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Saņemti iesniegumi    

 

kopskaitā 1212 
    individuālie  
    no vairākām privātpersonām        

1065 
29 

    akcijas         104 
    anonīmie 14 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 300 
Viedokļi 282 
Sūdzības 34 
Informācijas pieprasījumi 27 
Dažādi iesniegumi 569 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 134 
Pa pastu 901 
Pa e-pastu info@saeima.lv  175 
Pa faksu 1 
No portāla www.latvija.lv  1 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 51 
Deputāti 1931 
Frakcijas 72 
Komisijas  103 
Struktūrvienības 24 
  
Valoda  
Latviešu valoda 1199 
Svešvalodas 13 
  
Sagatavotas atbildes 125 
tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  8 
  
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši: 

 Politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” frakcija 

 Deputāte Aija Barča (ZZS) 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I.Likumdošanas priekšlikumi 
 

300 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi 
 

112 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Ģimenes ārstu 
asociācija un Farmācijas jomas konsultatīvā padome aicina 2014.gadā palielināt 
finansējumu veselības aprūpei līdz 4,5 procentiem no iekšzemes kopprodukta. 
 
Latvijas Slimnīcu biedrība pauž bažas, ka 2014.gadā valsts budžetā ārstniecībai ieplānotie 
līdzekļi ir nepietiekami, un norāda, ka pašreizējais veselības budžets tieši korelē ar 
iedzīvotāju stāvokli ne tikai šobrīd, bet arī pēc vairākiem gadiem. 
 
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija, Latvijas Patentbrīvo medikamentu 
asociācija un Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija aicina 2014.gada valsts budžetā 
palielināt finansējumu zāļu kompensācijām vismaz līdz 137 miljoniem eiro. 
 
Sabiedriskā bezpeļņas organizācija „Hepatīta biedrība”, Latvijas Māsu asociācija un vairākas 
privātpersonas aicina 2014.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu tam, lai palielinātu 
valsts atbalstu C hepatīta slimnieku ārstēšanai līdz 100 procentiem. 
 
Latvijas Universitāšu asociācija izsaka viedokli par to, ka 2014.gada valsts budžetā kopējais 
augstākajai izglītībai paredzētā finansējuma apjoms ir samazināts par 200 tūkstošiem latu, 
aicina izbeigt ekonomiskās lejupslīdes laikā iesākto augstākās izglītības finansējuma 
samazināšanas politiku un nodrošināt vienas studiju vietas bāzes izmaksu segšanai atbilstošu 
finansējumu. 
 
Latvijas Zinātnes savienība un Latvijas Jauno zinātnieku apvienība aicina pārskatīt 
2014.gada valsts budžetu attiecībā uz zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalstu un norāda, 
ka pašreizējā likumprojekta redakcija šajā jomā paredz nevis Nacionālajā attīstības plānā 
noteikto izaugsmi, bet gan, tieši pretēji, investīciju samazinājumu. 
 
Latvijas Zinātnes savienība aicina 2014.gada valsts budžetā paredzēt līdzekļus Latvijas 
dalībai sadarbības valsts statusā Eiropas kosmosa aģentūrā un pirmās dalības naudas 
iemaksai līdz 2014.gada martam. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina 2014.gada valsts budžetā 
paredzēt finansējumu tam, lai pedagogu zemākās mēneša darba algas likmi paaugstinātu no 
280 līdz 310 latiem un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto zinātnes un augstākās 
izglītības finansējumu. 
 
Latviešu valodas aģentūra aicina izskatīt iespēju 2014.gada valsts budžetā paredzēt  papildu 
finansējumu valsts politikas īstenošanai valsts valodas jautājumos. 
 
Latvijas Studentu apvienība aicina 2014.gada valsts budžetā paredzēt finansējumu 30 
tūkstošu latu apmērā tās darbības nodrošināšanai. 
 
Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija aicina rast iespēju palielināt valsts budžeta 
programmas „Sports” (09.00.00) apakšprogrammas „Dotācija komandu sporta spēļu izlašu 
nodrošināšanai” (09.17.00) finansējumu par 350 tūkstošiem latu. 
 
Latvijas plānošanas reģioni aicina 2014. – 2016.gadā no valsts budžeta katru gadu piešķirt 
plānošanas reģioniem papildu dotāciju vismaz 300 tūkstošu latu apmērā, tas ir, katram 
plānošanas reģionam 60 tūkstošus latu, lai nodrošinātu reģionu darbību. 
 
Latvijas Ceļu būvētājs un Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus grozījumiem 
likumā „Par autoceļiem” attiecībā uz ceļu nozarei atvēlētā finansējuma palielināšanu 
2014.gada valsts budžetā un aicina paredzēt indikatīvu finansējuma apjomu, tas ir, 
nepieciešamo minimumu, kas nodrošinātu ceļu saglabāšanu, kā arī noteikt, ka šis 
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finansējums veidojas no valsts budžeta. 
 
Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija aicina 2014.gada valsts 
budžetā palielināt valsts dotāciju tās renovācijai un attīstībai. 
 
VSIA „Dailes teātris” aicina 2014.gada valsts budžetā iekļaut finansējumu šā teātra materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošanai. 
 
Latvijas kinoprofesionāļi pauž atbalstu priekšlikumam 2014.gada valsts budžetā paredzēt 
finansējumu 938 699 latu apmērā spēlfilmas „Dvēseļu putenis” ražošanas sagatavošanai un 
pirmajam filmēšanas posmam.  
 
Latvijas Kinematogrāfistu savienība izsaka viedokli par 2014.gada valsts budžetā paredzēto 
finansējumu spēlfilmas „Dvēseļu putenis” uzņemšanas pirmajam posmam un norāda, ka tas 
ir būtisks pagrieziens attieksmē pret tādu Latvijai nozīmīgu kultūras nozari kā 
kinematogrāfija. 
 
SIA „Vidusdaugavas SPAAO” aicina 2014.gada valsts budžetā paredzēt valsts galvotā kredīta 
samaksu pilnā apmērā, lai nodrošinātu atkritumu poligona dzīvotspēju un nevajadzētu 
uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procesu.  
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera pauž atbalstu likumprojektam „Grozījumi 
likumā „Par akcīzes nodokli”” iesniegtajiem priekšlikumiem palielināt akcīzes nodokli 
cigaretēm, samazinot proporcionālo nodokļa likmi no 34 līdz 25 procentiem un paaugstinot 
specifisko nodokļa likmi. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
akcīzes nodokli”” un aicina, lemjot par akcīzes nodokļa izmaiņām, izvērtēt to ietekmi uz 
nelegālo tirgu, jo pārāk straujš nodokļa un cenas pieaugums var izraisīt nelegālā tirgus 
paplašināšanos. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Subsidētās 
elektroenerģijas nodokļa likums” attiecībā uz to, ka vismaz 70 procentus no koģenerācijas 
procesā iegūtās siltumenerģijas nodokļa maksātājs pārdod Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas licencētam siltumapgādes pārvades vai sadales komersantam, vai 
pārdod kā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas siltumapgādes pārvades vai 
sadales komersants. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Subsidētās 
elektroenerģijas nodokļa likums”, norādot, ka tajā nav noregulēta tiesiskā ietekme uz 
pašvaldībām. 
 
Latvijas Biogāzes asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Subsidētās elektroenerģijas 
nodokļa likums” attiecībā uz Zemkopības ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem par 
subsidētās enerģijas nodokļa 5 procentu likmes piemērošanu lauksaimniekiem un aicina 
papildināt biogāzes ražošanā izmantojamo atkritumproduktu uzskaitījumu. 
 
SIA „Fortum Jelgava” pauž neapmierinātību ar likumprojektu „Subsidētās elektroenerģijas 
nodokļa likums”, kas paredz lielajām koģenerācijas stacijām 10 procentu nodokli, un aicina 
visiem atjaunojamās enerģijas ražotājiem noteikt 5 procentu nodokļa likmi.  
 
SIA „Enfit Power & Heat Valka” izsaka viedokli par likumprojektu „Subsidētās 
elektroenerģijas nodokļa likums”, kas paredz jauna nodokļa ieviešanu uz četriem gadiem, 
taču nesniedz garantijas elektroenerģijas ražotājiem, investoriem un kredītiestādēm par 
turpmāko periodu pēc 2017.gada 31.decembra. 
 
AS „Graanul Invest” izsaka viedokli par ieceri ieviest jaunu nodokli – subsidētās 
elektroenerģijas nodokli, ar kuru tiktu aplikti visi ieņēmumi par obligātā iepirkuma ietvaros 
pārdoto elektroenerģiju, kas šim uzņēmumam nozīmētu 10 procentus, un norāda, ka 
attiecīgā iecere nepārprotami rada šaubas par Latvijas piemērotību ārvalstu investīcijām. 
 
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija un Latvijas Biogāzes asociācija aicina izslēgt 
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likumprojektu „Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums” no 2014.gada valsts budžeta 
likumprojektu paketes, jo uzskata, ka tas nav pienācīgi izstrādāts, – par to liecina kaut vai 
tas, ka ar minēto likumprojektu ieviešamo nodokli nāksies administrēt Elektroenerģijas 
atbalsta fondam, kas vēl nav izveidots, bet kam jāsāk darboties jau 2014.gada 1.janvārī. 
 
Vairāki komersanti, kas izveidojuši biogāzes un koģenerācijas stacijas, iebilst pret 
subsidētās elektroenerģijas nodokļa ieviešanu. 
 
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” un aicina nepiemērot nodokli iepakojumam un 
vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, kā arī reklāmas izdevumiem. 
 
Latvijas Reklāmas asociācija un Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija izsaka viedokli 
par Vides un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi 
Dabas resursu nodokļa likumā” attiecībā uz nodokļa piemērošanu reklāmas iespieddarbiem 
un norāda, ka attiecīgie priekšlikumi nepalīdzēs sasniegt mērķi, bet radīs nevienlīdzīgus 
konkurences apstākļus atkarībā no reklāmas veida. 
 
SIA „Media Pasts” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Dabas resursu nodokļa 
likumā” un ierosina piemērot samērīgu nodokļa likmi reklāmas materiāliem atkarībā no to 
svara. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija pauž atbalstu likumprojektam „Grozījumi Dabas resursu 
nodokļa likumā” attiecībā uz otrās un trešās klases uguņošanas ierīču aplikšanu ar nodokli 25 
procentu apmērā no cenas pirms pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas, kā arī aicina 
bezmaksas reklāmas materiāliem noteikt dabas resursu nodokli 0,015 latu apmērā par vienu 
kilogramu.  
 
Profesionālo Latvijas pirotehniķu un pirotehnikas tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, aicinot piemērot ievestām 
uguņošanas ierīcēm nodokļa likmi 3 procentu apmērā no paredzētajam ievešanas apjomam 
atbilstošās kopsummas.  
 
Latvijas Nodokļu maksātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā 
„Par nodokļiem un nodevām”” un norāda, ka kopumā atbalsta riska personu saraksta 
veidošanu, kas ierobežotu negodprātīgu personu iespējas iesaistīties komercdarbībā, bet 
vērš uzmanību arī uz to, ka personas iekļaušana minētajā sarakstā būtiski ierobežos tai 
Satversmē noteiktās tiesības un brīvības. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus Euro ieviešanas kārtības likumam un aicina 
noteikt, ka vienlaicīgas apgrozības periodā mazumtirdzniecībā, arī pasažieru pārvadājumiem 
izmantotajos transportlīdzekļos, no latos saņemtajiem maksājumiem arī atlikumu izdod 
latos, bet no eiro saņemtajiem maksājumiem – eiro. 
 
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Pievienotās vērtības nodokļa likumā” saistībā ar atskaitāmā priekšnodokļa daļas 
aprēķināšanu un atskaitīšanu. 
 
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā 
„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” un norāda, ka normas par ienākumam pielīdzināmo 
aizdevumu aplikšanu to pašreizējā redakcijā nevar tikt pieņemtas, jo ir nepamatotas, 
nesamērīgas ar iegūto labumu un ierobežo civiltiesisku darījumu veikšanu. 
 
AS „Latvenergo” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli”” un aicina noteikt, ka atlīdzība, kas saņemta par būvniecības vajadzībām 
nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu, ir ar nodokli neapliekams minimums. 
 
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” un aicina ar nekustamā īpašuma nodokli aplikt 
būves, kuru būvniecībai paredzētais termiņš ir pārsniegts. 
 
Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija, biedrība „Demokrātiskie patrioti” un Latvijas 
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Nodokļu konsultantu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
valsts sociālo apdrošināšanu””, kas paredz ieviest tā saucamo valdes locekļa nodokli, un 
norāda, ka tas nav pieļaujams, jo nodarīs būtisku kaitējumu pašreizējiem mazajiem 
uzņēmējiem, demotivēs tos cilvēkus, kuri plāno uzsākt mazo uzņēmējdarbību, kā arī būtiski 
pasliktinās uzņēmējdarbības vidi. 
 
Latvijas Nodokļu maksātāju tiesību asociācija izsaka viedokli par likumprojektiem 
„Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli”” un „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” saistībā ar noteikto 
minimālo nodokļa maksājumu 50 eiro apmērā, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli 
apliekams ienākums vai aprēķinātā nodokļa summa nepārsniedz 50 eiro, un pauž uzskatu, ka 
likumprojektos noteiktais maksājums ir pretrunā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai 
uzņēmumu ienākuma nodokļa būtību. 
 
Latvijas Interneta asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Azartspēļu un izložu likums” 
un atbalsta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas vēlmi mainīt to Latvijā izveidojušos 
situāciju, ka elektronisko komunikāciju sniegto iespēju dēļ iedzīvotāji var piedalīties 
azartspēlēs, apejot inspekcijas rīcībā esošos instrumentus, kam vajadzētu nodrošināt negūto 
ieņēmumu ieskaitīšanu valsts kasē nodokļu veidā. 
 
Juridiskie jautājumi  
 

4 

Latvijas Sertificēto personu datu aizsardzības speciālistu asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā” attiecībā uz tiesībām 
iecelt fizisko personu datu aizsardzības speciālistu un termiņu, kādā par to jāinformē Datu 
valsts inspekcija. 
 
Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” izsaka viedokli par grozījumiem Civillikumā, 
kuri paredz, ka aizbildņus nevar iecelt no citu personu vidus, un pauž uzskatu, ka tādējādi 
var tikt apgrūtināta bērnu iespēja pēc iespējas drīzāk nokļūt ģimeniskā vidē. 
 
Biedrība „Zvannieku mājas” aicina neatbalstīt Labklājības ministrijas ierosinātos grozījumus 
Civillikumā, jo to dēļ bāriņtiesa vairs nevarēs iecelt bērnam aizbildni no citu piemērotu 
personu vidus gadījumos, kad nav neviena radinieka, kurš spētu uzņemties aizbildņa 
pienākumus. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Vairākas reģionālās televīzijas izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā” attiecībā uz normām, kas skar vietējās un reģionālās 
televīzijas, un norāda, ka šie grozījumi tapuši bez attiecīgās nozares uzņēmumu pienācīgas 
iesaistīšanās. 
 
Latvijas Neredzīgo biedrība norāda, ka neatbalsta Nacionālās elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomes sagatavotos grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā attiecībā 
uz ārvalstu filmu un raidījumu subtitrēšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Par Latvijas un PSRS psihiatriskajās 
ārstniecības iestādēs laika posmā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1991.gada 21.augustam 
nepamatoti ievietotajām personām”, norādot, ka šāda likumprojekta izstrādē būtu 
jāpieaicina neatkarīga juristu grupa un sabiedrība jāiepazīstina ar tā saturu. 

 

 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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SIA "EasyBuilding”, SIA „JA Group”, SIA „Bulduru prospekts 52”, SIA ADALEN, SIA „Stienis”, 
SIA „Savant”, SIA „Eksim Trans”, SIA SAT UNITEL, biedrība „JCI Latvia”, SIA ORDO un SIA 
„R.Evolution City” aicina nepieņemt plānotos Imigrācijas likuma grozījumus, kas paredz 
ierobežot termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu apmaiņā pret investīcijām nekustamajos 
īpašumos. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija aicina nepieņemt sasteigtus lēmumus attiecībā uz 
termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu ārvalstniekiem apmaiņā pret investīcijām Latvijas 
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ekonomikā, kā arī norāda, ka būtu nepieciešams šo jautājumu nošķirt no 2014.gada valsts 
budžeta paketes.  
 
Drošības nozares kompāniju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Apsardzes darbības 
likums” un norāda, ka iebilst pret tā tālākvirzību pašreizējā redakcijā, jo paredzētais 
regulējums ļaus tikai daļēji atrisināt nozarē radušās problēmas ar nodokļu nomaksu un 
aprēķināšanu. 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Valsts 
pārvaldes iekārtas likumā” attiecībā uz publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībā. 
 
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Dzīvokļa īpašuma likumā” attiecībā uz normām, kam jānodrošina komunālo maksājumu 
nepārtrauktība, un norāda, ka personai pirms dzīvokļa īpašuma iegādes jāuzliek par 
pienākumu pārliecināties, vai attiecīgajam dzīvoklim nav komunālo maksājumu parāda. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Dzīvokļa 
īpašuma likumā” attiecībā uz dzīvokļa atsavināšanas noteikumiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” un iebilst pret vienotu standartu jeb principu 
ieviešanu attiecībā uz dzīvokļu pabalstiem, jo katrai pašvaldībai ir atšķirīga to veidošanas 
struktūra. 
 
SIA „Ekodoma” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likumā” un iebilst pret to, ka siltumenerģijas piegādātājiem būs jāslēdz vienošanās par 
norēķiniem ar katra dzīvokļa īpašnieku atsevišķi. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

37 

Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par cigarešu mazumtirdzniecības cenu 
veidošanas kārtību, atbilstoši kurai starptautiskie cigarešu ražotāji un ievedēji, nosakot 
vairumtirdzniecības un maksimālās mazumtirdzniecības cenas, kas tiek norādītas uz akcīzes 
nodokļa markas, atstāj mazumtirgotājiem iespēju uzlikt uzcenojumu, kas nav lielāks par 5 
procentiem, lai gan vidējais veikala izdzīvošanai nepieciešamais uzcenojums ir 25 līdz 30 
procenti, un norāda, ka attiecīgais regulējums ir jāmaina. 
 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija izsaka viedokli par Latvijā spēkā esošo tabakas 
izstrādājumu (cigarešu) tirdzniecības regulējumu un norāda, ka tas ir diskriminējošs, kropļo 
konkurenci, noved pie nelegālo cigarešu tirgus pieauguma un kavē pilnvērtīgu akcīzes 
nodokļa iekasēšanu. 
 
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija un Degvielas tirgotāju un ražotāju savienība izsaka 
viedokli par tabakas izstrādājumu tirdzniecības regulējumu un norāda, ka, atņemot tiesības 
tirgot noteiktu grupu produktus vai ar likumu radot tirgus konkurences kropļojumus, kā tas 
ir cigarešu tirdzniecības jomā, tiek apdraudēta visu mazo degvielas uzpildes staciju 
pastāvēšana. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” attiecībā uz patērētāju kreditēšanu un norāda, ka 
plānotie grozījumi paredz nepamatotas atkāpes no Eiropas Savienības vienotā regulējuma, 
uzliek nesamērīgu slogu komersantiem, kuri piedāvā patērētājiem izdevīgus nosacījumus, kā 
arī novedīs pie nedrošas un nepamatotas patērētāju personas datu ievākšanas un apstrādes. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” saistībā ar patērētāju likumīgajām tiesībām un 
attiecībā uz elektroniskajiem sakariem lietoto terminoloģiju. 
 
 
Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
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Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un norāda uz nepieciešamību to saskaņot ar 
kompromisiem, kas panākti, publiskajam sektoram uzklausot asociācijas pārstāvēto nozares 
komersantu viedokli par robežu, līdz kurai kredītdevēji, veicot maksātnespējas izvērtējumu, 
ir tiesīgi balstīties uz patērētāja paša sniegto informāciju. 
 
Latvijas Spēļu biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Elektronisko sakaru likumā” un aicina noteikt, ka, pamatojoties uz Izložu un azartspēļu 
uzraudzības inspekcijas pieprasījumu, augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistra turētājs 
atslēdz augstākā līmeņa domēnā „.lv” reģistrētos domēna vārdus un elektronisko sakaru 
komersanti bloķē interneta protokola (IP) adreses un domēna vārdus, ja attiecīgais 
azartspēļu organizētājs nav Izložu un azartspēļu likumā noteiktajā kārtībā saņēmis 
interaktīvo azartspēļu organizēšanai nepieciešamās licences. 
 
Latvijas Telekomunikāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojekta „Grozījumi 
Elektronisko sakaru likumā” normām attiecībā uz papildu kanalizācijas tilpuma izbūvi 
elektronisko sakaru tīklu rekonstrukcijas vai būvniecības laikā un norāda, ka jauno saistību 
noteikšanas rezultātā katrā ziņā palielināsies elektronisko sakaru tīklu būvniecības izmaksas. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Publisko personu 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums”, ierosinot, ka, piemēram, valdes 
locekli ievēlē uz pieciem gadiem, ja statūtos nav noteikts īsāks termiņš.  
 
Komercpārvadātāju apvienība neatbalsta likumprojektu „Grozījumi Autopārvadājumu 
likumā” un norāda, ka tas būtiski ierobežo neregulāru pasažieru pārvadājumu pakalpojumu 
sniegšanas iespējas un neatbilst sabiedrības interesēm.  
 
Neregulāro pārvadātāju iniciatīvas grupa iebilst pret likumprojektu „Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā” attiecībā uz neregulāro pasažieru pārvadājumu definīciju un 
norāda, ka šie pārvadājumi nezaudē neregulāro pārvadājumu statusu tikai tāpēc vien, ka 
tiek veikti noteiktos laika intervālos. 
 
Komercpārvadātāju apvienība izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu likumā” un aicina to skatīt kopā ar likumprojektu „Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā”, jo termins „regulārie pasažieru pārvadājumi” ir iekļauts abos 
šajos likumprojektos un tādējādi tiktu izslēgtas abu likumprojektu savstarpējās pretrunas. 
 
OU „RigaTransport” izsaka viedokli par likumprojektiem „Grozījumi Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu likumā” un „Grozījumi Autopārvadājumu likumā” un norāda, ka, pieņemot 
minētajos likumprojektos paredzētos grozījumus, neregulāro pasažieru pārvadājumu 
sniegšanas telpa tiek sašaurināta tiktāl, ka attiecīgā veida uzņēmējdarbība Latvijā faktiski 
vairs nebūs iespējama. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu likumā” un ierosina pārejas noteikumos paredzēt, ka par 2011., 
2012. un 2013.gadu pārvadātājam ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 
reģionālo vietējas nozīmes maršrutu tīkla maršrutos saistītie zaudējumi kompensējami no 
valsts budžeta. 
 
Latvijas Ceļu būvētājs un Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus grozījumiem 
likumā „Par autoceļiem” attiecībā uz programmas „Valsts autoceļu fonds” finansējumu un 
aicina paredzēt, ka nosacījums par pašvaldību finansējumu, ne mazāku par 30 procentiem 
no ikgadējā ceļiem piešķirtā valsts finansējuma, stājas spēkā 2015.gadā. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par grozījumiem Medību likumā, jo uzskata, ka tie 
ierobežo mednieku tiesības, likvidējot mazos medību iecirkņus, kā arī aizliedzot medībās 
izmantot medību lokus. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 

 
 
 
 

119 

Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” un uzskata par 
nepieļaujamu tabakas izstrādājumu pārdošanu atsevišķās zāles zonās kopā ar 
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alkoholiskajiem dzērieniem un citām saistītajām precēm. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā  
„Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” un iebilst 
pret priekšlikumu aizliegt tabakas izstrādājumu tirdzniecību kioskos un degvielas uzpildes 
stacijās, telpās, kur nav tirdzniecības zāles, un telpās, kur tirdzniecības zāle ir mazāka par 
20 kvadrātmetriem. 
 
Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” norāda uz problēmsituācijām, kas saistītas 
ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma piemērošanu, jo sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta uz personas iesnieguma 
pamata, bet rezultātā personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kuras izstājas no 
Valsts sociālās aprūpes centra uz šāda iesnieguma pamata, nonāk nelabvēlīgā situācijā, 
tāpēc biedrība aicina pilnveidot attiecīgo regulējumu. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem Pacientu tiesību likumā 
un norāda, ka spēkā esošā redakcija ierobežo gan pacientu tiesības, gan to apdrošinātāju 
tiesības, kuri veikuši vai grasās veikt pacienta dzīvības, veselības, palīdzības vai nelaimes 
gadījumu apdrošināšanu. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam  
„Arodbiedrību likums" attiecībā uz arodbiedrības tiesībām noteikt savu darbību statūtos. 
 
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Arodbiedrību likums” un aicina papildināt normu, kas noteic, ka par arodbiedrības 
dibinātājiem var būt tikai Latvijas Republikā deklarētas fiziskās personas. 
 
Rīgas Tehniskā universitāte lūdz grozīt Darba likumu, nosakot, ka ikgadējā apmaksātajā 
atvaļinājumā neieskaita tikai tās svētku dienas, kuras iekrīt dienās, kad darbiniekiem būtu 
bijis jāstrādā, un tādējādi nodrošinot minētās tiesību normas taisnīgu piemērošanu. 
 
Privātpersonas pauž atbalstu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ierosinātajai vēstuļu 
akcijai, kuras gaitā tiktu aicināts saglabāt Darba likumā noteikto piemaksu par virsstundu 
darbu 100 procentu apmērā, noteikt darba devējiem, ja tie vēlas atbrīvot no darba 
arodbiedrības biedru, obligātu pienākumu saskaņot šo jautājumu ar arodbiedrību, kā arī 
nodrošināt arodbiedrību tiesības savu darbību noteikt ar statūtiem. (Akcijas laikā saņemti 
104 privātpersonu iesniegumi uz e-pastu info@saeima.lv)  
 
Citi jautājumi 

 
2 

Skolas vecuma bērnu vecāki un skolu darbinieki aicina nekavējoties izdarīt likumdošanas 
aktos tādus grozījumus, kas ļautu efektīvi apkarot tā saucamo legālo narkotiku izplatību. 
 

 

Privātpersonas aicina izdarīt likumos tādus grozījumus, kas liegtu diferencēt braukšanas 
biļešu cenas atkarībā no Latvijas iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas. (10 561 paraksts) 
 

 

II.Viedokļi  
 

282 

Par Saeimas darbu 
 

5 

Privātpersona izsaka viedokli par atbildi, kas saņemta no Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijas, un uzskata, ka tā nav sniegta pēc būtības. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Saeimas darbu saistībā ar likumprojektu 
„Grozījumi likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, 
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”, jo uzskata, ka šo 
grozījumu neapstiprināšana Saeimā rada papildu izmaksas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašniekiem, kam jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, uz kuras attiecīgā māja 
atrodas. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Saeimas darbu un situāciju valstī saistībā ar 
uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret iegādāto nekustamo īpašumu. 

 

mailto:info@saeima.lv


 9 

 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 
22 

Latvijas Gāzes asociācija aicina apturēt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt 
akcīzes nodokli autogāzei. (9078 paraksti) 
 
Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienība izsaka viedokli par Labklājības 
ministrijas sagatavoto politikas plānošanas dokumenta „Pamatnostādnes sociālo 
pakalpojumu attīstībai 2014. - 2020.gadam” projektu un uzskata, ka tas diskriminē 
pašvaldības, to iestādes un šo iestāžu klientus. 
 
Sabiedriskā bezpeļņas organizācija „Hepatīta biedrība” informē par Veselības ministrijas 
veiktajiem vīrushepatīta C ārstēšanas izmaksu aprēķiniem un pauž uzskatu, ka ministrijai 
būtu papildus jāpieprasa tikai 2 miljoni, nevis 3 vai 3,7 miljoni latu. 
 
Latvijas Prokuroru biedrība izsaka viedokli par Tieslietu padomes lēmumu Nr.74 „Par 
tiesnešu izdienas piemaksu” un apliecina savu atbalstu tam, ka, aprēķinot tiesneša izdienas 
piemaksu, tiesneša amatam radniecīgā profesijā nostrādātais laiks pielīdzināms tiesneša 
amatā nostrādātajam laikam. 
 
Latvijas Disleksijas biedrība iebilst pret Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajām 
Izglītības attīstības pamatnostādnēm un norāda, ka analīze ir vāja un fragmentāra, tajā 
iekļauti neprecīzi dati un dati par atsevišķiem rādītājiem un mērķgrupām vispār nav 
iekļauti. 
 
Vēstures skolotāju biedrība izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju 
izteikumiem par atteikšanos no darba burtnīcām, lai gan skolotāju darba pieredze liecina, 
ka bez darba burtnīcām vai līdzīgiem darba materiāliem pilnvērtīga Latvijas un pasaules 
vēstures mācību satura apguve ir apgrūtināta un skolotāji spiesti paši gatavot dažādus 
skolēnu individuālajam darbam paredzētus materiālus. Biedrība norāda: ja ministrija 
neatbalsta darba burtnīcu un tām līdzīgu materiālu izmantošanu, tad skolotājiem jāpiešķir 
papildu samaksa par papildu darbu. 
 
Nacionālais jaunatnes sporta burāšanas centrs izsaka savu viedokli par tā apsaimniekošanu 
un norāda, ka nav jēgas mainīt līdzšinējo centra apsaimniekošanas modeli, jo tas nodrošina 
optimālu kompromisu starp minimālo Izglītības un zinātnes ministrijas dotāciju sava īpašuma 
uzturēšanai un centra sagatavoto sportistu sasniegtajiem rezultātiem. 
 
Latvijas Zēģelētāju savienība izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas darbu 
saistībā ar lēmumu izbeigt dotēt Nacionālo jaunatnes sporta burāšanas centru un aicina 
atbalstīt šādu priekšlikumu: lai Izglītības un zinātnes ministrija nodod Zēģelētāju savienībai 
apsaimniekošanā minētā centra nekustamo īpašumu, saglabājot līdzšinējā apjoma 
finansējumu - 17 400 latu – un divas darbinieku vietas. 
 
Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības biroja Operatīvās 
nodaļas operatīvās vadības grupa izsaka viedokli par Valsts policijas Galvenās kārtības 
policijas pārvaldes priekšnieka A.Velša ziņojumu, uz kura pamata Valsts policijas priekšnieks 
I.Ķuzis izdevis pavēli veikt reorganizāciju Valsts policijas Galvenās kārtības policijas 
pārvaldē, un pauž uzskatu, ka reorganizācija tiek veikta nevis pamatojumā minētās, bet gan 
citas motivācijas dēļ. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Ekonomikas ministrijas darbu saistībā ar 
elektroenerģijas neto uzskaites ieviešanu mājsaimniecībās, kas ražo „zaļo" enerģiju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts prezidenta A.Bērziņa lēmumu ar šī gada 1.novembri 
izbeigt E.Levita vadītās Konstitucionālo tiesību komisijas darbību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas Bankas prezidentu I. Rimšēviču un viņa ieņemto 
amatu. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Rīgas domes lēmumu diferencēt sabiedriskā 
transporta biļešu cenu rīdziniekiem un citās pašvaldībās deklarētajiem iedzīvotājiem. 
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Par situāciju valstī 

 
126 

Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” uzskata, ka visu valsts autoceļu stāvoklis ir neapskaužams, 
un tāpēc aicina izskatīt Satiksmes ministrijas izstrādāto autoceļu nozares finansēšanas 
modeli, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Ceļu būvētāja kopīgi izstrādāto 
priekšlikumu, kas neparedz nākamajā gadā saistībā ar autoceļiem krasi palielināt  budžeta 
izdevumus. 
 
Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība izsaka viedokli par vairākām skolu bibliotēkām aktuālām 
problēmām, kas traucē bibliotekāru darbu un apgrūtina iespējas nodrošināt skolēniem 
kvalitatīvus un pilnvērtīgus bibliotēkas pakalpojumus. 
 
Biedrība „Integrācija sabiedrībai” izsaka viedokli par bijušo notiesāto resocializācijas 
problēmjautājumiem un resocializācijas sistēmas ieviešanu Latvijā. 
 
Liepājas metalurgu arodbiedrība izsaka viedokli par situāciju akciju sabiedrībā „Liepājas 
metalurgs” un aicina atjaunot uzņēmuma darbību.  
 
Latvijas Politiski represēto apvienības struktūrvienība „Rēta” izvirza vairākus priekšlikumus 
saistībā ar uzturēšanās atļauju izsniegšanu ārvalstniekiem apmaiņā pret īpašumu iegādi, 
valsts iedzīvotāju klasificēšanu Latvijas valsts pavalstniekos, ārvalstniekos un 
bezpavalstniekos - šobrīd nepilsoņos, kā arī izglītību tikai latviešu valodā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka no 2014.gada strādājošajiem neapliekamais 
minimums tiek palielināts par 8 latiem, bet pensionāriem izmaksājamo pensiju 
neapliekamais minimums netiek palielināts. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka arī par mantojumā saņemta īpašuma pārdošanu ir 
jāmaksā ienākuma nodoklis. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret investīcijām 
nekustamos īpašumos, par valsts nodokļu sistēmu, par Latvijas iedzīvotāju emigrāciju un par 
nodokļa iekasēšanu no pensijām. 

 

 
Citi viedokļi 

 
129 

 
Latvijas Būvinženieru savienība norāda uz profesionāla darbaspēka trūkumu un nosūta pašas 
izstrādāto būvniecības izglītības sistēmas pilnveidošanas koncepciju.  
 
MasterCard Europe SPRL izsaka viedokli par Eiropas Komisijas direktīvas projektu, kas vērsts 
uz Eiropas Savienības karšu maksājumu tirgus harmonizēšanu, un norāda, ka labprāt 
iepazīstinātu deputātus ar šo projektu un izskaidrotu, kā to varētu uzlabot, lai izvairītos no 
tirgus kropļošanas attiecībā uz Latvijas pusēm. 
 
SIA „Bio-Venta” izsaka viedokli par plānotajiem grozījumiem Eiropas Savienības atjaunojamo 
energoresursu un degvielas direktīvā 2009/28/EK attiecībā uz netiešās zemes izmantošanas 
izmaiņas kritērijiem un aicina sākt diskusijas ar Latvijas pārstāvjiem Eiropas Parlamentā, 
kuriem būtu jāpanāk, lai minētie grozījumi tiktu izskatīti parastajā kārtībā un iepriekš rūpīgi 
izvērtēti. 
 
Slēgtā akciju sabiedrība „Medicinos Bankas” sniedz informāciju par MSIA „Nida Invest” 
maksātnespējas procesu, pievēršot uzmanību būtiskām likumdošanas problēmām, kas 
novedušas pie nekontrolējamas administratoru patvaļas un efektīvas tiesu uzraudzības 
trūkuma. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par personalizētām bezkontaktu norēķina kartēm un pauž 
uzskatu, ka Datu valsts inspekcija nedrīkst izsniegt vispārēju atļauju datu apstrādei, bet šīm 
atļaujām ir jāattiecas uz konkrētām darbībām – jo mazāk personu datu atļaujas saņēmējs 
drīkst apstrādāt, jo labāk un personai drošāk. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Pirmā Baltijas kanāla retranslēto raidījumu „Cilvēks un 
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likums”, kurā pausta naidīga attieksme pret Lietuvas brīvības cīņām 1991.gada 13.janvārī, 
un aicina arī Latvijas valsts amatpersonas vērtēt šo gadījumu. 
 
Privātpersona ierosina noteikt, ka sveštautiešiem nav tiesību rīkot pasākumus pie Brīvības 
pieminekļa un traucēt svētku norisi šā pieminekļa tuvumā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Uzvaras pieminekļa nojaukšanu. 
 
Privātpersona lūdz atcelt noteikumus par obligātu zāles pļaušanu, kā arī rast risinājumu 
medikamentu pieejamības nodrošināšanai lauku iedzīvotājiem.  
  
III.Sūdzības 
 

34 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

14 

Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem, kuri savā darba laikā kā 
lektori piedalās komersantu organizētajos maksas semināros.  

 
Privātpersona sūdzas par iespējamām nelikumīgām darbībām VSAC „Zemgale” filiālē  
„Ziedkalne” saistībā ar klientu nodarbināšanu zemnieku saimniecībās bez darba tiesisko 
attiecību nokārtošanas. 
 
Privātpersona sūdzas, ka Vecumnieku novada bāriņtiesa tai liedz tikties ar savu dēlu, kurš 
atrodas krīzes centrā, kuram nav iespējas mācīties un apmeklēt mūzikas skolu. 
 
Privātpersona sūdzas, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Braukšanas mācību centrs” 
piederošās kartinga trases darbība traucē iedzīvotājus, kā arī par Kandavas novada domes 
un Latvijas valsts iestāžu bezdarbību šīs problēmas risināšanā. 
 
Privātpersona sūdzas par Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori B.Ozoliņu 
saistībā ar krimināllietas izmeklēšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par izveidojušos parādu, kas, iespējams, radies sociālās darbinieces 
vainas dēļ.  
 
Ieslodzītais sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldi saistībā ar to, ka cietumos tiek pieļauta 
diskriminējoša attieksme. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

9 

SIA CIPRESE 1 sūdzas par Kurzemes rajona tiesas tiesneses G.Viļumsones darbu saistībā ar 
saprātīga civillietas izskatīšanas termiņa neievērošanu, kā arī parāda un tiesāšanās izdevumu 
piedziņu. 
 
Privātpersona sūdzas par Augstākās tiesas Senāta darbu saistībā ar to, kā tiek izskatīta lieta 
par darba uzteikumu Ķekavas novada domē. 
 
Privātpersona sūdzas par Jēkabpils rajona tiesas priekšsēdētāju V.Muižnieku saistībā ar 
atsauksmi par Jēkabpils rajona tiesas tiesneša amata kandidātu. 
 

 

Citas sūdzības 
 

11 

Dzelzavas atbalsta biedrība sūdzas par Sabiedrības integrācijas fonda padomes projektu 
vērtēšanas un uzraudzības komisijas darbību un pauž uzskatu, ka minētā komisija ir 
negodīga un tendencioza, bet projektu vērtēšanas sistēma – necaurskatāma, nepilnīga, grūti 
saprotama un neviennozīmīga, tāpēc aicina izvērtēt komisijas darbību. 
 
Biedrība „Basketbola komanda „Jūrmala”” izsaka iebildumus pret Latvijas sportistu – Soču 
Olimpisko spēļu dalībnieku – formas tērpu krāsu, kas neatbilst nācijas identitātei.  
 
Privātpersona sūdzas par uzņēmuma „Man-Tess” (kura tagadējais nosaukums ir „T2 
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Terminal”) darbību Sarkandaugavas ostas apkārtnē, proti, naftas produktu pārkraušanu, un 
norāda, ka šis uzņēmums rada neizturamas smakas, piesārņo vidi un apdraud 
Sarkandaugavas iedzīvotāju veselību. 
 
Privātpersona sūdzas par īpašuma pārvaldītāju SIA RBSSKALS saistībā ar komunālo 
maksājumu palielināšanu nolūkā segt parādu par apkuri AS „Rīgas siltums”. 
 
Privātpersona sūdzas, ka tai netiek nodrošināti sociālā aprūpes darbinieka - asistenta 
pakalpojumi saistībā ar pacēlāja izmantošanu. 
 
Privātpersona sūdzas, ka tai nepareizi aprēķināta maksa par ūdensapgādi un ka no tās 
nepamatoti tiek prasīta parāda atmaksa par iztērēto ūdeni, kuru šī persona nav lietojusi. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīves apstākļiem, pensijas apmēru un iespējamām nelikumīgām 
darbībām, kas vērstas uz tās īpašumu iegūšanu. 
 
 
  
IV.Informācijas pieprasījumi 
 

27 

  
V.Dažādi iesniegumi 
 

569 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 


