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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

18 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

3 

Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts 
fondēto pensiju likumā” saistībā ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu mērķtiecīgāku 
ieguldīšanu. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

1 

Latvijas Ārpustiesas parādu piedzinēju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Likums 
par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām”, norāda, ka tas pēc būtības neatbilst 
anotācijā deklarētajiem mērķiem, un aicina likumprojektu pilnveidot pirms tā tālākas 
izskatīšanas Saeimā. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

4 

Latvijas Neatkarīgā izglītības un zinātnes apvienība iebilst pret likumprojekta “Grozījumi 
Profesionālās izglītības likumā” normām, kas regulē profesionālo kvalifikāciju iegūšanu ārpus 
studiju programmām un ārpus formālās izglītības atzīšanas procedūras. 
 
Latvijas Izglītības vadītāju asociācija sniedz priekšlikumus 2020./2021. mācību gada 
veiksmīgākas norises nodrošināšanai, aicinot pārskatīt kritērijus minimālajam izglītojamo 
skaitam izglītības iestādēs, izglītības iestāžu darbinieku atalgojumu, kā arī uzsākt diskusiju 
par izglītības iestāžu vadītāju terminēto līgumu ieviešanu. 
 
Privātpersona aicina likumprojektā “Grozījumi Augstskolu likumā” iekļaut normu, kas 
noteiktu, ka augstskolas valsts apmaksātajām studiju vietām paredzētos līdzekļus atmaksā 
valsts budžetā, ja šīs vietas netiek aizpildītas. 
 
Privātpersona aicina likumprojektā “Grozījumi Augstskolu likumā” paredzēt, ka valsts nosaka 
studiju programmas augstskolās un koledžās, kas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

2 

Privātpersona izsaka viedokli par pieņemtajiem likuma “Par dzīvojamo telpu īri” grozījumiem 
un likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”, norādot, ka minētie grozījumi ir neskaidri, 
pretrunīgi un apdraud to īrnieku likumīgās īres tiesības, kuriem ir vecie īres līgumi. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

6 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Būvniecības 
likumā”, aicinot noteikt būvvaldes kompetenci rīkoties, ja tiek konstatēta risinājumu 
neatbilstība būvniecības principiem vai tehniskajām normatīvo aktu prasībām. 
 
Latvijas Arhitektu savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Būvniecības 
likumā” attiecībā uz tajā lietotajiem terminiem un noteikto atbildības regulējumu. 
 
Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Būvniecības likumā” attiecībā uz Būvniecības valsts kontroles biroja darbību, 
būvatļauju apstrīdēšanas kārtību un būvinspektoru kompetenci. 
 
Latvijas Inženierkonsultantu asociācija aicina apturēt likumprojekta “Grozījumi Būvniecības 
likumā” virzību un padziļināti izanalizēt nozares būtiskākos jautājumus. 
 
Vairāki ārvalstu investori, kas investējuši atjaunojamās enerģijas ražošanas nozarē Latvijā, 
izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” un norāda, ka ar 
minētā likumprojekta pieņemšanu attiecīgā nozare Latvijā tiks likvidēta un rezultātā 

 



 

 3 

iedzīvotājiem būs liegta iespēja izmantot vietējos resursus un pelnīt no to izmantošanas, bet 
palielināsies energoresursu imports. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 
2 

Latvijas Savienība “Černobiļa” sniedz priekšlikumus grozījumiem Valsts pensiju likumā un 
aicina noteikt, ka miruša Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka 
laulātais var saņemt 50 procentus no mirušā ikmēneša pensijas.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo 
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”” un aicina veikt izmaiņas 
arodslimnieku un nelaimes gadījumos darbā cietušo atlīdzības aprēķinā. 

 

  
II. Viedokļi  
 

32 

Par Saeimas darbu  
 
SIA “SANARE - KRC Jaunķemeri” izsaka viedokli par Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas 
darbu saistībā ar iesnieguma izskatīšanu. 

1 

 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 

 
10 

Eiropas Latviešu apvienība, ņemot vērā to, ka daudzi diasporas latvieši saistībā ar jaunā 
mācību gada sākšanos plāno atgriezties savā mītnes valstī, aicina izdarīt grozījumus Ministru 
Kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” attiecībā uz noteikto kārtību starptautisko 
pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai uz valstīm, kuras kā augsta riska valstis ietvertas 
Slimību un profilakses kontroles centra izstrādātajā Covid-19 inficēšanās riska sarakstā.  
 
Biedrība “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome”, biedrība “Latvijas 
Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” un biedrība “Latvijas Kokrūpniecības federācija” 
izsaka viedokli par jauno ostu pārvaldības modeli un aicina paredzēt Zemkopības ministrijas 
pārstāvību Rīgas brīvostas un pārējo lielo ostu pārvaldības institūcijās. 
 
Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka 
viedokli par Valsts zemes dienesta izstrādāto īpašuma kadastrālās vērtēšanas metodiku un 
2022. gadam projektētajām kadastrālajām vērtībām un aicina kadastrālo vērtību aprēķina 
izmaiņas pieņemt tikai tad, ja vienlaikus tiek mainītas nekustamā īpašuma nodokļa likmes. 
 
AKF “UAB Teva Baltics” izsaka viedokli par Eiropas farmācijas stratēģiju, kuras mērķis ir 
nodrošināt drošu un cenas ziņā pieņemamu zāļu piegādi pacientiem, un aicina uz pastāvīgu, 
strukturētu sadarbību starp Eiropas Komisiju, dalībvalstīm, regulatoriem, finansētājiem, 
nozares pārstāvjiem un citiem farmaceitiskās ķēdes dalībniekiem, lai tiktu veiksmīgi  īstenots 
stratēģijas mērķis. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domes vēlēšanām saistībā ar mēra amata kandidātiem 
un priekšvēlēšanu aģitācijai iztērētajiem līdzekļiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts ieņēmumu dienesta darbu saistībā ar īpašumam 
piemēroto iedzīvotāju ienākuma nodokli. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas Tehniskās universitātes sniegtās izglītības kvalitāti un 
vadības modeli. 
 

 

Par situāciju valstī 10 
 
Vairāki kokrūpniecības nozares uzņēmumi izsaka viedokli par AS “Latvijas Valsts meži” darbu, 
iebilst pret paredzētajām apaļo kokmateriālu pārdošanas nosacījumu izmaiņām un aicina 
saglabāt zāģbaļķu pārdošanas procesu bez izmaiņām, kā arī nepieļaut ārvalstu uzņēmumu 
dalību pārdošanas programmās un procedūrās. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par problēmām, ar ko saskaras jaunieši ar īpašām vajadzībām. 
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Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par situāciju valstī, par pilsoņu aktivitāti vēlēšanās, 
par plānoto nekustamā īpašuma nodokļa kāpumu, par Latvijas dzelzceļu un autoostu stāvokli.  
 
Citi viedokļi 11 
 
Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija izsaka viedokli par Rīgas brīvostas 
teritorijas termināļos uzglabātajām sprādzienbīstamajām vielām un ar tām saistītajiem 
drošības riskiem. 
 
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība un Latvijas okupācijas izpētes biedrība izsaka viedokli 
par Latvijas simtgadei veltītajām kanālmalā izvietotajām AS “Latvijas Balzams” plāksnēm un 
norāda, ka tajās ietverta Latvijas Republikas vēsturei neatbilstoša informācija. 
 
Latvijas Volejbola federācija norāda, ka Rīgā nav moderniem standartiem atbilstošas sporta 
zāles, un atbalsta Latvijas Basketbola savienības iniciatīvu par universālas sporta spēļu halles 
celtniecību Krišjāņa Barona ielā 99. 
 
AS “Sadales tīkls” izsaka viedokli par AS “Augstsprieguma tīkls” iesniegto elektroenerģijas 
pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu attiecībā uz nepieciešamo jaudu un izmaksu 
veidošanās principiem un attiecībām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par zemes kadastrālās vērtības izmaiņām Jūrmalā. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par notikumiem Baltkrievijā saistībā ar prezidenta 
vēlēšanām. 

 

  
III. Sūdzības 
 

10 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

5 

Privātpersona sūdzas par Veselības ministrijas un Veselības inspekcijas darbu saistībā ar 
kompensāciju izmaksu no ārstu kļūdām cietušajiem pacientiem. 
 
Privātpersona sūdzas par VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) darbu saistībā ar 
transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaudes gaitu. 
 

 

Citas sūdzības 
 

5 

Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbu saistībā ar daudzdzīvokļu nama 
apsaimniekošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par apsaimniekotāja - Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās 
sabiedrības “DZINTARS G” – darbu un norāda, ka apsaimniekošanas maksa neatbilst sniegto 
pakalpojumu apmēram. 
 
Privātpersona sūdzas par pirmsskolas izglītības iestādes auklītes rīcību, kuru uzskata par 
emocionālu vardarbību pret bērniem. 

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 11 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 126 

 

 

 

 
Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 


