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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

177 

Ārlietu jautājumi  
 

3 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Diasporas likums” un 
aicina definēt jēdzienu “diaspora”. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Starptautisko un 
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā”, norādot, ka likumprojekts izvirza jaunas, 
papildu prasības daudzās saimnieciskās darbības jomās, nosaka jaunu izslēgšanas nosacījumu 
iepirkumu jomā un rada papildu administratīvo slogu gan publiskajā, gan privātajā sektorā. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā” un aicina 
izveidot vienotu sankciju reģistru, kurā būtu iespējams pārliecināties par to, vai pret 
konkrētu personu ir vērstas sankcijas. 
 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  8 
 
Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā” un aicina likumprojektu papildināt ar normu, kas 
paredzētu kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcei tiesības statūtos noteikt, ka biedru 
kopsapulces kompetence tiek nodota pārstāvju sapulcei. 
 
SIA “MIRA-G” izsaka viedokli par grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, 
norāda, ka likuma normas, kas uzliek azartspēļu iestādēm pienākumu ieturēt ienākuma 
nodokli, tajā skaitā arī no nerezidentu gūtajiem laimestiem, negatīvi ietekmē azartspēļu 
nozari, un aicina paredzēt, ka nerezidentu gūtajiem laimestiem ienākuma nodoklis netiek 
piemērots. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Notariāta 
likumā” un aicina šīs Saeimas pilnvaru laikā pabeigt minētā likumprojekta, kā arī 
likumprojekta “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” izskatīšanu, pagaidām tos nesaistot ar 
likumprojektu “Grozījumi Bāriņtiesu likumā”. 
 
Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Bāriņtiesu likumā” un aicina nenoteikt, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atceļ no amata, ja to pieprasa Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcija. 
 

7 

Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatās”” un aicina precizēt normu par dokumentiem, kas iesniedzami 
nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  15 

 
Valtaiķu Autonomā evaņģēliski luteriskā draudze izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā” un norāda, ka Saeima nav 
leģitīma ar likumu regulēt pēctecības jautājumus Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā. 
 
VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” un aicina likumprojekta anotācijā 
norādīt informāciju par papildu izdevumiem no valsts budžeta, kas noteikti būs 
nepieciešami, ja sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem tiks uzlikts 
pienākums izplatīt obligātās programmas par saviem līdzekļiem. 
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Biedrība “Par legālu saturu” un biedrība “Apvienotā kiberaizsardzības līga” sniedz 
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” un aicina 
noteikt, ka piekļuvi tām Latvijā pieejamām mājaslapām internetā, kurās audiovizuālās 
programmas tiek retranslētas bez retranslācijas atļaujas, Nacionālā elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padome var ierobežot, liedzot to domēna vārda izmantošanu. 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” un aicina nepieņemt noteikumu, ka visām radio 
stacijām jānodrošina, ka vismaz 20 procentiem no to programmās ietverto dziesmu teksta 
jābūt latviešu valodā.  
 
Biedrība “Zemnieku saeima” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
svētku, atceres un atzīmējamām dienām”” un aicina saglabāt 11.novembri – Lāčplēša dienu 
– kā atceres vai atzīmējamo dienu. 
 
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

22 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un vairākas privātpersonas aicina 
izdarīt grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, lai, sākot ar 2019.gadu, visiem 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksa pakāpeniski tiktu nodrošināta no 
valsts budžeta. 
 
Nodibinājums “Iespējamā misija” izsaka viedokli par likumprojektiem “Grozījumi Vispārējās 
izglītības likumā” un “Grozījumi Izglītības likumā”, aicinot atbalstīt priekšlikumu, kas 
paredz pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikt sasniedzamos 
rezultātus, uz kuriem skolēnam jātiecas septiņās mācību jomās. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Izglītības likumā” un norāda, ka nepieciešams izanalizēt valsts nozīmes interešu 
izglītības iestāžu dibināšanas stratēģisko ietekmi uz kopējo interešu izglītības sistēmu. 
 
Biedrība “Vecāku Alianse” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Vispārējās izglītības 
likumā”, norādot, ka neatbalsta reformu “Kompetenču pieeja mācību saturā”, jo vairāki ar 
šo reformu saistīti riski un problēmas nav pienācīgi izvērtēti.  
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” un aicina likumā definēt jēdzienu “mācību joma”. 
 
Akadēmiskās informācijas centrs sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Augstskolu likumā”, aicinot noteikt, ka studiju virzienu un tam atbilstošās studiju 
programmas novērtē saskaņā ar Akadēmiskās informācijas centra izstrādāto metodiku, kā arī 
noteikt, kas izveido un apstiprina studiju kvalitātes un apelācijas komisijas. 
 
Latvijas Universitāšu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu 
likumā” un atbalsta priekšlikumu, kas paredz ieviest izmaiņas augstskolu akreditācijas 
procesā, nodrošinot augstskolu kvalitātes novērtēšanas sistēmas secīgu attīstību. 
 
Latvijas Mākslas augstskolu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Augstskolu likumā” un aicina noteikt tās vietu augstākās izglītības sistēmā. 
 
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs izsaka viedokli par likumprojektu “Pedvāles mākslas 
parka likums” un aicina atbalstīt tā tālāku virzību. 

 

  
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 

 
82 

Pierīgas pašvaldību apvienība sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā “Par pašvaldībām” 
un aicina likumā definēt šādus jēdzienus: organizēt, gādāt, noteikt, rūpēties, nodrošināt, 
sniegt, sekmēt, izsniegt, piedalīties, veikt, savākt, īstenot. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un norāda, ka valsts amatpersonas statusa 
noteikšana profesionālo organizāciju lēmējinstitūciju locekļiem nav atbalstāms pasākums. 
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Nacionālo nekustamo īpašumu attīstītāju alianse sniedz priekšlikumus grozījumiem Dzīvokļa 
īpašuma likumā un norāda, ka būtu nepieciešams precizēt regulējumu par dzīvokļa īpašuma 
izveidošanu un nodibināšanu. 
 
Latvijas Denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija un 
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Dzīvojamo telpu īres likums”, aicinot neatbalstīt tā tālāko virzību. 
 
Latvijas Īrnieku apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres 
likums” un aicina likumu attiecināt tikai uz tiem īres līgumiem, kas tiks noslēgti pēc šā 
likuma stāšanās spēkā. 
 
Privātpersonas sniedz priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres likums” un aicina 
noteikt, ka denacionalizēto māju īrnieku un izīrētāju beztermiņa īres līgumi paliek spēkā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums” un aicina 
noteikt, ka dzīvojamo telpu īres līgums paliek spēkā arī īpašnieka maiņas un īrnieku nāves 
gadījumā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Biedrību un nodibinājumu likumā nepieciešamiem 
grozījumiem, norādot, ka jāparedz iespēja lēmumus pieņemt elektroniski. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās 
daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” un aicina pieņemt regulējumu, kas paredzētu 
piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu arī privātmājās.  
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 
9 

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un atbalsta to, ka kredītiestādei vai 
finanšu pakalpojumu sniedzējam tiks uzlikts pienākums pirms aizdevuma piešķiršanas vērtēt 
visus citus aizdevumus, ko patērētājam jau piešķīrušas citas kredītiestādes vai licencēti 
kredīta devēji. 
 
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, norādot, ka neatbalsta priekšlikumu, 
kas paredz samazināt maksimālo dienas likmi kredīta kopējām izmaksām patērētājam. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Publisko 
iepirkumu likumā”, norādot, ka piegādātāji nav ne tehniski, ne organizatoriski gatavi 
piedalīties elektroniskā iepirkumā un tādēļ būtu jāparedz konsultāciju un apmācības 
organizēšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

31 

Latvijas Ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli par Veselības aprūpes finansēšanas likumā 
nepieciešamiem grozījumiem un aicina pārskatīt likumā paredzēto iespēju atteikties no 
vispārējās veselības aprūpes pieejamības principa. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz 
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Darba likumā” un aicina noteikt piemaksu par 
virsstundu darbu 50 procentu apmērā. 
 
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” sniedz 
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā” un aicina noregulēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem saistīto pakalpojumu 
finansēšanas kārtību. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu 
aprites likumā” un norāda, ka neatbalsta aizliegumu mazumtirdzniecības vietās publiskai 
redzamībai izvietot tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās 
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smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes, kā arī attiecīgās 
preču zīmes. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ārstniecības likumā nepieciešamiem grozījumiem un aicina 
noteikt ārstu sertifikācijas institūciju tiesisko statusu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par grozījumiem, kas nepieciešami likumā “Par izdienas 
pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”, un 
aicina noteikt, ka regulāri ir jāpārvērtē izdienas pensiju indeksācija. 
  
II. Viedokļi  
 

55 

Par Saeimas darbu  
 
Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība un privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām 
atbildes vēstulēm. 

5 

  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 
28 

Politiskā partija “Latvijai un Ventspilij” izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 
īstenošanas noteikumi” un norāda uz nepieciešamību apturēt šā projekta tālāko virzību, 
kamēr nav panākta vienošanās par atbalstāmo ēku sarakstu un finansējuma apmēru. 
 
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija izsaka viedokli par Patērētāju tiesību 
aizsardzības centra sagatavoto pārskatu par nebanku patērētāju kreditēšanas tirgu un 
norāda, ka pārskata sagatavošanā izmantotā metodoloģija rada maldīgu priekšstatu par 
nebanku kreditēšanas tirgu, kā arī nedod iespēju objektīvi izvērtēt līdz šim pieņemto 
normatīvo aktu grozījumu ietekmi uz nebanku kreditēšanas nozari. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka negatīvu viedokli par Sabiedrības integrācijas fonda darbu 
un sniedz virkni priekšlikumu tā pārvaldības uzlabošanai. 
 
SIA “Eiro Print” izsaka viedokli par Valsts ieņēmumu dienesta darbu saistībā ar nodokļu 
samaksas termiņa aprēķināšanu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par tiesu darbu, norādot, ka tiesas pieņēmušas spriedumus, 
kas neatbilst likuma normām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par satiksmes ministra darbu. 

 

 
Par situāciju valstī 

 

 
14 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli, ka nepieciešams 
pakāpeniski palielināt pedagogu darba samaksu un paredzēt ikgadēju finansējuma 
pieaugumu zinātniskās darbības atbalstam. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par patērētāju kreditēšanu Latvijā, norādot, 
ka situācijas uzlabošanai būtu nepieciešams nodrošināt efektīvu kredītinformācijas apmaiņu. 
 
Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “Zelta atslēdziņa” izsaka viedokli, 
ka būtu jāpalielina invalīdu sociālais nodrošinājums. 
 
Latvijas Alkohola nozares apvienība izsaka viedokli par nepieciešamību līdz 2020.gadam 
nemainīt akcīzes nodokļa likmi. 
 
AS “Dzintars” izsaka viedokli par elektroenerģijas cenu kāpumu valstī un norāda, ka sakarā 
ar pašizmaksas palielināšanos palielinās produkta cena. 
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Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību visu pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksu sākt pakāpeniski nodrošināt no valsts budžeta. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību nodrošināt psihiatru dežūras VSIA “Bērnu 
klīniskā universitātes slimnīca”. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par politisko situāciju valstī, piemiņas dienām un invaliditātes 
pabalsta apmēru. 
 
Citi viedokļi 
 
Politiskā partija “Latvijas Krievu savienība” izsaka negatīvu viedokli par kredītiestādēm, kas 
atsakās tai atvērt kontu, neinformējot par pakalpojuma atteikšanas iemesliem.  
 

8 

Privātpersona izsaka viedokli, ka invalīdiem, kuri cietuši noziedzīga nodarījuma rezultātā, ir 
ierobežotas iespējas aizsargāt savas tiesības kriminālprocesā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Pedvāles brīvdabas mākslas muzeja un skulptūru parka 
nozīmi un aicina aktīvi rīkoties, lai to saglabātu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Latvijas Radio 2 dziesmu repertuāru, Ādažu poligonā 
notikušā ugunsgrēka sekām un, iespējams, nelikumīgu būvniecību Imantā. 

 

  
III. Sūdzības 
 

27 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

13 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sūdzas par Vaiņodes novada 
pašvaldības darbu, norādot, ka pašvaldība, likvidējot Vaiņodes internātpamatskolu, nav 
izmaksājusi tās darbiniekiem atlaišanas pabalstu un kompensāciju par neizmantoto 
atvaļinājumu. 
 
Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sūdzas par Sabiedrības integrācijas fonda darbu sakarā 
ar vienpusēji pirms termiņa lauzto līgumu par sociālā darbinieka un sociālā mentora 
pakalpojumu sniegšanu patvēruma meklētājiem. 
 
SIA “Aviation Cargo Transit Services, Ltd.” sūdzas par Aizsardzības ministrijas darbinieku, 
kurš, iespējams, pārkāpis savas pilnvaras, sagrozot faktiskos apstākļus un tādējādi 
apgrūtinot Latvijas un ASV savstarpējo kravas tranzītu. 
 
Privātpersona sūdzas par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu, jo uzskata, 
ka tās mazmeita gājusi bojā ārstu neprofesionalitātes dēļ. 
 
Privātpersona sūdzas par Jūrmalas domes darbu, norādot, ka tai tika liegta iespēja 
piedalīties pašvaldību vēlēšanās. 
 
Privātpersona sūdzas par Saldus novada domes darbu, norādot uz ceļu slikto kvalitāti. 
 
Privātpersonas sūdzas par Jaunpiebalgas novada domes darbu un Jūrmalas pilsētas 
būvvaldes darbu saistībā ar to, ka nav sniegtas atbildes uz iesniegumiem. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

4 

Privātpersona sūdzas par Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Sevišķi smagu 
un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas inspektora darbu saistībā ar izmeklēšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses darbu saistībā ar 
lēmumu pieņemšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar kriminālprocesā 
pieņemtajiem lēmumiem. 
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Citas sūdzības 
 

10 

Privātpersona sūdzas par Apvienotās Karalistes vēstniecības darbu, norādot, ka vēstniecība 
neizsniedz informāciju par laiku, ko iesniedzējs pavadījis apcietinājumā Apvienotajā 
Karalistē. 
 
Privātpersona sūdzas par AS “Rīgas Siltums”, norādot, ka uz tās zemes izvietotie siltumvadi 
apgrūtina nekustamā īpašuma lietošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par AS “Latvenergo” saistībā ar elektroenerģijas padeves atslēgšanu 
tās nekustamajam īpašumam. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Staburags” valdes 
priekšsēdētāju saistībā ar lēmumu par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja 
iecelšanu. 
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