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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

14 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

7 

Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība lūdz piešķirt 37 777 eiro no valsts budžeta līdzekļiem 
ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs” attīstīšanai, lai atspoguļo pretošanos okupācijas 
režīmiem bijušajā Cēsu apriņķī. 
 
Biedrība “Speedway Grand Prix of Latvia” lūdz piešķirt 165 000 eiro no valsts budžeta 
līdzekļiem Pasaules spīdveja Nāciju kausa posma sacensību organizēšanai. 
 
Biedrība “Par legālu saturu” aicina atbalstīt 2020. gada budžeta palielinājumu Nacionālajai 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei Monitoringa centra kapacitātes stiprināšanai 112 
000 eiro apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. 
 
SIA “Bayer” aicina piešķirt papildu finanšu līdzekļus šī un nākamā gada ietvaros četru miljonu 
eiro apmērā no valsts budžeta līdzekļiem tiešo antikoagulantu apmaksai pacientiem ar 
mirdzaritmiju, kā arī par prioritāti izvirzīt jau uzsāktās terapijas nodrošināšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepietiekamo finansējumu veselības aprūpes jomā 
strādājošajiem un aicina to palielināt līdz vismaz pieciem procentiem no iekšzemes 
kopprodukta. 
 
Privātpersona aicina noteikt, ka Aizsardzības ministrija robežsargiem sedz veselības aprūpes 
izdevumus no valsts budžeta līdzekļiem tādā pašā apmērā kā karavīriem. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, nosakot, ka mājokļi vērtībā līdz 100 000 eiro nav 
apliekami ar nekustamā īpašuma nodokli. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā”, aicinot izstrādāt tādu regulējumu, kas ļautu atjaunojamo 
energoresursu ražotājiem slēgt elektroenerģijas piegādes līgumus ar patērētājiem noteiktā 
rādiusā ap konkrēto atjaunojamo energoresursu staciju, piemērojot atlaidi elektroenerģijas 
sadales tīkla pakalpojumam. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījums Iepakojuma 
likumā”, norādot, ka nav izprotamas plānotās depozīta sistēmas ieviešanas izmaksas, proti, 
nav saprotams, kur tirgotāji gūs līdzekļus depozīta taras pieņemšanas punktu izveides izmaksu 
segšanai.  
 
Biedrība “Latvijas Preses izdevēju asociācija” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Pasta likumā” saistībā ar abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma nodrošināšanas 
regulējumu un aicina steidzami novērst neatbilstības. 
 
Biedrība “Latvijas Reklāmas asociācija” aicina rast ilgtspējīgu risinājumu attiecībā uz abonēto 
preses izdevumu piegādes pakalpojuma nodrošināšanu 2020. gadā un VAS “Latvijas Pasts” 
radušos zaudējumu kompensēšanu. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība aicina steidzamības kārtā izdarīt Pasta likumā 
grozījumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” 
ilgtspējīgu darbību un cienīgu atalgojumu uzņēmuma darbiniekiem. 
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Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par Veselības ministrijas piedāvātajiem grozījumiem 
Ārstniecības likumā saistībā ar ārstniecības procesa reglamentāciju un izvērtēšanas kārtību. 
Biedrība norāda, ka minētos jautājumus nepieciešams precizēt, tikai nepalielinot birokrātisko 
slogu un nesašaurinot ārsta profesionālās brīvības ģenerālklauzulas tvērumu, kā arī uzsver, ka 
nepieciešama diskusija par to, kurās nozarēs un cik plaši būtu izmantojami klīniskie algoritmi. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Darba 
aizsardzības likumā”, aicinot normu par darba devēju tiesībām izmantot digitālus risinājumus 
darba aizsardzības dokumentēšanai atjaunot pirmajā lasījumā pieņemtajā redakcijā. 

 

  
II. Viedokļi  
 

32 

Par Saeimas darbu  
 

1 

Privātpersona izsaka viedokli par Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas atbildi uz 
iesniegumu. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par pašvaldību reformu, norādot, ka tās 
īstenošana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātajā veidā varētu 
izraisīt jaunu emigrācijas vilni un radīt papildu izdevumus budžetā. 
 
Latvijas Būvuzņēmēju partnerība izsaka viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu 
attiecībā uz elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu būvniecības nozarē un norāda, ka šajā 
noteikumu projektā iekļautās prasības nav samērojamas ar sistēmas ieviešanas mērķi, rada 
nepamatotas papildu izmaksas un pārsniedz Ministru kabineta deleģējumu. 
 
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība pauž atbalstu VSIA “Latvijas Radio” valdes lūgumam 
rast papildu finansējumu darbinieku atalgojuma palielināšanai un izsaka viedokli par 
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietnieka izteikumiem 
attiecībā uz VSIA “Latvijas Radio” un arodbiedrības noslēgto darba koplīgumu. 
 

11 

SIA “Ķengaraga koģenerācijas elektroenerģija” izsaka viedokli par Valsts ieņēmumu dienesta, 
Rīgas domes amatpersonu un AS “Citadele banka” darbinieku bezdarbību, kas liedz 
uzņēmumam iespējas veikt pilnvērtīgu saimniecisko darbību. 
 
Nodibinājums “Fonds-Šī pasaule kā durvis vaļā. Un es stāvu caurvējā…” izsaka viedokli par to, 
ka valsts iestādes pieļauj gājienu rīkošanu homoseksuālo personu atbalstam, un norāda, ka 
tas ir pretrunā ar Satversmē ietvertajām vērtībām, proti, ģimenes un bērna tiesību 
aizsardzību, kā arī ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā ietverto principu attiecībā uz vērtību 
veidošanos un nostiprināšanos bērnos. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbu, 
norādot, ka netiek nodrošināta Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma izpilde, proti, 
sabiedrības integrācijas veicināšana uz latviešu valodas pamata. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par problēmām veselības aprūpes jomā, norādot uz Veselības 
ministrijas un Veselības inspekcijas bezdarbību un nekompetenci. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par atbildes vēstuli, kas saņemta no Tieslietu ministrijas. 
 

 

Par situāciju valstī 
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par elektroenerģijas obligātā 
iepirkuma sistēmu un enerģētikas politiku Latvijā. 
 
Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija izsaka viedokli par nepieciešamajām izmaiņām 
Latvijas sporta pārvaldībā un prioritāro sporta veidu noteikšanā, kā arī pauž uzskatu, ka 
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jāizveido sporta jomas administratīvais un politiskais centrs, lai tiktu efektīvi apgūts valsts 
finansējums.  
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par valsts imigrācijas un 
nodarbinātības politiku, norādot, ka darbaspēka trūkums ir viens no būtiskākajiem 
ekonomisko attīstību bremzējošajiem faktoriem. 
 
Latvijas Peldēšanas federācija izsaka viedokli par situāciju saistībā ar noslīkšanas gadījumu 
skaitu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par vides problēmām Latvijā un pasaulē un sniedz savus 
priekšlikumus vides saglabāšanai, citstarp aicina aizliegt vienreizlietojamo plastmasas trauku 
izmantošanu sadzīvē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par remigrāciju, norādot, ka nepieciešams noregulēt jautājumu 
par to personu uzturēšanās iespējām, kuras valstī nostrādājušas piecus gadus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par vecuma pensijas apmēru un aicina paaugstināt minimālo 
pensiju. 
 
Citi viedokļi 
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par pirmsskolas 
izglītības pedagogu slodzi un atalgojumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka nepieciešams iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamo 
minimumu celt vienlaikus ar minimālo algu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību atjaunot Rīgas autoostu un iegādāties jaunus 
elektrovilcienus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar tās atbrīvošanu no darba. 
 

 

III. Sūdzības 
 

22 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 
VSIA “Latvijas Radio” darbinieki sūdzas par Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu 
padomes nekompetenci sabiedriskā radio pārvaldībā un krīzes situāciju sabiedrisko mediju 
nozarē, norādot, ka pie šādām problēmām noved likumdošanas aktu nesakārtotība un 
ilggadējs finansējuma deficīts. 
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Privātpersona sūdzas par Dundagas domes lēmumu, ar kuru no amata atbrīvots Kolkas pagasta 
pārvaldes vadītājs, un uzskata, ka šī atbrīvošana notikusi pretēji iedzīvotāju interesēm. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts vides dienesta amatpersonu rīcību, proti, tādu dokumentu 
parakstīšanu, kuri pieļauj dabai un lauksaimniecībai kaitīgas darbības kūdras ražotnē. 
 
Privātpersona sūdzas par Neretas novada pašvaldības, Aizkraukles rajona prokuratūras un 
Sēlijas virsmežniecības Aizkraukles biroju saistībā ar sniegto informāciju, kuras rezultātā 
iesniedzējas pārstāvamā persona nevar īstenot savas tiesības attiecībā uz nomājamu zemes 
gabalu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts valodas centra atbildi saistībā ar situācijām, kad 
amatpersonas, pildot savus tiešos darba pienākumus, saziņā nelieto valsts valodu. 
 
Dažādas privātpersonas sūdzas par Daugavgrīvas cietuma darbinieku un Liepājas cietuma 
administrācijas rīcību saistībā ar iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem. 
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Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 5 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu, norādot uz 
virkni neatbilstību likumu normām un normatīvajiem aktiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas rajona tiesas darbu saistībā ar apcietinājuma piemērošanu tās 
ģimenes loceklim. 
 
Privātpersona sūdzas par Ogres rajona tiesas darbu saistībā ar lietu materiālu iznīcināšanu 
pirms noteiktā termiņa. 
 

 

Citas sūdzības 
 
AS “Inkomerc Holding” sūdzas par kļūdām, kas radušās Valsts policijas transportlīdzekļu 
aprīkojuma demonstrācijas pasākumā un kaitējušas uzņēmuma reputācijai. 
 
Biedrība “ProBonoPublico.Latvia” sūdzas par to, ka biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” 
pārtraukusi pārtikas paku izsniegšanu trūcīgajām un mazturīgajām personām Kauguros. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Staburags” 
priekšsēdētāja darbu saistībā ar to, ka netiek sniegta informācija par kooperatīvās sabiedrības 
darbību un tai izveidojušos parādu. 
 
Dažādas privātpersonas sūdzas par AS “Swedbank” saistībā ar klientu apkalpošanu, par 
AS “Citadele banka” saistībā ar atteikumu atvērt norēķinu kontu, par garajām rindām uz 
zobārstniecības pakalpojumu saņemšanu bērnam SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” filiālē 
“Zobārstniecības poliklīnika”.  
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IV. Informācijas pieprasījumi 
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V. Dažādi iesniegumi 
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 


