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Saņemti iesniegumi         
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    individuālie         494 
    kolektīvie 
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Informācijas pieprasījumi 23 
Dažādi iesniegumi 355 
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Pa e-pastu saeima@saeima.lv 76 
No portāla www.latvija.lv 4 
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Saeima 36 
Saeimas Prezidijs 1 
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Frakcijas 27 
Komisijas 64 
Struktūrvienības 19 
  
Valoda  
Latviešu valoda 516 
Svešvalodas 6 
  
Sagatavotas atbildes 68 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  6 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

72 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

44 

Latvijas Izglītības vadītāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektā “Par valsts budžetu 
2020. gadam” iekļauto normu, kas paredz pedagogu darba samaksas pieaugumu, un aicina 
nodrošināt pedagogu atalgojuma pieaugumu no 2020. gada 1. septembra. 
 
Latvijas Paralimpiskā komiteja aicina piešķirt finansējumu 986 500 eiro apmērā no 2020. gada 
valsts budžeta līdzekļiem projekta “Latvijas Paralimpiskais sporta centrs” īstenošanas 
turpināšanai, kā tas paredzēts Nacionālās sporta padomes lēmumā. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par valdības 
nevēlēšanos 2020. un 2021. gada valsts budžetā paredzēt Veselības aprūpes finansēšanas 
likumā noteikto papildu finansējumu nozarei un darba samaksas palielināšanai nozares 
darbiniekiem, kā arī aicina rīkoties, lai turpmākajos gados nodrošinātu Veselības aprūpes 
finansēšanas likuma normu ievērošanu valsts budžeta veidošanas procesā. 
 
Latvijas Neatliekamās medicīnas speciālistu asociācija izsaka viedokli par plānoto algu 
palielinājumu veselības nozarē strādājošajiem. 
 
Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli par cilvēkresursu trūkumu reģionālajās 
slimnīcās un ģimenes ārstu praksēs un aicina par prioritāti noteikt finansējuma pieaugumu 
mediķu atalgojumam 2020. gadā. 
 
Pulmonālās hipertensijas biedrība norāda uz pulmonālās hipertensijas pacientu ierobežotajām 
iespējām saņemt veselības aprūpi un piedāvā risinājumu, kas paredz racionāli pārskatīt valsts 
budžeta līdzekļus un izveidot pulmonālās hipertensijas programmu, no 2020. gada valsts 
budžeta līdzekļiem tai atvēlot 247 800 eiro, bet no 2021. gada valsts budžeta līdzekļiem – 
175 800 eiro. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Valstij atbalstīt smagās slimības melanomas 
slimniekus, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā”, kurā aicina melanomas pacientu ārstēšanai 
nepieciešamos medikamentus kompensēt no valsts budžeta līdzekļiem (10 757 paraksti). 
 
Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība aicina 
palielināt atalgojumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbiniekiem. 
 
AS “TV LATVIJA” un SIA “VIDZEMES TELEVĪZIJA” aicina pārskatīt 2020. gada valsts budžeta 
projektu, piešķirt finansējumu 348 604 eiro apmērā satura veidošanai bezmaksas virszemes 
televīzijas apraidē un turpmākajos gados atstāt to iepriekšējo gadu līmenī. 
 
Rīgas rajona tiesas, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 
tiesas, Zemgales rajona tiesu Jēkabpilī, Ogrē, Bauskā, Dobelē, Aizkrauklē, Jelgavā, Vidzemes 
rajona tiesu Madonā, Valkā, Cēsīs, Valmierā, Limbažos un Kurzemes rajona tiesu Ventspilī, 
Talsos, Tukumā, Kuldīgā, Saldū darbinieki aicina atbalstīt priekšlikumu par uzsāktās tiesu 
darbinieku algu reformas turpināšanu un norāda uz nepieciešamību celt atalgojumu atbilstoši 
tam atalgojumam, kādu saņem valsts pārvaldes darbinieki, kuriem ir attiecīgas kompetences 
un līdzīgi darba pienākumi. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām”” un aicina paredzēt, ka automātiskos sodus par deklarāciju 
neiesniegšanu termiņā nepieciešams diferencēt atkarībā no pārkāpuma atkārtošanās biežuma 
noteiktā laika periodā. 
 
Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
likumā “Par nodokļiem un nodevām””, norādot, ka no minētā likumprojekta anotācijas nav 
saprotams grozījumu mērķis un nepieciešamība. 
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Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija aicina neatbalstīt likumprojektu “Grozījumi Revīzijas 
pakalpojumu likumā” pirmajā lasījumā, norādot, ka šobrīd spēkā esošajā Revīzijas likumā jau 
ir ietvertas ne tikai tiesības, bet arī pienākums atklāt komercnoslēpumu saturošu informāciju 
saskaņā ar tiesas nolēmumu. 
 
Biedrība “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātās apdrošināšanas likumā” saistībā ar to personu loka ierobežošanu, kurām pienāktos 
apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājums. 
 
AS “IPAS “Indexo”” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Privāto pensiju fondu likums”, 
aicinot apstiprināt tiesības uzkrātās papildpensijas kapitālu pārskaitīt no viena pensiju fonda 
uz citu pensiju fondu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Kredītiestāžu likumu saistībā ar to, ka norma, kas paredzēja 
maksātnespējas procesa izdevumos iekļaut darbiniekiem izmaksājamo darba samaksu un 
atlaišanas pabalstu, ir izslēgta, bet citas ar to saistītās normas nav grozītas, un norāda, ka 
tādējādi rodas darbinieku tiesību diskriminācija uzņēmuma maksātnespējas procesā. 
 
Juridiskie jautājumi  
 

1 

Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā “Latvijas Sodu izpildes kodekss” un 
aicina noteikt Valsts probācijas dienesta pieņemšanas laiku arī vakarpusē – no pulksten 17.00 
līdz 19.00 –, lai strādājošiem cilvēkiem būtu iespējams apmeklēt Valsts probācijas dienestu 
ārpus sava darba laika.  
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

18 

Biedrība “4. maija Deklarācijas klubs” aicina pieņemt likumu par “Pieminekļa padomju 
karavīriem - Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem” 
(Uzvaras piemineklis) statusu, pārdēvējot pieminekli par “Okupācijas atceres vietu”. 
 
Augstākās izglītības kvalitātes asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem Augstskolu likumā, 
aicinot noteikt, ka augstskolu satversmes un grozījumus tajās pieņem attiecīgās augstskolas 
satversmes sapulce, bet Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas satversmi un grozījumus 
tajā apstiprina Ministru kabinets, kā arī noteikt, ka augstskolu satversmes publicē oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
 
Rīgas Riharda Vāgnera biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par nekustamā īpašuma 
Riharda Vāgnera ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai”, aicinot noteikt, ka 
Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai tiek nodots arī piebraucamais ceļš ar cieto segumu 201 
kvadrātmetra platībā. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

2 

Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””, norādot, ka reģionos trūkst kvalificētu speciālistu  
un, lai veicinātu reģionālo attīstību, nepieciešams nodrošināt pieejamus mājokļus ne tikai 
sociālajam segmentam, bet arī plašākam iedzīvotāju lokam. Tāpēc asociācija aicina izstrādāt 
jaunu likumprojektu par valsts un pašvaldību atbalsta sniegšanu komercsabiedrībām, tai 
skaitā, bet ne tikai pašvaldību kapitālsabiedrībām, īres dzīvojamo māju jaunbūvei, ievērojot 
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās 
daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, norādot, ka likumprojektā paredzētās tiesības 
izpirkt pienākošos domājamo daļu zemes zem daudzdzīvokļu mājām, bet ne zem privātmājas, 
ir pretrunā ar Satversmē noteiktajām personas tiesībām. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

5 

Biedrība “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” norāda, ka atbalsta likumprojektu 
“Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”, un vienlaikus sniedz priekšlikumu precizēt likumprojektu 
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un konkrētiem tiesību subjektiem paredzēt administratīvo sodu par braukšanu bez sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos””, rosinot paredzēt, ka uz maiņas ceļā iegūstamu 
lauksaimniecības zemi nav attiecināmi šā likuma noteikumi par darījumu ar lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi subjektiem, šādu darījumu izskatīšanas kārtību un šādas zemes 
pirmpirkuma tiesībām. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Iepakojuma likumā”, norādot, ka klasiskā depozīta sistēma nav efektīva un neatbilst mūsdienu 
tehnoloģiskajām iespējām, tāpēc jāievieš inovatīva sistēma, kas nodrošinātu daudz plašāku 
iepakojuma veidu nodošanu pārstrādei pret atlīdzību. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvu iesniegumu “Par iespēju pret atlīdzību pārstrādei nodot 
dažādus iepakojuma veidus”, kurā lūgts pilnveidot likumprojektā “Grozījumi Iepakojuma 
likumā” plānoto depozīta sistēmu, nosakot, ka pret atlīdzību varēs nodot ne tikai 
likumprojektā paredzēto, bet arī citu veidu iepakojumu  (10 471 paraksti). 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 
2 

Latvijas Robežsargu asociācija izsaka viedokli par laikposmā no 1996. līdz 2002. gadam 
atvaļināto robežsargu izdienas pensijas apmēru un aicina izdarīt grozījumus likumā “Par 
izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta 
pakāpēm”. 

 

  
II. Viedokļi 42 

 
Par Saeimas darbu  

 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildēm uz iesniegumiem. 

2 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

17 

Latvijas Slimnīcu biedrība izsaka viedokli par cilvēkresursu trūkumu medicīnas jomā un aicina 
izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 “Rezidentu 
uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība” un paredzēt Latvijas pilsoņiem 
maksimālas iespējas apgūt rezidentūru budžeta programmās, bet ārvalstu studentiem – 
maksas rezidentūru. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par Finanšu ministrijas 
sagatavoto ziņojumu “Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem 
pasākumiem valsts budžetam 2020. gadam un ietvaram 2020.–2022. gadam”, un norāda, ka 
neatbalsta finansējuma samazinājumu augstākajai izglītībai un zinātnei 2020. gadā, kā arī 
aicina precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārajiem pasākumiem plānoto 8 miljonu 
eiro atšifrējumu 2020., 2021. un 2022.gadā. 
 
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija izsaka viedokli par Finanšu ministrijas 
sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem 
prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020. gadam un ietvaram 2020.-2022. gadam”, 
kas paredz paaugstināt nebanku kredītu devēju licencēšanas valsts nodevas likmi par speciālās 
atļaujas izsniegšanu un ikgadējās valsts nodevas apmēru par kreditēšanas pakalpojumu 
sniedzēju darbības uzraudzību, un norāda, ka jau šobrīd patērētāju kreditēšanai ir noteikti 
strikti ierobežojumi, kuru dēļ samazinās tirgus dalībnieku skaits. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par Finanšu ministrijas informatīvajā 
ziņojumā “Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts 
budžetam 2020. gadam un ietvaram 2020.-2022. gadam” ietverto priekšlikumu, kas paredz 
paaugstināt minimālo algu līdz 500 eiro, un aicina nodrošināt darba devēju un darba ņēmēju 
organizāciju pārstāvju iesaisti diskusijās par darba samaksas jautājumiem. 
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Kosmosa industrijas asociācija aicina 
atbalstīt Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūrā asociētās valsts statusā no 2020. līdz 

2027.  gadam, nosakot ikgadējo finansējumu 3 līdz 3,5 miljonu eiro apmērā, kas paredzēts 
Finanšu ministrijas informatīvajā ziņojumā “Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu 
prioritārajiem pasākumiem 2020., 2021. un 2022. gadam”. 
 
Reģionālo attīstības centru apvienība iebilst pret Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri 
mainīt ēdināšanas finansēšanas kārtību skolās un noteikt, ka brīvpusdienas 1.-4. klases 
skolēniem jānodrošina no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam 
un aicina par stratēģisko mērķi noteikt reģionu līdzsvarotu attīstību. 
 
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO izsaka viedokli par 
VAS “Latvijas Pasts” ieceri paaugstināt pensijas piegādes maksu gandrīz līdz pieciem eiro un 
norāda, ka tas būtiski ietekmēs finansiālo situāciju cilvēkiem ar smagu invaliditāti. 
 
SIA “Ķengaraga koģenerācijas elektroenerģija” izsaka viedokli par vairāku valsts iestāžu 
bezdarbību, kuras dēļ uzņēmums nevar veikt pilnvērtīgu saimniecisko darbību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Sabiedrības integrācijas fonda darbu un pauž uzskatu, ka 
nepieciešams optimizēt šīs organizācijas budžeta izlietojumu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par elektroniski parakstītām valsts iestāžu atbildes vēstulēm uz 
iesniegumiem un to noformēšanu. 
 
Par situāciju valstī 

 
5 

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība izsaka viedokli, ka daudzbērnu ģimenes nespēj 
nomaksāt uzkrātos parādus, norāda, ka pastāvošā maksātnespējas procedūra ir piemērota 
turīgajam sabiedrības slānim, nevis šādām ģimenēm, un tāpēc ierosina dzēst visus daudzbērnu 
ģimeņu locekļu parādus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu, norāda, ka valsts 
pārvaldes funkciju īstenotājiem nevajadzētu koncentrēties Rīgā, tāpēc ierosina tos sadalīt pa 
plānošanas reģioniem, lai būtu nodrošināta vienmērīga visas valsts attīstība, kā arī norāda, ka 
pagastos jāsaglabā skolas un ārstniecības iestādes. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par pensijas apmēru, piemaksām pie pensijas un 
iespēju pensiju piegādāt dzīvesvietā bez maksas. 
 

 

Citi viedokļi 18 
 
Latvijas Pediatru asociācija izsaka viedokli par saldināto dzērienu kaitīgumu bērnu veselībai 
un aicina aizliegt jebkādu saldināto dzērienu tirdzniecību skolās. 
 
Biedrība “Vecāku Alianse” izsaka viedokli par interneta portāla TVNET projekta “Neredzamais 
cietumā” publikācijām, norāda, ka tā forma un satura izplatīšana publiskajā telpā var atstāt 
negatīvu iespaidu uz sabiedrību, kā arī aicina izvērtēt šādu saturu radījušo žurnālistu ētiku un 
profesionalitāti un izskatīt iespēju minēto projektu apturēt. 
 
AS “Inkomerc Holding” atkārtoti izsaka viedokli par kļūdu, kura radās Valsts policijas 
transportlīdzekļu aprīkojuma demonstrācijas pasākumā un kuras rezultātā ir cietusi 
uzņēmuma reputācija. 
 
SIA “Kurzemes tīrumi un meži” izsaka viedokli par papildus aprēķināto nekustamā īpašuma 
nodokli par neapstrādāto zemes platību, kuru nevar apmežot, jo ir konstatēts bioloģiski 
vērtīgs zālājs. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu 
un aicina veidot zivju ceļu Rīgas HES teritorijā. 
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Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par piespiedu nomas un dalītā īpašuma jautājumu, 
vienīgā nekustamā īpašuma aplikšanu ar nodokli, iespēju paaugstināt valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta apmēru un par transportam paredzētā sociālā pabalsta apmēra 
samazināšanu cilvēkiem ar invaliditāti. 
  
III. Sūdzības 
 

30 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

16 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sūdzas par Izglītības un zinātnes 
ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Darba vidē balstīta studiju programma skolotāju 
sagatavošanai: īstenošana un attīstība” un norāda, ka pasākumu lielākā daļa tiek deleģēta 
vienai nevalstiskā sektora organizācijai, nevis pedagoģijas augstskolām, kurām būtu 
jāuzņemas vadošā loma un atbildība pedagogu kā reglamentētas profesijas pārstāvju 
sagatavošanā. 
 
Privātpersona sūdzas par Veselības inspekcijas vadītājas rīcību saistībā ar disciplinārlietas 
ierosināšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Daugavpils reģionālās slimnīcas darbu, norādot, ka dzemdību laikā 
jaundzimušajam tika salauzts elkonis, bet Veselības inspekcija noraidījusi kompensācijas 
pieprasījumu. 
 
Privātpersona sūdzas par lēmumu anulēt termiņuzturēšanās atļauju un norāda, ka tai netiek 
sniegta informācija par atteikuma iemesliem. 
 
SIA “Forevers” sūdzas par Rīgas domes bezdarbību attiecībā uz kritiskā stāvoklī esošo 
infrastruktūru Granīta ielas kvartālā, kura nopietni apdraud satiksmes drošību. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes darbu saistībā ar to, ka Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas 
Skolēnu pils” nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Jūrmalas domes rīcību, proti, atbildes nesniegšanu. 
 
Dažādas privātpersonas sūdzas par Rīgas Centrālcietuma darbu, norādot, ka tiek atteikti 
lūgumi izsniegt gultasveļu, par dzīves apstākļiem Daugavgrīvas cietumā un par cietuma 
darbinieku rīcību. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 7 
 
Privātpersona sūdzas par Kurzemes rajona tiesu Talsos saistībā ar tās pieņemtu nolēmumu 
apstākļos, kad par tās pašas lietas būtību jau ir spēkā stājies citas tiesas spriedums. 
 
Privātpersonas sūdzas par Rīgas rajona tiesas tiesneša darbu, iztiesājot civillietu par 
mantojuma līguma atzīšanu par prettiesiski noslēgtu un spēkā neesošu. 
 
Privātpersona sūdzas par kriminālprocesa izskatīšanas gaitu, kurā tā atzīta par aizdomās 
turēto. 
 

 

Citas sūdzības 7 
 
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “PURVCIEMS” sūdzas par situāciju saistībā ar 
atkritumu apsaimniekošanu Rīgā, norādot, ka no šī gada 15. septembra SIA “Pilsētvides 
serviss” pārtrauc sniegt savu pakalpojumu, taču līgums ar jauno atkritumu apsaimniekotāju 
nav spēkā. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Itas Kozakevičas Poļu vidusskolas direktora, iespējams, 
neētisku un pretlikumīgu rīcību. 
 
Privātpersona sūdzas par nesamērīgi garajām rindām uz valsts apmaksātajiem zobārstniecības 
pakalpojumiem bērniem Liepājā. 
 

 



 7 

Privātpersona sūdzas par pensijas apmēru un dzīves apstākļiem. 
 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 23 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 355 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 


