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I. Likumdošanas priekšlikumi
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Ārlietu jautājumi
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Pasaules Brīvo latviešu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā
“Diasporas likums”” un norāda, ka ir nepieciešams precizēt diasporas definīciju.
Eiropas Latviešu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Diasporas
likums”” un norāda, ka nav nepieciešams mainīt diasporas definīciju.
Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

18

Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Kredītiestāžu likumā” un aicina noteikt, ka kredītiestāde var trešai personai nodot ziņas par
klientu arī tad, ja klients ir devis nepārprotamu piekrišanu tam jebkurā viņam ērtā formā un
veidā, nevis tikai līgumā ar kredītiestādi.
Latvijas Alkohola nozares apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā
“Par akcīzes nodokli”” un aicina nepalielināt akcīzes nodokļa likmi alkoholiskajiem
dzērieniem.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā” un aicina noteikt, ka solidaritātes nodoklis tiek
novirzīts veselības aprūpes finansēšanai, valsts pensiju speciālajam budžetam, iedzīvotāju
ienākuma nodokļa kontam un nodokļu maksātāja izraudzītajam privātā pensiju fonda
pensiju plānam.
Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā” un aicina pilnībā
atcelt solidaritātes nodokli, jo tā ietekme uz Latvijas ekonomiku ir bijusi negatīva.
Latvijas Būvuzņēmēju partnerība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par
nodokļiem un nodevām”” un norāda, ka likumprojektā nav paredzēts kontroles mehānisms,
kas nepieciešams tam, lai tirgū konstatētu neatbilstošas elektroniskās darba laika uzskaites
sistēmas.
Latvijas Preses izdevēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Pievienotās vērtības nodokļa likumā” un aicina noteikt, ka preses izdevumiem ir
piemērojams pievienotās vērtības nodoklis piecu procentu apmērā.
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Pievienotās vērtības nodokļa likumā” un aicina noteikt, ka grāmatām ir piemērojams
pievienotās vērtības nodoklis piecu procentu apmērā.
Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums” un aicina statistikas veidošanas
nolūkos noteikt, ka apdrošināšanas brokerim ir pienākums reizi gadā iesniegt Apdrošināšanas
izplatīšanas asociācijai informāciju par viņa parakstīto apdrošināšanas prēmiju apmēru
sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem.
Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas izplatīšanas likums” un aicina noteikt, ka apdrošinātājam ir tiesības
apstrādāt apdrošināšanas ņēmēja veselības datus un sodāmības datus.
Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas izplatīšanas likums” un aicina noteikt, ka apdrošināšanas
papildpakalpojumu starpnieku reģistrs ir publiski pieejams un tam ir publiska ticamība.
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Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas izplatīšanas likums” un aicina noteikt, ka apdrošinātājam nav pienākuma
pārbaudīt savu darbinieku profesionālo zināšanu un prasmju atbilstību, ja attiecīgu pārbaudi
ir veikusi Apdrošināšanas izplatītāju asociācija.
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā” un lūdz Latvijas Transportlīdzekļu
apdrošinātāju biroju iekļaut to tiesību subjektu skaitā, kuriem ir tiesības uz kreditoru
prasījumu apmierināšanu pēc maksātnespējas procesa izdevumu segšanas.
Latvijas Pilsoniskā alianse, biedrība “Apeirons”, nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds",
Laikmetīgās kultūras NVO asociācija, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija un Latvijas
Olimpiskā komiteja sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma
nodokļa likumā” un aicina noteikt nodokļu atvieglojumu uzņēmumiem, kas ir ziedojuši
sabiedriskā labuma organizācijai vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas
deleģētas funkcijas.
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likumā” un aicina noteikt, ka starptautiskais apdrošināšanas līgums stājas
spēkā šajā līgumā noteiktajā brīdī.
Biedrība “Auto Asociācija” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā” un
aicina paredzēt, ka apdrošināšanas līgumu slēdz uz trim, sešiem, deviņiem vai 12 mēnešiem.
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likumā” un aicina noteikt, ka apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu
apdrošinātāju birojam nav jāatlīdzina valstij un pašvaldībām līdzekļi, kas ceļu satiksmes
negadījumos cietušajām personām ir izmaksāti valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu
un valsts sociālo pabalstu veidā.
Privātpersona sniedz priekšlikumu grozījumiem likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un
aicina noteikt, ka gadījumā, ja nekustamais īpašums tiek pārdots piespiedu izsolē, ko rīko
zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators, un no izsolē
iegūtajiem līdzekļiem apzināti nav segts nodokļu parāds par šo īpašumu, prasījumi par
nodokļu maksājumiem tiek vērsti pret attiecīgās izsoles rīkotāju – zvērinātu tiesu izpildītāju
vai maksātnespējas procesa administratoru.
Juridiskie jautājumi
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Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Civilprocesa likumā” un aicina noteikt, ka tiesa nepieņem kreditoru pieteikumu par parāda
piedziņu tad, ja parādniekam pēdējo triju gadu laikā ienākumi ir mazāki par minimālo algu
un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru uz katru viņa apgādājamo bērnu un
parādniekam nepieder manta, uz kuru varētu vērst piedziņu.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka viedokli par Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu likumu un norāda, ka, iestrādājot tajā normas, kas nosaka administratīvo atbildību
par pārkāpumiem, ir nepieciešams izvērtēt šobrīd Administratīvo pārkāpumu kodeksā
noteiktā regulējuma aktualitāti.
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
svētku, atceres un atzīmējamām dienām”” un aicina noteikt oktobra otro sestdienu par
atzīmējamo dienu – Tirgotāju dienu.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par svētku, atceres
un atzīmējamām dienām”” un aicina noteikt 22.jūniju par svētku dienu – Latvijas dienu.
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Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi

2

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Izglītības likumā” un norāda, ka lietderīgāk būtu stiprināt esošās interešu
izglītības iestādes, nevis veidot valsts nozīmes interešu izglītības centrus.
Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca sniedz priekšlikumus likumprojektam “Rīgas Svētā
Pētera baznīcas likums”, aicina nodot Rīgas Svētā Pētera baznīcu Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas Vācu Svētā Pētera draudzes īpašumā un paredzēt īpašu lietošanas kārtību
vēsturiskajai Pētera baznīcas kapu teritorijai.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
policiju”” un aicina noteikt, ka gadījumā, ja policijas darbinieks saskaras ar personu, kura
reibuma ietekmē ir zaudējusi spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties, viņam jāsaņem
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta apliecinājums tam, ka personu nav
nepieciešams hospitalizēt, un tad jānogādā persona tās dzīvesvietā vai atskurbšanas iestādē.
Latvijas Mednieku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Ieroču aprites likums”
un aicina noteikt, ka Latvijā ir atļauta tikai tāda šaujamieroču, munīcijas, gāzes ieroču un
signālieroču aprite, kas ir regulēta arī Eiropas Savienības normatīvajos aktos.
Latvijas Šaušanas federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Ieroču aprites likums” un
aicina noteikt, ka likums neattiecas uz antīkajiem šaujamieročiem un to atdarinājumiem, ja
no tiem nevar šaut ar patronu, kas paredzēta aizliegtajiem šaujamieročiem vai
šaujamieročiem, kuru apritei nepieciešama Valsts policijas atļauja.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi

50

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
likumā “Par pašvaldībām”” un aicina noteikt, ka vienu reizi gadā ir jāveic pašvaldības
budžeta izlietojuma revīzija.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
pašvaldībām”” un aicina noteikt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
nevar apturēt nelikumīgu pašvaldības domes pieņemtu politisko lēmumu darbību.
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
sniedz priekšlikumus likumprojektam “Valsts dienesta likums” un aicina nenoteikt to, ka
visas valsts iestādēs nodarbinātās personas pilda valsts dienestu.
Nacionālo nekustamo īpašumu attīstītāju alianse aicina grozīt Dzīvokļa īpašuma likumu un
noteikt, ka gadījumā, ja uz viena zemes gabala ir vairākas mājas, tās var sadalīt dzīvokļu
īpašumos.
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” un norāda, ka
likumprojekta izstrādes procesā netika iesaistīti pašvaldību pārstāvji.
Latvijas Īrnieku apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”
un aicina apturēt šā likumprojekta tālāko virzību.
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
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Iepakojuma likumā” un aicina apturēt tā tālāko virzību.
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Latvijas Drošības biznesa asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Publisko
iepirkumu likumā” un norāda, ka šie grozījumi nespēs būtiski ierobežot ēnu ekonomikas
īpatsvaru publiskajos iepirkumos apsardzes darbības nozarē.
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Elektroenerģijas tirgus likumā” un aicina apturēt tā turpmāko virzību.
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”, aicina izslēgt no tā jautājumus par
elektroenerģijas obligāto iepirkumu problemātiku un risināt tos atsevišķā likumprojektā.
Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Būvniecības likumā” un aicina noteikt kārtību, kādā pašvaldības informē
sabiedrību par izsniegtajām būvatļaujām.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Būvniecības likumā” un norāda, ka ir nepieciešams paredzēt automatizētu datu apmaiņu
starp būvniecības informācijas sistēmu un tehnisko un īpašo noteikumu izdevēju
elektroniskajām sistēmām.
Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA izsaka viedokli par likumprojektu
“Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums” un aicina atbalstīt tā tālāko
virzību.
Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu biedrība NĪMA izsaka viedokli par
likumprojektu “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums” un aicina
neturpināt tā izskatīšanu.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Eiropas Celtniecības un kokapstrādes darbinieku
federācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” un aicina atbalstīt tā
pašreizējo redakciju.
Ārvalstu investoru padome Latvijā izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Darba
likumā” un norāda, ka nav vēlams mazināt likumā noteikto piemaksu par virsstundu darbu,
ja ir noslēgta ģenerālvienošanās par darba algas paaugstināšanu.
II. Viedokļi
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Par Saeimas darbu

11

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

13

Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta ziņojumu
“Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2019. gadā” un norāda uz nepieciešamību
palielināt finansējumu inovatīvajiem onkoloģiskajiem medikamentiem.
AS “Latvijas Gāze” izsaka viedokli par Ekonomikas ministrijas darbu saistībā ar ministrijas
sagatavoto Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.–2030.gadam” projektu un norāda,
ka nav izvērtēta šā plāna potenciālā finansiālā ietekme uz tautsaimniecību.
Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija izsaka viedokli par Ministru kabineta bezdarbību
saistībā ar zāļu verifikācijas sistēmas darbībai nepieciešamo normatīvo aktu izstrādi.
Privātpersona izsaka negatīvu viedokli par Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas lēmumu saistībā ar invaliditātes grupas noteikšanu.
Privātpersona izsaka viedokli par labklājības ministra atbildēm uz viņam adresētiem
iesniegumiem.
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Privātpersona izsaka viedokli par Dobeles novada pašvaldības plānoto nepamatoto rīcību –
dzīvojamās mājas nojaukšanu, lai gan tā neapdraud cilvēku dzīvību un veselību, kā arī nav
uzskatāma par graustu.
Privātpersona izsaka negatīvu viedokli par Latvijas Bankas darbu.
Privātpersona izsaka viedokli par Liepājas domes darbu, norādot uz domes darbinieku,
iespējams, pretlikumīgu rīcību.
Par situāciju valstī

29

Latvijas Veterinārārstu biedrība izsaka viedokli par suņu apzīmēšanas sistēmu un
nepieciešamību ieviest lolojumdzīvnieka pasi.
Latvijas Radošo savienību padome izsaka viedokli par nepieciešamību palielināt Valsts
kultūrkapitāla fonda finansējumu.
Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība,
Neatkarīgā muitnieku arodbiedrība, Valsts ieņēmumu dienesta muitas darbinieku
arodbiedrība un Muitas veterānu biedrība izsaka viedokli, ka nav pieļaujama valsts
ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšanai piešķirto valsts finanšu līdzekļu pārvirzīšana
kultūras mantojuma saglabāšanas programmai.
Biedrība “BASE” izsaka viedokli, ka nepieciešams palielināt sociālās apdrošināšanas ietvaros
sedzamo risku sarakstu, kas attiecas uz personām, kuru nodarbošanās veids ir pasažieru
pārvadāšana ar vieglo automobili.
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par nepieciešamību palielināt valsts finansējumu
nevalstiskajām organizācijām.
Prostatas vēža pacientu biedrība izsaka viedokli par nepieciešamību paredzēt lielāku valsts
finansējumu prostatas vēža pacientu ārstēšanai.
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par lauksaimniecības,
mežsaimniecības un pārtikas ražošanas nozaru attīstību un nozīmi tautsaimniecībā.
Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” izsaka viedokli, ka valstij
jāturpina atbalstīt jaunatnes politikas programmas.
Latvijas Pilsoniskā cilvēktiesību komisija izsaka viedokli par politisko situāciju valstī.
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas simtgades svinībām atvēlēto finanšu līdzekļu
izlietošanu un norāda, ka lietderīgāk būtu bijis šos līdzekļus novirzīt ar vēzi slimu cilvēku
ārstēšanai.
Privātpersona izsaka viedokli, ka tiesas pavēstes adresāts, ļoti iespējams, var šo pavēsti
nesaņemt un tādēļ būtu jāmaina šo dokumentu nosūtīšanas sistēma.
Privātpersonas izsaka viedokli, ka minimālo algu saņēmēji nevar atļauties pārvietošanos ar
sabiedrisko transportu un nevar samaksāt nekustamā īpašuma nodokli.
Privātpersona izsaka viedokli, ka strādājošo pensionāru pensijas pārrēķins būtu veicams
automātiski.
Privātpersona izsaka viedokli, ka Latvija preces par daudz importē, bet labāk vajadzētu
palielināt to eksportu.
Privātpersonas izsaka viedokli par valdības veidošanas procesu.
Privātpersona izsaka viedokli par darba iespējām ārpus Rīgas.
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Citi viedokļi

26

Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība izsaka viedokli par tai 2018.gadā piešķirto finanšu
līdzekļu izlietojumu.
Biedrība “Baltijas Faliņgun un Faliņ Dafa asociācija” un privātpersona izsaka viedokli, ka
Ķīna orgānu tirdzniecībai izmanto politisku iemeslu dēļ ieslodzītās personas.
Biedrība “Ekodizaina kompetences centrs” izsaka viedokli par sekām, ko var izraisīt
pesticīdu lietošana pārtikas produktu ražošanā.
Latvijas Dabas fonds izsaka viedokli par bišu apdraudējumu, ko rada pesticīdu izmantošana.
Privātpersona izsaka viedokli, ka nepieciešams likvidēt maksas autostāvvietas.
Privātpersona izsaka negatīvu viedokli par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca” kardiologu darbu.
Privātpersona izsaka viedokli, ka būtu jāaizliedz reklāmas materiālu ievietošana pastkastēs.
Privātpersona izsaka viedokli, ka operatīvajam transportam nakts laikā nevajadzētu lietot
skaņas signālu.
III. Sūdzības
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

12

Latvijas Žurnālistu asociācija sūdzas par Valsts policijas lēmumu vairs neapkopot īsās ziņas
par likumpārkāpumiem un negadījumiem.
Latvijas Zāļu paralēlā importa asociācija sūdzas par Nacionālā Veselības dienesta un
Veselības inspekcijas darbu saistībā ar to, ka valsts apmaksāto kompensējamo zāļu sarakstā
paralēli izplatītās zāles ir iekļautas, taču nav pieejamas e-veselības sistēmā.
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta darbu saistībā ar nepamatotu
iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu par pārdoto dzīvokļa īpašumu.
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta darbu saistībā ar soda naudas aprēķinu.
Privātpersona sūdzas par Valmieras cietuma administrācijas rīcību - ieslodzīto ievietošanu
atkarības centrā - un norāda, ka tur ieslodzītie tiek diskriminēti.
Privātpersona sūdzas par Jūrmalas domes darbu, jo tās bērniem piemērots administratīvais
sods par dzīvesvietas nedeklarēšanu.
Privātpersona sūdzas par Labklājības ministrijas darbu, norādot, ka tās sniegtie priekšlikumi
attiecībā uz pensijām netiek ņemti vērā.
Privātpersona sūdzas par zvērināta tiesu izpildītāja darbu un norāda, ka no tās pēc
maksātnespējas procesa pabeigšanas tiek ieturēta daļa darba algas, lai gan visas saistības
pret kreditoriem ir dzēstas.
Privātpersona sūdzas par Daugavgrīvas cietuma administrācijas darbu saistībā ar atteikumu
sniegt medicīnisko palīdzību.
Privātpersona sūdzas par Valsts robežsardzes darbu saistībā ar iepirkumu un norāda, ka
līguma izpilde netika kvalitatīvi uzraudzīta.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

7

Privātpersona sūdzas par Ģenerālprokuratūras atbildi uz sūdzību.

7

Privātpersonas sūdzas par tiesnešu darbu saistībā ar tai nelabvēlīgu spriedumu.
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnešu darbu,
norādot, ka tie nozaudējuši civillietas materiālus.
Citas sūdzības
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Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Staburags” sūdzas par tās valdes priekšsēdētāja
pieļautajiem pārkāpumiem.
Privātpersonas sūdzas par namu apsaimniekotāja darbu saistībā ar nepamatoti augstiem
rēķiniem.
Privātpersona sūdzas par būvniecības procesā pieļautiem pārkāpumiem, kas var novest pie
ēkas drošības apdraudējuma, un lūdz rīkoties, lai netiktu pieļauta iespējamā traģēdija un
vainīgās personas tiktu sauktas pie atbildības.
IV. Informācijas pieprasījumi
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