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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

107 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

10 

Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, norādot, ka nav 
saprotams, kāpēc noraidīts Tieslietu padomes ierosinājums paredzēt tiesnesim pakāpenisku 
izdienas piemaksu pieaugumu līdz 21 procentam visas tiesneša karjeras laikā. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Valsts un 
pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” un aicina to pārskatīt, kā arī 
nevirzīt tālāk priekšlikumus, kas skar pašvaldību amatpersonu atlīdzības sistēmu. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Atcelt kompensācijas deputātiem, kas 
zaudējuši Saeimas mandātu!”, kurā aicināts attiecīgi grozīt Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (14 133 paraksti). 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija aicina veikt nepieciešamās darbības, lai ar 2019. gada 
1. janvāri pašvaldībām būtu pieejami finanšu resursi 1/12 apmērā no dotācijas, kas 
2019. gadā nodrošinātu pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu kopā ar speciālo dotāciju 
īpatsvaru 19,6 procentu apmērā. 
 
Latvijas Māsu asociācija aicina nākamā gada valsts budžetā paredzēt līdzekļus, kas 
nepieciešami veselības aprūpes darbinieku atalgojuma paaugstināšanai, tās turpināšanai un 
virsstundu apmaksai.  
 
Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija aicina pagarināt termiņu priekšlikumu 
iesniegšanai likumprojektam “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums” un 
norāda, ka šobrīd noteiktais termiņš ir nesamērīgi īss. 
 
Biedrība “Auto asociācija” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā” un 
aicina noteikt, ka katram tirdzniecībā nodotajam transportlīdzeklim nebūs nepieciešama 
atsevišķa obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Azartspēļu zāļu aizliegšana visā Latvijas 
teritorijā”, kurā aicināts grozīt Azartspēļu un izložu likumu, paredzot, ka turpmāk kazino 
drīkstēs ierīkot tikai luksusa klases viesnīcās (11 089 paraksti). 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

2 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Publisku revīziju Saeimas budžetam”, kurā 
aicināts grozīt Saeimas kārtības rulli un Valsts kontroles likumu, lai Saeimas budžeta revīziju 
turpmāk varētu veikt Valsts kontrole (10 975 paraksti). 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

12 

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par kultūras centru nozīmīgumu, 
norādot, ka neviens likums neregulē to statusu, un aicina nostiprināt valsts un pašvaldību 
atbildību par kultūras funkcijas izpildi, kultūras pieejamību sabiedrībai pašvaldībās un par 
to, lai būtu nodrošināts saturā un formā daudzveidīgu kultūras un mūžizglītības pakalpojumu 
klāsts. 
 
Iecavas internātvidusskola un Kandavas internātvidusskola sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi Izglītības likumā”, aicinot noteikt speciālu regulējumu sociālās 
rehabilitācijas programmām un paredzēt papildu finansējumu internātskolām. 
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Latvijas Radošo savienību padome izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Radošo 
personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā”, norādot, ka šie grozījumi nav 
pietiekami apspriesti ar tām kultūras nozares organizācijām, kuras tie skar. 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 

 
60 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un aicina atvieglot 
administratīvo slogu ziedojumu saņemšanai. 
 
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas 
likums” saistībā ar termina “piespiedu” lietojumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju”” un pauž uzskatu, ka piespiedu zemes īres attiecību 
gadījumos nav pamatoti samazināt mājai funkcionāli nepieciešamās zemes platību, jo 
realitātē nav iespējams precīzi noteikt, cik liela zemes platība tiešām ir nepieciešama. 
 
Privātpersona aicina no Valsts pārvaldes iekārtas likuma izslēgt norādi uz spēku zaudējušo 
tiesību aktu “Fizisko personu datu aizsardzības likums”. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

4 

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Elektroenerģijas likumā” un aicina nostiprināt Ekonomikas ministrijas pienākumu 
nodrošināt tādu obligātā iepirkuma mehānisma kontroli, kas ietvertu pienākumu pārbaudīt, 
vai obligātā iepirkuma atbalsta programmas saņēmēji pēc būtības atbilst obligātā iepirkuma 
atbalsta saņemšanas kritērijiem un darbojas saskaņā ar obligātā iepirkuma atbalstu 
regulējošām normatīvo tiesību aktu prasībām.  
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” un aicina atbalstīt priekšlikumu, kas paredz 
regulēt alkoholisko dzērienu tirdzniecību internetā. 
 
Privātpersona izsaka priekšlikumus attiecībā uz Zvejniecības likumu un aicina atcelt normu, 
kura pieļauj tauvas joslas bezmaksas lietošanu bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes 
īpašnieku. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

11 

Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Darba 
likumā” normu, kas nosaka piemaksu par nostrādātajām virsstundām, un aicina atbalstīt 
grozījumu, kas attiecas uz ģenerālvienošanos regulējumu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi 
Darba likumā” normu, kas paredz piemaksu pie darba samaksas par nostrādātajām 
virsstundām vai svētku dienām, un aicina noteikt, ka par divām virs normālā dienas darba 
laika nostrādātajām stundām pienākas piemaksa ne mazāk kā 50 procentu apmērā. 
 
Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Darba likumā” un aicina atbalstīt Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgo reformu. 
 
Latvijas Slimnīcu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības 
likumā”, kas liegs medicīnas darbiniekiem strādāt virsstundas, norāda, ka šādi grozījumi var 
apdraudēt neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu iedzīvotājiem slimnīcās 
nepārtrauktā diennakts režīmā, un aicina izdarīt grozījumus Darba likumā, lai ļautu 
medicīnas darbiniekiem pēc pašu gribas strādāt virs normālā darba laika vienā darbavietā. 
 
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija aicina atcelt Veselības aprūpes finansēšanas likumu un 
lūdz nodrošināt universālu pieeju veselības aprūpei, nesamazinot līdz šim ikvienam noteikto 
valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumu. 
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Citi jautājumi 
 
Biedrība “Latvijas Antinacistiskā komiteja” izsaka viedokli par 1998. gadā Saeimā pieņemto 
deklarāciju “Par latviešu leģionāriem Otrajā pasaules karā”, norādot, ka minētā deklarācija 
noniecina nacistiskās Vācijas īstenoto genocīdu, un aicina to atcelt. 

 
8 

  
II. Viedokļi  
 

147 

Par Saeimas darbu  
 

3 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” izsaka viedokli par vēlētāju aktivitāti 
13. Saeimas vēlēšanās un aicina vairot iedzīvotāju izpratni par lēmumu pieņemšanu 
parlamentā. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par atbildes vēstulēm.  
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 120 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par Finanšu ministrijas 
sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta 
sagatavošanu un pieņemšanu un regulējumu pagaidu budžetam, ja gadskārtējais valsts 
budžeta likums nav stājies spēkā” un aicina izdarīt grozījumus Likumā par budžetu un 
finanšu vadību, lai būtu skaidrs, pēc kādiem principiem un kādiem termiņiem tiks aprēķināts 
paaugstinātās darba samaksas nodrošināšanai nepieciešamais finansējums mērķdotācijai 
pašvaldībām. 
 
Latvijas Rakstnieku savienība izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 
standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, kas paredz latviešu valodas un 
literatūras mācību stundu skaita samazinājumu skolās, un aicina nepieņemt šādu dokumentu 
tā pašreizējā redakcijā. 
 
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu Latvistikas un baltistikas nodaļa izsaka viedokli 
par jauno pamatizglītības standartu un Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi 
par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 
pamatizglītības programmu paraugiem”, norāda uz riskiem, kas saistīti ar literatūras stundu 
skaita samazinājumu, un pauž uzskatu, ka skolā literatūru jāsāk mācīt ar ceturto klasi, bet 
nākamajās klasēs jāsaglabā līdzšinējais stundu skaits. 
 
Neatkarīgā izglītības biedrība pauž viedokli, ka reformas izglītības sistēmā ir nepieciešamas 
un apsveicamas, taču valsts iestādēm vajadzētu pienācīgi izskaidrot šo reformu būtību 
iesaistītajām pusēm un sabiedrībai kopumā. 
 
Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” izsaka viedokli, ka finansējums ceļiem nav pietiekams, un 
aicina Finanšu ministriju paredzēt 2019., 2020. un 2021. gada valsts budžetu kontrolskaitļos 
ES fondu naudas iztrūkuma aizvietojumu ar kapitālieguldījumiem valsts ceļu un tiltu 
sakārtošanai.  
 
Latvijas Dabas fonds izsaka viedokli, ka jaunajai valdībai jāorientējas uz valsts ekonomisko 
un vides interešu sabalansēšanu, kā arī labu valsts dabas kapitāla pārvaldību. 
 
Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība “Dzintars” izsaka viedokli par Nacionālās 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbu un norāda, ka lielāks atbalsts būtu 
jānodrošina raidījumiem latgaliešu valodā. 
 

 

Par situāciju valstī 16 
 
Latvijas Māsu asociācija izsaka viedokli par situāciju veselības aprūpes jomā un aicina rast 
līdzekļus veselības aprūpes darbinieku atalgojuma paaugstināšanai. 
 
Drošības nozares kompāniju asociācija izsaka viedokli par situāciju apsardzes nozares 
uzņēmumos un ēnu ekonomikas īpatsvaru šajā nozarē. 
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Privātpersona izsaka viedokli par situāciju Gulbenes novada Staķu ciemā saistībā ar 
līgumiem par siltumenerģijas piegādi dzīvojamām mājām.  
 
Privātpersonas izsaka viedokli par valdības veidošanas sarunām, bijušo zemessargu izdienas 
pensiju apmēru, ģimenēm ar bērniem paredzēto pabalstu apmēru, elektroenerģijas tirgu un 
pašvaldību skaitu. 
 
Citi viedokļi 

8 

 
Biedrība “Baltijas-Melnās jūras alianse” izsaka viedokli par situāciju Kerčas jūras šaurumā un 
aicina paust atbalstu Ukrainai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību izglītības programmās ieviest mācību par 
nacionalitāti un starptautiskajām attiecībām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par dažādiem valsts vēstures notikumiem un bijušā Valsts 
prezidenta Kārļa Ulmaņa paveikto valsts labā. 

 

  
III. Sūdzības 
 

23 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

18 

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība sūdzas par Ministru kabineta 
darbu un norāda, ka nevēlēšanās 2019. gada vispārējā budžeta plāna projektā savlaicīgi 
paredzēt papildu finansējumu darba samaksas palielināšanai un samaksai par virsstundu 
darbu veselības aprūpes nozarē ir būtiski iedragājusi nozares darbinieku uzticību. 
 
LVSADA NMPDD Rīgas reģiona arodorganizācija sūdzas par veselības ministres darbu saistībā 
ar nespēju atrisināt problēmas, ko rada pieaugošais Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestam iesniegto atlūgumu skaits. 
 
SIA “VINEST” sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta darbu saistībā ar soda piemērošanu par 
pievienotās vērtības nodokļa nemaksāšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Uzturlīdzekļu garantiju fonda darbu, jo vairākus mēnešus netiek 
izskatīts iesniegums ar lūgumu turpināt izmaksāt uzturlīdzekļus līdz 21 gada vecumam. 
 
Privātpersona sūdzas par Neretas novada Pilskalnes pagasta pašvaldības darbu saistībā ar 
īpašuma “Pieči” iznomāšanu, kuras rezultātā radušies zaudējumi. 
 
Privātpersona sūdzas par VAS “Hipotēka”, VAS “Zemes banka” un SIA “Hiponia” darbību 
saistībā ar īpašumu pārņemšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Iekšējā drošības biroja sniegto atbildi uz iesniegumu. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

4 

Privātpersonas sūdzas par ģenerālprokurora un Prokuratūras amatpersonu darbu saistībā ar 
atteikumu ierosināt krimināllietu, kā arī par tiesnešu darbu saistībā ar krimināllietas 
izskatīšanu. 
 

 

Citas sūdzības 
 

1 

Privātpersona sūdzas par AS “Latvenergo” darbu saistībā ar patērētās elektroenerģijas 
izmaksu aprēķinu. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 13 
  
V. Dažādi iesniegumi 
 

173 

Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 


