sniedz priekšlikumu Civilprocesa likumam, aicinot
to papildināt ar normu, kas paredzētu, ka tiesa nepieņem kreditora pieteikumu par parāda
piedziņu un nepiedzen parādu no parādniekiem, kuru ienākumi pēdējo triju gadu laikā ir
mazāki par minimālo algu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta daļu uz katru
apgādājamo bērnu un kuriem nepieder tāda manta, uz kuru varētu vērst piedziņu.
Biedrība “Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija” sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, aicinot noteikt, ka par pasažieru
komercpārvadājumiem ar taksometru vai vieglo automobili, ja transportlīdzekļa vadītājs nav
reģistrēts taksometru vadītāju reģistrā, transportlīdzekļa vadītājam izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 500 eiro, bet pārvadātājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 1000 eiro.
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektiem “Grozījumi
Notariāta likumā” un “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” par elektronisku un krietni drošāku
dokumentu apriti starp zvērinātu notāru un zemesgrāmatu, kā arī aicina pabeigt minēto
likumprojektu izskatīšanu vēl 12.Saeimā.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Latvijas Skaņu ierakstu producentu, izdevēju un izplatītāju apvienība izsaka viedokli par
likumprojektu “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” un norāda, ka ir
atbalstāma iecere ar likumu noteikt radio programmās iekļaujamās latviešu mūzikas
īpatsvaru.
Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports sniedz priekšlikumus
likumprojektam “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” un aicina noteikt, ka
radio programmās ne mazāk kā 20 procenti no visa fonogrammu raidīšanas laika ir jāatvēl
fonogrammām latviešu valodā.
Autortiesību un komunicēšanās aģentūra/Latvijas Autoru apvienība un biedrība “Latvijas
Izpildītāju un producentu apvienība” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” un aicina likumā norādīt, ka radio frekvences ir
ierobežots resurss un to izmantošanas atļauju piešķiršana konkrētiem komersantiem notiek,
izsniedzot terminētas apraides atļaujas.
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Reliģisko organizāciju likumā” un aicina noteikt, ka reliģisko organizāciju statusu var iegūt
arī lielākas reliģiskas organizācijas nodaļa.
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina likumprojektu “Grozījumi
Izglītības likumā” izskatīt steidzamības kārtībā, lai izpildītu apņemšanos pakāpeniski pāriet
uz pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta, kā
arī atrisināt jautājumu par speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas
skolotāju izdienas pensijām.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Izglītības likumā” un aicina neatbalstīt normu, kura paredz pašvaldībām
pienākumu vienoties par finansējuma sniegšanu privātām izglītības iestādēm, ja attiecīgā
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iestāde ir sabiedriskā labuma organizācija un bērni tajā apgūst vispārējo pamatizglītības
programmu.
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Izglītības likumā” saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksu un valsts sociālā atbalsta programmas pieejamību arī pirmsskolas, speciālās
izglītības un sporta pedagogiem, jo tādējādi varētu tikt aizvietotas izdienas pensijas.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Izglītības likumā” un aicina paredzēt, ka Ministru kabinets nosaka minimāli
pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijus maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita
noteikšanai klasē vai klašu grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un
privātajās vispārējās izglītības iestādēs.
Biedrība “Papardes zieds” un citas organizācijas izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Izglītības likumā” saistībā ar jēdziena “tikumība” interpretāciju, norāda, ka
jauniešu zināšanas par cilvēka ķermeni un reproduktīvo veselību ir nepietiekamas, un aicina
uzlabot situāciju šajā jomā, lai jauniešiem būtu pieejama mūsdienām atbilstoša izglītība.
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Izglītības likuma normu, atbilstoši kurai par
pedagogu nevar strādāt persona, kas sodīta par tīšu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca sniedz priekšlikumus likumprojektam “Rīgas Svētā
Pētera baznīcas likums” un aicina noteikt, ka baznīcas ēka un zeme zem tās ir Latvijas
Evaņģēliski luteriskās baznīcas Vācu Svētā Pētera draudzes īpašums.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi
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Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Militārā
dienesta likumā” un iebilst pret normām, kas attiecībā uz militārajām mācībām paredz
brīvprātības principu aizstāt ar obligātuma principu, jo tādējādi tiks radīts neadekvāts
finansiālais un administratīvais slogs darba devējiem.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
policiju”” un aicina izslēgt normu, kas paredz, ka pašvaldības policisti savus pienākumus
pilda iekšlietu ministra apstiprinātā vienotā parauga formas tērpā.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi
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Ārvalstu investoru padome Latvijā pauž atbalstu likumprojektam “Trauksmes celšanas
likums” un uzskata, ka attiecīgais likums varētu kļūt par svarīgu instrumentu cīņā pret
ekonomiskajiem noziegumiem un pārkāpumiem.
Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā izsaka atzinīgu viedokli par likumprojektu “Trauksmes
celšanas likums”, norādot, ka tas jāizskata steidzamības kārtā un jāpieņem līdz šīs Saeimas
pilnvaru termiņa beigām.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” un aicina nenoteikt pašvaldībai sešu mēnešu
termiņu, kurā tai būtu jāierāda cita dzīvojamā telpa īrniekam gadījumā, kad iepriekšējais
īres līgums ar to ir izbeigts, jo viņš kavējis īres maksājumus, un īrnieks ir reģistrēts
attiecīgajā palīdzības dienestā.
Latvijas Denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija sniedz
priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres likums” un aicina noteikt, ka
denacionalizēto dzīvokļu īrnieki saglabā tiesības uz beztermiņa īres līgumu.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres
likums” un aicina noteikt, ka īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā ne
tikai savus nepilngadīgos, bet arī pilngadīgos bērnus, kuri paši nav spējīgi sevi uzturēt.
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Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums” un norāda, ka
pēc šāda likuma pieņemšanas denacionalizēto māju īrnieki kļūs par bezpajumtniekiem.
Privātpersona izsaka viedokli par likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” un pauž neizpratni par to, kādēļ nav ievērots vienlīdzības princips un uz
privatizēto kooperatīvo dzīvokļu īpašniekiem neattiecas likuma norma, kas paredz valsts vai
pašvaldības īpašumā esošo zemi zem privatizētajām dzīvojamām mājām nodot bez
atlīdzības attiecīgo māju īpašnieku īpašumā.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi
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Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un aicina apturēt minētā likumprojekta
virzību tikmēr, kamēr tiks izvērtēta tā atbilstība Eiropas Savienības normatīvajam
regulējumam par patēriņa kredīta līgumiem.
Biedrība “Par legālu saturu” izsaka negatīvu viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, kas paredz aizliegt ātro kredītu reklāmu radio un
televīzijas programmās, un norāda, ka tādējādi tiks veicināts attiecīgo reklāmu pieaugums
internetā.
Latvijas Reklāmas asociācija izsaka viedokli par likumprojektam “Grozījumi Patērētāju
tiesību aizsardzības likumā” iesniegto priekšlikumu par reklāmas ierobežojumiem un norāda,
ka to neatbalsta, jo nav izvērtēta tā iespējamā ietekme uz medijiem un reklāmas nozari.
Latvijas Raidorganizāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un aicina noteikt, ka patērētāju kreditēšanas
pakalpojumu reklāma, audio un audiovizuālo komerciālo paziņojumu izvietošana ir aizliegta
elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos sabiedriskā pasūtījuma ietvaros, kā arī citu plašsaziņas
līdzekļu un interneta vietņu realizētos projektos, kuri tiek finansēti no valsts vai citu
publisko personu budžeta līdzekļiem.
Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Patērētāju
tiesību aizsardzības likumā” un aicina noteikt, ka kreditēšanas produktus kredīta devējs
drīkst reklamēt savā mājaslapā internetā vai citā paša uzturētā kanālā.
Latvijas Raidorganizāciju asociācija un Latvijas Reklāmas asociācija izsaka viedokli par
likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un aicina neatbalstīt
priekšlikumu par aizliegumu reklamēt patērētāju kreditēšanas pakalpojumus radio,
televīzijā, presē, citos plašsaziņas līdzekļos, kā arī izmantojot jebkuru citu komerciālās
komunikācijas veidu.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācija, Latvijas Finanšu nozares asociācija un Latvijas Darba devēju
konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības
likumā” un norāda, ka norma, kas prasa saņemt Valsts ieņēmumu dienesta vai Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izziņu gadījumā, kad kredīta summa ir vismaz 100 eiro, ievērojami
apgrūtinās brīvu preču apriti un pieejamību patērētājiem, turklāt radīs nesamērīgu
administratīvo slogu.
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un aicina noraidīt priekšlikumu par
kredīta kopējo izmaksu likmes samazināšanu patērētājam līdz 0,07 procentiem dienā.
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektam
“Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” iesniegtajiem priekšlikumiem un norāda,
ka tie pēc būtības rada jaunu nebanku kreditēšanas regulējumu.
Latvijas Līzinga devēju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Patērētāju
tiesību aizsardzības likumā”, konkrēti, par priekšlikumu izslēgt vārdus “sešu mēnešu laikā no
kreditēšanas līguma dienas”, un norāda, ka šāds grozījums var novest pie vēl lielākas
tiesiskās nenoteiktības un neskaidrības.
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Zemes
pārvaldības likumā” un iebilst pret normu, kura paredz, ka par vides aizsardzību atbildīgā
ministrija ir valdītājs iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kas atrodas dabas rezervātos,
nacionālajos parkos un dabas liegumos un nav privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas
valdījumā, un jūras piekrastes sauszemes daļai, kas atrodas dabas liegumos un nacionālo
parku dabas lieguma zonā un nav privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas valdījumā, jo
minētā norma neatbilst Civillikumam.
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Elektroenerģijas likumā” un aicina nostiprināt Ekonomikas ministrijas pienākumu
nodrošināt obligātā iepirkuma mehānisma kontroli, t. i., pārbaudīt, vai obligātā iepirkuma
atbalsta programmas saņēmēji pēc būtības atbilst atbalsta saņemšanas kritērijiem un
darbojas saskaņā ar obligātā iepirkuma atbalstu regulējošiem normatīvajiem tiesību aktiem.
Biedrība “Zero Waste Latvija” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Iepakojuma
likumā” un aicina no tā izslēgt normu, kura paredz par brīvu izsniegt maisiņus, kas
nepieciešami higiēnas nolūkos vai paredzēti vaļējas pārtikas primārai iesaiņošanai
gadījumos, kad to izmantošana palīdz novērst pārtikas izšķērdēšanu.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Darba
likumā” un iebilst pret normu, kas prasa darba sludinājumos norādīt darba samaksu.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Darba likumā” par virsstundu aprēķinu summētā darba laika gadījumā un tā
piemērošanas kārtību.
Ārvalstu investoru padome Latvijā sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Darba
likumā” un aicina noteikt, ka darbiniekiem ir tiesības uz piemaksu par virsstundu darbu vismaz 50 procentu apmērā par pirmajām divām virsstundām un 100 procentu apmērā par
katru nākamo virsstundu - neatkarīgi no tā, vai ir noslēgta ģenerālvienošanās.
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Darba
likumā”, norādot, ka nepieciešams samazināt pašreiz noteikto simtprocentīgo virsstundu
piemaksas apmēru un diferencēt virsstundu apmaksu atkarībā no to skaita.
Sabiedrības līdzdalības platforma “ManaBalss.lv” informē par iniciatīvu “Par darbu
jauniešiem bez krievu valodas prasmēm” un aicina, izskatot likumprojektu “Grozījumi Darba
likumā”, ņemt vērā sabiedrības viedokli, ka darba iespējas nedrīkst tikt ierobežotas ar
nepamatotām prasībām zināt svešvalodu.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” attiecībā uz normu, kura noteic, ka
pamatvajadzības ir ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un
norāda, ka, no minētās normas izslēdzot vārdu “obligātā”, tiks būtiski paplašināts obligāti
nodrošināmais atbalsts.
Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība izsaka viedokli par
likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, norādot, ka
priekšlikums izslēgt Nacionālo rehabilitācijas centru “Vaivari” no tehnisko palīglīdzekļu
pakalpojumu sniedzēju loka ir pārsteidzīgs.
Protezēšanas, ortozēšanas un tehniskās ortopēdijas asociācija izsaka viedokli par
likumprojektu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, norādot, ka
iebilst pret priekšlikumu nodot pirmreizējo apakšējo ekstremitāšu protezēšanu
Nacionālajam rehabilitācijas centram “Vaivari”.
Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” sniedz priekšlikumus likumprojektam "Grozījumi
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, aicinot izskatīt iespēju ne visus
palīglīdzekļus saņemt ar kompensācijas mehānismu, bet attiecīgos pakalpojumus diferencēt
ar atsevišķu regulējumu noteikumos un ļaut cilvēkiem izvēlēties sev labāko un atbilstošāko
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iespēju saņemt tehniskos palīglīdzekļus.
Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” un ierosina likumā lietoto terminu
“kompensācija par tehnisko palīglīdzekli” skaidrot kā valsts finansējumu, ko bezskaidras
naudas veidā nodrošina personai, kura saņem tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu Latvijas
Nedzirdīgo biedrībā vai Latvijas Nedzirdīgo savienībā, vai pie tehnisko palīglīdzekļu
pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrēta pakalpojuma sniedzēja, ar kuru Veselības un
darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija noslēgusi līgumu par tehnisko palīglīdzekļu
pakalpojumu sniegšanu.
II. Viedokļi
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Par Saeimas darbu
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Biedrība “NĪSA, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SPECIĀLISTU APVIENĪBA” un privātpersonas izsaka
viedokli par saņemtajām atbildēm.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta nostāju attiecībā uz
nepieciešamību maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli maksātnespējas procesos par kapitāla
pieaugumu mantas atsavināšanas gadījumā un norāda, ka tādējādi tiek nepamatoti
aizskartas maksātnespējīgā parādnieka kreditoru tiesības.
Latvijas Sporta medicīnas asociācija izsaka viedokli par sertificēto sporta ārstu mazo
atalgojumu un uzskata, ka sporta ārstu un citu to ārstniecības personu atalgojumam, kuras
strādā sporta medicīnas nozares valsts, pašvaldību un privātajās iestādēs un sniedz no valsts
vai pašvaldības budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, būtu jāatbilst Ministru
kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumiem “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo
piemaksu ārstniecības personām”.
Veselības aprūpes darba devēju asociācija izsaka viedokli par to, ka veselības aprūpes
sistēmas reformas ieviešanai piešķirtais finansējums, kas sākotnēji ieplānots ar hroniskām
slimībām sirgstošu pacientu aprūpes reformai, tiek novirzīts ar novecojošu iekārtu nomaiņu
saistīto izdevumu segšanai, un aicina neapstiprināt piedāvāto apropriācijas pārdali.
Latvijas Krona un kolīta biedrība izsaka viedokli par zāļu verifikācijas sistēmas ieviešanu
Latvijā un norāda uz iegūto informāciju, ka Veselības ministrija iecerējusi no zāļu
verifikācijas pienākuma atbrīvot daudzas ārstniecības iestādes, kā arī uz risku, ka tādējādi
pie pacientiem var nonākt viltotas un nedrošas zāles.
Sēlijas novadu apvienība izsaka viedokli par iedzīvotāju skaita samazināšanos novados un
pieprasa izvērtēt Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam īstenošanas rezultātus.
Privātpersona izsaka viedokli par 2017.gadā veikto nodokļu reformu, norāda, ka tās
rezultātā privāto ziedojumu apjoms sporta organizācijām un pasākumiem samazinājies par
75 procentiem un tādējādi ir apdraudēta sacensību un sporta pasākumu norise, tāpēc valsts
budžeta programmās būtu jāietver kompensējoši pasākumi ar mērķi novērst ziedojumu
apmēra krituma negatīvās sekas.
Par situāciju valstī
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Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par politiķu nepamatoti nelabvēlīgo attieksmi pret
nevalstiskajām organizācijām un izteikumiem par to darbu un norāda, ka tādējādi Latvijā
tiek apdraudētas demokrātiskās pamatvērtības.
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija izsaka viedokli, ka nepieciešams veikt
visaptverošu izpēti par līdzekļiem, ko zvērināti tiesu izpildītāji atguvuši un atgūst no
patērētājiem, proti, izpētīt, cik lielu daļu no līdzekļiem, kas atgūti, nodrošinot saistību
izpildi tiesas ceļā, ir atguvuši nebanku kreditētāji, kredītiestādes un citi subjekti.
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Privātpersona izsaka viedokli, ka politiķi liek dažādus šķēršļus pilsoniskās sabiedrības
līdzdalībai likumu pilnveidošanā.
Privātpersona izsaka viedokli, ka darba devēji diskriminē personas ar invaliditāti un
gadījumos, kad netiek piedāvāti atbalsta mehānismi, tām nemaz nav iespējas pierādīt, ka
persona ar invaliditāti var veikt darbu tikpat kvalitatīvi kā citi cilvēki.
Privātpersona izsaka viedokli, ka piespiedu zemes īres attiecībās nav pamatoti samazināt
mājai funkcionāli nepieciešamās zemes platību, jo reāli nav iespējams precīzi noteikt, cik
liela zemes platība tiešām ir nepieciešama.
Privātpersona izsaka viedokli par azartspēļu nozari Latvijā.
Privātpersonas izsaka viedokli par parlamenta vēlēšanām.
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Citi viedokļi
Friends of University of Latvia rekomendē piešķirt Latvijas pilsonību uzņēmējam Džonam
Tullijam, kas ar savu darbību pierādījis, ka ir lojāls Latvijai.
Privātpersona izsaka viedokli par varas partiju priekšvēlēšanu programmās iekļautajiem
solījumiem un aicina noteikt, ka varas partijām, kandidējot vēlēšanās, jāpublicē arī
iepriekšējo vēlēšanu programmas.
Privātpersona izsaka viedokli, ka personām, kuras, vadot automobili, lieto mobilo telefonu,
jāatņem autovadītāja apliecība.
Privātpersona izsaka viedokli par to personu tiesībām, kuras dzīvo dzīvokļos uz beztermiņa
īres līguma pamata.
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar mantojumu, kas pāriet valsts īpašumā gadījumos,
kad tā atstājējam nav tuvinieku, un aicina valsti daļu no katra šāda mantojuma ziedot
labdarībai.
III. Sūdzības
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Privātpersona sūdzas par Latvijas Universitātes rīcību saistībā ar tai mantojumā atstātu
nekustamo īpašumu un norāda, ka Latvijas Universitāte šo īpašumu lieto pretēji testatora
gribai un konkrētā mantojuma atstāšanas mērķiem.
Privātpersona sūdzas par nepietiekamo
funkcionalitātes traucējumiem.

valsts

atbalstu

personām

ar

smagiem

Privātpersonas sūdzas par Veselības inspekcijas sniegto atbildi un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras darbu saistībā ar darba stāža aprēķinu.
Privātpersonas sūdzas par Rīgas domi, kas, neraugoties uz vairākkārtējiem iesniegumiem,
nerisina problēmu, kas saistīta ar gājēju ceļu labiekārtošanu dzīvojamās mājas apkārtnē, un
par Sēlijas novada domi saistībā ar lēmumu mainīt privātpersonai piederošā zemes gabala
lietošanas mērķi.
Privātpersona sūdzas par to, ka ar elektronisko identifikācijas karti nav iespējams
piedalīties parlamenta vēlēšanās.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu
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Vitol Group sūdzas par Latgales apgabaltiesas spriedumu saistībā ar īpašumtiesībām uz
tehnisko naftu un norāda, ka šis spriedums neatbilst Latvijas valsts drošības interesēm.
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Privātpersonas sūdzas par Vidzemes rajona tiesu, kas, izskatot soda izpildes lietu, noteikusi,
ka tiesas lēmums nav pārsūdzams.
Privātpersona sūdzas par Vidzemes rajona tiesas tiesnesi, jo uzskata, ka tā pārkāpusi
Kriminālprocesa likumu, liedzot iesniedzējam piedalīties lietas izskatīšanā.
Privātpersona sūdzas par Liepājas prokuratūras darbu saistībā ar kriminālprocesa izbeigšanu
un iesniedzēja neatzīšanu par cietušo.
Privātpersona sūdzas par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu.
Citas sūdzības
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Privātpersona, kas atrodas ieslodzījumā, sūdzas, ka no tās tiek piedzīts parāds par
sprieduma izpildes izdevumiem, neņemot vērā faktu, ka ieslodzīto iespējas strādāt algotu
darbu ir ierobežotas.
Privātpersonas sūdzas par AS “Latvenergo” un AS “Sadales tīkls” saistībā ar elektroskaitītāju
nomaiņu, par AS “Swedbank” saistībā ar bankas kontu slēgšanu, par SIA “Nira fonds
apsaimniekošana” saistībā ar īpašuma apsaimniekošanu, par mazajām pensijām un par
starppilsētu šofera darbu.
IV. Informācijas pieprasījumi
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