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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 181 
  
Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  18 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par valsts 
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību” un aicina piešķirt finansējumu veselības darbinieku darba samaksas 
paaugstināšanai, nodrošināt veselības apdrošināšanas polises mediķiem, sociālās aprūpes 
darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, policistiem, farmaceitiem un citu profesiju 
darbiniekiem, kas tieši iesaistīti palīdzības sniegšanā ārkārtējās situācijas laikā, kā arī uz 
ārkārtējās situācijas laiku apturēt administratīvi teritoriālo reformu.  
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par valsts 
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību” un norāda, ka iebilst pret normu, kas paredz akcionāru mazākumam vai valdei 
tiesības noturēt vai vadīt sapulci pretēji vairākuma gribai. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz 
priekšlikumus likumprojektam “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” un aicina nodrošināt atbalstu 
uzņēmumiem neatkarīgi no to pārstāvētās nozares. 
 
Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija, Latvijas Atkarības psihologu apvienība un Latvijas 
Narkologu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” saistībā ar atļauju 
tirgot alkoholiskos dzērienus tiešsaistē. 
 
SIA “LatLaw” izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19” un aicina papildināt to ar 
normu, kas paredzētu, ka Ministru kabinets nosaka tās profesijas, kurās strādājošajiem 
darbiniekiem darba devēji var saņemt dīkstāves pabalstu arī tad, ja konkrētajās profesijās 
strādājošie darbinieki krīzes periodā tiek nodarbināti un darba devējs par citiem darbiniekiem 
jau saņem vai saņems dīkstāves pabalstu. 
 
Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 
sakarā ar Covid-19 izplatību” un aicina apstiprināt “dīkstāves reglamentu”, paredzot pabalstu 
izmaksu uzkopšanas nozares darbiniekiem, kuri atrodas dīkstāvē. 
 
Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts 
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību” un norāda, ka likuma norma, kas paredz aizliegt azartspēļu organizēšanu 
interaktīvajā vidē, aizskar interaktīvo azartspēļu operatoru tiesības uz komercdarbību, 
pakalpojumu sniegšanas brīvību un investīciju aizsardzību. 
 
Latvijas Spēļu biznesa asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts apdraudējuma 
un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, norāda uz 
paredzamajām sekām azartspēļu nozarē spēļu zāļu slēgšanas gadījumā un aicina veikt 
izmaiņas azartspēļu nodokļa aprēķināšanā. 
 
Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts 
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību” un aicina atbalstāmo nozaru sarakstā iekļaut arī papīra un kartona izstrādājumu 
ražošanu, poligrāfiju un ar to saistītās nozares. 
 
Latvijas autostāvvietu operatoru asociācija iebilst pret likumprojekta “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām”” normu, kas paredz Valsts ieņēmumu dienestam piešķirt tiesības 
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apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību, ja tas lieto normatīvajiem aktiem 
neatbilstošu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīci vai iekārtu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām”” un aicina noteikt, ka ir jāsaglabā iespēju jebkuram nodokļu 
maksātājam ārkārtas gadījumos iesniegt iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam arī papīra 
formātā, ka arī ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot iesniegumu uz Valsts ieņēmumu 
dienesta e-pasta adresi. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
likumā “Par nodokļiem un nodevām”” un norāda, ka priekšlikums publicēt pilnu Valsts 
ieņēmumu dienesta lēmumu tekstu var radīt nesamērīgus reputācijas riskus uzņēmumiem. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Revīzijas pakalpojumu likumā” un norāda, ka ir nepieciešams noteikt vienādus noteikumus 
neizpaužamu ziņu pieprasīšanai pirmstiesas procesā gan no kredītiestādēm vai finanšu 
iestādēm, gan no zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Kontu 
reģistra likumā” saistībā ar kredītiestāžu piekļuvi kontu reģistra ziņām. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina rast iespēju no valsts budžeta 
līdzekļiem piešķirt piemaksu pedagogiem un viņu palīgiem, kā arī tehniskajam personālam 
tajās pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās ar Ministru kabineta rīkojumu ārkārtējās situācijas 
laikā tiek nodrošināta dežūrgrupu darbība. 
 
Privātpersona ierosina izmaksāt katram Latvijas iedzīvotājam vienreizējo pabalstu 500 eiro 
apmērā krīzes pārvarēšanai. 
 
Juridiskie jautājumi  
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Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Civilprocesa likumā” un aicina paredzēt, ka Ekonomisko lietu tiesai nodod arī 
prasības par komercnoslēpuma aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un 
izpaušanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Administratīvās atbildības likumu un norāda, ka Datu valsts 
inspekcijai nav piešķirti instrumenti, lai ietekmētu personas datu apstrādes tiesiskumu valsts 
pārvaldē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Par nekustamā īpašuma “Jaundūviņi” 
Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts 
reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai” un aicina to noraidīt. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Par Latvijas Republikas rīcību gadījumos, 
kad kāda cita Eiropas Savienības dalībvalsts lemj par Latvijas pilsoņa izdošanu trešajai valstij 
kriminālvajāšanai” saistībā ar tā attiecināšanu arī uz tiesāšanu un soda izciešanu. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un aicina aizliegt pašvaldību izpilddirektoriem 
piedalīties partiju un citu sabiedriski politisko organizāciju darbībā. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  9 
 
Biedrība “Sistēmas bērni”, Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem un privātpersona norāda, ka 
neatbalsta lēmumu izstrādāt likuma grozījumus, kas pilnībā aizliegtu adopciju uz ārvalstīm. 
 
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas izsaka viedokli par problēmām saistībā ar 
ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē, tostarp adopciju uz ārvalstīm, un aicina veidot tādu 
adopcijas valsts politiku, kas ir iekļaujoša un pretimnākoša Latvijas pilsoņiem Latvijā un 
ārvalstīs. 
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Alternatīvās bērnu aprūpes alianse izsaka viedokli par aizliegumu adopcijai uz ārvalstīm un 
aicina noskaidrot, kurš uzrauga nepilngadīgu Latvijas pilsoņu tiesības un intereses situācijās, 
kad no Latvijas adoptēti bērni nonāk pāradopcijas procesā ārvalstīs. 
 
Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija atbalsta lēmumu atcelt ārpusģimenes aprūpē esošo 
bērnu adopciju uz ārvalstīm un norāda, ka nepieciešams stiprināt ārpusģimenes aprūpi 
ģimeniskā vidē. 
 
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Koledžu asociācija un Latvijas 
Augstskolu profesoru asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu 
likumā” un norāda, ka neatbalsta priekšlikumu par Augstākās izglītības padomes likvidāciju. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina atbalstīt grozījumus Izglītības 
likumā, kas pašlaik pieņemto pirmspensijas vecuma pedagogu sociālā atbalsta programmu 
skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā ļautu attiecināt arī uz speciālās izglītības, 
pirmsskolas un sporta skolotājiem. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Vispārējās izglītības 
likumā” un aicina to noraidīt, jo mazākumtautību bērniem tiek samazināta iespēja saņemt 
pirmsskolas izglītību dzimtajā valodā. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

1 

Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par 
bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā” un aicina noteikt, ka Jaunsardze ir 
Aizsardzības ministrijas apstiprināta interešu izglītības programma, kurā brīvprātīgi piedalās 
bērni un jaunieši. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 3 
 
Eiropas Latviešu apvienība aicina virzīt likumprojektu “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas 
likumā” trešajam lasījumam, lai varētu ieviest arī Diasporas likuma normas. 
 
Latvijas Īrnieku apvienība un Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu 
īpašnieku asociācija aicina līdz likumprojekta “Dzīvojamo telpu īres likums” pieņemšanai 
atrisināt denacionalizēto namu īrnieku problēmas, izmaksājot līdzvērtīgu kompensāciju vai 
piešķirot līdzvērtīgu dzīvokli vai zemes gabalu apbūvei. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījums Republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu likumā” un aicina noteikt, ka Rīgas pašvaldības vēlēšanās var 
piedalīties arī cilvēki, kuru darbavietas atrodas galvaspilsētā.  
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” un aicina svītrot normu, kas nosaka, ka Rīgas 
pašvaldība sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var uzticēt sadzīves atkritumu 
apsaimniekotājiem, kuri atbilst tās noteiktiem kritērijiem un ar kuriem tā noslēdz līgumus par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. 
 
Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu biedrība NĪMA izsaka viedokli par 
likumprojektu “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums” un aicina apturēt 
tā virzību. 
 
Latvijas Inženierkonsultantu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Būvniecības likumā” un aicina pārskatīt būvniecības ierosinātāja atbildību un pienākumus 
būvniecības procesā. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Publisko iepirkumu likumā” un aicina noteikt, ka piegādātāji ir tiesīgi elektroniski komentēt 
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tirgus izpētei nosūtītos dokumentus vismaz 10 darba dienas pēc minētā paziņojuma un 
dokumentu publicēšanas vai 20 darba dienas, ja iepirkums sasniedz Eiropas Savienības 
noteiktās līgumcenu robežvērtības. 
 
Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” aicina atlikt likumprojekta “Grozījumi Dzīvnieku 
aizsardzības likumā” izskatīšanu. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 
1 

Sociālo darbinieku biedrība atbalsta likumprojekta “Grozījumi Pacientu tiesību likumā” 
normu, kas paredz ārstniecības iestādēm pienākumu sniegt informāciju pašvaldības 
sociālajam dienestam un sociālo pakalpojumu sniedzējiem par pacientiem, kas ir arī sociālās 
palīdzības vai sociālo pakalpojumu saņēmēji. 
 
Administratīvi teritoriālās reformas jautājumi 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likums” un aicina noteikt, ka apdzīvota vieta ir teritorija, kurā dzīvo 
cilvēki, ir izveidota tehniskā un sociālā infrastruktūra tās apdzīvošanai un kurai normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums” un norāda, ka neatbalsta Jelgavas kā republikas nozīmes pilsētas statusa likvidēšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums” un aicina apvienot Carnikavas novadu un Saulkrastu novadu. 
 
Kandavas novada pensionāru biedrība izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu un 
aicina atlikt aizsāktās reformas virzību līdz Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam 
pieņemšanai. 
 
Biedrība “Varakļonīts” norāda, ka Varakļānu iedzīvotāji iebilst pret Varakļānu iekļaušanu 
Rēzeknes novadā un uzskata, ka Varakļāniem jābūt pievienotiem Madonas novadam. 
 
Nodibinājums “Madonas novada fonds” aicina respektēt Varakļānu novada iedzīvotāju vēlmi 
dzīvot Madonas novadā. 
 
SIA “Malienas Ziņas” izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu saistībā ar tās 
īstenošanu Apes novadā. 
 
Biedrība “Stendera biedrība” izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu un aicina 
veidot Sēlijas novadu, saglabājot Sēlijas kultūrvēsturisko telpu. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu un aicina atcelt 
normatīvos aktus, uz kuru pamata agrāk tika mainītas Satversmē minēto novadu robežas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu saistībā ar Ilūkstes novada 
pievienošanu Latgalei. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu un pauž 
neizpratni par Skultes pagasta atdalīšanu no Limbažu novada.  
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Citi jautājumi 
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Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas siltumuzņēmumu asociācija aicina veikt izmaiņas 
Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam pašreizējā redakcijā, to papildinot ar skaidru 
norādi par centralizētās siltumapgādes nozares turpmāko attīstību, tās lomu ES “Zaļā kursa” 
mērķu īstenošanā un šiem pasākumiem atvēlēto valsts budžeta līdzekļu un Eiropas Savienības 
fondu finansējumu. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam 
noteikt pilsonisko sabiedrību par vienu no Latvijas valsts prioritātēm. 
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Latvijas Tirgotāju asociācija aicina apturēt visus iesāktos ar tirdzniecības nozari saistītos 
likumprojektus un to ieviešanas izskatīšanu. 
  
II. Viedokļi  
 

91 

Par Saeimas darbu  2 
 
Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu biedrība NĪMA un privātpersona izsaka viedokli 
par Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sniegto atbildi. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 58 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par Eiropas Komisijas 2020. gada ziņojumu par 
Latviju un uzskata, ka Eiropas Komisija nav ievērojusi savu kompetenci un ir iejauksies 
Latvijas suverēnajās lietās. 
 
Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā izsaka viedokli saistībā ar Covid-19 ietekmi uz Latvijas 
valsts ekonomiku un aicina īstenot visaptverošus pasākumus jomās, kas skar fiskālo, 
monetāro, nozaru, nodarbinātības un sociālo politiku, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz 
ekonomiku. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par ierobežojumiem 
izglītības nozarē ārkārtējās situācijas ietvaros un aicina noteikt, ka pedagogi veic darbu 
attālināti - no dzīvesvietas – un ierodas darbavietā klātienē tikai individuālos gadījumos.  
 
Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācija izsaka viedokli par izglītības iestāžu ēdināšanas 
uzņēmumu darbību saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un aicina sniegt valsts 
atbalstu minētajiem uzņēmumiem. 
 
Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera, Latvijas Olu un putnu 
gaļas ražotāju asociācija un Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli 
par valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas ietekmi uz putnkopības uzņēmumiem un aicina uz 
laiku apturēt importēto putnkopības produktu apriti valstī. 
 
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju, norāda, ka tā saucamās nodokļu brīvdienas nebūs risinājums 
tautsaimniecībai, un aicina rast iespēju darbaspēka nodokļu nomaksu 75 procentu apmērā 
vismaz par trim mēnešiem segt no valsts budžeta. 
 
Latvijas Augļu un dārzeņu tirgotāju asociācija izsaka viedokli par krīzes situāciju augļu un 
dārzeņu tirdzniecības nozarē saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un aicina sniegt 
atbalstu nozarei. 
 
Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” izsaka viedokli par krīzes situāciju lauku 
tūrismā un ar to saistītajās nozarēs saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un aicina 
sniegt valsts atbalstu nozarei. 
 
Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianse izsaka viedokli par pieņemtajiem lēmumiem 
koronavīrusa negatīvās ietekmes seku mazināšanai ekonomikā un aicina risināt jautājumus, 
kas attiecas uz nekustamā īpašuma nozari. 
 
Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija aicina Covid-19 izraisītās krīzes laikā samazināt 
darbaspēka nodokļu slogu vismaz uz sešiem mēnešiem. 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija un Latvijas Žurnālistu asociācija izsaka viedokli par krīzes 
situāciju mediju vidē saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un aicina sniegt atbalstu 
mediju nozarei. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija un Latvijas Reklāmas asociācija izsaka viedokli par krīzes 
situāciju mediju un reklāmas nozarē saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un aicina 
sniegt atbalstu drukāto mediju un reklāmas nozarei.   
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Latvijas Kāzu fotogrāfu asociācija aicina iekļaut fotogrāfu un videogrāfu pakalpojumu 
sniedzējus, kuri nodarbojas ar izklaides pasākumu iemūžināšanu, krīzes laikā atbalstāmo 
nozaru speciālistu sarakstā un piešķirt dīkstāves pabalstu. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par krīzes situāciju nevalstiskajā sektorā saistībā ar 
valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un aicina sniegt valsts atbalstu attiecīgajām 
organizācijām. 
 
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija izsaka viedokli par krīzes situāciju sociālajos 
uzņēmumos un nevalstiskajās organizācijās saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un 
aicina sniegt valsts atbalstu minētajiem uzņēmumiem un organizācijām. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli saistībā ar valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas 
ietekmi uz tirdzniecības nozari un aicina par krīzes skartu atzīt arī tirdzniecības nozari. 
 
Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija izsaka viedokli par krīzes 
situāciju telpu uzkopšanas nozarē saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un aicina 
sniegt atbalstu dīkstāvē esošo apkopēju personāla izmaksu segšanai. 
 
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO izsaka viedokli par 
valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un aicina stiprināt ambulatoro veselības aprūpi un 
diagnostiku, lai pacientiem novērstu hronisku slimību progresēšanu.   
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība un Latvijas Ārstu biedrība 
aicina neslēgt ambulatorās ārstniecības iestādes Covid-19 pandēmijas laikā. 
 
Latvijas Optometristu un optiķu asociācija izsaka viedokli par krīzes situāciju optikas 
pakalpojumu sniedzēju nozarē saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un aicina sniegt 
atbalstu nozarei.   
 
Latvijas Republikas Lidostu darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par krīzes situāciju 
aviācijas nozarē saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un aicina sniegt atbalstu 
nozarei.   
 
Latvijas Dermatovenerologu asociācija aicina saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju 
izmaksāt katram Latvijas iedzīvotājam 500 eiro lielu vienreizējo pabalstu krīzes pārvarēšanai. 
 
Tirdzniecības centrs “Valleta” izsaka viedokli saistībā ar Covid-19 ierobežošanu un aicina ļaut 
reģionālajiem tirdzniecības centriem strādāt ierastajā darba laikā. 
 
SIA “STEEL PRO” izsaka viedokli par uzņēmumam nepieciešamajiem dīkstāves atbalsta 
mehānismiem saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un aicina piešķirt nodokļu 
maksājumu brīvdienas. 
 
SIA “SANARE-KRC JAUNĶEMERI” aicina krīzes skarto nozaru sarakstā iekļaut veselības nozares 
apakšnozari “Slimnīcu darbība”. 
 
SIA “Odrija” izsaka viedokli par valdības pieņemto lēmumu par dīkstāves pabalstu un pauž 
neizpratni par to, ka valdes loceklis, kas ir arī vienīgais uzņēmuma darbinieks, nevar 
pretendēt uz atbalstu. 
 
SIA “KONAKS PLUS” un SIA “BENELDI” aicina paplašināt atbalstāmo nozaru loku saistībā ar 
valsts atbalstu ārkārtējā situācijā un iekļaut krīzes skarto nozaru sarakstā sadzīves un 
dekoratīvās keramikas izstrādājumu ražošanu. 
SIA “Mona OK” aicina Covid-19 krīzes visvairāk skarto nozaru sarakstā iekļaut arī apakšveļas 
tirgotājus, kas dotu iespēju pieteikties dīkstāves pabalstam. 
 
SIA “Baltzelts” izsaka viedokli saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un aicina sniegt 
atbalstu juvelierizstrādājumu nozarei.   
 



 

 8 

SIA “ZYGON BALTIC CONSULTING” izsaka viedokli saistībā ar valstī izsludinātās ārkārtējās 
situācijas ietekmi uz valsts ekonomiku un aicina izstrādāt Latvijas ekonomiskās 
pašnodrošināšanas sistēmu. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par valdības darbu saistībā ar ierobežojumu noteikšanu 
Covid-19 izplatības mazināšanai, uzskata, ka nepieciešami stingrāki ierobežojumi, un aicina 
slēgt valsts robežas ieceļotājiem, kā arī noteikt karantīnu ikvienai personai, kura pēdējo 
nedēļu laikā ieceļojusi Latvijā no ārvalstīm. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par pieņemto aizliegumu pulcēties vairāk par divām personām 
un aicina skaidrot cilvēkiem, ka tas attiecas arī uz draugu apciemošanu. 
 
Biedrība “Pirmsskolas izglītības asociācija” un biedrība “Asociācija Ģimene” izsaka viedokli 
par Izglītības un zinātnes ministrijas pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar kvalitātes prasību 
nodrošināšanu pirmsskolas skolotāju sagatavošanā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Finanšu ministrijas priekšlikumu piemērot pievienotās 
vērtības nodokli kultūras pasākumu ieejas biļetēm. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas Bankas sniegto atbildi saistībā ar iespējamiem 
noziedzīgiem darījumiem Latvijas Bankas Daugavpils filiālē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts iestāžu lēmumiem, aprēķinot pensiju. 
 
Par situāciju valstī 17 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar 
pārtikas uzņēmumu darbu, atalgojuma apmēru, iztikas līdzekļu trūkumu, kredīta kompāniju 
darbību, mazo un vidējo uzņēmumu darbību, nepieciešamību pagarināt bezdarbnieku pabalstu 
izmaksu un izdalīt līdzekļus pārtikas piegādes uzņēmumiem piegādātās pārtikas dezinfekcijai 
un aicina ieviest iespēju Rīgas iedzīvotājiem bez maksas izmantot Rīgas sabiedrisko 
transportu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar viesstrādnieku atalgojumu un aicina to samazināt līdz 
450 eiro. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par izglītības sistēmu valstī un norāda uz nepieciešamību mācību 
procesā izmantot modernās tehnoloģijas.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par 5G apraides ieviešanu un Rail Baltica projekta īstenošanu 
Latvijā un aicina rīkot referendumu par minētajiem jautājumiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par parādu piedziņas uzņēmumu darbību Latvijā. 

 

 
Citi viedokļi 

14 

 
Biedrība “Zemnieku saeima” izsaka viedokli par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un 
migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un iespējamajiem to radīto seku 
mazināšanas pasākumiem un aicina izsniegt atļaujas zosu letālai atbaidīšanai. 
 
SIA “Ķengaraga koģenerācijas elektroenerģija” izsaka viedokli saistībā ar īpašuma pārdošanu, 
kurā vēlas veikt saimniecisko darbību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Augstākās padomes deputātu speciālo pensiju, norāda, ka 
pensijas apmērs saglabājies pagājušā gada pensijas apmērā, neraugoties uz vidējās darba 
algas pieaugumu, un lūdz labot izveidojušos situāciju, pārrēķinot pensiju. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par cilvēktiesību jautājumiem, koronavīrusa izplatību 
pasaulē un sociālā dzīvokļa nepiešķiršanu. 
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III. Sūdzības 
 

9 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

6 

Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija sūdzas par Korupcijas novērošanas 
un apkarošanas biroja priekšnieka darbu saistībā ar to, ka asociācija nav iekļauta Sabiedriskās 
konsultatīvās padomes sastāvā. 
 
Privātpersona sūdzas par Aizkraukles novada pašvaldības pieņemto lēmumu par sūdzības 
iesniedzējam piederošas ēkas piespiedu nojaukšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par nesamērīgi ilgo laiku, kas nepieciešams, lai nokārtotu aizbildniecību 
bērnam ar vidēji smagu garīgo atpalicību. 
 
Vairākas privātpersonas sūdzas par to, ka tām Rīgas Centrālcietumā nav pieejami 
medikamenti un veselības aprūpe, kā arī par Valmieras cietuma administrācijas darbinieka 
rīcību cietumā saistībā ar to, ka netiek organizēta valsts svētku atzīmēšana. 
 

 

Citas sūdzības 
 

3 

Privātpersona sūdzas par nama apsaimniekotāju saistībā ar ūdens, elektrības un apkures 
atslēgšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par AS “Sadales tīkli” darbu saistībā ar elektrības pieslēgšanu un 
nesamērīgi augstajām izmaksām. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka tiek pārkāptas ārkārtējā situācijā noteiktās prasības saistībā 
ar pasākuma rīkošanu tirdzniecības centrā. 

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 16 
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