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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 202 
    individuālie  
    kolektīvie        

160 
3 

    no vairākām privātpersonām       36 
    anonīmie 3 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 52 
Viedokļi 81 
Sūdzības 5 
Informācijas pieprasījumi 7 
Dažādi iesniegumi 57 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Pa pastu 46 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 149 
No portāla www.latvija.lv 7 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 61 
Saeimas Prezidijs 3 
Deputāti 1451 
Frakcijas 17 
Komisijas 83 
Struktūrvienības 23 
  
Valoda  
Latviešu valoda 170 
Svešvalodas 32 
  
Sagatavotas atbildes 143 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  1 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

52 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

10 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” un ierosina nodrošināt 
piemaksas pirmsskolas izglītības iestāžu, sākumskolu, profesionālās ievirzes mācību iestāžu 
pedagogiem, kā arī augstākās izglītības iestāžu un koledžu mācībspēkiem, kuri īsteno 
attālināto mācību procesu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Covid-19 infekcijas 
izplatības seku pārvarēšanas likumā”, kas paredz nodokļu maksātājam, kuru skārusi krīze 
saistībā ar Covid-19 izplatību, iespēju atlikt kārtējos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus 
uz laiku līdz trim gadiem, un aicina noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa administrācija, 
izdodot lēmumu par nodokļa maksājumu sadalīšanu vai atlikšanu saskaņā ar likumu “Par 
nodokļiem un nodevām” uz laiku, kas ilgāks par vienu gadu, vienlaikus ir tiesīga reģistrēt 
hipotēku zemesgrāmatā uz nodokļa maksātājam piederošo nekustamo īpašumu pagarināto vai 
atlikto nodokļa maksājumu apmērā. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” un aicina noteikt, ka ar attālinātā 
darba veikšanu saistītie darbinieka izdevumi, kurus sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs 
par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 60 eiro mēnesī, netiek ietverti gada apliekamajā 
ienākumā un netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. 
 
Latvijas Interaktīvo azartspēļu biedrība iebilst pret likumprojektam “Grozījumi Covid-19 
infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” iesniegto priekšlikumu par azartspēļu un 
izložu organizēšanas aizliegumu un norāda, ka tas ir nepamatots un prettiesisks interaktīvo 
azartspēļu operatoru tiesību aizskārums. 
 
AS “VVS Holding” izsaka viedokli par atbalstu uzņēmumiem Covid-19 pandēmijas radītās 
ārkārtējās situācijas laikā un sniedz priekšlikumus atbalsta nosacījumu maiņai. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Valsts 
fondēto pensiju likumā” par tādu situāciju regulēšanu, kad daļa vērstpapīru tiek tirgoti 
tirdzniecības vietā, bet citi, piemēram, obligācijas, ir tikai iekļauti regulētā tirgū, aicina 
izslēgt tiesību normu par revidenta atzinuma nepieciešamību attiecībā uz padziļināto 
sadarbības programmu un norāda, ka ārvalsts komersanta gadījumā šāda kritērija esību 
revidentam nav iespējams pārbaudīt un sniegt par to atzinumu. 
 
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs iebilst pret likumprojekta “Grozījumi 
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 
likumā” normu, kas paredz sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātās apdrošināšanas polises minimālā iegādes termiņa samazināšanu līdz 30 dienām, un 
norāda, ka šādu izmaiņu rezultātā varētu ievērojami palielināties iespēja, ka 
transportlīdzekļa īpašnieks savlaicīgi neiegādāsies jaunu polisi, bet tas neatbilstu Eiropas 
Savienības tiesiskajam regulējumam, atbilstoši kuram ir nepieciešams nodrošināt 
nepārtrauktu apdrošināšanu visiem reģistrētajiem transportlīdzekļiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu 
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā” saistībā ar jautājumu par 
apdrošinājuma ņēmēja pārmaksāto naudas līdzekļu piederību gadījumos, kad apdrošinātais 
transportlīdzeklis pāriet citas personas īpašumā. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par valsts finansētām rekonstrukcijas 
operācijām krūts vēža pacientēm”, aicinot piešķirt valsts finansējumu krūšu rekonstrukcijas 
operācijām (10 762 paraksti). 
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Juridiskie jautājumi  10 
 
Biedrība “Zemes reformas komiteja” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu 
tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”” attiecībā uz likumiskās 
lietošanas maksas apmēra diferencēšanu, īpašuma ienesīguma vērtēšanu, tīrās atlīdzības 
apmēru un termina “nastas un apgrūtinājumi” precizēšanu. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu 
tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”” attiecībā uz normu, kas paredz 
iespēju pārjaunot apbūvi uz nomas līguma pamata par apbūves tiesību ēkām un būvēm, kas 
ierakstītas zemesgrāmatā atsevišķā nodalījumā kā patstāvīgi nekustamie īpašumi uz citai 
personai piederošas zemes. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas 
Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā 
stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”” un aicina noteikt dalītā nekustamā īpašuma zemes 
nomas maksu procentos no kadastra vērtības, neparedzot minimālo maksājuma robežu. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas 
Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā 
stāšanās laiku un piemērošanas kārtību””, aicinot dalītajos īpašumos noteikt zemes likumiskās 
lietošanas maksu sešu procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
 
Baznīcu un reliģisko savienību vadītāji izsaka viedokli par Latvijas Republikas Satversmē 
nostiprināto ģimenes un laulības vērtību un aicina Latvijas Republikas Satversmē nostiprināt 
izpratni par ģimeni kā savienību, kas balstīta laulībā starp vīrieti un sievieti. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta likumprojektu “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likumā” un aicina to papildināt ar normu, kas noteiktu, ka pirms jaunu kadastrālo 
vērtību bāzes projekta vai būtisku vērtēšanas metodikas izmaiņu apspriešanas ir publicējamas 
kadastrālo vērtību tematiskās kartes. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Latvijas 
Republikas Advokatūras likumā”, ar kuru Latvijas Zvērinātu advokātu padomei tiek uzlikts 
obligāts pienākums nodrošināt visu advokātu profesionālās darbības riska apdrošināšanu, un 
norāda uz apdrošināmā riska izvērtēšanas problēmām. 
 
Valsts valodas centrs izsaka viedokli par Latvijas Republikas Civillikumu un aicina labot 
neprecizitātes vietu nosaukumos. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par ieceri Krimināllikumā paredzēt atbildību par 
aicinājumu neievērot saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktos ierobežojumus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamajiem grozījumiem Valsts prezidenta 
ievēlēšanas likuma normā, kas paredzētu, ka deputāta iesniegumam par Valsts prezidenta 
amata kandidātu pievienojams kandidāta parakstīts dokuments, kurā viņš norādītu, vai ir 
sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai 
pretizlūkošanas dienestiem. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Latvijas Koledžu asociācija iebilst pret likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” attiecībā 
uz koledžu izslēgšanu no augstākās izglītības sistēmas un koledžu filiāļu likvidēšanu un aicina 
šos grozījumus noraidīt kā nepamatotus, sabiedrības interesēm un starptautiskajām saistībām 
neatbilstošus. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu 
likumā” un aicina noteikt, ka valsts augstskolu stratēģiskās specializācijas Ministru kabinets 
nosaka, iepriekš tās rakstveidā saskaņojot ar uzņēmējus pārstāvošajām valsts līmeņa 
organizācijām un nozaru asociācijām, Latvijas Studentu apvienību, Augstākās izglītības 
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padomi, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību un attiecīgā reģiona 
pašvaldību. 
 
Ārvalstu organizācijas pārstāvniecība “Pasaules Brīvo latviešu apvienība” izsaka viedokli par 
likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” un atbalsta ieceri, kas ļautu uz rektora amatu 
Latvijas augstskolā kandidēt arī augstas raudzes profesionāļiem no ārzemēm ar doktora grādu 
vai tādiem, kuri ārvalsts augstākās izglītības institūcijā ir ievēlēti par profesoriem un kuriem 
ir nevainojama reputācija, ievērojami sasniegumi zinātnē vai mākslās un pietiekamas latviešu 
valodas zināšanas.  
 
Latviešu ārstu un zobārstu asociācija aicina likumprojektā “Grozījumi Augstskolu likumā” 
saglabāt normu, kas ļauj medicīnas profesoriem, kam nav zinātnes doktora grāda, piedalīties 
konkursos uz Latvijas universitāšu rektoru amatiem, un norāda, ka, nesaglabājot pašreizējo 
redakciju, šāda iespēja tiks liegta latviešu ārstiem un profesoriem, kas strādā pasaules 
labākajās universitātēs. 
 
Latvijas Universitāšu asociācija aicina steidzamības kārtā izskatīt jautājumu par Augstākās 
izglītības padomes sastāva apstiprināšanu, ņemot vērā to, ka saskaņā ar Augstskolu likumu no 
valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaitu augstskolā nosaka pēc Augstākās 
izglītības padomes priekšlikuma. 
 
Biedrība “Latvijas Aviācijas muzejs “Spilve””, Latvijas Aviācijas asociācija, biedrība “Latvijas 
Aeroklubs” un biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība” aicina pieņemt likumu, kas lidlaukam 
un vēsturiskajai lidostai “Spilve” noteiktu īpašu statusu kā valstiskas nozīmes kultūrvēsturiskai 
vietai, tādējādi veicinot nācijas identitātes veidošanos un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. 
 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumu likumprojekta “Grozījumi Covid-19 
infekcijas izplatības pārvaldības likumā”, aicinot papildināt likumprojektu ar normu, kura 
noteiktu, ka Bāriņtiesu likuma prasības, kas attiecas uz bāriņtiesas priekšsēdētāju un 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku, var nepiemērot līdz 2021. gada 1. jūlijam. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Covid-19 
infekcijas izplatības pārvaldības likumā” un aicina izslēgt normu, kas paredz, ka pasākuma 
organizatoram vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam par to, ka ir pārkāpts noteiktais 
aizliegums sniegt pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda vienībām. 
 
Privātpersona iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likumā” normu, kas Ministru kabinetam dod tiesības nepieciešamības gadījumā atkāpties no 
atsevišķām Latvijas starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā, un norāda, ka šāda norma 
ir pretrunā ar brīva cilvēka tiesībām. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 3 
 
Biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” aicina noraidīt likumprojektu “Dzīvojamo 
telpu īres likums”, jo tas neatbilstot demokrātiskas valsts principiem un neaizsargājot īrnieku 
tiesības. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres likums” un aicina 
izstrādāt tādas normas, kas pēc iespējas mazāk ietekmētu pašreizējos īrniekus, kam ir 
noslēgts beztermiņa īres līgums, un nepasliktinātu viņu dzīvi un finansiālo stāvokli. 
 
AS “HAUSMASTER”, SIA “CS KOMERCSERVISS”, SIA “LABO NAMU AĢENTŪRA” un 
SIA “VSB serviss” izsaka viedokli par tiesiskā regulējuma, tai skaitā Dzīvokļa īpašuma likuma, 
nepilnībām attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību. 
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 6 

 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Ceļu satiksmes likumā”, kas paredz šo likumu papildināt ar normām par elektroskrejriteņu 
dalību ceļu satiksmē. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumā” un norāda, ka likumprojekta 
regulējums apdraud iespēju veikt kvalitatīvu revīziju pašvaldību kapitālsabiedrībās. 
 
Biedrība “Latvian Hemp Union” un citi sējas kaņepju nozares uzņēmumi izsaka viedokli par 
sējas kaņepju audzēšanas, pārstrādes un realizācijas nozari, tās attīstību, izaicinājumiem un 
iespējām un aicina noregulēt šīs nozares darbību, izdarot tādus normatīvo aktu grozījumus, 
kas nepieciešami, lai nodrošinātu tās dinamisku un tūlītēju izaugsmi, kā arī spēju konkurēt 
reģionālajā un pasaules tirgū. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, aicinot 
likuma normu par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas izveidošanas mērķi 
papildināt, nosakot, ka aizsargjoslas izmantošanā maksimāli tiek ņemtas vērā sabiedrības 
intereses, kā arī precizēt normu par izņēmuma gadījumiem, kas ievērojami krasta kāpu 
aizsargjoslas noteikšanā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par pirotehnikas preču bīstamību un aicina izstrādāt šai preču 
grupai tādu regulējumu, kas ierobežotu attiecīgo preču pieejamību. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Bargākus sodus par cietsirdīgu izturēšanos pret 
dzīvniekiem” (11 295 paraksti). 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Bāreņu biedrība izsaka viedokli par situāciju Latvijā saistībā ar bāreņiem un to 
psiholoģisko veselību un aicina pieņemt likumu, kas paredzētu visos bērnunamos un 
ieslodzījuma vietās iespēju saņemt bezmaksas psihoterapeita pakalpojumus. 
 
Biedrība “EAPN-Latvia” sniedz priekšlikumus pensiju sistēmas pilnveidošanai, aicinot izstrādāt 
pensionāra iztikas minimuma patēriņa budžetu, aprēķināt pensionāra dzīves dārdzības 
indeksu, kā arī atkāpties no tādas iepriekš iedibinātās prakses, ka priekšlaicīgas pensionēšanās 
iespēja tiek saistīta ar personas piederību attiecīgai valsts pārvaldes iestādei un tās statusu. 
 
Latvijas Psihologu biedrība izsaka viedokli par nepieciešamajiem grozījumiem Darba likumā 
un aicina, lemjot par likumu grozījumiem, respektēt viendzimuma partneru bērnu intereses. 
 
Veselības aprūpes darba devēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Veselības aprūpes finansēšanas likumā” un aicina par vienu no atlases kritērijiem līguma 
slēgšanai par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu noteikt to, ka 
iepriekš noslēgtais līgums ir izpildīts ne mazāk kā 90 procentu apmērā, ja ārstniecības iestāde 
jau iepriekš sniegusi valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. 
 
Administratīvi teritoriālās reformas jautājumi 
 
Nodibinājums “Vladislava Loča fonds” un Latgaliešu kultūras biedrība sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Latviešu vēsturisko zemju likums”, aicinot likumā līdztekus apzīmējumam 
“Latgale” lietot arī apzīmējumu “Latgola”, tādējādi veicinot latgaliešu rakstu valodas 
saglabāšanu un attīstību, kā arī noteikt, ka pašvaldības nodrošina finansiālu atbalstu latviešu 
vēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanai un 
ilgtspējīgai attīstībai. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Latviešu vēsturisko zemju likums” un 
aicina noteikt, ka valsts nodrošina Latvijas vēsturisko zemju, Kurzemes un Vidzemes, senās 
pamattautas – lībiešu – identitātes un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un ilgtspējīgu 
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attīstību saskaņā ar likumu “Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām 
uz kultūras autonomiju”. 
 
II. Viedokļi  81 

Par Saeimas darbu  3 
 
Nodibinājums “Sabiedrības Līdzdalības Fonds” izsaka viedokli par deputātu balsojumu 
pieejamību un aicina nodrošināt iespēju ar to detalizēti iepazīties jau balsošanas dienā.  
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildēm. 

 

  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 27 
 
Latvijas Alkohola nozares asociācija iebilst pret grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 
6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” attiecībā uz 
alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumiem brīvdienās, norāda, ka šie ierobežojumi ir 
izraisījuši cilvēku drūzmēšanos tirdzniecības vietās, it sevišķi piektdienu vakaros, un tāpēc 
aicina attiecīgo aizliegumu atcelt. 
 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija izsaka viedokli par grozījumiem Ministru kabineta 
2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” saistībā ar 
veikalu darbības ierobežojumiem un aicina mainīt pieeju pircēju plūsmas ierobežošanai, 
nosakot, ka brīvdienās drīkst būt atvērti tikai tie veikali, kioski un servisa sniegšanas vietas, 
kas iedzīvotājiem nodrošina pārtikas pieejamību un pirmās nepieciešamības preces un 
pakalpojumus. 
 
VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” izsaka viedokli par grozījumiem Ministru kabineta 
2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un aicina 
izskatīt priekšlikumu par mutes un deguna aizsegu lietošanu profesionālo dramatisko teātru 
skatuves mēģinājumu laikā.  
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par Ministru 
kabineta 2020. gada 8. decembrī izskatīto stratēģiju Covid-19 izplatības pārvaldīšanai un 
norāda, ka stratēģijā nav paredzēts ilgtermiņa ieguldījums veselības nozares cilvēkresursu 
stiprināšanai. 
 
Biedrība “Stabilitātei - Jā!” iebilst pret valdības lēmumu par to, ka skolā visiem skolēniem un 
skolotājiem obligāti jāvalkā maskas, aicina izvērtēt šā ierobežojuma samērīgumu un 
gadījumā, ja nav iespējams atteikties no šīs prasības vismaz attiecībā uz sākumskolas klasēm, 
pāriet uz attālinātām mācībām, nodrošinot vienam no vecākiem ikmēneša pabalstu 824 eiro 
apmērā. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Ļausim bērniem brīvi elpot”, aicinot atcelt 
valdības lēmumu par obligātu sejas maskas valkāšanu 1.–4. klašu skolēniem no 2021. gada 
4. janvāra (18 081 paraksts). 
 
Biedrība “Stabilitātei - Jā!” aicina veikt Ministru kabineta locekļu nomaiņu, norādot, ka 
Ministru kabinets pašreizējā sastāvā nav spējīgs nodrošināt atbilstošu Latvijas tautas interešu 
aizsardzību Covid-19 pandēmijas laikā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai attiecībā uz sabiedrisko transportlīdzekļu piepildījumu un 
distancēšanos tajos un aicina sēdvietu marķēšanas noteikumus aizstāt ar uzdevumu 
pārvadātājiem sniegt informāciju pasažieriem par apsēšanās kārtību. 
 
Vairākas tūrisma un viesmīlības nozares asociācijas izsaka viedokli par Ekonomikas ministrijas 
darbu Covid-19 krīzē cietušo nozaru atbalstam un aicina sasaukt Latvijas Tūrisma 
konsultatīvās padomes sēdi, lai risinātu aktuālos jautājumus, kas saistīti ar pandēmijas 
izraisīto situāciju un nākotnē plānotajiem pasākumiem. 
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Aptieku biedrība izsaka viedokli par Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumiem 
Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” un aicina noteikt vienotus fiksētus 
zāļu lieltirgotavu piecenojumus zālēm atvērta tipa aptiekā un interneta aptiekā, kā arī 
godīgas konkurences veicināšanas nolūkos aizliegt ar zāļu cenu saistītas akcijas. 
 
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, Latvijas Bioenerģijas asociācija un 
apvienība “Lauksaimniecības biogāze” iebilst pret grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 
2. septembra noteikumos Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot 
atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” un Nr. 561 
“Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot 
elektroenerģiju koģenerācijā” attiecībā uz elektrostaciju pārkompensācijas novēršanas 
mehānismu, norādot, ka Finanšu ministrijas rosinātā pārkompensāciju atmaksāšana valstij un 
novirzīšana lauksaimniecības biogāzes saimniecībām draud ar saimniecību bankrotiem un 
paredzētās izmaiņas vispār nopietni apdraud atjaunojamās enerģijas nozares darbību. 
 
Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” izsaka viedokli par tās darba grupas darbu, 
kuras uzdevums ir sekmēt starptautiski aizsargājamo personu sociālekonomisko iekļaušanu, šā 
procesa rezultātu analīzi un uzraudzību, aicina pārskatīt Ministru kabineta 2015. gada 
2. decembra rīkojumu Nr. 759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā 
aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” un lemt par konkrētu institūciju, kura būs 
atbildīga par attiecīgo personu sociālekonomiskās iekļaušanas procesa koordināciju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem 
Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās 
izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī 
pārcelti uz nākamo klasi” un izsaka bažas par Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri ierobežot 
izglītības iegūšanu mājmācības ceļā, pieļaujot iespēju apgūt ģimenē mācību saturu tikai līdz 
trešajai klasei. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par Eiropas Savienības Atveseļošanas 
fonda Atveseļošanas un noturības mehānismu un sniedz priekšlikumus Latvijas Atveseļošanas 
un pretošanās mehānisma plāna izstrādei, aicinot atbildīgās ministrijas sniegt uzskatāmu 
informāciju par to, kāda finansējuma daļa tiks atvēlēta dažādu valsts institūciju 
administratīvo spēju attīstīšanai, izpratnes veicināšanai, valsts pārvaldes darbinieku 
apmācībai un ekonomikas atveseļošanas procesam, privātās uzņēmējdarbības atbalstam. 
 
Izglītības un zinātnes nozares organizācijas un vecāku organizācijas izsaka viedokli par 
izglītības un zinātnes ministres sadarbību ar nozares organizācijām, pieprasa virzīt reformas, 
nodrošinot darba ņēmējiem atbilstošus resursus pilnvērtīgai šo reformu īstenošanai, un 
uzlabot dialogu ar nozares pārstāvjiem, mainot attieksmi un publisko retoriku, aktīvāk 
komunicējot ar viņiem un ieklausoties viņu viedoklī. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par izglītības un 
zinātnes ministres darbu, norāda uz neiespējamību veiksmīgi sadarboties ar ministri nozares 
problēmu risināšanā un pieprasa ministres demisiju.   
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām, kuras uzskata par 
neleģitīmām. 
 
Par situāciju valstī 
 
Biedrība “EAPN-Latvia” izsaka viedokli par nepieciešamību veicināt digitālo prasmju apguvi, 
lai nodrošinātu mazaizsargātajiem iedzīvotājiem piekļuvi pamatpakalpojumiem, kā arī norāda 
uz citām mazaizsargāto iedzīvotāju problēmām un aicina tās risināt valsts un pašvaldību 
līmenī. 
 
SIA “Rēzeknes Panorāma” izsaka viedokli par mājdzīvnieku apbedīšanas problēmu un aicina 
to risināt valstiskā līmenī, izstrādājot atbilstošu regulējumu. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par atbalstu personām, 
kuras strādā veselības aprūpes jomā ārkārtējās situācijas laikā, un aicina tām nodrošināt 
piemaksas 100 procentu apmērā. 

28 
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Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par ierobežojumiem, kas 
noteikti sakarā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, un aicina atļaut 
gadatirgu norisi gada nogalē. 
 
Sporta nozares pārstāvji aicina iespējami ātri atjaunot sporta nodarbības bērniem un 
pieaugušajiem, norādot uz fizisko aktivitāšu nozīmi Latvijas iedzīvotāju veselības veicināšanā 
un sportošanas aizlieguma radītajiem visas valsts sporta infrastruktūras zaudējumiem.   
 
Biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra” izsaka viedokli par ASV ārstu rekomendēto 
Covid-19 ārstēšanas un profilakses protokolu I-Mask+, kas pamatots uz aktīvo vielu 
“ivermektīns” saturošām zālēm, un aicina izvērtēt iespējas šo protokolu ieviest Latvijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par 2020. gada 12. decembrī notikušo mītiņu 11. novembra 
krastmalā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Covid-19 izplatības ierobežošanu, norāda uz to, ka daudzi 
valsts kapitālsabiedrību darbinieki nestrādā attālināti, un tāpēc aicina izskatīt iespēju noteikt 
kapitālsabiedrībām un valsts iestādēm pienākumu nodrošināt iespējas strādāt attālināti 
darbiniekiem, kuri savus darba pienākumus var pilnvērtīgi izpildīt arī šādā režīmā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību un piedāvā 
risinājumus vīrusa izplatības ierobežošanai, piemēram, iesaka izveidot portālu, kurā izvietota 
epidemiologu sastādīta īsa, kodolīga informācija par Covid-19, izveidot valsts atbalstītu 
brīvprātīgu organizāciju palīdzības sniegšanai mediķiem un katrā pašvaldībā izveidot 
“kovidsardzes” nodaļas. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par situāciju Rīgas Centrālcietumā saistībā ar Covid-19 
izplatību, aizsardzības līdzekļu nepietiekamību, cietuma personāla darbu un norāda uz to, ka 
ieslodzītajiem netiek savlaicīgi veikti Covid-19 testi. 
 
Privātpersona aicina saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā 
nodrošināt ieslodzītajiem iespēju sazināties ar saviem tuviniekiem, izmantojot videozvanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par atbalsta programmām saistībā ar Covid-19 izsludinātās 
ārkārtējās situācijas laikā un aicina noteikt, ka vecāki var savai gada iedzīvotāju ienākuma 
deklarācijai pievienot izdevumus par datortehnikas iegādi skolēniem. 
 
Privātpersona aicina pēc 2021. gada 4. janvāra nepārtraukt klātienes mācību procesu 
sākumskolās. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par situāciju valstī saistībā ar Covid-19, vakcīnām un 
vīrusa izplatību, par šajā sakarā pieejamās informācijas patiesumu, par preču iegādes 
ierobežojumiem ārkārtējās situācijas laikā, par masku nēsāšanas nepieciešamību, par ieviesto 
ierobežojumu radītajām problēmām attiecībā uz saimniecisko darbību, kā arī aicina skaidrot, 
kā tiek plānots veicināt valsts atveseļošanos pēc šīs krīzes. 
 
Citi viedokļi 

23 

 
VSIA “Valmieras Drāmas teātris” izsaka viedokli par līgumiem, kas noslēgti ar VSIA “Latvijas 
Televīzija” par reklāmas pakalpojumiem, kuri izmantoti tikai daļēji valstī izsludinātās 
ārkārtējās situācijas dēļ. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietās izvietotajām vides 
reklāmām attiecībā uz 2021. gada valsts budžetu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nevienlīdzīgu attieksmi pret bērniem ar invaliditāti un 
ierosina pieņemt lēmumu, ka no 2021. gada 1. janvāra ir apmaksājams pilnas slodzes asistenta 
pakalpojums bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem nav pieejama izglītība 
klātienē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par liegumu pašvaldībām izdot savas avīzes, kā arī aicina 
pārskatīt daudzdzīvokļu māju ūdens patēriņa maksājumus. 
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Privātpersona izsaka viedokli par komercprakses gadījumiem automašīnu tirdzniecībā un 
aicina izstrādāt noteikumus, kas paredzētu auto tirgotājam pienākumu novērst defektus, kuri 
atklāti 10 dienu laikā no auto iegādes dienas un kuru remonta izmaksas pārsniedz septiņus 
procentus no auto vērtības. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par pabalstu, kas tiek izmaksāts laulātajam pensijas saņēmēja 
nāves gadījumā, un norāda, ka šāda prakse nav godīga pret vientuļajiem pensionāriem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par vārda brīvību, protesta akcijām, pilsoņu un nepilsoņu 
tiesībām. 
  
III. Sūdzības 
 

5 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 5 
 
Privātpersona sūdzas par Umurgas pagasta zemes komisijas darbu saistībā ar lēmumu grozīt 
iesniedzējam piederošās zemes robežas. 
 
Privātpersona sūdzas par Krimūnu pagasta pārvaldes un Krimūnu ambulances darbu. 
 
Privātpersona sūdzas par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora darbu, norādot uz 
iespējamu emocionālo vardarbību pret skolēniem un atbildīgo institūciju bezdarbību šā 
jautājuma risināšanā. 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 7 
  
V. Dažādi iesniegumi 
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 

 


