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    no vairākām privātpersonām 

319 
 3 

    kolektīvie               2 
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Sūdzības 28 
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Dažādi iesniegumi 153 
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Personīgi 28 
Pa pastu 227 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 57 
No portāla www.latvija.lv 6 
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Saeimas Prezidijs 2 
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Tematika  
Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

34 

Ārlietu jautājumi  
 

1 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā”, tostarp aicinot anotācijā 
ietvert skaidrojumu, vai sankciju subjektam, attiecībā uz kuru noteikti civiltiesiskie 
ierobežojumi, ir atļauts iegūt un atsavināt lietas, kas nav reģistrējamas publiskos reģistros. 
 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  11 
 
Latvijas alkohola nozares apvienība aicina steidzamības kārtā izdarīt grozījumus likumā “Par 
akcīzes nodokli”, lai samazinātu akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina steidzamības kārtā izdarīt 
grozījumus likumā “Par valsts budžetu 2019. gadam”, jo spēkā esošā likuma redakcija 
ierobežo pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. 
 

 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Nepārtrauktā glikozes monitorēšanas sistēma 
glābs bērnus ar diabētu no agrīno komplikāciju iestāšanās”, ar kuru aicina rast finansējumu 
cukura diabēta pacientu aprūpei (11 222 paraksts). 
  
Juridiskie jautājumi  
 

 
 
 
 

3 

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, norādot, ka sodi par jebkādiem elektroniskās darba laika 
uzskaites sistēmas nodrošināšanas pārkāpumiem nedrīkst būt lielāki par sodiem, ko piemēro 
gadījumos par krāpšanos ar nodokļiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, kas 
paredz noteikt informācijas pieejamību par kriminālprocesa gaitu cietušajam. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

5 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Sabiedrības 
integrācijas fonda likumā” saistībā ar jomām, kurās Sabiedrības integrācijas fonds 
apsaimnieko finanšu līdzekļus, un norāda, ka fonds finanšu līdzekļus sabiedrības integrācijas 
mērķiem apsaimnieko ne tikai tajās jomās, par kurām ir atbildīga Kultūras ministrija, bet arī 
tajās, kuras saistītas ar izglītību, labklājību, diasporas atbalstu un citām jomām. 
 
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” priekšlikumu, kas paredz televīzijas programmu 
izplatīšanas pakalpojumu sniedzējam pienākumu nodrošināt abonentus ar vismaz 80 
procentiem televīzijas programmu, kuru saturs sākotnēji ir veidots kādā no Eiropas Savienības 
oficiālajām valodām, un norāda, ka neatbalsta priekšlikuma izskatīšanu steidzamības kārtā.   
 
Latvijas Pasākumu producentu asociācija izsaka viedokli par grozījumiem Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā un norāda, ka iebilst pret priekšlikumu, kas nosaka publiska pasākuma 
organizatoram vai komersantam pienākumu nodrošināt, lai publiskos pasākumos vai bērniem 
pieejamās izklaides, sporta vai atpūtas vietās nakts laikā bez pilngadīgas personas klātbūtnes, 
kura atbildīga par bērna uzraudzību, neatrastos bērni, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Ātro kredītu reklamēšanas aizliegums medijos 
un internetā”, kas paredz aizliegt ātro kredītu reklāmas (10 632 paraksts).  
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Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  1 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina izdarīt grozījumus Zinātniskās 
darbības likumā, paredzot ikgadējo finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku 
par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums 
zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

5 

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Attīstības biedrība izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā” un norāda, ka nepastāv 
risks, ka sabiedriskā labuma organizācijas var tikt izmantotas kā starpnieki nodokļu atlaides 
saņemšanai, jo ziedojumu pieņemšanu regulē likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”.  
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” saistībā ar normu, kas paredz, ka gadījumos, ja 
dzīvojamās telpas īres līgums ar personu tiek izbeigts un persona no dzīvojamās telpas tiek 
izlikta, attiecīgā pašvaldība samērīgā laikposmā, bet ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, 
kad persona reģistrēta attiecīgajā palīdzības reģistrā, ierāda īrniekam citu dzīvošanai derīgu 
dzīvojamo telpu, un  aicina no minētas normas izslēgt vārdus “bet ne ilgāk kā sešu mēnešu 
laikā pēc tam”. 
 
Latvijas Īrnieku apvienība sniedz priekšlikumu likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres likums” 
un aicina noteikt, ka šim likumam nav atpakaļejoša spēka attiecībā uz jau nodibinātām īres 
tiesiskajām attiecībām. 
 
Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” saistībā ar termiņiem, 
kādos publiski pieejamas valsts amatpersonu deklarācijas. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

7 

Latvijas Taksometru arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā” un norāda, ka likumprojekta norma, kas nosaka, ka pasažieru 
pārvadāšanai var izmantot tikai pārvadātāja īpašumā vai turējumā esošu transportlīdzekli, 
taksometru pakalpojumu sniedzējiem radīs nepamatotu administratīvo un finansiālo slogu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina likumprojektā “Grozījumi Autopārvadājumu likumā” 
saglabāt normu, kas pašvaldībām dod tiesības savā administratīvajā teritorijā noteikt 
ierobežojumus taksometru radītajam vides piesārņojumam un siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
 
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā” un aicina palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
un paaugstināt energoefektivitāti, lai samazinātu atkarību no importētajiem 
energoresursiem. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Iepakojuma 
likumā”, pauž uzskatu, ka depozītu sistēma ir novecojusi un vairs nav derīga, norāda vairākus 
argumentus, kā arī uzsver, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošana ir pašvaldību autonoma 
funkcija, līdz ar to aicina ņemt vērā asociācijas viedokli, minētā likumprojekta ietvaros 
izskatot būtiskas izmaiņas pašvaldību kompetences jomā. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas 
Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija, Latvijas Iepakojuma asociācija, Mašīnbūves un 
metālapstrādes rūpniecības asociācija un Vides aizsardzības klubs nosūta memorandu par 
inovatīvu, ekonomiski izdevīgu, paplašinātu depozīta sistēmu Latvijas iedzīvotājiem un 
norāda, ka organizācijas vienojušās par četriem principiem, kas paredz nododamā iepakojuma 
daudzveidību, ekonomisko pamatotību, godīgu konkurenci un sistēmas caurskatāmību, kā arī 
stimulu radīšanu paradumu maiņai. 
 
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, norādot uz neskaidrībām minētā likuma 
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normu piemērošanā, tāpēc aicina pagarināt likumā iekļauto pārejas periodu uz tādu saprātīgu 
termiņu, kura laikā iespējams pieņemt likumprojektu, ar kuru novērstu nepilnības. 
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, kas paredz ierobežojumus 
patērētāju kreditēšanai un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu reklāmai, un norāda, ka 
atbalsta priekšlikumu ierobežot ātro kredītu izplatību. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 
1 

Privātpersona izsaka viedokli par likuma “Par valsts pensijām” normu, kas paredz, ka 
apdrošināšanas stāžā tiek ieskaitīts mācību laiks augstākajās mācību iestādēs, kā arī citās 
mācību iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas, tostarp tehnikumā, savukārt mācību laiks 
tehnikumā pēc pamatskolas apdrošināšanas stāžā ieskaitīts netiek, un aicina pārskatīt minēto 
normu. 

 

  
II. Viedokļi  
 

92 

Privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildēm uz iesniegumiem. 5 
 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 27 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli saistībā ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas informatīvu ziņojumu “Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.—
2020. gadam īstenošanas 2014.—2017. gadā starpposma novērtējumu” un aicina noteikt, ka 
izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) nevar būt mazāka par vidējo darba algu (bruto) 
valstī, reizinot ar koeficientu 1,2. 
 
Latvijas Radošo savienību padome izsaka viedokli par Ministru kabineta lēmumu nepiešķirt 
līdzšinējo 1,2 un 1,3 koeficienta finansējumu skolām, kuras īsteno specializētās mūzikas, 
valodu, mākslas, amatniecības un citas profesionālas ievirzes izglītības programmas, kā arī 
aicina turpmāk laikus iesaistīt profesionāļus, lemjot par reformām, kuras skar mākslas, 
kultūras un humanitārās izglītības saturu. 
 
Āgenskalna sākumskolas Skolas padome un Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolēnu 
vecāki izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātā finansējuma modeļa 
mehānisku attiecināšanu uz skolām ar specializētu svešvalodu apmācību un aicina saglabāt 
papildu finansējumu svešvalodu apguvei iepriekšējā apjomā. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par Finanšu ministrijas darbu saistībā ar 
likumprojekta “Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā” izstrādi un ministrijas 
sniegto informāciju par sabiedriskā labuma organizāciju darbību un norāda, ka šī informācija 
ir kļūdaina un maldinoša, kā arī ir pretrunā ar spēkā esošajām tiesību normām un diskreditē 
sabiedriskā labuma organizāciju sektoru. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par Latvijas Bankas pētījumu “Kas nosaka 
Latvijas pašvaldību budžeta izdevumu atšķirības”, kurā konstatēta negatīva korelācija starp 
iedzīvotāju skaitu novadu pašvaldībās un to izdevumiem uz vienu iedzīvotāju, izdarīti 
secinājumi par izdevumus ietekmējošiem faktoriem, veikts iespējamo ietaupījumu 
novērtējums, un norāda uz vairākām pētījuma problēmām, piemēram, to, ka nav izvērtēti 
faktori, kuru ietekme ir lielāka nekā iedzīvotāju skaitam. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par ekonomikas ministra un valsts 
kapitāldaļu turētāja lēmumu atcelt AS “Latvenergo” padomi un iecelt pagaidu padomi, 
norādot, ka tas neatbilst labas korporatīvās pārvaldības principiem un var negatīvi ietekmēt 
uzņēmuma un arī valsts pārvaldes reputāciju. 
 
Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts izsaka viedokli par ekonomikas ministra lēmumu 
atcelt AS “Latvenergo” padomi un aicina pieprasīt no atbildīgajām valsts amatpersonām 
skaidrojumu par minētās padomes nomaiņas steidzamību. 
 
Akciju sabiedrība “Gaso” atkārtoti izsaka viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas izstrādātajiem “Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem biometāna 
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ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem” un 
norāda, ka nav ievēroti vairāki būtiski pamatprincipi energoapgādes drošības jomā. 
 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija izsaka viedokli par atklātā konkursa nolikumu par 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 2021.—2030. gadam. Nolikums paredz tiesības 
sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos ar autobusiem. 
 
Prostatas vēža pacientu biedrība izsaka viedokli par valsts politiku prostatas vēža pacientu 
ārstēšanā un norāda, ka pacienti tiek ārstēti ar neefektīvām metodēm, kas valstij izmaksā 
dārgi. 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales laiks” izsaka viedokli par finanšu līdzekļiem, kas 
tiek ieguldīti pašvaldību izdevumos, un aicina uzticēt pašvaldību normatīvo aktu un projektu 
ziņojumu publicēšanu vietējiem pašvaldību laikrakstiem.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Nodrošinājuma valsts aģentūras gatavoto likumprojektu par 
nekustamā īpašuma atsavināšanu un uzskata, ka, atsavinot zemi, netiek ņemtas vērā 
iesniedzēja intereses. 
 
Privātpersona izsaka atbalstu administratīvi teritoriālajai reformai, norādot, ka pret šo 
reformu ir pašvaldību domju amatpersonas un darbinieki, savukārt pašvaldību iedzīvotāji jau 
ir pauduši atbalstu reformai, Saeimas vēlēšanās nobalsojot par tām partijām, kas solīja to 
īstenot. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par pašvaldību reformu valstī un aicina atkāpties no amata vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministru. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Auces novada domē veiktajām revīzijām un to lietderību. 
 
Par situāciju valstī 

 
15 

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā izsaka viedokli par darbaspēka trūkumu valstī un aicina 
izstrādāt vienotu talantu piesaistes stratēģiju un interneta platformu, ar kuras palīdzību 
varētu piesaistīt augsti kvalificētus darbiniekus un Latvijas reemigrantus. 
 
Biedrība “EAPN-Latvia” izsaka viedokli par izglītības pieejamību Latvijā un norāda, ka daži 
izglītības reformas pasākumi, piemēram, mazo skolu likvidēšana, ir atstājuši negatīvas sekas. 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Monetizator” izsaka viedokli par finanšu tehnoloģiju 
inovāciju uzņēmumu sektora darbības problēmām Latvijā un aicina izveidot finanšu 
pakalpojumu “smilšu kastes”, kas ļauj uzsākt finanšu produktu un pakalpojumu biznesa 
moduļu testēšanu. 
 
Invalīdu apvienība “Aizvējš” izsaka viedokli par priekšlikumu palielināt pensijas trūcīgajām 
personām un norāda, ka sociālās palīdzības sistēma ir jāskata kopumā, lai, saņemot par 20 
eiro palielinātu pensiju, netiktu zaudēts trūcīgās personas statuss. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par iespējām neredzīgām personām strādāt algotu darbu.  
 

 

Citi viedokļi 
 

45 

Latvijas Sarkanais Krusts aicina risināt jautājumu par tam piederošajiem īpašumiem un to 
īpašumu atgūšanu vai kompensēšanu, kas tika nacionalizēti 1940. gadā. 
 
Biedrība “Brīvības žurnālistikas fonds” izsaka viedokli par Jāņa Čakstes un Konstantīna Čakstes 
ieguldījumu Latvijas valsts labā un aicina 2022. gadā atzīmēt Satversmes 100. gadadienu, kā 
arī izveidot pieminekli par godu Jānim Čakstem un Konstantīnam Čakstem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību pie Saeimas izveidot piemiņas plāksni 
cilvēkiem, kas 1990. gada 4. maijā apsargāja Augstāko padomi. 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ķengaraga koģenerācijas elektroenerģija” izsaka viedokli 
par Rīgas Apgabaltiesas zvērinātas notāres rīcību, kuras rezultātā uzņēmumam, iespējams, 
radušies zaudējumi. 
 
Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija izsaka viedokli par nolietoto riepu 
apsaimniekošanas sistēmu Latvijā un aicina izvērtēt atkritumu pārstrādes uzņēmuma 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eko Recycling” darbību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rail Baltica projektu un piedāvā alternatīvu projektu, kā arī 
aicina veikt tautas nobalsošanu par minētā projekta nomaiņu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka kara veterāniem netiek sniegta papildu sociālā 
palīdzība, kādu saņem, piemēram, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieki. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par priekšlikumu automātiski piešķirt pilsonību Latvijā 
dzimušajiem nepilsoņu bērniem un par viendzimuma personu laulību legalizēšanu.  
  
III. Sūdzības 
 

28 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 11 
 
Privātpersona sūdzas par Jūrmalas domi saistībā ar iespēju piedalīties vēlēšanās. 
 
Privātpersona sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldi saistībā ar to, ka tā liedz iespēju 
iepazīties ar Saeimas mājaslapā pieejamo informāciju. 
 
Privātpersonas sūdzas par iesniegumu izskatīšanu dažādās iestādēs. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LINOXIN LTD” sūdzas par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 
tiesneses darbu maksātnespējas lietā, jo tiesnese atteikusies pieņemt sūdzību par 
maksātnespējas administratora lēmumu. 

 

12 

Privātpersona sūdzas par Daugavpils tiesas Preiļos tiesneses, iespējams, prettiesisku rīcību, 
izskatot un pasludinot spriedumu civillietā par servitūtu nodibināšanu gar iesniedzējai 
piederošu zemes gabalu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas rīcību saistībā ar 
lēmumu atlikt lietas izskatīšanu par parādu piedziņu. 
 
Privātpersona sūdzas par Alūksnes rajona prokuratūras virsprokurores rīcību saistībā ar 
krimināllietas izskatīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas rīcību, izskatot civillietas. 
 
Privātpersona sūdzas par vairāku tiesībsargājošu iestāžu rīcību, kā rezultātā iesniedzējs 
joprojām atrodas, viņaprāt, nepamatotā apcietinājumā. 
 

 

Citas sūdzības 
 

5 

Privātpersonas sūdzas par autobusu firmas “Ecolines” cenu sadārdzinājumu, SIA “Bite” 
rēķiniem par komunikāciju pakalpojumiem, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” saistībā ar dzīvokļa 
piešķiršanas kārtību un pensijas apmēru. 
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