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I. Likumdošanas priekšlikumi
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Ārlietu jautājumi
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Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Diasporas likumā”, aicina veicināt diasporas un reemigrācijas norišu atspoguļošanu
sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un attiecīgo raidījumu pieejamību
diasporai.
Pasaules Brīvo latviešu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Diasporas
likumā”, kas paredz latviešu valodas un kultūras saglabāšanu diasporā, kā arī reemigrācijai
labvēlīgus apstākļus, un aicina, veidojot valsts budžetu 2019. gadam, saglabāt attiecīgo
finansējumu 2018. gada apmērā.
Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina likumprojektos “Par valsts
budžetu 2019. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.
gadam” par prioritātēm noteikt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam
atbilstošu finansējumu no 2019. gada 1. septembra, pakāpenisku pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta, zinātniskās darbības
finansējuma palielināšanu vismaz par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta un
studijām valsts dibinātās augstskolās atvēlētā finansējuma palielināšanu vismaz par 0,25
procentiem no iekšzemes kopprodukta.
SIA “Nord Event Communications” un Latvijas Vieglatlētikas savienība aicina piešķirt valsts
budžeta līdzekļus 2019. gada vērienīgākajam tautas sporta pasākumam Latvijā - Lattelecom
Rīgas maratonam, lai nodrošinātu Starptautiskās Vieglatlētikas federāciju savienības
augstākās jeb zelta kvalifikācijas zīmes Global Labale prasību izpildi un iekļaušanos pasaules
vadošo maratonu līgā.
Biedrība “Šamir” aicina piešķirt finansējumu 400 000 eiro apmērā no valsts budžeta
biedrības “Šamir” un Latvijas Holokausta muzeja darbībai.
Latvijas Radošo savienību padome aicina palielināt tās budžetu, skatot likumprojektu “Par
valsts budžetu 2019. gadam”.
Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums” un aicina noteikt, ka
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersantam vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei,
vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiālei, kas veic apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas
izplatīšanu, aizliegts piemērot tādus apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas
nosacījumus, kas var negatīvi ietekmēt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītāju
savstarpējās konkurences apstākļus.
Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija izsaka viedokli par likumprojektu
“Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums” un apliecina atbalstu normai, kas
paredz publiskos apdrošināšanas iepirkumos norādīt apdrošināšanas starpnieka atlīdzības
lielumu.
Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam
“Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums” un aicina tajā saglabāt normas,
kas ļauj apdrošināšanas brokerim reģistrēt apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku.
Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Pievienotās vērtības nodokļa likumā” un aicina noteikt, ka ar pievienotās vērības nodokli
neapliek apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus saskaņā ar Apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas likumu.
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Latvijas Spēļu biznesa asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Azartspēļu un
izložu likumā” saistībā ar visu spēļu zāļu darbības apturēšanu, izņemot četru un piecu
zvaigžņu viesnīcās iekārtotās spēļu zāles, un norāda, ka minētais risinājums nepalīdzēs
sasniegt tā mērķi - ierobežot azartspēļu atkarību.
Juridiskie jautājumi
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Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” un aicina noteikt, ka administratīvo sodu
attiecībā uz komercpārvadājumiem ar vieglo automobili un taksometru var uzlikt tā pati
institūcija, kas izsniedz licences pārvadājumiem, Autotransporta direkcija.
SIA “VAIRUMS L” aicina izdarīt grozījumus likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistru” un noteikt, ka Uzņēmumu reģistrs nosūta Valsts ieņēmumu dienestam ierakstu
izdarīšanai komercreģistrā informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem, ja sabiedrības ar
ierobežotu atbildību vienīgais dalībnieks vai dibinātājs jau ir vienīgais dalībnieks vairāk nekā
piecās sabiedrībās ar ierobežotu atbildību.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Latvijas Pilsoniskā alianse sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” un aicina sabiedrisko elektronisko plašsaziņas
līdzekļu saturā iekļaut mērķtiecīgu stratēģisko komunikāciju par pilsoniskās sabiedrības un
demokrātijas jautājumiem, lai mazinātu plaisu starp sabiedrību un valsti un veicinātu
pilsonisko un politisko līdzdalību.
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Sabiedrisko
elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” un norāda, ka tajā iekļautā
norma, ka sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa juridiskā forma ir komercsabiedrība,
kura nav dibināta peļņas gūšanas nolūkā, – ir pretrunā ar Komerclikuma regulējumu, kas
noteic, ka visas komercsabiedrības tiek dibinātas peļņas gūšanas nolūkā.
VSIA “Latvijas Radio” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” un aicina saglabāt šā brīža normatīvajā
regulējumā noteikto sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu juridisko statusu - valsts
kapitālsabiedrība, paredzot, ka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pamatkapitālu
veido valsts ieguldītā manta.
VSIA “Latvijas Televīzija” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”, aicina noteikt, ka sabiedriskā elektroniskā
plašsaziņas līdzekļa valdē ir trīs locekļi, ieskaitot valdes priekšsēdētāju, un izsaka viedokli
par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu finansējumu, galvenā redaktora institūciju,
ombuda iecelšanu, funkcijām un neatkarības nodrošināšanu, sabiedrisko pasūtījumu, kā arī
neatkarīgo producentu veidoto Eiropas audiovizuālo darbu apjomu.
Latvijas Raidorganizāciju savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko
elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” un aicina noteikt, ka sabiedriskie
elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ar to rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem rīkojas lietderīgi
un nodrošina finanšu resursu objektīvu, efektīvu un pārredzamu izlietojumu.
Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts izsaka viedokli par likumprojektu “Sabiedrisko
elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” un aicina noteikt, ka valdes
loceklis nav atbildīgs par redakcionālajiem lēmumiem.
Biedrība “Līvu (Lībiešu) savienība “Livod It”” un biedrība “Līvo Kultur sidām” (Lībiešu
kultūras centrs) sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas
līdzekļu un to pārvaldības likums” un aicina paredzēt, ka sabiedriskie elektroniskie
plašsaziņas līdzekļi veido atsevišķus sižetus un programmas lībiešu valodā.
Latgaliešu kultūras biedrība un biedrība “Latgolys Saeima” sniedz priekšlikumus
likumprojektam “Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” un
aicina noteikt, ka Latvijas Televīzijas programmās ne mazāk kā 10 procenti raidlaika
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paredzami audiovizuālajiem darbiem latgaliešu valodā.
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina nodrošināt zinātniskajai
darbībai bāzes finansējumu, paredzot tā ikgadēju pieaugumu vismaz par 0,5 procentiem no
iekšzemes kopprodukta atbilstoši likumprojektam “Grozījumi Zinātniskās darbības likumā”.
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”
un aicina nesamazināt valsts finansējumu internātskolām.
Akadēmiskās informācijas centrs sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Izglītības
likumā” un aicina noteikt, ka tas kārto ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistru un
iekļauj tur informāciju, kas reģistra turētājam pieejama.
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Kultūras centru likums” un
aicina apturēt tā izskatīšanu.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi
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Latvijas Drošības biznesa asociācija aicina izdarīt grozījumus Apsardzes darbības likumā, lai
uzlabotu apsardzes darbības uzraudzības sistēmu.
Latvijas Mednieku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Ieroču aprites likums”
saistībā ar diskusiju par to, vai jaunieši, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu un nokārtojuši
mednieka eksāmenu, drīkst medībās pieredzējuša mednieka klātbūtnē izmantot
šaujamieroci.
Latvijas Staltbriežu piebarotāju klubs aicina atbalstīt likumprojekta “Ieroču aprites likums”
normu, kas ļautu 16 gadu vecumu sasniegušai personai ar likumisko pārstāvju atļauju
medībās izmantot šaujamieročus.
Latvijas Peintbola federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Ieroču aprites likums”
un aicina noteikt, ka personām, kas sasniegušas 16 gadu vecumu, ar vecāku vai likumisko
pārstāvju atļauju ir tiesības izmantot simulācijas spēlēs peintbola, straikbola un lāzertaga
ieročus un ierīces.
Dāmu mednieču klubs “Lady HUNT Club Latvia” izsaka viedokli par likumprojektu “Ieroču
aprites likums” attiecībā uz iespēju, ka jaunieši no 16 gadu vecuma drīkst medībās atbildīga
pieaugušā uzraudzībā atbilstošā situācijā izdarīt šāvienu.
Biedrība “Latvijas ainavas” izsaka viedokli par likumprojektu “Ieroču aprites likums”, kas
paredz vecuma ierobežojumu šaujamieroču izmantošanai medībās, un aicina noteikt, ka
medībās šaujamieročus drīkst lietot personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Ieroču aprites likums” un iebilst pret
normu, kas ļauj nepilngadīgajiem no 16 gadu vecuma medībās lietot ieročus.
Privātpersona aicina grozīt likumu “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas
darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” un noteikt, ka robežsargam pienākas tādas
pašas sociālās garantijas kā karavīram.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi

2

Latvijas Veterinārārstu biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un aicina noteikt, ka
veterinārārsts, kļūstot par amatpersonu, var savienot attiecīgā amata pienākumus ar
veterinārārsta darbu.
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” izsaka viedokli par likumprojektu
“Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” un
norāda, ka tas diskriminē dzīvokļu īpašniekus.
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Būvniecības likumā” un konceptuāli atbalsta to, ka būvniecības procesa dalībniekiem ir
pienākums elektroniski saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju.
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Būvniecības
likumā” un aicina noteikt vienotu administratīvo atbildību par patvaļīgu būves vai tās daļas
ekspluatāciju, norādot uz to, ka patlaban publiskajos reģistros būves nav klasificētas pa
grupām.
Latvijas Arhitektu savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Būvniecības
likumā” un iebilst pret likuma pārejas noteikumu grozīšanu, kā arī aicina uzdot atbildīgajām
ministrijām nodrošināt visu būvniecības administratīvajā procesā iesaistīto institūciju
pilnvērtīgu darbību būvniecības informācijas sistēmā.
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā” saistībā ar Pārresoru
koordinācijas centra tiesību paplašināšanu.
Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Konkurences likumā”, aicinot stiprināt Konkurences padomes pilnvaras, lai tā
varētu konkrētajos gadījumos noteikt saistošus tiesiskos pienākumus arī iestādēm, ne tikai
to kapitālsabiedrībām.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Zemes
pārvaldības likumā” un aicina noteikt, ka par vides aizsardzību atbildīgā ministrija ir
valdītājs jūras piekrastes sauszemes daļai, kas atrodas dabas liegumos un nacionālo parku
dabas lieguma zonā un nav citas ministrijas valdījumā.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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Biedrības “Latvijas Veipotāju klubs” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas produktu,
elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” un pauž uzskatu, ka tilpuma
ierobežošana nikotīnu nesaturošiem šķidrumiem novedīs pie nelegālā tirgus apjoma
pieauguma, kas slikti ietekmēs gan valsts ieņēmumus, gan arī Latvijas legālo pārdevēju
konkurētspēju.
Bezdūmu nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Tabakas
izstrādājumu, augu, smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu
aprites likumā”, iebilstot pret priekšlikumu, kas paredz aizliegt tabakas izstrādājumu, augu
smēķēšanas produktu, kā arī elektroniskās smēķēšanas ierīču, to uzpildes tvertņu un preču
zīmju izvietošanu pircējam redzamā vietā.
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Tabakas
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu
aprites likumā” normu, kas paredz aizliegt atklātu tabakas izstrādājumu tirdzniecību, un
norāda, ka šāds aizliegums var tikt noteikts tikai tad, ja tas attiecas uz visiem tirgotājiem
bez jebkādiem izņēmumiem.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina izdarīt grozījumus likumā “Par valsts
sociālo apdrošināšanu” un noteikt, ka mikrouzņēmuma darbinieki ir pakļauti valsts veselības
apdrošināšanai.
Latvijas
savienība
“Černobiļa”
sniedz
priekšlikumus
grozījumiem
Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā un aicina noteikt, ka par
mirušā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenes
locekļiem uzskatāmi viņa bērni, kas nav vecāki par 24 gadiem, kā arī pārdzīvojušais
laulātais, kas nav stājies citā laulībā.
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Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Samazināt noteikto “normālo” darba stundu
skaitu”, kas aicina izdarīt grozījumus Darba likumā un samazināt “normālo darba laiku” līdz
32 stundām nedēļā (11 241 paraksts).
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Invaliditātes likumā attiecībā uz retajām slimībām,
lai vairs nebūtu iespējami tādi gadījumi, kad ar retu slimību sirgstošam pacientam, kas
sasniedzis 18 gadu vecumu, invaliditāte tiek atteikta.
Privātpersona izsaka viedokli par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru
darbiniekiem, kas strādā pusslodzi un ir tiesīgi saņemt pārmaksāto nodokļu atmaksu par
veselības pakalpojumiem, kuri neattiecas uz pašnodarbinātām personām, un aicina atcelt
jauno veselības apdrošināšanas kārtību.
II. Viedokļi

127

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

41

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” izsaka viedokli par valdības deklarāciju un aicina tajā
iekļaut apņemšanos īstenot nevalstisko organizāciju atbalsta pasākumus.
Latvijas Universitāšu asociācija izsaka viedokli, ka par valdības darba prioritāti jāuzskata
augstākās izglītības un zinātnes jautājumi.
Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība izsaka viedokli par valdības uzdevumiem saistībā
ar nekorektu darba laika uzskaiti Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs, Ieslodzījuma vietu
pārvaldē un pašvaldības policijā, valsts svētku dienās veiktā darba apmaksu, kā arī darba
riska novērtējumu.
Latvijas Probācijas darbinieku arodbiedrība pauž viedokli par valdības deklarāciju un aicina
tajā iekļaut apņemšanos mērķtiecīgi paaugstināt Valsts probācijas dienesta personāla
kapacitāti, lai stiprinātu valsts iekšējo drošību.
Vides aizsardzības klubs izsaka viedokli par kritisko situāciju vides aizsardzības jomā un
aicina izskatīt jautājumu par Vides ministrijas atjaunošanu.
LVSADA Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas arodorganizācija izsaka viedokli par sociālo
bīstamību un riskiem, kas saistīti ar darbu psihoneiroloģiskā slimnīcā, un aicina piešķirt
izdienas pensiju minētajā slimnīcā strādājošiem medicīnas darbiniekiem un atbalsta
personām.
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par veselības aprūpes finansēšanas kārtību no 2019.
gada 1. janvāra un aicina saglabāt iepriekšējo finansēšanas kārtību līdz 2019. gada
1. jūnijam, turpinot diskusijas par to, kā uzlabot veselības aprūpes pieejamību Latvijas
iedzīvotājiem.
Latvijas Reto slimību alianse izsaka viedokli par Ministru kabineta 2017. gada 23. oktobra
rīkojumu Nr. 602 “Par Plānu reto slimību jomā 2017.-2020. gadam” un aicina rast iespēju
turpināt reto slimību plāna finansēšanu 2019. gada budžetā plānotajā apmērā.
Plaušu vēža pacientu un tuvinieku biedrība izsaka viedokli par Veselības ministrijas
informatīvo ziņojumu “Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2019. gadā”, norāda uz
nepieciešamību palielināt finansējumu plaušu vēža savlaicīgai diagnosticēšanai
nepieciešamiem organizatoriskiem pasākumiem un jauno medikamentu iegādei, kā arī aicina
iekļaut attiecīgos medikamentus valsts kompensējamo zāļu sarakstā.
Latvijas Onkologu asociācija izsaka viedokli par Veselības ministrijas informatīvo ziņojumu
“Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2019. gadā” un aicina pārskatīt onkoloģisko
pacientu ārstēšanai 2019. gadā plānoto finansējumu atbilstoši faktiskajam un
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prognozējamam pacientu skaita pieaugumam.
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija un Biofarmaceitisko zāļu ražotāju
asociācija Latvijā izsaka viedokli par Veselības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu
“Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2019. gadā” saistībā ar valsts budžeta līdzekļu
piešķiršanu onkoloģisko slimību medikamentozajai ārstēšanai un norāda, ka papildu līdzekļi,
kas 2019. gadā tiek piešķirti terapijas turpināšanai ar inovatīviem medikamentiem, nespēs
apmierināt pacientu vajadzības pēc inovatīvās terapijas.
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2014.
gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko
ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” un norāda, ka šādi grozījumi radīs administratīvo
pienākumu pieaugumu un būtisku slogu ģimenes ārstiem un pacientiem.
SIA “Latvijas Zaļais fonds” izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu
“Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 480 “Noteikumi par
atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz
lietojamiem galda traukiem un piederumiem”” un norāda, ka šobrīd nav pamata uzlikt
pienākumu slēgt līgumus par iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu
savākšanu ar pašvaldību izveidotiem vai izraudzītiem komersantiem, jo šie komersanti pēc
būtības nav iesaistīti iepakojuma atkritumu savākšanā.
AS “GASO” un AS “Latvijas Gāze” izsaka viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas sagatavoto konsultācijas dokumentu “Par dabasgāzes pārvades sistēmas
pieslēguma noteikumiem biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas
pieslēguma noteikumiem biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas
operatoriem un dabasgāzes lietotājiem” un norāda, ka projektā paredzētais regulējums
ietekmēs dabasgāzes cenu, kas jāmaksā gala lietotājam.
SIA “Ezugi Latvia” izsaka viedokli par saziņu ar Valsts ieņēmumu dienestu attiecībā uz
licences pagarināšanu un izložu un azartspēļu nodevas sadalīšanu vairākos maksājumos.
Privātpersona izsaka viedokli par Labklājības ministrijas darbu un norāda, ka netiek ņemti
vērā priekšlikumi par pensijas pārrēķinu robežsargiem.
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas pārvaldi un
Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūru saistībā ar izbeigto
kriminālprocesu.
Privātpersona izsaka viedokli par Studiju un zinātnes administrācijas lēmumu atteikt studiju
kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
Privātpersona izsaka viedokli sakarā ar to, ka Rīgas Centrālcietumā ieslodzītajiem netiek
izsniegti čeki par maksas pakalpojumiem un medikamentu iegādi.
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domes portālā ievietoto informāciju, konkrēti par to,
ka līdz ar darba sludinājumu nav pieejama informācija par darba samaksu.
Privātpersona izsaka viedokli par ceļa posma “Lielvārde – Misiņi” remontdarbiem un norāda,
ka tie nav veikti atbilstoši Ķeguma novada pašvaldības Būvvaldes apstiprinātajam
projektam.
Privātpersona izsaka viedokli, ka tiesas sēdes vajadzētu translēt tiešsaistē, lai process būtu
efektīvāks.
Par situāciju valstī
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Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par piena nozari un aicina
atbalstīt vietējos piensaimniekus, nosakot, ka tirdzniecības vietās, kuru platība pārsniedz
100 kvadrātmetrus, Latvijā ražotie piena produkti izvietojami atsevišķi.
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Biedrība “Zaļā brīvība” izsaka viedokli par sadzīves atkritumu sadedzināšanu enerģijas
ieguvei, aicina uzlabot atkritumu pārstrādes infrastruktūru un ieviest kompostēšanas
sistēmu.
SIA “Winergy” izsaka viedokli par enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un
norāda, ka ārvalstu investoriem nav pieņemama nostāja, kas paredz izbeigt valsts atbalsta
sniegšanu atjaunojamās enerģijas ražotājiem.
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par primārās veselības aprūpes efektivitāti un aicina
uzlabot tās pieejamību.
Latvijas Interneta asociācija izsaka viedokli par situāciju saistībā ar bērnu aizsardzību
interneta vidē.
Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “Zelta atslēdziņa” izsaka viedokli,
ka nepieciešams palielināt pabalstu personām, kuras mājās aprūpē invalīdus.
Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība atkārtoti izsaka viedokli par ātro kredītu
ierobežošanas iespējām un norāda, ka pirms aizdevuma un pakalpojumu sniegšanas
jāpārliecinās par parādnieka spēju aizdevumu atdot vai samaksāt par saņemto pakalpojumu.
Biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” izsaka viedokli par finanšu darījumiem,
kas rada apdraudējumu valstij.
Privātpersona izsaka viedokli par elektronisko plašsaziņas līdzekļu apraides piedāvājumu un
aicina definēt sabiedrības intereses.
Privātpersona izsaka viedokli par transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa palielināšanu un
aicina iekasēto naudu novirzīt bērnunamiem un bāreņiem.
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību mainīt pensiju indeksāciju atvaļinātajām
militārpersonām un zemessargiem.
Privātpersonas izsaka viedokli par situāciju laukos, par parādu saistību pieaugumu, par
pievienotās vērtības nodokli elektroenerģijai, par korupciju, par homoseksuālu cilvēku
tiesībām Latvijā.
Citi viedokļi
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Privātpersona izsaka viedokli par AS “Latvenergo” saistībā ar rēķinu, kurš izrakstīts par
piegādāto elektroenerģiju un kurā iekļauta obligātā iepirkuma komponente.
Privātpersona aicina pārskatīt licences, kas izsniegtas atjaunojamās elektroenerģijas
ražotājiem.
Privātpersonas izsaka viedokli par apdrošināšanas stāža aprēķinu, par pensijas aprēķinu, par
pensiju apmēru cilvēkiem ar invaliditāti, par laulības šķiršanu, par zemes īpašuma tiesībām,
par zemes nodokli, par trūcīgā statusa iegūšanu, par Latvijā notiekošiem politiskajiem
procesiem veltītu avīzē publicētu rakstu, par avārijas stāvoklī esošiem dzīvojamo māju
balkoniem.
III. Sūdzības

63

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

26

Latvijas Ģimenes ārstu asociācija sūdzas par Veselības ministrijas un Nacionālā veselības
dienesta darbu, norādot uz regulārajiem e-veselības sistēmas darbības traucējumiem, kas
apgrūtina un kavē ārstu darbu.
Privātpersona sūdzas par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un
Ģenerālprokuratūras darbu saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem administratīvās tiesas
procesā.
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Privātpersona sūdzas par VAS “Latvijas Pasts” darbu saistībā ar to, ka netiek izsniegts pasta
sūtījums.
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes darbu saistībā ar to, ka netiek pagarināts dzīvojamās
telpas īres līgums.
Privātpersona sūdzas par Ķeguma novada domes darbu saistībā ar to, ka liegta iespēja
ievietot rakstu laikrakstā “Ķeguma Novada Ziņās”.
Privātpersonas sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbu saistībā ar iespējamiem
pārkāpumiem iepirkumu procesos, par Daugavgrīvas cietuma darbinieku rīcību saistībā ar
iespējamiem pārkāpumiem un par Rīgas Centrālcietuma darbu saistībā ar to, ka
ieslodzītajiem netiek laikus nodrošināta psihologa konsultācija.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu
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SIA “RLDT” sūdzas par tiesu darbu un to pieņemtajiem spriedumiem.
Privātpersona sūdzas par Rīgas tiesas apgabala prokuratūras lēmumu, ar ko tai atteikta
iespēja iepazīties ar krimināllietas materiāliem.
Privātpersona sūdzas par Zemgales apgabaltiesas iecirkņa zvērinātu tiesu izpildītāju darbu
saistībā ar uzturlīdzekļu piedziņu.
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu un Valsts probācijas
dienestu saistībā ar bezdarbību tai aktuāla jautājuma risināšanā.
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu un tiesnešu
darbu.
Privātpersonas sūdzas par krimināllietas izmeklēšanas gaitu, kas pārtraukta noilguma dēļ, tā
ka nav panākts krimināltiesisko attiecību taisnīgs noregulējums.
Citas sūdzības
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Latvijas Metāllūžņu pārstrādātāju asociācija sūdzas par SIA “LDZ Cargo” darbu un norāda, ka
uzņēmums nepilda savu pienākumu piegādāt dzelzceļa vilcienu vagonus.
AS “Škoda Vagonka” sūdzas par AS “Pasažieru vilciens” saistībā ar iespējamiem
pārkāpumiem iepirkuma procesā.
Privātpersona atkārtoti sūdzas par daudzfunkcionālas sabiedriskās ēkas un autostāvvietas
būvniecības procesā Jūrmalā pieļautiem pārkāpumiem, kuru dēļ ēkas drošība nākotnē var
būt apdraudēta.
Privātpersonas sūdzas par zemnieku saimniecību “Indrāni” saistībā ar parādsaistību
nepildīšanu un par AS “Privatbank”, kas bloķējusi bankas karti.
Privātpersonas sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” saistībā ar nepamatoti izsniegtiem
rēķiniem, nekvalitatīvi veiktu remontu un namu pārvaldnieka, iespējams, pretlikumīgām
darbībām.
Privātpersonas sūdzas par to, ka kopš decembra atslēgta apkure, par maksas stāvvietā
uzlikto naudas sodu un par dzīves apstākļiem.
IV. Informācijas pieprasījumi

23

V. Dažādi iesniegumi

106
Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs
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