Latvijas Republikas Saeimas
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats
par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā
laika posmā no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 28. februārim
Saņemti iesniegumi
kopskaitā
individuālie
kolektīvie
no vairākām privātpersonām
anonīmie

477
434
1
39
3

Saņemto iesniegumu tematika
Likumdošanas priekšlikumi
Viedokļi
Sūdzības
Informācijas pieprasījumi
Dažādi iesniegumi

117
189
32
18
121

Iesniegumu saņemšanas veidi
Personīgi
Pa pastu
Pa e-pastu info@saeima.lv
No portāla www.latvija.lv

17
329
124
5

Saņemto iesniegumu adresāti
Saeima
Saeimas Prezidijs
Deputāti
Frakcijas
Komisijas
Struktūrvienības

55
3
1436
59
105
30

Valoda
Latviešu valoda
Svešvalodas

469
8

Sagatavotas atbildes

127

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas
priekšsēdētāja Janīna Kursīte-Pakule

Tematika

Saņemto
iesniegumu
skaits

I. Likumdošanas priekšlikumi

117

Ārlietu komisija
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Biedrība “EAPN-Latvia” aicina izdarīt grozījumus likumā “Par Pārskatīto Eiropas Sociālo
hartu” un noteikt, ka Latvijas Republika atzīst strādājošo tiesības uz atalgojumu, kas
nodrošinātu viņiem un viņu ģimenēm pienācīgus dzīves apstākļus.
30
Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība norāda, ka likumprojektos “Par valsts
budžetu 2019. gadam” un “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.
gadam” jāparedz pedagogu darba samaksas pieguma grafika izpildei nepieciešamais
finansējums.
Latvijas Universitāšu asociācija aicina atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto
horizontālo budžeta pieprasījumu 2019., 2020. un 2021. gadam valsts pētījumu programmas
īstenošanai ārlietu, kultūras, labklājības, satiksmes, tieslietu, veselības, bioekonomikas, kā
arī vides un reģionālās attīstības jomā.
Latvijas tiesu darbinieki aicina valsts budžetā paredzēt finansējumu tiesu darbinieku
atalgojuma paaugstināšanai 2019. gadā (18 iesniegumi ar 417 parakstiem).
Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība un Sociālo darbinieku biedrība izsaka
viedokli par valsts budžeta mērķdotācijām sociālajiem darbiniekiem un aicina nodrošināt
mērķdotāciju piešķiršanu 2019. gadā un turpmākajos gados.
Latvijas Paralimpiskā komiteja izsaka viedokli par projekta “Latvijas Paralimpiskais sporta
centrs” īstenošanu un aicina nodrošināt valsts finansējumu 12 miljonu eiro apmērā pirmā
projekta pirmās kārtas īstenošanai.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par alkohola akcīzes nodokļa
likmi un aicina to līdz 2020. gadam iesaldēt 2018. gada līmenī alkoholiskajiem dzērieniem
un alum.
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Apdrošināšanas
un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums” un aicina noteikt, ka apdrošināšanas brokeris
apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru var norādīt gan naudas izteiksmē, gan
procentos no apdrošināšanas prēmijas.
Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz vairākus priekšlikumus likumprojektam
“Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums”, aicina noteikt, ka Komerclikuma
normas par solidāru atbildību neattiecas uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu
nodošanu, ka apdrošināšanas komersanta, apdrošināšanas brokera vai trešās valsts
apdrošinātāja filiāles reģistrēts apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks ir tiesīgs
nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu vairāku apdrošināšanas komersantu vai trešo
valstu apdrošinātāju filiāļu vārdā un interesēs, ja vairāku apdrošināšanas komersantu vai
trešās valsts apdrošinātāja filiāles izplatāmā apdrošināšana neparedz savstarpēji
konkurējošu apdrošināšanas produktu izplatīšanu, un ka Latvijas Transportlīdzekļu asociācija
pielīdzināma tiem tiesību subjektiem, kuriem ir tiesības uz kreditoru prasījumu
apmierināšanu pēc maksātnespējas procesa izdevumu segšanas.
Latvijas Transporta apdrošinātāju birojs izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
likumā” normu, kas noteic, ka apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs
atlīdzina valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļus, kas samaksāti valsts sociālās

2

apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu veidā ceļu satiksmes negadījumā
cietušajām personām.
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Kredītiestāžu likumā” un aicina noteikt, ka kredītiestādes un klienta attiecības regulē
normatīvie akti, kā arī kredītiestādes un klienta līgumi, kas noslēgti, izmantojot distances
saziņas līdzekļus.
SIA “Latvijas Mobilais Telefons” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par
nodokļiem un nodevām”” saistībā ar elektronisko darba laika uzskaites sistēmu (EDLUS) un
pauž atbalstu priekšlikumiem paaugstināt drošības prasības, kas izvirzāmas EDLUS
nodrošinātājiem un arī pašām EDLUS sistēmām.
Juridiskie jautājumi
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektiem “Grozījumi Ģerboņa
likumā” un “Grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņa likumā” saistībā
ar iestāžu kompetenci sodu piemērošanā.
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem Zemesgrāmatu likumā
un aicina noteikt, ka nostiprinājuma lūgumu normatīvajos aktos par elektroniskajiem
dokumentiem noteiktajā kārtībā var parakstīt, ja tas pamatots ar tiesas nolēmumu,
notariālu aktu, administratīvo aktu un līgumu par īpašuma tiesību iegūšanu uz nekustamo
īpašumu vai būvvaldes izziņu par ēkas statusu.
Kredītņēmēju Nacionālā Atbalsta biedrība izsaka viedokli par bērnu tiesību pārkāpumiem
parādu piedziņas procesā, norāda, ka parādu piedziņa tiek vērsta pat uz bērnu
uzturlīdzekļiem, un aicina grozīt Civilprocesa likumu.
Latvijas Ārpustiesas parādu piedzinēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā” un aicina noteikt, ka attiecībā uz
informācijas saņemšanu trešām personām ir pienākums nodrošināt jebkuru personas datu
iegūšanas tiesisko pamatu, ne tikai piekrišanu.
AS “Ūdens enerģētikas un transporta sistēma Rīga-Hersona-Astrahaņa” sniedz priekšlikumus
grozījumiem Krimināllikumā un aicina noteikt, ka kriminālatbildības noilgums neattiecas uz
Saeimas un pašvaldību deputātiem, valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām,
policistiem un prokuroriem.
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Sodu izpildes kodeksā un Krimināllikumā, nosakot, ka
ieslodzīto personu var atbrīvot, ja ir izciesta puse no piespriestā soda termiņa un šajā laikā
nav izdarīti pārkāpumi.
Privātpersona izsaka viedokli, ka vēlēšanu likuma norma neatbilst Latvijas Republikas
Satversmei, un aicina grozīt minēto likumu.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Bērnu
tiesību aizsardzības likumā” saistībā ar iestāžu kompetenci sodu piemērošanā.
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca sniedz priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi
Reliģisko organizāciju likumā” normām par likumā lietotajiem terminiem, likuma mērķi,
reliģiskās organizācijas jēdzienu, iedzīvotāju līdztiesību neatkarīgi no viņu attieksmes pret
reliģiju, valsts un reliģisko organizāciju attiecību pamatiem un reliģisko lietu pārvaldi.
Latvijas Pilsoniskā alianse sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Sabiedrības
integrācijas fonda likumā” un aicina noteikt, ka fonda padomē iekļauto nevalstisko
organizāciju pārstāvju pilnvaras ir tieši tādas pašas kā pārējiem padomes locekļiem un
turpinās, līdz noteiktajā kārtībā tiek izraudzītas citas nevalstiskās organizācijas, kuras
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deleģē savus pārstāvjus darbam fonda padomē.
Biedrība “Ascendum” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Sabiedrības
integrācijas fonda likumā” un aicina noteikt, ka ikreiz, kad mainās fonda padomē iekļauto
nevalstisko organizāciju sastāvs, padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes
priekšsēdētāju uz trim gadiem.
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Izglītības
likumā” par iestāžu kompetenci sodu piemērošanā saistībā ar izglītības kvalitāti.
Latvijas Pareizticīgā autonomā baznīca izsaka viedokli par Latvijas Pareizticīgās baznīcas
likumu saistībā ar to, ka Latvijas pareizticīgā baznīca ir Maskavas patriarhāta pārraudzībā.
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca sniedz priekšlikumus likumprojektam “Rīgas Svētā
Pētera baznīcas likums” un aicina nodot Pētera baznīcu Latvijas Evaņģēliski luteriskās
baznīcas Vācu Svētā Pētera draudzes īpašumā, kā arī noteikt īpašu Pētera baznīcas
vēsturiskās kapu teritorijas lietošanas kārtību.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” saistībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta kompetenci sodu piemērošanā.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
policiju”” saistībā ar policijas darbinieku tiesībām nepieciešamības gadījumā nogādāt
alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē esošas personas ārstniecības
iestādē, mājoklī vai iestādē, kas sniedz atskurbšanas pakalpojumus.
Latvijas Šaušanas federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Ieroču aprites likums” un
aicina noteikt, ka Valsts policija izsniedz ieroču glabāšanas atļaujas, ieroču nēsāšanas
atļaujas, kolekcijas atļaujas, Eiropas šaujamieroču apliecības medību un sporta lietojumam
uz nenoteiktu laiku.
Latvijas Loku mednieku asociācija, Latvijas Staltbriežu piebaurotāju klubs, biedrība
“Lady HUNT” un mednieku skola “Taurs” pauž atbalstu likumprojektam “Ieroču aprites
likums”, kas ļaus piedalīties medībās ar ieroci personai no 16 gadu vecuma pieaugušā
uzraudzībā.
Latvijas Ārstu biedrība, biedrība “Centrs MARTA” un biedrība “Vides aizsardzības klubs”
iebilst pret likumprojekta “Ieroču aprites likums” normu, kas ļauj medībās ar ieroci
piedalīties personai no 16 gadu vecuma.
Privātpersona izsaka viedokli par Apsardzes darbības likumu un norāda, ka akceptē
darbinieku profesionālās sagatavotības paaugstināšanu, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu
un pakalpojuma drošuma paaugstināšanu kā prioritārus darbības virzienus apsardzes nozari
regulējošo tiesību aktu pilnveidošanā.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā”, aicinot noteikt, ka tiesības
nolikt deputāta pilnvaras ir deputātiem, kuri apgūst studiju programmu ārvalstīs.
Latvijas Īrnieku apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres
likums” un aicina noteikt, ka beztermiņa īres līgumi paliek spēkā līdz brīdim, kad izmaksāta
pilna kompensācija atbilstoši ieņemamās dzīvojamās platības tirgus vērtībai.
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, aicinot noteikt, ka par publiskas
personas institūcijas vadītāju tiek uzskatīta arī viņa pilnvarotā persona, un papildināt likumu
ar terminu “atklāta iepirkuma procedūra”.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts
kontroles likumā” saistībā ar termiņu, kādā Valsts kontrolei jāsniedz Saeimai atzinums par
saimnieciskā gada pārskatu, lai mazinātu tādu iespēju, ka Valsts kontroles atzinums tiek
izmantots priekšvēlēšanu kampaņās.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos”” un aicina paredzēt, ka nepilsoņiem, kas vēlas iegūt
zemi savā īpašumā, nav jāiesniedz iesniegums novada pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas
attiecīgā zeme.
Latvijas Transporta apdrošinātāju birojs sniedz priekšlikumus likumprojektam “Nekustamā
īpašuma darījumu starpnieku darbības likums” un aicina noteikt, ka pirms līguma
noslēgšanas nekustamā īpašuma darījumu starpnieks informē klientu par savas profesionālās
darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limitu gadā.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” un aicina noteikt: ja bijušajiem zemes
īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, uz kuras atrodas
valstij vai pašvaldībām piederoši ūdensapgādes, siltumapgādes, energoapgādes objekti vai
pašvaldības izglītības, sporta un kultūras iestādes, tad zemes nomas maksu nosaka uz pušu
rakstveida vienošanās pamata.
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Konkurences likumā” saistībā ar likuma darbību un pienākumu nodrošināt brīvu un godīgu
konkurenci.
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija neatbalsta likumprojekta “Grozījumi Ceļu
satiksmes likumā” normu, kas pieļauj mopēdu un motociklu pārvietošanos sabiedriskajam
transportam paredzētajā ceļa joslā.
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” un norāda, ka vilcināšanās ar tā pieņemšanu
paildzina laiku, kurā tiek īstenota Latvijas tautsaimniecības interesēm neatbilstoša rīcība
valsts atbalsta jomā obligātā iepirkuma komponentes jautājumos.
Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Enerģētikas likumā” saistībā ar dabasgāzes uzglabāšanas izmaksu segšanu.
Nodibinājums “Dzīvnieku policija” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Dzīvnieku aizsardzības likumā” un aicina noteikt, ka par cietsirdīgu attieksmi pret
dzīvniekiem sodītām personām jāpiemēro obligāts papildsods - dzīvnieka konfiskācija vai
aizliegums turpmāk turēt dzīvniekus.
Latvijas Interneta asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību
aizsardzības likumā”, kura mērķis ir stingrāk reglamentēt ātro kredītu nozari, un aicina
iekļaut izņēmumos arī elektronisko sakaru komersantus, uz kuriem neattiecas pienākums
saņemt patērētāju kreditēšanas licenci, jo tie nenodarbojas ar ātro kredītu izsniegšanu, bet
nodrošina saviem klientiem iespēju kopā ar elektronisko sakaru pakalpojumiem iegādāties
arī ierīces uz nomaksu.
Latvijas Raidorganizāciju asociācija un Latvijas Reklāmas asociācija sniedz priekšlikumus
likumprojektam “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” un aicina noteikt, ka ar
patērētāju kreditēšanas pakalpojumu saistītā reklāma nedrīkst būt adresēta
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nepilngadīgajiem un saistīta ar finansējumu ikdienišķu vajadzību apmierināšanai.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi

21

Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirgotāju asociācija un Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu
smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā”
normu, kas aizliedz legālo smēķēšanas produktu izvietošanu mazumtirdzniecības vietās, un
norāda, ka minētā norma nav samērīga un kropļos konkurenci.
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to
šķidrumu aprites likumā”, norāda, ka smēķēšana ir viena no visbiežāk pieminētajiem un
daudzos pētījumos pierādītajiem onkoloģisko slimību cēloņiem, un tāpēc aicina apstiprināt
likumprojektu pirmajā lasījumā.
Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija pauž atbalstu likumprojektam
“Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas
ierīču un to šķidrumu aprites likumā” un norāda, ka neeksistē tāds jēdziens kā “vesels
smēķētājs”.
Latvijas Taksometru arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par
valsts sociālo apdrošināšanu”” un aicina šo likumprojektu neatbalstīt, bet izstrādāt tādus
grozījumus, kas garantētu aizsardzību arī taksometru vadītājiem.
Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība aicina paplašināt veselības
aprūpei novirzāmo obligātā sociālā nodokļa maksātāju loku un noteikt, ka viens procents no
sociālā nodokļa pilnībā vai daļēji izmantojams rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai.
Aptieku attīstības biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Farmācijas
likumā” un aicina noteikt, ka aptiekas nodarbojas ar zāļu izgatavošanu pēc receptēm un
ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem, ar ārstniecības līdzekļu, kosmētikas
līdzekļu, veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču uzglabāšanu, izplatīšanu
un farmaceitiskās aprūpes sniegšanu, kā arī ar Ministru kabineta noteikto pārtikas produktu
izplatīšanu un pakalpojumu sniegšanu.
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Farmācijas likumā” saistībā ar priekšlikumu nodot Zāļu valsts aģentūrai daļu no funkcijām,
kuras pašreiz veic Nacionālais veselības dienests.
Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība izsaka viedokli par invaliditātes piešķiršanu reto slimību
pacientiem un aicina izdarīt grozījumus Invaliditātes likumā, nosakot, ka cistiskās fibrozes
pacientiem līdz 18 gadu vecumam ar diagnozes apstiprināšanas brīdi tiek piešķirta
invaliditāte.
Privātpersona izsaka viedokli par ārstu speciālistu sertifikācijas un resertifikācijas procedūru
tiesiskumu, norāda, ka Ārstniecības likumā nav noteikts, vai Latvijas Ārstu biedrība, veicot
ārstu un zobārstu sertifikāciju, darbojas kā autonoms publisko tiesību subjekts vai arī pilda
valsts pārvaldes funkciju, būdama konkrētas valsts pārvaldes iestādes padotībā, un aicina
precizēt sertifikācijas procesā iesaistīto subjektu tiesiskās attiecības.
Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Darba likumā” un aicina to atbalstīt, lai spēkā stātos ģenerālvienošanās
būvniecības nozarē un tiktu stiprināts sociālais dialogs starp darba devējiem un darba
ņēmējiem.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu "Grozījumi
Darba likumā" saistībā ar iespējamiem risinājumiem konstitucionāli taisnīga virsstundu
apmaksas regulējuma noteikšanai, ņemot vērā ārvalstu pieredzi.

6

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par bisfenolu A saturoša pārtikas iepakojuma
aizliegšanu”, lai tiktu rasts risinājums tādu smagu saslimšanas gadījumu skaita mazināšanai,
kuru iemesls ir toksiskas vielas - bisfenola A - esība pārtikas iepakojumos un traukos (10 481
paraksts).
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas
sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” un mainīt izdienas pensijas
pārrēķināšanas kārtību.
II. Viedokļi

189

Par Saeimas darbu

6

Biedrība “NĪSA, Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība”, “NĪLA, Nekustamā īpašuma
lietotāju apvienība” un privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildēm.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācija iebilst pret Ministru kabineta 2014. gada 11.
februāra noteikumos Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču
un iekārtu lietošanas kārtība” ietverto regulējumu, kas noteic, ka ārstam jāsniedz ziņas par
pacientu Valsts ieņēmumu dienestam.
Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta sēdē pieņemto
lēmumu noteikt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansu par katru
transportlīdzekli, ar kuru veic pasažieru komercpārvadājumus, un norāda, ka iebilst pret šo
lēmumu, jo tas ir pretrunā ar valdības deklarācijā iekļauto mērķi veicināt “kopbraukšanas”
iespēju plašāku izmantošanu.
Eiropas Raidorganizāciju apvienība izsaka viedokli par Nacionālās elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padomes lēmumu atstādināt VSIA “Latvijas Televīzija” valdes priekšsēdētāju un
valdes locekli no amata un norāda, ka krasas un neskaidras pārmaiņas raidorganizācijas
pārvaldībā var negatīvi ietekmēt tās plānu, reformu un mērķu izpildi.
Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība izsaka viedokli par zvērinātu tiesu izpildītāju
amata atlīdzības samērīgumu ar atlīdzību, kas paredzēta citiem tiesu sistēmā
strādājošajiem, un aicina tiesu izpildītāju atalgojumu pielīdzināt tiesas sēžu sekretāra vai
tiesneša palīga amata atlīdzībai.
Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija pauž atbalstu iecerei veikt auditu,
lai tiesu sistēma tiktu sakārtota atbilstoši Latvijas Republikas Satversmē noteiktajiem
demokrātiskas valsts principiem.
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbu saistībā ar
darba stāža aprēķinu.
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domes īstenoto maznodrošinātajām ģimenēm
paredzēto atbalsta pakalpojumu - bezmaksas ēdiena izsniegšanu Rīgas zupas virtuvēs – un
aicina tajās nodrošināt diētisku ēdienu.
Privātpersonas izsaka viedokli par Latvijas tiesu sistēmu un tiesībaizsardzības iestādēm
saistībā ar krimināllietas virzību un izmeklēšanu, par apstākļiem Olaines cietumā un par to,
ka ieslodzīto resocializācijas iespējas ir ļoti ierobežotas.
Par situāciju valstī
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Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par Eiropas Komisijas ziņojumu par
Latviju un nozares koplīgumu mehānisma īstenošanu Latvijā un aicina sekmēt darba devēju
un darba ņēmēju organizāciju brīvprātīgu pārrunu mehānisma īstenošanu.

7

Latvijas Sarkanais Krusts izsaka viedokli par Latvijas okupācijas laikā nacionalizētajiem
biedrības īpašumiem un aicina nodrošināt tiesisku risinājumu šo īpašumu atgūšanai.
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par Pasaules Veselības organizācijas Vispārējās
konvencijas par tabakas uzraudzības ieviešanu Latvijā, kas ir būtisks solis ceļā uz sabiedrības
veselības mērķiem, bet aicina atdalīt reālos smēķēšanas ierobežošanas pasākumus no
administratīvajiem apgrūtinājumiem, kuri gulstas uz ikdienā lietojamu preču tirgotājiem un
noved pie vispārējas pārtikas produktu cenu celšanās.
Privātpersona iesniedz atklātu vēstuli par kristīgām un ģimenes vērtībām Latvijā ar mērķi
paust atbalstu sabiedrības nostājai attiecībā uz tradicionālas laulības un ģimenes
nozīmīgumu (7699 paraksti).
Privātpersona izsaka viedokli par laikmetīgās horeogrāfijas un dejas mākslas attīstību
Latvijā.
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka personai, kura uzņēmusies aizbildnību pār
nepilngadīgu citas valsts pilsoni, kurš Latvijā nonācis bez vecāku pavadības un kuram
atteikts bēgļa vai alternatīvais statuss, netiek maksāti nekādi līdzekļi bērna uzturēšanai.
Privātpersonas izsaka viedokli par sociālo pabalstu apmēru personām ar invaliditāti no
bērnības, par minimālās algas un pensijas apmēru, par veselības aprūpes finansējumu un par
transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa iekasēšanas modeli.
Citi viedokļi

23

Biedrība “Baltijas Metāllūžņu asociācija” izsaka viedokli par problēmām ar vagonu piegādi
no SIA “LDz Cargo” metāllūžņu pārstrādes uzņēmumiem.
Privātpersona aicina 16. martu noteikt par Latviešu leģionāru atceres dienu.
Privātpersona izsaka viedokli par Dziesmu un deju svētku biļešu cenām un citiem ar šiem
svētkiem saistītiem organizatoriskajiem jautājumiem.
Privātpersona izsaka viedokli par AS “Swedbank” darbu saistībā ar liegumu atvērt Latvijas
bankās kontu.
Privātpersona izsaka viedokli par plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju, ka līdz
2023. gadam elektroniskā identifikācijas karte kļūs par obligātu identifikācijas dokumentu.
Privātpersona izsaka viedokli par rehabilitācijas tehniskajiem palīglīdzekļiem un aicina
elpošanas tehnisko palīglīdzekļu klāstu paplašināt atbilstoši pulmonoloģijas un
rehabilitācijas speciālistu saskaņotiem ierosinājumiem.
Privātpersona izsaka viedokli par iedzīvotāju izceļošanu no Latvijas peļņas gūšanas nolūkā
un norāda, ka Eiropas Savienības valstīm būtu jāvienojas par kompensāciju samaksu par
katru citā valstī strādājošu iedzīvotāju.
Privātpersonas izsaka viedokli par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes
atcelšanu, laikmetīgās horeogrāfijas un dejas mākslas attīstību Latvijā, par automašīnas
vadīšanu alkohola reibumā paredzētā soda apmēru, kā arī par ceļa stāvokli.
III. Sūdzības
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) darbinieki sūdzas par to, ka nesaņem
piemaksas, kas saistītas ar īpašu risku un ko paredz Darba likuma normas.

8

Privātpersona sūdzas par Daugavgrīvas cietuma administrāciju, kas neļauj ieslodzītajiem
lietot radiouztvērējus.
Privātpersonas sūdzas par Valsts prezidenta kancelejas, Ģenerālprokuratūras, Iekšlietu
ministrijas un Veselības inspekcijas sniegtajām atbildēm.
Privātpersona sūdzas par Stopiņu novada domi saistībā ar to, ka nav sniegta atbilde.
Privātpersona sūdzas par Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu
saistībā ar invaliditātes grupas noteikšanu.
Privātpersona sūdzas par to, ka kopš decembra nav pieslēgta apkure daudzdzīvokļu mājā
Indrānu ielā, un par valsts iestāžu bezdarbību šajā sakarā.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

7

Privātpersonas sūdzas par Kurzemes rajona tiesas, Augstākās tiesas, Tukuma prokuratūras un
Zemgales tiesu apgabala prokuratūras, iespējams, nelikumīgām darbībām, kā arī par Rīgas
tiesas apgabala prokuratūras nolēmumu krimināllietā.
Privātpersona sūdzas par tiesas lēmumu saistībā ar īpašuma tiesību atjaunošanu.
Citas sūdzības

8

Privātpersona sūdzas par SIA “Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra”, iespējams,
nelikumīgām darbībām.
Privātpersonas sūdzas par neapmierinošu ārstu darbu un zobārstniecības pakalpojumu
nepietiekamu pieejamību bērniem Liepājā.
IV. Informācijas pieprasījumi

18

V. Dažādi iesniegumi
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs
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