Būtiskākie iesūtītie priekšlikumi no 20.maija līdz 3.jūnijam
Valsts kanceleja neatbild par priekšlikumu un komentāru saturu.
03.06 9:45
Kā nevajadzīgas un liekas vajag likvidēt administratīvās tiesas.Tiesāšanās notiek ilgi ,
nieka 10 latu dēļ un sabiedrībai no tā zaudējumi lielāki nekā ieguvums.Katrs slaists un
nejēga var safabricēt nezin ko un tiesa skata, meklē pierādījumus, atkal termiņu atliek
un tā velkas gadu garumā.Bieži tiek attaisnoti tīšie sabiedriskās kārtības pārkāpēji un
visi, kuriem negribas ievērot likumdošanu un sabiedrība no tā tikai zaudē.Lielāks
labums sabiedrībai ir tad, ja tiek saglabāti probācijas dienesti,vismaz bandīti tiek
uzraudzīti un tieši šie darbinieki godprātīgi veic savu darbu, nevis kā policisti-ņem
kukuļus un spārda cilvēkus ar kājām.Pirms pieņemiet lēmumus, padomājiet!
02.06 16:31
Sveiki! Priekšlikums lai pati tauta kontrolē valsts transportu. Izdot noteikumus, ka
visiem
pašvaldības
un
valsts
apmaksātajiem/nomātajiem/pirktajiem
transportlīdzekļiem obligāti jābūt, piemēram uz aizmugurējā spārna, vai jebkur citur,
iestādes nosaukumam un noteikt arī izmērus, cik lielam jābūt uzrakstam, lai to var
redzēt. Tad arī ierēdņi un citi darbinieki padomās, vai uz zaļumballēm u.c.
pasākumiem brauks ar valsts/pašvaldības mašīnu.
02.06 11:21
Varbūt vajadzētu apvienot Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta kancelejas un citas atbalsta struktūrvienības. Arī ārlietas apvienot šīm Latviju
reprezentējošām institūcijām vienā struktūrā, lai nav 10 padomnieki/eksperti 1 iestādē
par vienu un to pašu jautājumu.
29.05 12:36
Tad, kad ierosinajumi slegt slimnicas un skolas vairs nav tabu, nevajadzetu but tabu
ari piedavat strukturali reformet tirgus strukturu vienai no nozimigakajam akcizes
precem - alkoholam. Ierosinu sekot Zviedrijas modelim (valsts monopols) un
samazinat valsts aparata resursus, kas tiek tereti lai apkalpotu sistemu, kura privatais
kapitals maksimize pelnu ar paterinu, kura maksimizacijas sekas sabiedribas veselibai
velak tiek sponsoretas no valsts budzeta. Ieskatam saite uz uzrunu, kas so pasu
piedavajumu adrese EK vaditajam Z.M. Barozzo http://www.dearmrb.se/
28.05 20:26
Jautājums? Kādēļ pieprasot Latvijas Valsts Vēstures arhīvam ziņas par nekustamo
īpašumu piederību tiek sniegta informācija tikai par zemes platībām. Diemžēl, lai
noskaidrotu par ēku piederību ir jāraksta jauns pieprasījums par ēku piederību, kas ir
pilnīgi neloģiski. Vai ēkas nav nekustamais īpašums? Pie kam tie ir lieki izdevumi
pieprasītājam.
28.05 20:10
Sveicināti. Mans priekšlikums ir saistīts ar lauku attīstības prognozēm. Nav
noslēpums, ka lauku apdzīvotība samazinās un iespējams tuvāko desmit gadu laikā
būs stipri jādomā par vairāku apdzīvoto vietu likvidāciju, piem. Saldus raj. Zaņas
pagasts. Tomēr man personīgi sarunājoties ar vietējiem iedzīvotājiem esmu nācis pie

secinājuma, ka cilvēkiem nav īsti skaidrs, kas būtu darāms pie šīs ekonomiskās
situācijas uzlabošanas. Lai gan iespējas godīgi nopelnīt neskatoties uz ekonomisko
krīzi ir pietiekami lielas. Lūdzu apsveriet iespējas, lai mazie uzņēmumi un mazās
zemnieku saimniecības var pāriet uz mājražošanas uzņēmumiem, lai viņi var apgūt
Eiropas struktūrfondu līdzekļus iegādājoties tehniskās iekārtas un pāriet no
lopkopības un graudkopības biznesa uz mājražošanas uzņēmējdarbību, nenomocot šos
cilvēkus ar papīru kalniem. Pirmāmkārtām atbrīvojot lauku uzņēmējus no
komercbanku iesaistīšanas. Izveidojiet Eiropas struktūrfondu apguves aparātu
pieejamu jebkuram Latvijas uzņēmējam ar skaidri noteiktām nemainīgām direktīvām,
kuras ir iespējams izpildīt maks. 1 nedēļas laikā. Cik zināms, Latvijai draud lielas
problēmas šo fondu neapguves gadījumā. Steidzamības kārtā iesaku atbrīvot ar
ministru kabineta rīkojumiem uzliktās saites šo fondu apguvei.
27.05 16:07
Kā trešās paaudzes trimdniecei, būtu ideāli, ja procesi sakarā ar uzturēšanās atļaujām
būtu kaut kādi atvieglināti. Tad, kad izbeidzās ārzemes latviešiem iespēja pieteikties
uz dubultpilsonību, man bija 10 gadi. Neuzskatu par taisnīgu to, ka dēļ manu vecāku
izvēlei vai neuzdrošinātībai pieteikties dubultpilsonībai, es šodien kā pilngadīgs
cilvēks nevaru atdarīt šo darbību. Tagad otro gadu no vietas piesakos uzturēšanas
atļaujai un process ir vēl joprojam absurdi garš un komplicēts. Joks ir tas, ka dēļ
birokrātijai man būs jāmaksā nežēlīga summa, lai īsākā laikā izskata manu
iesniegumu. Ir man ari paziņa, kurš piesakās uz repatriāciju -- arī šis process nebūt
nav vienkārš! Ja Latvijas valsts tik tiešām vēlās, lai "savējie" atgriežās... padariet to
procesu vienkāršāku, lai mums nav jāiet uz n-tām iestādēm, jāsaņem n-tas nepilnas
vai nepareizas atbildes no n-tiem ierēdņiem!! Reizēm aizmirstu, kāpēc es vispāri gribi
tik ļoti būt Latvijā...
21.05 15:57
Labdien! Apstākļi liek mums vērsties pie Jums, lai pastāstītu par, mūsuprāt,
nejēdzībām, kas notiek, lai saņemtu uzņēmuma reģistrācijas apliecību. Marta sākumā
mūsu pārstāvniecībai pēc vācu pārstāvja maiņas vajadzēja saņemt jaunu
pārstāvniecības reģistrācijas apliecību. Kārtība UR esot tāda, ja pēc noteiktu dienu
skaita reģistrācijas apliecība netiek personīgi UR birojā izņemta, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu, tad tā tiekot izsūtīta pa pastu (mūsu paraksttiesīgā persona
tobrīd nebija Latvijā un personīgi apliecību nevarēja izņemt). Pagāja vairāk kā
mēnesis un mēs savu reģistrācijas apliecību tā arī nebijām saņēmuši un vērsāmies pie
UR. Tur atbilde bija sekojoša: uzņēmumu reģistrācijas apliecības uzņēmumiem tiek
nosūtītas pa pastu vienkāršā vēstulē. Ja apliecību neesat saņēmuši, vainīgs ir Latvijas
Pasts, kurš arī, protams savu vainu noliedz. UR mums piedāvā maksāt atkārtoti valsts
nodevu, lai saņemtu reģ. apliecības dublikātu. Kāpēc mums būtu vēlreiz jāmaksā un
jāņem apliecības dublikāts, ja mēs pat oriģinālu neesam ne redzējuši, ne saņēmuši?
Interesanti, vai kāds no UR darbiniekiem savu pasi arī sūtītu pa pastu vienkāršā
neierakstītā vēstulē?!!! Ja valsts iestāde nav spējīga dokumentu nosūtīt ierakstītā
vēstulē, tad lai nesūta vispār, bet paliek pie iespējas to tikai un vienīgi izņemt
personīgi UR birojā. UR darbiniece mums atsūtīja likuma panta nummuru, lai
pierādītu, ka viņi ne pie kā nav vainīgi. Un tā atkal ir tipiska mūsu valsts iestāžu
darbinieku (ne visu, bet lielākā vairuma) reakcija - galvenais atrakstīties, nevis
nedaudz pacensties, lai rastu loģisku risinājumu. Mums patreiz atliek tikai minēt,
kādas nelikumīgas darbības kāds ar mūsu reģistrācijas apliecības oriģinālu veic...
Cerot, ka kādreiz nākotnē kaut kas mainīsies uz labo pusi.

21.05 11:25
Par revīzijas rezultātiem IZM Kāpēc vienai valsts iestādei ir nepieciešamība rīkot
katru gadu 3 dienu "seminārus" zem nosaukuma komandas veidošana, komunikācijas
uzlabošana un tml. ? Te rodas vairāki jautājumi : Kas notiek konkrētajā iestādē ? Vai
valsts pārvaldē strādājošie ierēdņi ir mežoņi, kuriem katru gadu nepieciešams uzlabot
savstarpējās komunikācijas spējas, elementāro pieklājību utt.? Laikam ir nepieciešams
izdot rīkojumu, kas aizliedz šādus 3 dienu "seminārus" ārpus biroja telpām un izvērtēt
vai tiešām no tā sabiedrībai ir kāds labums? Reprezentācijas materiāli - kosmētikas
somiņas, pledi, lukturīši utt. - dāvanas iestādes ierēdņiem! Vai sabiedrībai ir kāds
labums no tā, ka konkrētās iestādes ierēdnis tiek apdāvināts ikgadu ar dažādām
mantām? Varbūt tam ierēdnim nemaz nevajag šādas vadības izraudzītas dāvanas?
Laikam atkal ir jānosaka likumā, kas valsts iestādē var būt reprezentācijas materiāli
un jāuzdod auditoriem pakontrolēt šī joma? Iekšējais audits tak arī par kaut ko algu
saņem?

