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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 421 
    individuālie           410 
    kolektīvie 
    no vairākām privātpersonām 

1 
9 

    anonīmie 1 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 27 
Viedokļi 47 
Sūdzības 38 
Informācijas pieprasījumi 9 
Dažādi iesniegumi 300 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 14 
Pa pastu 254 
Pa e-pastu info@saeima.lv 149 
No portāla www.latvija.lv 4 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 21 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 734 
Frakcijas 43 
Komisijas 38 
Struktūrvienības 10 
  
Valoda  
Latviešu valoda 412 
Svešvalodas 9 
  
Sagatavotas atbildes 84 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  1 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

27 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  

 
12 

Invalīdu tiesību aizsardzības centrs aicina vismaz 12 procentus no nākamā gada valsts 
budžeta atvēlēt veselības aprūpei. 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija izsaka viedokli par nākamā gada valsts budžetā 
paredzēto papildu finansējumu 130 000 eiro apmērā multimediālas latviešu populārās 
mūzikas platformas izveidei un aicina finansējuma piešķiršanu organizēt konkursa kārtībā, 
novirzot līdzekļus četrām līdz sešām lielākajām radioprogrammām. 
 
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība izsaka viedokli par valsts pētījumu programmām un 
fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem piešķirto valsts finansējumu un norāda, ka 
fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu rīkošanai būtu jāpiešķir lielāks 
finansējums, lai tos varētu rīkot biežāk. 
 
Salaspils novada bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “Zelta atslēdziņa” izsaka viedokli 
par sociālā nodrošinājuma apmēru personām ar invaliditāti un aicina 2018.gada valsts 
budžetā paredzēt līdzekļus tam, lai nodrošinātu personām ar invaliditāti kopš bērnības un 
pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas noteiktā minimālā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 
regulāru pārskatīšanu un palielināšanu tāpat, kā tas notiek ar minimālo algu valstī. 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā, aicinot noteikt, ka virszemes bezmaksas apraidei ir sociāls, 
nevis komerciāls raksturs un tādēļ apraides izmaksas jāsedz no valsts budžeta. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Preču 
un pakalpojumu loteriju likumā”, aicinot noteikt, ka par avīžu, žurnālu vai citu periodisko 
izdevumu preču loterijas rīkošanu ir jāmaksā valsts nodeva 25 procentu apmērā no 
laimestiem, kuru kopsumma pārsniedz 720 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 
 
Latvijas Spēļu biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli””, aicinot nodokļa likmi azartspēļu iekārtām 
paaugstināt nevis uzreiz par 30 procentiem, bet ik pa 10 procentiem nākamo triju gadu 
laikā. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi Finanšu 
instrumentu tirgus likumā” pārejas noteikumiem, aicinot noteikt, ka Centrālajam 
vērtspapīru depozitārijam un tā dalībniekam savstarpējo līgumu atbilstība jaunajām likuma 
prasībām ir jānodrošina līdz 2019.gada 1.jūlijam. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un 
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, aicinot noteikt, ka daudzbērnu ģimenēm 
piederošajiem auto nav piemērojama papildu 300 eiro nodokļa likme par lielas litrāžas 
automobiļiem, vai arī paaugstināt motora tilpuma robežu, no kuras piemērojams šis papildu 
nodoklis. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 
Latvijas Sabiedrisko organizāciju padome izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, norādot, ka neatbalsta par pārkāpumiem, kas 
saistīti ar valsts valodas izmantošanu, uzliekamo naudas sodu palielināšanu. 
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Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Likvidēt iespēju Saeimas deputātiem 
balsojumos atturēties” un aicina izdarīt grozījumus Saeimas kārtības rullī attiecībā uz 
deputātu balsojumiem (11 261 paraksts). 
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Privātpersona izsaka viedokli par likumprojekta “Administratīvo pārkāpumu procesa likums” 
normu, kas nosaka par administratīvo pārkāpumu uzliekamā soda apmēru, un aicina 
atbalstīt likumprojektu tādā redakcijā, kas paredzētu, ka likumos īpaši paredzētos 
gadījumos sodu par pārkāpumiem finanšu un valsts regulēto sabiedrisko pakalpojumu 
nozarēs nosaka procentuāli no finanšu darījuma vērtības. 
 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  

 
2 

Drošības nozares kompāniju asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem Apsardzes darbības 
likumā, aicinot noteikt, ka bez operatīvā vadības centra nedrīkst nodrošināt fizisko apsardzi, 
kā arī paredzēt regulāru ikgadēju nodevu par dalību nozarē. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”, aicinot izveidot 
politiski nozīmīgu personu sarakstu. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta likumprojekta 
“Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” nodošanu otrreizējai caurlūkošanai un norāda 
uz šaubām par to, vai pienākums publicēt iestāžu darbinieku vārdu, uzvārdu, amatu un 
izmaksāto atalgojumu ir samērīgs un netiek pārmērīgi pārkāptas šo darbinieku tiesības uz 
saviem datiem. 
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Politiskā partija “Mūsu zeme” sniedz priekšlikumus grozījumiem Politisko organizāciju 
(partiju) finansēšanas likumā un aicina atcelt normu, kas pieļauj to, ka pirms pašvaldību 
vēlēšanām atsevišķas politiskās partijas priekšvēlēšanu aģitācijai noteikto finansējumu 
koncentrē vienā pašvaldībā, kurā iegūt politisko varu tās ir īpaši ieinteresētas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju”” normu, kas regulē situācijas, kad privatizētā dzīvokļa 
īpašnieks ar zemes īpašnieku nevar vienoties par zemes nomas maksu. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

2 

Vides konsultatīvā padome izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Zvejniecības 
likumā”, norādot, ka likumprojekta izstrādē nav ievēroti Ministru kabineta noteikumi Nr.970 
“Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, un aicinot to nevirzīt tālāk, 
kamēr nav nodrošināta kvalitatīva diskusija. 
 
Latvijas Automoto biedrība pauž atbalstu likumprojektam “Grozījumi Autopārvadājumu 
likumā”, kas pavērtu iespēju Latvijā īstenot pasažieru pārvadājumus privātajās automašīnās 
jeb kopbraukšanu. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

4 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Veselības aprūpes finansēšanas likums”, aicinot noteikt, ka līdztekus veselības aprūpes 
pakalpojumu finansējuma pieaugumam proporcionāli pieaug arī finansējums terciāro 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par aviāciju””, aicinot noteikt, ka ar civilo aviāciju saistīto profesiju pārstāvji var slēgt 
vienošanos par profesionālās apmācības izdevumu atmaksu darba devējam, ja vienošanās 
termiņš nav ilgāks par pieciem gadiem un darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas darbinieka 
vainas dēļ. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Darba 
likumā”, aicinot noteikt, ka par darba līguma nenoslēgšanu rakstveidā un par darbinieka 
nereģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā gan darbiniekam, gan darba devējam piemērojams 
naudas sods. 
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II. Viedokļi  
 

47 

Par Saeimas darbu  1 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts 
nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 
darbu. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

15 

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka negatīvu viedokli par Ministru kabineta darbu, norādot, 
ka Ministru kabinets ar to nav saskaņojis noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi””. 
 
Latvijas Meža īpašnieku biedrība izsaka viedokli par Zemkopības ministrijas izstrādāto 
noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos 
Nr.935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā””, norādot, ka izstrādātie grozījumi ir zinātniski 
pamatoti un atbilst gan Latvijas vides bagātību saglabāšanas, gan racionālas saimniekošanas 
interesēm. 
 
Latvijas Onkologu asociācija izsaka viedokli par Veselības ministrijas izstrādāto “Veselības 
aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānu 2017.-2020.gadam” un norāda, ka 
slimnīcās esošās staru terapijas iekārtas vairs nedarbojas pietiekami efektīvi un regulāra to 
bojājumu novēršana nav ekonomiski izdevīga. 
 
Biedrība “EAPN-Latvia” izsaka viedokli par ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstības un 
kvalitatīvas izglītības veicināšanu Latvijā un aicina palielināt valsts institūciju pilnvaras 
šajās jomās.  
 
Latvijas Diabēta asociācija izsaka viedokli par insulīna preparātu biolīdzinieku iekļaušanu 
kompensējamo zāļu sarakstā un iebilst pret references cenas ieviešanu insulīna 
preparātiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par zālēm, kuru iegāde onkoloģijas slimniekiem kompensējama 
no valsts līdzekļiem, un norāda, ka zāles “Zytiga”, kas paredzētas pacientiem ar prostatas 
vēzi, gan Lietuvā, gan Igaunijā apmaksā valsts.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbu saistībā 
ar lūgumu tai piešķirt dzīvojamās telpas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par dzīves apstākļiem ieslodzījuma vietās. 
 

 

Par situāciju valstī 14 
 
Kredītņēmēju nacionālā atbalsta biedrība norāda, ka kredītņēmēju un to galvotāju nespējas 
pildīt saistības pret bankām rezultātā viņiem tiek atņemti mājokļi, tāpēc būtu jāpieņem 
Eiropas Parlamenta rezolūcija “Par sociālajiem mājokļiem Eiropas Savienībā”, kas noteic, ka 
no mājokļiem izliktajiem iedzīvotajiem nav jāturpina hipotekārā kredīta atmaksa.  
 
Jelgavas Pensionāru biedrība izsaka viedokli par ārstēšanās izmaksu pieaugumu. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par finansējumu 
zinātnes attīstībai un norāda uz zinātnes pieaugošo nozīmi tautsaimniecības attīstībā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka Latvijā dzimušiem nepilsoņu bērniem nevajadzētu 
automātiski piešķirt Latvijas pilsonību. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par plānoto finansiālo atbalstu ģimenēm ar trim bērniem, par 
oligarhiem Latvijā, par nepilsoņiem un to, ka visās valsts skolās būtu jānodrošina mācības 
valsts valodā. 
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Citi viedokļi 17 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka Latvijas Tautas frontes dalībniekiem arī pienāktos 
papildu kompensācijas, jo arī viņiem bija izšķiroša nozīme Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanā. 
 
Privātpersona apraksta savu veselības stāvokli un norāda, ka tai diagnosticēts C hepatīts, 
bet Latvijā šī slimība konkrētajā stadijā netiek ārstēta par valsts līdzekļiem. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par SIA “Auto 24” darbinieka valsts valodas zināšanām, 
norādot, ka minētais uzņēmums sniedz tehnisku palīdzību autovadītājiem negadījuma vietā 
uz ceļa. 
 
Privātpersona pauž viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas deokupāciju. 

 

  
III. Sūdzības 
 

38 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 
Latvijas Ārstu biedrība sūdzas par Veselības ministrijas darbu saistībā ar to, ka vairākas 
ministrijas pārraudzībā esošās institūcijas strādā bez vadītājiem. 
 
Biedrība “ProBonoPublico.Latvia” sūdzas par Rīgas domes darbu saistībā ar gājēju drošības 
normu neievērošanu ielu remonta laikā Rīgā. 
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Privātpersona sūdzas par Rīgas domes darbu saistībā ar gājēju drošību Mežciema 
mikrorajonā. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes darbu un norāda, ka no Rīgas pilsētas pašvaldības 
budžeta tiek apmaksāti mākslīgi izveidoti parādi. 
 
Privātpersona sūdzas par Mārupes novada domes darbu saistībā ar tai piemēroto nesamērīgi 
augsto nekustamā īpašuma nodokli, kura rezultātā izveidojies parāds. 
 
Privātpersona sūdzas par antisanitārajiem apstākļiem Tukuma īslaicīgās aizturēšanas 
izolatorā.  
 
Privātpersona sūdzas par zvērinātas tiesu izpildītājas darbu, norādot, ka tika panākta 
mutiska vienošanās par pakāpenisku parāda dzēšanu, bet, neraugoties uz to, dzīvoklis 
pārdots izsolē. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par tiesnešu un prokuroru darbu saistībā ar iespējamiem 
Kriminālprocesa likuma normu pārkāpumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
lēmumu par piespiedu parādsaistību izpildīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas spriedumu, ar kuru atņemta 
Latvijas pilsonība. 
 

 

Citas sūdzības 
 
Latvijas Reklāmas asociācija sūdzas par to, ka globālās interneta kompānijas, tādas kā 
Amazon, Google un citas, izvēlas rezidenci un maksā nodokļus tajā Eiropas Savienības valstī, 
kur tas ir izdevīgāk, un tādējādi daudzās valstīs, kur gūst peļņu, nemaksā nodokļus. 
 
Pierīgas pašvaldību savienība sūdzas par to, ka ar vides aizsardzību saistītās biedrības 
ierosina veidot mikroliegumus arī pašvaldības teritorijas plānojumā apbūvei paredzētajās 
teritorijās, līdz ar to ievērojami samazinās apbūves teritorijas vērtība, taču netiek 
paredzēts nekāds kompensācijas mehānisms. 
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Privātpersona sūdzas par SIA “Jūrmalas namsaimnieks” darbu saistībā ar lielajiem ūdens 
rēķiniem, kuru rezultātā tai radies komunālo maksājumu parāds. 
 
Privātpersona sūdzas par kooperatīvo dārzkopības sabiedrību “ĀBELE O”, kas uzstādījusi 
komercuzskaites elektroskaitītāju tā lietotājiem nepieejamā vietā, tādējādi liedzot nolasīt 
elektrības patēriņa rādījumus.  

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 9 
 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 


