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I. Likumdošanas priekšlikumi

33

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

6

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija izsaka viedokli par pieņemtajiem grozījumiem likumā
“Par akcīzes nodokli”, kuri paredz paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem.
Asociācija uzskata, ka tādējādi tiks samazināta Latvijas degvielas tirdzniecības nozares
konkurētspēja, un aicina, izstrādājot 2020. gada valsts budžetu, atlikt paaugstināto akcīzes
nodokļa likmju spēkā stāšanos un, veidojot naftas produktu akcīzes politiku, sinhronizēt to ar
Lietuvas un Polijas akcīzes nodokļa likmēm.
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par
akcīzes nodokli”” un norāda: likumā noteikts, kā uzņēmējiem jārīkojas gadījumā, kad
palielinās alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem uzliktā
nodokļa likmes, taču ne spēkā esošajā likumā, ne minētajos grozījumos nav precizēts, kā
rīkoties nodokļa likmes samazināšanās gadījumā. Asociācija aicina inventarizācijas procesu,
kas piemērojams, nodokļa likmēm pieaugot, attiecināt arī uz situāciju, kad tās samazinās.
Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja izsaka viedokli par ikgadēja valsts budžeta
finansējuma nepieciešamību Latvijas literatūras un grāmatu poligrāfijas eksporta attīstības
nodrošināšanai un aicina to ņemt vērā, izstrādājot 2020. gada valsts budžetu.
Nodibinājums “Latvijas Operetes fonds” izsaka viedokli par nepieciešamību pēc valsts atbalsta
operetes un muzikālā teātra atjaunošanai un aicina piešķirt finansējumu 200 000 eiro apmērā
nacionālās operetes un muzikālā teātra tradīcijas atjaunošanai.
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, atceļot vai
būtiski samazinot nekustamā īpašuma nodokli fizisko personu vienīgajam mājoklim, proti,
zemei līdz 1500 m2.
Juridiskie jautājumi
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Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un aicina atbalstīt
normu, kas paredz, ka valsts amatpersona amatu biedrībā vai nodibinājumā var ieņemt, bet
bez atalgojuma par tā pildīšanu.
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un norāda, ka aizliegums valsts
amatpersonām saņemt atlīdzību biedrībās un nodibinājumos ir pretrunā ar vairākiem citiem
normatīvajiem aktiem.
Biedrība “SK30” norāda, ka Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma norma par tiesībām
parādvēstures datubāzē ietvert ziņas par parādu, balstoties tikai uz vienas puses viedokli,
neatbilst Satversmei, un aicina šo normu grozīt.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi

1

Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldīšanas likums”, aicinot noteikt, ka sabiedriskajiem
elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem to saturs pakāpeniski ir jāpielāgo personām ar dzirdes
zudumu.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi
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Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”, norāda, ka pēc
tā pieņemšanas denacionalizēto māju īrnieki ar beztermiņa īres līgumiem kļūs par
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bezpajumtniekiem, un pauž uzskatu, ka denacionalizēto māju īrniekiem pienākas
kompensācija no valsts.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās
daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, norādot, ka tiesības izpirkt pienākošos domājamo
daļu zemes zem daudzdzīvokļu mājām, bet ne zem privātmājas ir pretrunā ar Satversmē
noteiktajām cilvēka tiesībām.
1
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi
Biedrība “Augstākās izglītības eksporta apvienība” iebilst pret likumprojekta “Grozījumi
Imigrācijas likumā” normu, kas noteic, ka ārvalstu studenti, kuri studē bakalaura līmeņa
studiju programmās, var strādāt 40 stundas nedēļā, nevis 20 stundas kā līdz šim.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi
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Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Iepakojuma likumā”, aicinot precizēt jēdziena “depozīta iepakojuma apsaimniekošanas
maksa” definīciju.
Ārvalstu investoru padome Latvijā izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Iepakojuma
likumā”, norāda, ka, ņemot vērā Eiropas Savienības izvirzītos mērķus un prasības, novēlota
depozīta sistēmas ieviešana pašlaik nozīmētu skarbu sankciju piemērošanu primāri pārtikas
ražotājiem, bet arī valstij kopumā, un aicina sistēmas ieviešanas gaitā saglabāt racionālu un
objektīvu skatu uz kopējo jautājumu loku.
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Iepakojuma likumā” un iebilst pret priekšlikumu uzlikt depozīta iepakotājam, kas
galalietotājiem realizē dzērienus depozīta iepakojumā, pienākumu pieņemt no galalietotāja
visu veidu izlietoto depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tuvumā,
bet ne tālāk kā 150 metrus no tirdzniecības vietas.
Biedrība “Zaļā brīvība” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Iepakojuma likumā”
un aicina noteikt, ka pārdevējs var nepieņemt depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā,
ja tās platība nepārsniedz 80 kvadrātmetrus.
Latvijas Tirgotāju kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Iepakojuma
likumā” un aicina noteikt, ka depozīta iepakojums ir atkārtoti vai vienreiz lietojamais
dzērienu iepakojums no plastmasas, kuram depozīta sistēma piemērojama saskaņā ar vides
aizsardzības normatīvajiem aktiem.
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Iepakojuma
likumā” un aicina noteikt, ka depozīta sistēma tiek veidota un uzturēta, ievērojot principu,
ka maksā piesārņotājs, proti, depozīta sistēmas izmaksas sedz preces depozīta iepakojuma
ražotājs.
SIA “Maxima Latvia” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Iepakojuma likumā” un
aicina paredzēt, ka depozīta maksu nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā depozīta sistēmas
operatora priekšlikumus.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

5

Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “Zelta atslēdziņa” izsaka viedokli
par pabalstu bērniem ar invaliditāti kopš bērnības un viņu vecākiem un aicina grozīt
normatīvos aktus, paredzot, ka šis pabalsts ir tikpat liels kā valstī noteiktā minimālā
mēnešalga.
Privātpersona izsaka viedokli par likuma “Par valsts pensijām” normu, kas paredz pabalstu
pārdzīvojušam laulātajam pensijas saņēmēja nāves gadījumā, un aicina minēto pabalstu
iekļaut Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā kā ienākumus, kas netiek ņemti
vērā, sniedzot sociālo palīdzību.

3

Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumā, nosakot, ka robežsargiem Aizsardzības ministrija sedz veselības
aprūpes izdevumus tādā pašā apmērā kā karavīriem.
II. Viedokļi

48

Par Saeimas darbu

1

Latvijas Īrnieku apvienība izsaka viedokli par Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības
komisijas darbu saistībā ar likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

10

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par Izglītības un
zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par Izglītības attīstības pamatnostādņu
2014.-2020. gadam īstenošanas 2014.-2017. gadā starpposma novērtējumu” un iebilst pret
2017. un 2018. gadā rezultatīvajam rādītājam “Izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto)
salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī, %” aprēķināto vērtību, kā arī uzsver, ka minētā
rādītāja izpildē iestājies regress un pastāv arvien lielāks risks, ka tā izpilde netiks nodrošināta.
Biedrība “Latvijas Paralimpiskā komiteja” izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas
Sporta departamenta darbu saistībā ar Latvijas Paralimpiskās komitejas projekta “Latvijas
Paralimpiskais sporta centrs” attīstību un norāda, ka nav saņemta nauda projekta
realizēšanai.
Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” izsaka viedokli par Kultūras ministrijas un
Nacionālās būvkompāniju apvienības strīdu par Nacionālās bibliotēkas būvniecību, norāda, ka
valstij būtu jāatturas no tādu paziņojumu izplatīšanas, kuri rada bažas par tiesas neatkarības
ierobežošanu, un aicina pievērst īpašu uzmanību tiesas varas neatkarības nodrošināšanai un
uzticamības veicināšanai.
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka viedokli par Nacionālās elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padomes darbu un uzskata, ka šī padome neizprot tai uzliktos
pienākumus.
Latvijas Žurnālistu asociācija aicina izvērtēt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padomes locekļu darbu.
Par situāciju valstī
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VAS “Latvijas Radio” izsaka viedokli par krīzes situāciju VSIA “Latvijas Radio” un aicina
steidzamības kārtībā piešķirt darbinieku atalgojumam nepieciešamos līdzekļus 100 000 eiro
apmērā no valsts budžeta.
Latvijas Radio arodbiedrība izsaka viedokli par krīzes situāciju VSIA “Latvijas Radio”, norāda
uz finansējuma trūkumu un sabiedrisko mediju nozares nesakārtotību, kā arī aicina izvērtēt
VSIA “Latvijas Radio” valdes un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes rīcību.
VSIA “Latvijas Radio” programmu vadītāji izsaka viedokli par krīzes situāciju VSIA “Latvijas
Radio” un darbinieku atalgojumam nepieciešamā finansējuma trūkumu.
Zemnieku saimniecība “Mežvidi” izsaka viedokli par obligātās iepirkuma komponentes
piemērošanu elektrībai un norāda, ka pašreizējais elektroenerģijas sadales tirgus ir
nelabvēlīgs nelieliem videi draudzīgiem enerģijas ražotājiem un lauksaimniecības
uzņēmumiem ar sezonālu elektrības patēriņu.
Biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” izsaka viedokli par veselības aprūpi valstī un valsts
atbalstu personām ar īpašām vajadzībām.
Inovāciju centrs “Leonardo” izsaka viedokli par valsts iedzīvotāju dzīves līmeni un sniedz
priekšlikumus tā uzlabošanai.
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Privātpersonas izsaka viedokli par veselības aprūpes apmaksas sistēmu, par korupciju valstī,
par tiesu varu, par ieslodzīto atkarības problēmām.
Citi viedokļi
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Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja izsaka viedokli par Latvijas Paralimpiskās komitejas
statusu un aicina atzīt, ka šai komitejai ir tāds pats statuss kā Latvijas Olimpiskajai komitejai.
Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija izsaka viedokli par nelegālā cigarešu
tirgus pētījuma rezultātiem.
Privātpersona izsaka viedokli par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades
cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecības ieceri un aicina
minētajam projektam nepiešķirt nacionālo interešu objekta statusu, jo tas apdraud Latvijas
vides ilgtspēju.
Privātpersona izsaka viedokli par ideju atcelt nodokļus pensionāriem, kuri veic individuālo
uzņēmējdarbību.
Privātpersonas izsaka viedokli par otrās grupas invalīda dzīves apstākļiem, par iedzīvotāju
dzīves līmeņu atšķirību, par nodokļu un naudas sodu automātisku iekasēšanu, par iespējām
saņemt sociālo palīdzību, par smēķēšanu publiskās vietās, par problēmām, kas saistītas ar
iespēju saņemt pensiju par Latvijā nostrādāto laiku.
III. Sūdzības
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

18

SIA “Ķengaraga koģenerācijas elektroenerģija” sūdzas par Rīgas domes rīcību saistībā ar to,
ka uzņēmums nevar pilnvērtīgi strādāt.
Privātpersona sūdzas par Iekšlietu ministrijas darbu saistībā ar sniegto atbildi uz iesniegumu.
Privātpersona sūdzas par Satiksmes ministrijas atbildes vēstuli sakarā ar noteikumiem par
velosipēdistu tiesībām izmantot sabiedriskā transporta joslas.
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu saistībā ar soda naudas
piemērošanu.
Privātpersona sūdzas par Tiesu administrācijas darbu, jo uzskata, ka tā nav ievērojusi
Iesniegumu likuma normas.
Privātpersona sūdzas par Veselības inspekcijas vadītājas rīcību saistībā ar disciplinārlietas
ierosināšanu.
Privātpersona sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldi un norāda, ka ieslodzītajiem tiek liegta
iespēja iepazīties ar Saeimas mājaslapā pieejamo informāciju.
Privātpersona sūdzas par Ogres pašvaldību, Ogres pilsētas zemes komisiju un Valsts zemes
dienesta darbu saistībā ar ēkām funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platību un robežu
nenoteikšanu.
Citas sūdzības

7

AS “Inkomerc Holding” sūdzas par situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Valsts policijas
transportlīdzekļu aprīkojuma demonstrāciju, un norāda, ka nekvalitatīvas demonstrācijas dēļ
uzņēmumam radušies zaudējumi, turklāt nodarīts kaitējums tā reputācijai.
Privātpersona sūdzas par tai uzlikto sodu saistībā ar auto novietošanu pie Gaiļezera
poliklīnikas.

5

Privātpersona sūdzas par pasažieru pārvadātāja SIA “Lux Express” diskriminējošo attieksmi
pret personām ar funkcionāliem traucējumiem un atteikšanos sniegt šādām personām
pakalpojumus.

IV. Informācijas pieprasījumi
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V. Dažādi iesniegumi
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs

6

