
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 31. maijam 

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 194 
    individuālie         182 
    no vairākām privātpersonām            10 
    anonīmie 2 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 71 
Viedokļi 56 
Sūdzības 18 
Informācijas pieprasījumi 15 
Dažādi iesniegumi 34 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Pa pastu 65 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv  120 
No portāla www.latvija.lv 9 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 38 
Saeimas Prezidijs 4 
Deputāti 912 
Frakcijas 67 
Komisijas 62 
Struktūrvienības 15 
  
Valoda  
Latviešu valoda 191 
Svešvalodas 3 
  
Sagatavotas atbildes 112 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  1 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

71 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

7 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Revīzijas 
pakalpojumu likumā” normu, kas nosaka rakstveida ziņojuma iesniegšanas termiņu 
izmeklēšanas iestādei vai prokuratūrai, un norāda, ka likumā jau šobrīd ir norādīts skaidri 
saprotams brīdis, no kura tiek skaitīts ziņojuma iesniegšanas termiņš. 
 
Privātpersona aicina pagarināt Uzturlīdzekļu garantijas fonda likuma pārejas noteikumos 
minēto laika periodu, kurā parādnieka veiktos maksājumus novirza pamatparāda segšanai un 
dzēš likumiskos procentus, vēl uz diviem gadiem - līdz 2023. gada 30. jūnijam. 
 

 

Juridiskie jautājumi 
 

9 

Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Fiziskās personas 
atbrīvošanas no parādsaistībām likums” un norāda, ka šis likumprojekts uzliek papildu slodzi 
sociālo dienestu darbiniekiem, kuru skaits pašvaldībās jau tā ir nepietiekams. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Fiziskās 
personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums” un aicina samazināt Civilprocesa likumā 
noteikto ieturējumu no fiziskas personas ieņēmumiem apmēru. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija aicina izdarīt grozījumus Civilprocesa likumā, nosakot, ka 
parāda piedziņa attiecas tikai uz tām parādsaistībām, kas radušās pēdējo 12 mēnešu laikā 
pirms vēršanās tiesā, lai novērstu situācijas, kad parādi tiek uzkrāti ilgstoši, kā rezultātā 
personas mājoklis tiek izsolīts. 
 
Latvijas Veterinārārstu biedrība aicina izdarīt grozījumus Krimināllikumā attiecībā uz sodu 
apmēru par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likuma “Par tiesu varu” normā, kas nosaka tiesas 
sprieduma spēkā stāšanās brīdi. 
 
Privātpersona aicina palielināt soda apmēru par operatīvā transportlīdzekļa neievērošanu līdz 
1000 eiro un par avārijas izraisīšanu ar operatīvo transportlīdzekli līdz 5000 eiro. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

4 

Latvijas Raidorganizāciju asociācija, biedrība “Par legālu saturu”, Latvijas Reklāmas 
asociācija un Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”, norādot, ka neatbalsta ieceri 
plašsaziņas līdzekļu pamatpiedāvājumu veidot pēc valodas kritērija. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi Publisku 
izklaides un svētku pasākumu drošības likumā” normai, kas nosaka izņēmuma gadījumu, kad 
ar totalitāro režīmu saistītā simbolu izmantošana pasākumos ir atļauta, un aicina no tās svītrot 
vārdus “un kad to izmantošanu ir atļāvusi pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 
paredzēts rīkot publisku pasākumu”. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

6 

Nodibinājums “Latvijas Izglītības fonds” un citas organizācijas izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” un norāda, ka nosakot likumā, ka ministrijas var 
iecelt padomes, kas drīkst novirzīt ziedojumu līdzekļus viņuprāt pareizākam mērķim, pastāv 
iespēja, ka šis mērķis var atšķirties no ziedotāja vai testatora noteiktā, tādejādi apdraudot 
visu ziedošanas un mecenātisma procesu.  
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Augstākās izglītības kvalitātes centrs norāda, ka neatbalsta likumprojekta “Grozījumi 
Augstskolu likumā” pieņemšanu, jo tas būtiski ierobežo autonomiju un latviešu valodas 
lietošanas prasības, kas negatīvi ietekmēs Latvijas valsts nākotni un neatkarību. 
 
Latvijas Universitātes Absolventu klubs, Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija un 
Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācija izsaka viedokli par likumprojektiem 
“Grozījumi Augstskolu likumā” un “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”” un norāda, ka piedāvātie grozījumi likvidē augstskolu autonomiju un 
pašpārvaldi, augstskolu saimei nepieder gala vārds par rektora amata kandidātu, kā arī 
augstskolu pārvaldības modelī nav paredzēts absolventu pārstāvis. 
 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  

 
1 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”” saistībā 
ar normu, kas nosaka administratīvo pārkāpuma lietu izskatīšanu par audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļa piemērošanu bērnam. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

9 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un aicina noteikt, ka novada domes 
vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti publicējami Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, 
kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā, bet, ja tāda nav, tad vietējā laikrakstā. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un norāda, ka atbalsta liegumu domes 
priekšsēdētājam ieņemt papildus algotus amatus tajās sabiedriskajās organizācijās, kuras 
saņem pašvaldības finanšu līdzekļus, vienlaikus aicinot precizēt, kāda veida finanšu līdzekļu 
saņemšana ir nesavietojama ar domes priekšsēdētāja vai vietnieka amata pildīšanu.   
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par pašvaldību informatīvo izdevumu izdošanas 
nepieciešamību un norāda, ka tas ir būtisks un uzticams avots vietējiem iedzīvotājiem, īpaši 
saistībā ar Covid-19 ierobežošanas pasākumiem. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres 
likums”, aicinot noteikt, ka ne tikai īrnieks ir tiesīgs lietošanai nodotajā dzīvojamajā telpā 
deklarēt savu dzīvesvietu, bet šādas tiesības būtu jāparedz arī visām personām, kas likumīgi 
iemitinātas attiecīgajā dzīvojamajā telpā.  
 
Nacionālo nekustamo īpašumu attīstītāju alianse izsaka viedokli ar likumprojekta “Dzīvojamo 
telpu īres likums” normu par iespēju līguma dalībniekiem parakstīt īres līgumus un 
nostiprinājuma lūgumus par īres līgumu nostiprināšanu zemesgrāmatā ar elektronisku 
parakstu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Dzīvokļu īpašuma likuma normu, kas nosaka pienākumu 
dzīvokļu īpašniekam norēķināties par saņemto pakalpojumu. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 14 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Alkoholisko dzērienu aprites likumā” un aicina beznodokļu tirdzniecības veikaliem atļaut 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību elektronisko sakaru līdzekļu tiešsaistes režīmā 
tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Iepakojuma 
likumā”, nosakot, ka depozīta iepakojuma pārdevējam nav pienākums pieņemt visu veidu 
izlietoto dzērienu iepakojumus, bet gan tikai tāda veida iepakojumus, ko tas tirgo. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā”, aicinot noteikt, ka taksometru vadītāji taksometru var izmantot 
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tikai darba laikā un paredzēt administratīvo atbildību tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes 
pakalpojuma sniedzējam par Autopārvadājumu likuma pārkāpumiem. 
 
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija pauž atbalstu likumprojektam 
“Grozījumi Būvniecības likumā” un aicina likumprojektu papildināt ar jaunu pārejas 
noteikumu pantu, kas ļautu personām, kas līdz šī likuma spēkā stāšanās dienai ieguvušas 
patstāvīgās prakses tiesības elektroietaišu projektēšanā, būvuzraudzībā, ekspertīzē un 
būvprojektu ekspertīzē, bet nav ieguvušas likumā noteikto izglītību, balstoties uz 
kompetences pārbaudes institūcijas sniegtu atzinumu, turpināt patstāvīgu praksi 
inženierizpētē, būvdarbu vadīšanā vai būvuzraudzībā. 
 
Latvijas Būvuzņēmēju partnerība iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Būvniecības likumā” 
normu, ar kuru tiek atceltas noteiktās augstākās profesionālās izglītības prasības personām, 
kas ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības inženierizpētē, būvdarbu vadīšanā un/vai 
būvuzraudzībā līdz minēto prasību spēkā stāšanās dienai 2014. gada 1. oktobrī. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumā “Par autoceļiem”, nosakot, ka autoceļa 
nosaukumā drīkst papildus norādīt arī personas vārdu un uzvārdu vai pseidonīmu, lai 
iemūžinātu Latvijas Republikai nozīmīgas vēsturiskas personības. 
 
Administratīvi teritoriālās reformas jautājumi 
 
Stopiņu novada uzņēmēju biedrība un privātpersona iebilst pret Ulbrokas novada nosaukuma 
maiņu. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu un aicina veidot 
vienotu Suitu novadu, triju vēsturisko suitu pagastu robežās. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu un norāda, ka Varakļāni 
jāpievieno Latgales reģionam. 
 

 
18 

Citi jautājumi 3 

 
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija izsaka viedokli par Nacionālo attīstības plānu 
2021 - 2027. gadam un aicina tajā ietvert centralizētās siltumapgādes nozari. 

 

  
II. Viedokļi  
 

56 

Par Saeimas darbu  17 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par sabiedrības iesaisti Saeimas komisiju darbā un 
aicina rast iespēju sniegt informāciju par nevalstisko organizāciju un to pārstāvju dalību 
Saeimas komisiju sēdēs. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 25 
 
Latvijas Veterinārārstu biedrība izsaka viedokli par Ministru kabineta rīcību saistībā ar 
izstrādāto grozījumu Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 “Mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” pieņemšanas atlikšanu. 
 
Latvijas Mežu sertifikācijas padome izsaka viedokli par Pārresoru koordinācijas centra 
sagatavoto konceptuālo ziņojumu “Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības 
politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju 
pakāpenisku centralizāciju” un norāda, ka paredzēto pārvaldības izmaiņu rezultātā netiks 
nodrošināta Latvijas Valsts mežu ilgtspējīga izmantošana.  
 
Latvijas Datortehnoloģiju asociācija izsaka viedokli saistībā ar Finanšu ministrijas izstrādāto 
informatīvo ziņojumu “Par virzieniem Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 
2021. – 2025. gadam izstrādei”, kas paredz būtiskas izmaiņas dabas resursu nodokļa 
piemērošanā, tādēļ aicina pirms izmaiņu veikšanas izpētīt nodokļa ieņēmumus, to 
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administrēšanu un iekasēšanu, kā arī noskaidrot kopējo videi kaitīgo preču tirdzniecības 
apjomu. 
 
Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes 
ministrijas iniciatīvu, kuras rezultātā izveidots jauns izglītojošs kanāls “Tava klase”, paužot 
neizpratni par to, ka izglītības saturs pieejams tikai latviešu valodā, un aicina pārskatīt 
īstenoto attālināto mācību mazākumtautību izglītības politiku un nodrošināt iespēju mācībām 
krievu valodā.  
 
SIA “Vēlme J” un privātpersona aicina izstrādāt atbalsta mehānismu tirdzniecības centru 
nomniekiem, īpašniekiem un apsaimniekotājiem pēc Ministru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. 
 
Nodibinājums “Konfliktoloģijas institūts” izsaka viedokli par valsts iestāžu lēmumu atteikt 
dīkstāves pabalstu un dīkstāves palīdzības pabalstu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valdības darbu ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar atbalstu 
vecākiem. 
 
Starptautisks azartspēļu uzņēmums “Paf” izsaka viedokli par valdības lēmumu anulēt visu 
tostarp tiešsaistes azartspēļu licences. 
 
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Alberta 9” izsaka viedokli par Rīgas pilsētas 
būvvaldes lēmumu atļaut būvdarbu veikšanu dzīvojamā ēkā Alberta ielā 9 un aicina to atcelt. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Jūrmalas domes lēmumu saistībā ar trūcīgās personas statusa 
piešķiršanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu. 
 
Par situāciju valstī 10 

 
Latvijas Studentu apvienība izsaka viedokli par atbalsta sniegšanu studējošajiem un augstākās 
izglītības nozarei ārkārtas situācijas laikā. 
 
Latvijas Reto slimību alianse un pacientu biedrība “ParSirdi.lv” izsaka viedokli, ka nav 
pieļaujama tālāka veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības samazināšana. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 izplatību, jo tai ir liegts 
kopā ar bērnu, kurš uzsāk bērnudārza gaitas, doties iekšā bērnudārza telpās.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī saistībā ar zemo atalgojuma apmēru valstī. 
 
Privātpersona izsaka viedokli ar situāciju valstī un pasaulē. 
 

 

Citi viedokļi 4 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka 9. kases izlaidumā nebūs iespējams piedalīties skolēnu 
vecākiem, lai nepārkāptu pulcēšanās noteikumus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar drona pazušanu. 

 

 
III. Sūdzības 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

11 

Privātpersona sūdzas par izglītības un zinātnes ministres virzīto tiesību akta projektu, kas 
paredz grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 777 “Noteikumi 
par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”” 
un uzskata, ka tas ir nelikumīgs. 
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Privātpersona sūdzas par Rīgas domes darbu saistībā ar nesakārtoto infrastruktūru 
Vecdaugavā. 
 
Privātpersona sūdzas par ieslodzījumu vietu saistībā ar to, ka, viņaprāt, ieslodzījuma vietā 
persona tiek pazemota un diskriminēta seksuālās orientācijas dēļ gan no ieslodzīto, gan 
cietuma administrācijas puses. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 

 
5 

Privātpersona sūdzas par Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāja darbu un 
aicina neatbalstīt viņa kandidatūru Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesvedības procesu, kura rezultātā var zaudēt vienīgo īpašumu. 
 
Privātpersona sūdzas ar tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar civillietas izskatīšanu. 
 

 

Citas sūdzības 
 

2 

Privātpersona sūdzas par žurnālista uzvedību, kas popularizē netradicionālo seksuālo 
orientāciju. 

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 15 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 


