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I. Likumdošanas priekšlikumi
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Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi
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Latvijas Māsu asociācija izsaka viedokli par likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam” saistībā
ar zemo veselības aprūpes finansējumu.
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par pieņemto
likumu “Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā” un norāda, ka nav korekti apgalvot,
ka ir neizpildāma likuma norma, kas paredz darba samaksas paaugstināšanu 2019., 2020. un
2021. gadā par vidēji 20 procentiem ik gadu.
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā
“Par nodokļiem un nodevām”” saistībā ar kredītiestādes un maksājuma pakalpojuma
sniedzēja pienākumu sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par ziņojamām
pārrobežu shēmām.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
nodokļiem un nodevām””, aicinot to papildināt ar normām, kas paredzētu, ka Valsts
ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās nevar fiksēt administratīvos pārkāpumus un
pieņemt lēmumus par soda piemērošanu saistībā ar nodokļu un informatīvo deklarāciju
iesniegšanas termiņa neievērošanu vai minēto deklarāciju neiesniegšanu attiecībā uz
fiziskajām personām un ka fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, jebkurā brīdī
var deaktivizēt Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietojumu.
Latvijas nacionālā kultūras satura producenti un autori un tos pārstāvošās apvienības aicina
samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi kultūras pasākumu biļetēm.
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome sniedz priekšlikumus attiecībā uz
likumprojekta “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” normu par izdevumiem, kas
nav saistīti ar saimniecisko darbību.
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Kredītiestāžu likumā” par iespēju kredītiestādei izmantot elektronisko zīmogu kā elektronisko
identifikāciju attiecībā uz elektroniskā veidā sagatavotiem dokumentiem.
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Rīgas domes atlaišanas
likums”, norāda, ka tas tiek virzīts, neievērojot demokrātijas principus, un tāpēc iebilst pret
tā tālāku virzību.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi
Azartspēļu uz izložu likumā”, aicinot izslēgt normu, kas dod pašvaldībai tiesības izdot
saistošos noteikumus, ar kuriem var noteikt vietas un teritorijas, kurās azartspēles nav atļauts
organizēt.
Latvijas Spēļu biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Azartspēļu
un izložu likumā”, aicinot saglabāt likumprojekta sākotnējo ietvaru - noteikt administratīvo
atbildību azartspēļu un izložu organizēšanas un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas jomā, tai
skaitā noteikt administratīvo atbildību par azartspēļu vai izložu organizēšanu bez attiecīgās
licences un par azartspēļu pakalpojumu sniegšanu bez attiecīgās licences.
Juridiskie jautājumi
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Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Civilprocesa
likumā” normu, kas paredz dzīvojamo māju pārvaldīšanas izmaksu prioritāti pār hipotēku
piespiedu pārdošanas gadījumā, un aicina ņemt vērā šādas likuma normas ietekmi uz visu
kreditēšanas tirgu, it īpaši reģionos.
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Biedrība “Centrs MARTA” izsaka viedokli par likumprojektu “Administratīvo sodu likums par
pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā” un norāda,
ka tas ir pretrunā ar Administratīvo pārkāpumu reformas mērķi ieviest mūsdienu tiesiskajiem
standartiem atbilstošu, no procesuālā viedokļa vienkāršu un ātru administratīvo procesu, kas
nodrošina cilvēktiesību ievērošanu, procesuālo taisnīgumu un soda neizbēgamību.
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Administratīvo sodu likums
par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā” saistībā
ar pašvaldības transporta kontroles dienesta kompetenci gadījumos, kad netiek pildītas
amatpersonas likumīgās prasības vai tiek traucēta amatpersonas darbība.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Publisku izklaides
un svētku pasākumu drošības likumā” un iebilst pret tādu regulējumu, atbilstoši kuram
turpmāk pašvaldībām papildus tām ar likumu uzliktajam pienākumam izskatīt publisku
pasākumu rīkošanas iesniegumus pēc būtības būs arī pienākums izvērtēt mērķus, kuru dēļ
pasākumos tiks izmantota konkrēta simbolika.
VSIA “Latvijas Televīzija” aicina izveidot sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu
finansējuma nodrošināšanas modeli un tā ieviešanas priekšnosacījumus iekļaut likumprojekta
“Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” pārejas noteikumos,
lai nodrošinātu Eiropas Raidorganizāciju apvienības pamatprincipu ievērošanu.
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība iebilst pret grozījumu, kas paredz no
Izglītības likuma, Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma izslēgt normas par
finansējuma palielināšanu.
Privātpersona aicina izdarīt tādus grozījumus Augstskolu likumā, lai pēc vidējās izglītības
iegūšanas divu gadu pilna laika studijās tehnikumā iegūtā profesionālā izglītība būtu
pielīdzināma pirmā līmeņa augstākajai (koledžas) izglītībai.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi
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Latvijas Mednieku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Ieroču aprites
likumā” un iebilst pret tā izskatīšanu steidzamības kārtībā, jo likumprojekts nav apspriests ar
attiecīgās jomas nevalstiskajām organizācijām.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi
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Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Dzīvesvietas
deklarēšanas likumā”, kura mērķis ir izpildīt Diasporas likumā noteiktos pasākumus, lai
atvieglotu reemigrāciju, dodot diasporas locekļiem iespēju papildus dzīvesvietas adresei
ārvalstī norādīt arī vienu adresi Latvijā, norāda, ka ir svarīgi nodrošināt minētās adreses
izmantošanu, taču jāņem vērā adreses tehniskais un administratīvi pielietojamais statuss,
tāpēc aicina apsvērt samērīgu likumprojekta spēkā stāšanās termiņu.
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojekta “Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likums” normām par administratīvo teritoriju, novadu teritoriālo
iedalījumu, novadu izveidošanas noteikumiem un administratīvo teritoriju robežu grozīšanu.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” un pauž uzskatu, ka šobrīd nav pamata
mainīt republikas nozīmes pilsētu iedalījumu un skaitu un likumprojekts izstrādāts pretrunā
ar reģionālās politikas pamatnostādnēm.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz vairākus priekšlikumus likumprojektam “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums” saistībā ar administratīvo teritoriju noteikšanu.
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Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācija un Jelgavas krievu biedrība “Istok” izsaka viedokli
par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” un aicina izvērtēt, vai
lēmums par republikas nozīmes pilsētas statusa atņemšanu Jelgavai ir ekonomiski pamatots
un izsvērts.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” un norāda, ka neatbalsta Limbažu novada domes nostāju jautājumā par Limbažu
novada nedalāmību.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
pašvaldībām””, aicinot noteikt, ka pašvaldību padotības veidu un saturu nosaka likumi.
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par
pašvaldībām”” saistībā ar tādu apzīmējumu lietošanu kā republikas pilsēta, novada pilsētas
un novada pagasti.
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un aicina noteikt, ka tiesības atlaist domi
nevar izmantot gadu pēc domes ievēlēšanas un gadu pirms domes pilnvaru beigām.
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”,
norāda, ka tā pieņemšanas gadījumā personas zaudēs dzīvokli, kas tiek īrēts uz beztermiņa
līguma pamata, un tāpēc aicina saglabāt beztermiņa līguma tiesības vai izmaksāt
kompensāciju.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumu likumprojekta “Grozījumi Atkritumu
apsaimniekošanas likumā” regulējumam par administratīvajiem pārkāpumiem atkritumu
apsaimniekošanas jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā, aicinot izslēgt
pašvaldību administratīvās komisijas no administratīvā pārkāpuma procesu veicošo
amatpersonu uzskaitījuma līdz lietas izskatīšanai, bet saglabāt tās kā institūcijas, kas izskata
administratīvā pārkāpuma lietu.
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Elektroenerģijas tirgus likumā” un aicina to neapstiprināt, ņemot vērā tā negatīvo ietekmi uz
tautsaimniecību.
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija un Latvijas Telekomunikāciju
asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” un aicina
tajā iekļaut tādu regulējumu, kas noteiktu naudas sodu par elektronisko sakaru tīklu
aizsardzības prasību pārkāpšanu.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Telekomunikāciju asociācija, Latvijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija
un VSIA “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā” un iebilst pret grozījumu, kas paredz no
visa likuma izslēgt vārdu “kvalificētus”.
Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Oficiālās elektroniskās
adreses likumā” pārejas noteikumu grozīšanu, proti, to, ka prasība par oficiālās elektroniskās
adreses obligātu lietojumu attiecībā uz juridiskajām personām nestāsies spēkā no 2020. gada
1. janvāra, kā iepriekš bija noteikts, un norāda, ka likumprojekts var tikt akceptēts tikai ar
nosacījumu, ka tiek kompensēti pasta un papīra izdevumi.
Latvijas Veterinārārstu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Dzīvnieku
aizsardzības likumā” un norāda, ka, pretēji tā anotācijā norādītajam, nav bijusi iesaistīta šā
likumprojekta izstrādē.
Latvijas Kinoloģiskā federācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Dzīvnieku
aizsardzības likumā” un iebilst pret jaunas dzīvnieku reģistrācijas sistēmas veidošanu, jo
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tādējādi tiks sagrauta sistēma, kura jau funkcionē un kuras pilnveidošanai nepieciešami tikai
nelieli uzlabojumi.
Biedrība “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Dzīvnieku aizsardzības likumā”, norāda, ka likumprojektā iekļautie priekšlikumi apliecina
vēlmi risināt nozarē izveidojušos situāciju, bet ne patiesu izpratni labturības jautājumos, un
tāpēc aicina nevirzīt likumprojektu tālākai izskatīšanai.
Biedrība “Dzimuši, lai dzīvotu” izsaka viedokli par maksimālo dzīvnieka turēšanai patversmē
pieļaujamo dienu skaitu, jo uzskata, ka nevienam nav tiesību noteikt šādu limitu veselu
dzīvnieku izmitināšanai patversmēs.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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Latvijas Pašvaldību savienība norāda, ka atbalsta likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību
aizsardzības likumā”, un iesaka to papildināt ar tādu normu, ka valsts nodrošina agrīnu
attīstības izvērtējumu visiem bērniem.
Latvijas darbaļaužu arodbiedrība aicina izdarīt grozījumus likumos, paredzot gaisa satiksmes
vadības dispečeriem tiesības saņemt izdienas pensiju no 50 gadu vecuma.
Privātpersona izsaka viedokli par likumu “Par valsts pensijām”, kuru uzskata par netaisnīgu,
un norāda, ka tai piešķirtās pensijas apmērs nav adekvāts uzkrātajam darba stāžam.
II. Viedokļi
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Par Saeimas darbu

7

Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” aicina atbalstīt Senioru dienas iedibināšanu
Saeimā kā tradīciju, saskaņā ar kuru reizi gadā seniori tiktos ar Saeimas deputātiem, lai
apspriestu senioriem aktuālus jautājumus.
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” izsaka viedokli par Saeimas Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijas darbu.
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildes vēstulēm.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Latvijas Farmaceitu biedrība izsaka viedokli par valdības darbu farmaceitiskās aprūpes
kvalitātes nodrošināšanā.
Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” izsaka viedokli par Nacionālā attīstības plāna 2021.2027. gadam pirmo redakciju un norāda, ka tas nav pēctecīgs spēkā esošajam Nacionālajam
attīstības plānam, tajā nav ievērota Eiropas Komisijai iesniegtā autoceļu sakārtošanas
programma un tādēļ tas būtu precizējams un papildināms.
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par valsts budžeta finansētās programmas “NVO
fonds” ieviešanu un aicina rast risinājumu tam, kā programma varētu tikt uzsākta pēc iespējas
drīzāk.
Biedrība “Latgolys Saeima” iebilst pret Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
lēmumu iekļaut Varakļānu novadu Madonas novadā.
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu.
Biedrība “Preiļu lauksaimnieku apvienība” izsaka viedokli par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja lēmumu krimināllietā, kurš liedz ieņemt amatus vairākām Preiļu novada
domes amatpersonām un kura dēļ nestrādā Preiļu novada būvvalde.
AS “Pasažieru vilciens” izsaka viedokli par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu par
sankciju noteikšanu vienīgajam šobrīd pieejamam dīzeļvilcienu detaļu tirgotājam un norāda

5

uz šā lēmuma sekām – trūkst vairāku dīzeļvilcienu remontam nepieciešamo rezerves detaļu,
un ir būtiski apgrūtināta pasažieru pārvadājumu nodrošināšana dīzeļvilcienu maršrutos.
SIA “VERY BERRY” izsaka viedokli par administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu
Gaujienas novadā un norāda, ka tas būtu pievienojams Smiltenes novadam, nevis Valkas
novadam.
SIA “Jelgavas autobusu parks” izsaka viedokli, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas
ieviešanas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem Jelgavā, Valmierā, Jēkabpilī un
Ventspilī var rasties zaudējumi.
SIA “Tele2” izsaka viedokli par konkurences trūkumu mobilo sakaru iepirkumos valsts un
pašvaldību institūcijās un norāda, ka pašlaik attiecīgajos nolikumos tiek iekļauti vairāki
konkurenci kropļojoši punkti, kuri, iespējams, pielāgoti kādam konkrētam tirgus dalībniekam
un kuru dēļ citi pakalpojuma sniedzēji nevar uzvarēt konkursā.
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju saistībā ar to, ka Latvijas iedzīvotājiem bija
jāatmaksā Valsts ieņēmumu dienestam pārmaksu.
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domes atlaišanu.
Par situāciju valstī
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Latvijas Universitātes Absolventu klubs izsaka viedokli par augstskolu absolventu organizāciju
iesaisti augstākās izglītības iestāžu pārvaldībā un sniedz priekšlikumus šajā sakarā.
Biedrība “Kustība par latvisku kultūru izglītībā” izsaka viedokli par Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku repertuāra ietekmi uz kvalitatīvu kultūrvidi.
VSIA “Latvijas Televīzija” izsaka viedokli par veselības aprūpes sistēmu onkoloģijas jomā un
nosūta pētniecības gaitā gūtās atziņas par iespējām uzlabot vēža profilaksi, diagnostiku un
ārstēšanu.
SIA ““Ventspils nafta” termināls” un SIA “Vitol Baltics” izsaka viedokli par ASV sankcijām un
to ietekmi uz Ventspils brīvostu un saistītajiem biznesiem.
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par ekonomisko situāciju valstī, algu un pensiju
apmēru, preču un pakalpojumu cenām, medicīnas darbinieku atalgojumu.
7
Citi viedokļi
Privātpersona izsaka viedokli par kārtību, kādā atmuitojami no ārvalstīm pienākušie sūtījumi,
un norāda, ka nav pieļaujama tāda situācija, ka fiziskās personas, kurām nav iespēju
sūtījumus atmuitot elektroniski, nevar tos saņemt.
Privātpersona izsaka viedokli, ka SIA “EXTRA CREDIT”, iespējams, pārkāpj noteikumus,
izsniedzot kredītus, pirms tiek pārbaudīta klienta kredītvēsture un maksātspēja.
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par Uzvaras parkā esošā pieminekļa demontāžu, mežu
izciršanu, dzīves apstākļiem un veselības stāvokli.
III. Sūdzības
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

12

Latvijas Māsu asociācija sūdzas par veselības ministres un finanšu ministra darbu saistībā ar
Veselības aprūpes finansēšanas likuma normu nepildīšanu.
SIA “Forevers” sūdzas par Rīgas domes darbu saistībā ar to, ka kritiskā stāvoklī esošā
infrastruktūra Granīta ielas kvartālā nopietni apdraud satiksmes drošību.

6

Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas būvvaldes darbu saistībā ar iespējamiem normatīvo
aktu pārkāpumiem.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

5

Privātpersona sūdzas, ka tai saskaņā ar Rīgas Apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas
lēmumu jāmaksā par advokāta sniegtajiem pakalpojumiem apelācijas instances tiesā.
Vairākas privātpersonas sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu pieņemtajiem lēmumiem.
Citas sūdzības

7

Privātpersona sūdzas par SIA “ADENTA” sniegtajiem zobārstniecības pakalpojumiem.
Vairākas privātpersonas sūdzas par izmaiņām pasažieru vilcienu maršrutos un norāda, ka 11
vilcieni vairs nepietur Milzkalnes stacijā, bet vilciens ir vienīgais sabiedriskā transporta veids,
ko Milzkalnes iedzīvotāji var izmantot, lai nokļūtu Rīgā.
Vairākas privātpersonas sūdzas par daudzdzīvokļu nama apsaimniekošanas maksas
paaugstināšanu, namu apsaimniekotāja rīcību un sociālā dzīvokļa īres līguma nepagarināšanu.
IV. Informācijas pieprasījumi

29

V. Dažādi iesniegumi

251

Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs

7

