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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 474 
    individuālie  
    no vairākām privātpersonām      

463 
 9 

    kolektīvie               1 
    anonīmie 1 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 217 
Viedokļi 34 
Sūdzības 22 
Informācijas pieprasījumi 17 
Dažādi iesniegumi 184 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 25 
Pa pastu 311 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 129 
No portāla www.latvija.lv 9 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 38 
Saeimas Prezidijs 15 
Deputāti 1124 
Frakcijas 143 
Komisijas 124 
Struktūrvienības 20 
  
Valoda  
Latviešu valoda 472 
Svešvalodas 2 
  
Sagatavotas atbildes 105 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  1 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

212 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  148 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektiem 
“Par valsts budžetu 2020. gadam”, “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 
2022. gadam” un “Grozījumi Izglītības likumā” saistībā ar to, ka netika atbalstīts 
priekšlikums, kas paredzēja finansējuma piešķiršanu pedagogu darba samaksas 
paaugstināšanai no 2020. gada 1. janvāra augstskolu mācībspēkiem un no 2020. gada 
1. septembra – pārējiem pedagogiem. 
 
Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Māsu asociācija un Latvijas Jauno ārstu asociācija izsaka 
viedokli par likumprojektu “Par valsts budžetu 2020. gadam” saistībā ar zemo veselības 
aprūpes finansējumu un pauž uzskatu, ka budžets ir sastādīts nekvalitatīvi. 
 
VSIA “Latvijas Televīzija” izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts budžetu 2020. gadam” 
saistībā ar papildu finansējuma sadalījumu sabiedriskajiem medijiem. 
 
Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība “LAKRS” aicina 
likumprojektā “Par valsts budžetu 2020. gadam” paredzēt papildu finansējumu sabiedriskā 
transporta nozares darbiniekiem 5,5 miljonu eiro apmērā. 
 
Biedrība “Latvijas Automobiļu federācija” aicina piešķirt finansējumu FIA Eiropas autokrosa 
čempionāta Latvijas posma organizēšanai 76 000 eiro apmērā. 
 
Biedrība “Latvijas Jātnieku federācija” aicina piešķirt finansējumu jaunas manēžas un zirgu 
soļojamā karuseļa iegādei 286 000 eiro apmērā un jumta remontam valsts nekustamajā 
īpašumā - sporta centrā “Kleisti”, kas nodrošina mācību un treniņu procesu bērniem, 
jauniešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dažādos sporta veidos, - 180 000 eiro apmērā. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija aicina samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi piecu 
procentu apmērā preses izdevumu mazumtirdzniecībai un abonēšanai un norāda, ka ir 
nepieciešams papildu finansējums drukātajiem medijiem. 
 
Biedrība “ProBonoPublico.Latvia” un vairākas privātpersonas izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” un aicina atlikt 
partiju finansējuma pieaugumu līdz nākamās – 14. - Saeimas ievēlēšanai. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
privātajiem pensiju fondiem”” un pauž atbalstu priekšlikumam, ka pirms pensijas vecuma 
sasniegšanas tiesības saņemt izmaksas atbilstoši pensiju plāna noteikumiem ir pensiju plāna 
dalībniekam ar pirmās grupas invaliditāti uz mūžu, vai – pensiju plāna dalībnieka nāves 
gadījumā – viņa mantiniekiem, ja pensiju fonda noteiktajā kārtībā pensiju plāna dalībnieks 
pensiju fondam nav norādījis citu personu.  
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par nodokļiem un nodevām”” un aicina noteikt, ka nodokļu maksātājam ir pienākums pēc 
finanšu iestādes pieprasījuma sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par viņa nodokļu rezidenci, 
lai finanšu iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē automātisko informācijas 
apmaiņu par finanšu kontiem nodokļu jomā, varētu sniegt ziņojumu par minētajiem finanšu 
kontiem. 
 
Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
likumā “Par nodokļiem un nodevām”” un iebilst pret grozījumiem, kas, ieviešot elektronisko 
darba laika uzskaiti būvlaukumā, paredz juridiskajai personai par pārkāpumiem piemērot 
naudas sodu no 0,1 līdz 10 procentiem no būvdarbu līguma summas. 
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
likumā “Par nodokļiem un nodevām”” un aicina noteikt, ka par informatīvās deklarācijas 
“Ziņas par darba ņēmējiem” par personām, kuras uzsāk darbu, iesniegšanu, kavējot nodokļu 
normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu ilgāk par divām dienām, vai neiesniegšanu 
piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 28 līdz 100 naudas soda vienībām, bet 
juridiskajām personām - no 70 līdz 1420 naudas soda vienībām. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina papildināt likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām”” ar nodaļu “Administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros piemērojamā 
atbildība nodokļu jomā, ja administratīvie pārkāpumi tiek fiksēti Valsts ieņēmumu dienesta 
informācijas sistēmās”, kurā būtu noteikti minimālie sodi, kādus var automatizēti piemērot 
par nodokļu deklarāciju un informatīvo deklarāciju neiesniegšanu noteiktajā termiņā. 
 
Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” attiecībā uz procesu par juridiskās personas 
nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu budžetam. 
 
Biedrība “Ārvalstu investoru padome Latvijā” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Dabas resursu nodokļa likumā” un norāda, ka nav notikušas konsultācijas ar nozares 
pārstāvjiem un nodokļu likmes palielinājums par 100 procentiem ir pretrunā ar iepriekšējo 
vienošanos starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Finanšu ministriju.   
 
Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija iebilst pret likumprojekta “Grozījumi 
likumā “Par zemes dzīlēm”” regulējumu, kas paredz aizstāt Ekonomikas ministriju ar 
Būvniecības valsts kontroles biroju, kurš varēs noteikt licences laukumu gan jūrā, gan uz 
sauszemes komersantam, kas vēlas veikt ogļūdeņražu meklēšanu vai izpēti un ieguvi, un kurš 
turpmāk veiks ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves administratīvo un faktisko 
pārraudzību.  
 
Latvijas Spēļu biznesa asociācija iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Azartspēļu un izložu 
likumā” normu, kas paredz anulēt licenci, ja azartspēļu organizētājs neievēro aizliegumu 
piedāvāt piedalīšanos azartspēlē par velti kā dāvanu, balvu vai kompensāciju.  
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Azartspēļu un izložu likumā”, aicinot noteikt termina “publiska izloze” definīciju un rosinot 
precizēt vairāku pantu redakciju attiecībā uz piemērojamiem sodiem par pārkāpumiem 
saistībā ar azartspēļu un izložu organizēšanu un par šo sodu apmēru. 
 
Biedrība “Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija” iebilst pret likumprojekta 
“Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” normu, kas ierobežo cesijas darījumus starp 
personām, kuru pamatdarbības veids nav cesijas veikšana. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” un norāda, ka ir svarīgi nodrošināt ātru 
un ērtu piekļuvi Uzņēmumu reģistra dokumentiem. 
 
SIA “Lursoft IT” iebilst pret likumprojektā “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru”” ietverto regulējumu, kas nosaka, ka Uzņēmumu reģistra dokumenti 
publiski nebūs pieejami, un ierobežo dokumentu atkalizmantošanu. 
 
Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa 
likumā” saistībā ar to, ka piespiedu pārdošanas gadījumā par prioritāti tiek noteiktas 
dzīvojamo māju pārvaldīšanas izmaksas, nevis hipotēka, un norāda, ka likumprojekts ir 
jāpārstrādā, lai izvērtētu tā ekonomisko ietekmi arī uz potenciālo kredītņēmēju tiesībām un 
interesēm. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Administratīvo sodu 
likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā” 
un aicina noteikt, ka administratīvā pārkāpuma procesu par informācijas nesniegšanu, 
informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu pašvaldības 
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dzīvesvietas deklarēšanas iestādei līdz lietas izskatīšanai veic Valsts policija vai pašvaldības 
policija, bet lietu izskata administratīvā komisija vai apakškomisija. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu “Administratīvo sodu likums par 
pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā” un, iebilst 
pret to, ka tiek atcelta administratīvā atbildība par atrašanos alkohola reibumā sabiedriskās 
vietās, jo uzskata, ka tādējādi samazināsies sabiedriskā drošība. 
 
Biedrība “ProBonoPublico.Latvia” aicina izdarīt grozījumus Saeimas kārtības rullī saistībā ar 
kolektīvo iesniegumu izskatīšanu, nosakot, ka tāda likumprojekta izskatīšana, par kuru Saeimā 
iesniegts kolektīvais iesniegums, tiek apturēta. 
 
Privātpersona aicina likumprojektu “Par nekustamā īpašuma “Jaundūviņi” Limbažu pagastā, 
Limbažu novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts reģionālā autoceļa P53 
Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai” izskatīt steidzamības kārtā. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret likumprojektam “Grozījumi Publisku izklaides un 
svētku pasākumu drošības likumā” iesniegto priekšlikumu, kas paredz ierobežot bijušās PSRS, 
bijušo PSRS republiku un nacistiskās Vācijas karogu, ģerboņu un himnu, nacistiskās svastikas, 
SS zīmju un padomju simbolu — sirpja un āmura līdz ar piecstaru zvaigzni — izmantošanu 
publiskā pasākumā, izņemot gadījumus, kad to izmantošanas mērķis nav saistīts ar totalitāro 
režīmu slavināšanu vai izdarīto noziedzīgo nodarījumu attaisnošanu un to izmantošanu ir 
atļāvusi pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts rīkot publisku pasākumu, kā 
arī norāda, ka pašvaldības kompetencē nav minētās simbolikas izmantošanas mērķa 
vērtēšana. 
 
Biedrība “Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” un aicina atstāt nemainīgu normu, kas nosaka 
audžuģimenei izmaksājamo bērna uzturlīdzekļu piesaisti minimālajai algai. 
 
Privātpersona aicina atbalstīt likumprojektam “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” 
iesniegto priekšlikumu - noteikt 11. novembri par valsts svētku dienu. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  15 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība atbalsta tādu grozījumu izdarīšanu 
Augstskolu likumā, kas atbilstoši Satversmes tiesas lēmumam paredz beztermiņa darba līguma 
ieviešanu augstskolu un koledžu akadēmiskajam personālam, un norāda, ka šā personāla 
zinātniskajai un pedagoģiskajai kvalifikācijai nepieciešama cikliska izvērtēšana. 
 
Biznesa augstskola “Turība” izsaka viedokli saistībā ar izstrādāto Latvijas augstskolu 
tipoloģijas modeli, atbalstot grozījumu izdarīšanu Augstskolu likumā, un norāda, ka, 
apvienojot trīs lielākās universitātes un tādējādi izveidojot vienu institūciju, kuru sauktu par 
Rīgas universitāti, tiktu samazināti administratīvie izdevumi. 
 
Latvijas Koledžu asociācija, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 
SIA “Biznesa vadības koledža”, AS “Transporta un sakaru institūts”, SIA “Starptautiskā 
Kosmetoloģijas koledža”, SIA “Latvijas Kristīgā akadēmija”, SIA “Juridiskā koledža” un 
SIA “Alberta koledža” izsaka viedokli par Latvijas augstskolu tipoloģijas modeli saistībā ar 
Augstskolu likumā plānotajiem grozījumiem par koledžu statusu. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina no likumprojekta “Grozījumi 
Izglītības likumā” izslēgt normu, kas izstrādāta, lai nodrošinātu iespēju apmeklēt izglītības 
iestādi pēc brīvas izvēles bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, bet kurš apgūst vispārējo pamatizglītības programmu akreditētā privātā izglītības 
iestādē dzīvesvietas administratīvajā teritorijā vai ārpus tās, un uzliek pašvaldībai pienākumu 
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai slēgt līgumu par piedalīšanos attiecīgās 
privātās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā. 
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Vispārējās Izglītības likumā” saistībā ar darba dienu un mācību stundu ilguma 
saīsināšanu pirmssvētku dienās. 
 
Latvijas Tranzīta biznesa asociācija izsaka viedokli par likumprojekta “Preču zīmju likums” 
normu, kas paredz izņēmuma tiesības attiecībā uz tranzīta precēm. 
 
Latvijas Patentpilnvaroto asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Preču zīmju 
likums” un aicina paredzēt īpašus noteikumus attiecībā uz to interneta tīkla domēna vārdu 
aizsardzību, kuri reģistrēti augstākā līmeņa domēnā “.lv”. 
 
Biedrība “Mežaparka skolas atbalsta biedrība” aicina atbalstīt likumprojektu “Par nekustamo 
īpašumu Ezermalas ielā 24/26 un Ezermalas ielā 28, Rīgā, nodošanu biedrībai “Latvijas 
Mazpulki””, norādot, ka tieši biedrība “Latvijas Mazpulki” varētu apsaimniekot šo teritoriju 
un izveidot to par jauniešu neformālās izglītības vietu, kā arī dažādu iedzīvotāju grupu 
interešu izglītības vietu. 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likumā”, aicinot noteikt, ka administratīvā pārkāpuma procesu par izvairīšanos 
no likumā noteikto obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību veikšanas līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policija, pašvaldības īres valde vai cita 
pašvaldības deleģēta institūcija, savukārt administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības 
administratīvā komisija vai apakškomisija. 
 
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Dzīvojamo telpu īres likums”, norādot, ka likumprojekta izstrādē nav ņemti vērā vairāki 
nosacījumi, piemēram, nav noskaidrots to denacionalizēto māju īrnieku skaits, kuri dzīvo uz 
pirmsreformu īres līguma pamata. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās 
daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” saistībā ar tiesībām izpirkt pienākošos domājamo 
daļu zemes zem daudzdzīvokļu mājām, bet ne zem privātmājas, un uzskata, ka tas ir pretrunā 
ar Satversmi. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina neatbalstīt likumprojektu “Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums”, norādot uz nepietiekamo teritoriālās reformas ekonomisko 
pamatojumu. 
 
Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, aicinot vērtēt, vai republikas nozīmes pilsētas statusa 
atņemšana Jelgavai ir ekonomiski pamatots un izsvērts lēmums. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu, aicina ar likumu noteikt 
Latvijas administratīvā iedalījuma nosaukumus un lauku apvidos par administratīvo vienību 
noteikt pagastu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
pašvaldībām”” saistībā ar pašvaldības domes pienākumu izveidot pašvaldības administratīvo 
komisiju, noteikt tās skaitliskā sastāva minimumu un nosacījumus attiecībā uz sēžu kvorumu, 
kā arī pilnvaru termiņu un lēmumu pārsūdzēšanas kārtību. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija iebilst pret likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
pašvaldībām”” iesniegto priekšlikumu ļaut pašvaldību informatīvos izdevumus izdot reizi 
nedēļā. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

15 

Būvmateriālu ražotāju asociācija izsaka viedokli par priekšlikumiem likumprojektam 
“Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””, kas nosaka komisijas 
sastāvu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļu atlasei, un uzskata, 
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ka padomes locekļu atlases komisijā būtu jāiekļauj arī organizācijas, kuras pārstāv 
pakalpojumu saņēmēju.  
 
Latvijas Darba devēju konfederācija iebilst pret likumprojekta “Grozījumi likumā “Par 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” redakciju, kas būtiski maina administratīvo sodu 
sistēmu elektronisko sakaru un pasta nozarēs. 
 
AS “Conexus Baltic Grid” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””, kas nosaka neattaisnoto izmaksu slieksni 0,5 
procentu apmērā no tarifu projekta izmaksu kopsummas, kā arī tiesības regulatoram pašam 
grozīt tarifu projektu tikai gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieprasīto 
informāciju nesniedz atkārtoti. 
 
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, norādot, ka nav nepieciešams noteikt 
stingrākus kritērijus atkritumu apsaimniekošanas nozarei, un aicina izveidot darba grupu 
likumprojekta pārdomātai izstrādei. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība neatbalsta likumprojektu “Grozījumi Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā”, norāda, ka grozījumiem nav pamata, jo tiek veidots jaunais valsts 
atkritumu apsaimniekošanas plāns, un nav pieļaujama pašvaldību lomas mazināšana savas 
teritorijas atkritumu apsaimniekošanā, tāpēc aicina saglabāt tādu kārtību, ka pašvaldības ir 
atbildīgas par visu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu savā administratīvajā 
teritorijā. 
 
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs sniedz priekšlikumu likumprojekta “Grozījumi 
Ceļu satiksmes likumā” normai, kas nosaka naudas soda apmēru tāda transportlīdzekļa 
izmantošanai ceļu satiksmē, kura īpašniekam nav civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” 
normu, kas pašvaldību administratīvajām komisijām paredz pilnu kompetenci administratīvās 
pārkāpuma lietas sagatavošanā un izskatīšanā. 
 
Nodibinājums “Rīgas Tūrisma attīstības birojs” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Tūrisma likumā” un aicina paredzēt vietējai pašvaldībai tiesības noteikt administratīvo 
atbildību gidiem par pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumiem. 
 
Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” izsaka viedokli par likumprojektiem “Dzīvnieku 
aizsardzības likums” un “Veterinārmedicīnas likums”, aicinot noteikt bargākus sodus par 
vardarbību pret dzīvniekiem. 
 
Latvijas Kinoloģiskā federācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Veterinārmedicīnas likumā”, aicinot izveidot valstī vienotu lolojumdzīvnieka dokumentu, kurā 
tiktu regulēti jautājumi par suņa identifikāciju, vakcināciju un attārpošanu. 
 
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” saistībā ar nebanku kredītu devēju 
licencēšanas valsts nodevas likmes paaugstināšanu par speciālās atļaujas (licences) 
izsniegšanu un par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību maksājamās 
ikgadējās valsts nodevas apmēru. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Biedrība “Sadarbības platforma” sniedz priekšlikumu likumprojektam “Brīvprātīgā darba 
likums”, aicinot izveidot publiski pieejamu datubāzi par brīvprātīgo darbu valstī. 
 
Latvijas Pensionāru federācija nosūta savstarpējās sadarbības vienošanās projektu par 
priekšlikumu izstrādi likumprojektiem, kas attiecas uz maznodrošināto pensionāru ienākumu 
palielināšanu un pensiju indeksācijas mehānismu pilnveidošanu. 
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Latvijas Robežsargu asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, aicinot noteikt, ka 
atvaļinātajiem robežsargiem Aizsardzības ministrija sedz veselības aprūpes izdevumus tādā 
pašā kārtībā un apmērā kā karavīriem, kuri atvaļināti no dienesta, sasniedzot dienestam 
noteikto maksimālo vecumu. 
 
Biedrība “Rupsala” aicina izdarīt grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā, paredzot Ministru kabinetam tiesības slēgt līgumus ar pašvaldību nodibinātiem 
subjektiem par valsts pārvaldes deleģēta uzdevuma izpildi un par iespēju biedrībai saņemt 
valsts pārvaldes deleģētu uzdevumu. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par sievietes tiesībām uz 100 procentu 
apmaksātu atvaļinājumu dzemdībām”, kas paredz visām sievietēm nodrošināt tiesības 
noteiktā ar bērna piedzimšanu saistītā laika posmā nezaudēt ierasto oficiālo ienākumu līmeni, 
tai skaitā nodrošināt iepriekš saņemtajā apmērā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 
pensijai. 
  
II. Viedokļi  
 

34 

Par Saeimas darbu  
 

2 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” izsaka viedokli par Saeimas paveiktajiem 
nozīmīgākajiem darbiem korupcijas mazināšanai, atklātības un labas pārvaldības veicināšanai 
un aicina atbalstīt vairākas iniciatīvas, lai turpinātu iesākto, piemēram, valsts finansējuma 
palielināšanu politiskajām partijām un pašvaldību atturēšanu no administratīvo resursu 
izmantošanas negodīgai priekšvēlēšanu konkurencei. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par sniegtajām atbildēm. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

13 

Augstākās izglītības eksporta apvienība izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas 
darbu saistībā ar to, ka grozījums Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 
846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” netiek 
virzīts tālākai izskatīšanai Ministru kabinetā.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas konceptuālo ziņojumu “Par 
konceptuāli jauna doktorantūras ietvara un jauna promocijas procesa ieviešanu Latvijā” 
saistībā ar to, kādā valodā būtu jāizstrādā promocijas darbs. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par izglītības un zinātnes ministres sniegto atbildi par Latvijas 
Universitātes Satversmes sapulces darbības aspektiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra darbu 
saistībā ar izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta 
darbības stratēģiju”. 
 
Latvijas Lielo slimnīcu asociācija sniedz priekšlikumus Nacionālā attīstības plāna 
2021.-2027. gadam rīcības virziena “Uz cilvēku centrēta veselības aprūpe” mērķa “Vienlīdzīgi 
pieejami, kvalitatīvi veselības pakalpojumi” uzdevumiem un aicina turpināt digitalizācijas 
procesu un medicīnisko tehnoloģiju ieviešanu veselības aprūpes iestādēs un uzņēmumos, 
sevišķi klīniskajās universitāšu slimnīcās. 
 
Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā sniedz priekšlikumus Nacionālajam attīstības 
plānam 2021.-2027. gadam, aicinot turpināt investīcijas veselības aprūpē, un norāda, ka 
nepieciešams izveidot vienotu veselības datu sistēmu visām veselības aprūpes iestādēm.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu neizsniegt 
tās meitai Eiropas Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauju. 
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Privātpersona izsaka viedokli par Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbu saistībā ar to, 
ka saskaņā ar jauno Patērētāju tiesību aizsardzības likumu centra lēmumiem ir tikai 
rekomendējošs raksturs. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts kontroles veikto revīziju Garkalnes novada pašvaldībā. 
 
Biedrība “4. maija Deklarācijas klubs” izsaka viedokli par Rīgas domes darbu. 
 
Par situāciju valstī 
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VSIA “Piejūras slimnīca” Psihiatriskās klīnikas darbinieki izsaka viedokli par iespējamo 
slimnīcas reorganizāciju, pievienojot to VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””, un norāda, ka klīnikas 
pievienošana kapitālsabiedrībai ar ievērojamu parādsaistību slogu apdraudēs tās turpmāko 
pastāvēšanu. 
 
Melanomas pacientu atbalsta biedrība “Soli priekšā melanomai” izsaka viedokli par to, ka 
netiek nodrošinātas valsts kompensējamās zāles melanomas pacientu imūnterapijai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par veselības aprūpes finansēšanas modeli valstī un jautā, vai 
nav laiks likvidēt attiecībā uz ārstiem pastāvošo apmaksas sistēmu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par neaizsargātiem bērniem, kas dzīvo audžuģimenēs Latvijā, 
un aicina piesaistīt atbildīgās instances situācijas kontrolei. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts finansiālo atbalstu migrantiem un uzskata, ka nodokļu 
maksātāju naudu būtu iespējams izlietot citiem mērķiem. 
 

 

Citi viedokļi 11 
 
Vācbaltiešu baznīcas dienests izsaka viedokli par centieniem atgūt Rīgas Svētā Pētera baznīcu 
Rīgas Vācu Svētā Pētera baznīcas draudzes īpašumā. 
 
Bauskas invalīdu biedrība izsaka viedokli par savu finansiālo situāciju un telpas īres līgumu, 
kas noslēgts ar pašvaldību. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par pagastu nosaukumu maiņu un Engures novada 
likvidēšanu. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu, par Bolderājas 
karjera apkārtnes vides uzturēšanu, par darba tiesisko attiecību izbeigšanu skolā, par 
elektrisko skrejriteņu iekļaušanu ceļu satiksmes noteikumos, par gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšanas kārtību. 
 

 

III. Sūdzības 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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VSIA “Latvijas Televīzija” sūdzas par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 
priekšsēdētājas vietnieka darbu saistībā ar sabiedriskā medija interešu pārstāvību. 
 
VSIA “Piejūras slimnīca” Onkoloģiskā klīnika sūdzas par Nacionālā veselības dienesta lēmumu 
pārtraukt onkoloģijas pakalpojumu sniegšanu klīnikā. 
 
Vairākas privātpersonas sūdzas par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” saistībā ar Finanšu 
ministrijai piederošās ēkas izsoli, par Jūrmalas domes darbu, par Engures novada bāriņtiesas 
darbu saistībā ar aizgādības tiesību pārtraukšanu un par Smārdes bāriņtiesas darbinieku darbu. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 2 
 
Privātpersona sūdzas par Daugavpils tiesas pieņemto lēmumu noraidīt lūgumu par atbrīvošanu 
no soda izciešanas. 
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Citas sūdzības 
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Biedrība “Aleju aizsardzība” sūdzas par koku masveida izciršanu. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbu saistībā ar radušos parādu. 
 
Vairākas privātpersonas sūdzas par dzīves apstākļiem un citu personu rīcību. 
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
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V. Dažādi iesniegumi 
 

184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 


