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Saņemti iesniegumi         
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    individuālie  
    no vairākām privātpersonām      
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    kolektīvie               3 
    anonīmie 2 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 109 
Viedokļi 97 
Sūdzības 8 
Informācijas pieprasījumi 14 
Dažādi iesniegumi 45 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Pa pastu 108 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 155 
No portāla www.latvija.lv 10 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 81 
Saeimas Prezidijs 1 
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Frakcijas 6 
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Struktūrvienības 30 
  
Valoda  
Latviešu valoda 266 
Svešvalodas 7 
  
Sagatavotas atbildes 175 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  5 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

109 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  9 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grāmatvedības likums” un 
aicina noteikt, ka brīvprātīgā darba veicējs grāmatvedības uzskaiti var organizēt biedrībās, 
nodibinājumos un arodbiedrībās, kuru apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem divos 
iepriekšējos pārskata gados nepārsniedz 40 000 eiro.  
 
SIA “Abrams Business Services” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grāmatvedības 
likums”, aicinot noteikt, ka ārpakalpojuma grāmatveža licences reģistrēšanai Valsts 
ieņēmumu dienestā papildus jāiesniedz arī grāmatvedības datorprogrammas licences kopija, 
un uzlikt apdrošināšanas sabiedrībām pienākumu sniegt informāciju par spēkā esošajām 
ārpakalpojuma grāmatvežu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisēm. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, atsaucoties uz valstī izsludināto ārkārtējo 
situāciju, aicina pagarināt gada pārskatu iesniegšanas termiņu, nosakot to par trim mēnešiem 
garāku, nekā paredzēts Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. 
 
Alternatīvās bērnu aprūpes alianses organizācijas izsaka viedokli par pieņemtajiem 
grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā saistībā ar lēmumu 
piešķirt atbalstu 500 eiro apmērā ģimenēm ar bērniem un aicina rast iespēju piešķirt 
finansiālu atbalstu arī tiem bērniem, kuri neaug ģimenēs, bet atrodas bērnu aprūpes iestādēs. 
 
Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācija izsaka viedokli par līdzekļu, kas gūti no akcīzes 
nodokļa palielinājuma tabakas produktiem, novirzīšanu onkoloģijas pacientu ārstēšanai un 
aicina piešķirt papildu līdzekļus olnīcu vēža pacientu ārstēšanai. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par nepietiekamo veselības aprūpes nozares 
finansējumu un aicina to palielināt tiktāl, lai būtu segtas visas ar veselības aprūpes 
pakalpojumu nodrošināšanu saistītās izmaksas. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par nevienlīdzīgiem 
darba slodzes veidošanas principiem un pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojuma apmēru 
un aicina izskatīt iespēju šo pedagogu darba samaksu pakāpeniski palielināt no valsts budžeta 
līdzekļiem. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli, ka profesionālās 
ievirzes sporta programmu finansējuma proporcionālais apjoms ir samazinājies un nav 
pietiekams pedagogu atalgojuma izmaksām 2021. gadā. 
 

 

Juridiskie jautājumi  58 
 
Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”, aicinot likuma pārejas noteikumos iekļaut normu 
par to, ka Ministru kabinetam ir jāiesniedz šā likuma grozījumi, nosakot principus, kas 
nodrošinātu nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību proporcionālo atbilstību salīdzināmu 
īpašumu tirgus darījumu cenām un visu īpašumu projektēto kadastrālo vērtību atspoguļošanu 
kadastrālo vērtību tematiskajās kartēs. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likumā”, aicinot papildināt likuma normu, kas attiecas uz kadastrālo 
vērtēšanu, un noteikt, ka spēkā esošās kadastrālās vērtības publisko, nodrošinot visu īpašumu 
kadastrālo vērtību atspoguļošanu kadastrālo vērtību tematiskajās kartēs. 
 
Latvijas Ārpustiesas parādu piedzinēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” un aicina likumu attiecināt uz 
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parādsaistībām, kas līdz 2016. gada 1. janvārim radušās no patērētāja kreditēšanas līguma 
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli par problēmām, kas izriet no tiesiskā 
regulējuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju labticīgam ieguvējam, un aicina veikt 
izmaiņas šajā regulējumā, tostarp noteikt noilguma termiņu, kurā īpašnieks, no kura ir 
izkrāpts aktīvs, var vērsties policijā ar iesniegumu par kriminālprocesa uzsākšanu, un 
zemesgrāmatu lietošanā ieviest brīdinošus riska indikatorus aizdomīgu darījumu apzināšanai. 
 
Amerikas latviešu apvienība izsaka viedokli par Satversmes tiesas lēmumu, kurā atzīts, ka 
valsts pienākums ir aizsargāt un atbalstīt ikvienu ģimeni, tai skaitā viendzimuma partneru 
ģimenes, un aicina nebalsot par ierosinājumu grozīt Satversmi, kur ierakstīts, ka “ģimene ir 
savienība starp vīrieti un sievieti”. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” 
un aicina pieņemt deklarāciju par jēdzieniem “ģimene” un “ģimenes dzīve”. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par labu nāvi - eitanāzijas legalizēšana”, aicinot 
legalizēt eitanāziju Latvijā (10 640 parakstu). 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

1 

Latvijas Raidorganizāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” otrajam lasījumam attiecībā uz kārtību, kādā 
elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, apraides atļaujas termiņam beidzoties, var iegūt jaunu 
atļauju, un aicina noteikt, ka apraides atļauja tiek izsniegta uz 10 gadiem. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  6 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija atbalsta likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” 
normu, kas noteic, ka pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas var īstenot darba vidē balstītu mācību veidā. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Latvijas Universitāšu asociācija 
iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” normu, kas noteic, ka augstskolām 
un koledžām, kuras īsteno studiju virzienu “Veselības aprūpe”, maksas studiju vietu skaits 
jāplāno atbilstoši ārstniecības iestāžu spējai nodrošināt klīnisko praksi, un vērš uzmanību uz 
to, ka šobrīd aktuālāka problēma ir nevis maksas studiju vietu skaita ierobežošana, bet gan 
medicīnas darbinieku skaita mērķtiecīga palielināšana ilgtermiņā. 
 
Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”, aicinot papildināt likuma normu, kas nosaka 
profesionālo izglītības iestāžu veidus, paredzot, ka arī mācību centrs ir viena no profesionālās 
izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās tālākizglītības programmas un dod iespēju iegūt 
profesionālo kvalifikāciju. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera atbalsta likumprojektam “Grozījumi 
Profesionālās izglītības likumā” iesniegtos priekšlikumus, kas paredz noteikt, ka profesionālo 
izglītības iestāžu sarakstā tiek iekļauts arī mācību centrs un ārpus formālās izglītības apgūtās 
profesionālās kompetences novērtēšanu veic akreditētas profesionālās izglītības iestādes. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

12 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” sniedz priekšlikumus lobēšanas atklātības 
regulējuma izstrādei attiecībā uz regulējuma tvērumu, jēdzienu definīcijām, interešu 
pārstāvju un lēmumu pieņemšanas atklātības reģistru, aicina noteikt neatkarīgu pārraudzības 
iestādi jaunā regulējuma ieviešanas nodrošināšanai un izveidot publisko amatpersonu un 
interešu pārstāvju ētikas kodeksu. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse sniedz priekšlikumus par interešu pārstāvības atklātības regulējuma 
pamatprincipiem, tostarp aicina ieviest vienas pieturas aģentūras principu attiecībā uz 
interešu pārstāvības reģistru, lai nodibinājumi varētu iestādēm iesniegt informāciju, kas pēc 
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satura un būtības ir vienāda un apkopota vienuviet, kā arī mudina izvērtēt individuālo personu 
(lobistu) reģistrēšanas iespēju. 
 
Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā sniedz priekšlikumus Lobēšanas atklātības likuma 
izstrādei, aicinot pēc iespējas paplašināt regulējuma tvērumu, samazināt regulējuma radīto 
administratīvo slogu un nodrošināt to, lai veiktās interešu pārstāvības aktivitātes būtu 
pietiekami caurskatāmas. 
 
Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” sniedz priekšlikumus par interešu 
pārstāvības atklātības regulējuma pamatprincipiem un interešu aizstāvības definīciju, 
atbalsta interešu aizstāvju reģistra ieviešanu un aicina to veidot līdzīgi Eiropas Komisijas 
Pārredzamības reģistram un tā saturam. 
 
Ārvalstu investoru padome Latvijā sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā”, 
aicinot noteikt, ka par likuma subjektiem nav uzskatāmas juridiskās personas, kas 
kreditēšanas un grāmatvedības pakalpojumus sniedz tikai un vienīgi saistītajiem 
uzņēmumiem. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz informatīvu materiālu par vienotajiem klientu 
izpētes rīkiem attiecībā uz likumprojektu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā”. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” 
un iebilst pret priekšlikumu, kas paredz, ka apdrošināšanas starpnieki un ieguldījumu brokeri 
ir tiesīgi veikt vienkāršotu klienta izpēti attiecībā uz finanšu pakalpojumiem, kuri neparedz 
darījumus ar finanšu līdzekļiem. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas 
likumā”, aicinot precizēt normu, kas paredz, ka par likuma subjekta patieso labuma guvēju 
var būt tikai tāda persona, kam ir nevainojama reputācija. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas 
likumā” un aicina izslēgt normu, kurā ietverta prasība iegūt klienta patiesā labuma guvēja 
parakstītu apliecinājumu par to, ka tas ir klienta patiesais labuma guvējs, gadījumos, kad par 
to nav šaubu. 
 
Privātpersona atkārtoti iesniedz kolektīvo iesniegumu “Ļausim bērniem skolā brīvi elpot” un 
aicina atcelt valdības lēmumu par obligātu sejas masku valkāšanu 1.-4. klašu skolēniem Covid-
19 pandēmijas laikā (28 649 paraksti). 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 7 
 
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” aicina nepieņemt likumprojektu 
“Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” un norāda, 
ka dzīvokļu īpašniekiem piedāvātā zemes izpirkuma maksa ir nesamērīgi augsta. 
 
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” iebilst pret likumprojekta “Dzīvojamo 
telpu īres likums” ieceri attiecībā uz denacionalizēto namu īrnieku īres līgumu laušanu un 
norāda, ka īres tiesības iespējams likvidēt tikai ar visu denacionalizēto namu īrnieku uzskaiti 
un kompensāciju par atsavināto dzīvokli. 
 
Vēlēšanu ekspertu biedrība izsaka viedokli par grozījumiem Pašvaldības domes vēlēšanu 
likumā, norāda, ka pieņemtie likuma grozījumi paredz tādu kārtību balsošanai  pa pastu, kura 
ignorē vēlētāja balsojuma aizklātumu, un aicina noteikt, ka vēlētājiem, kuri pieteikušies 
balsot pa pastu, ne vēlāk kā 20 dienas pirms vēlēšanu dienas pa pastu nosūtāma balsošanas 
aploksne.  
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Ārvalstu investoru padome, ņemot vērā pašreizējo situāciju un Covid-19 izplatības 
mazināšanai noteiktos ierobežojumus, aicina izvērtēt iespēju grozīt tiesisko regulējumu, kas 
skar būvniecības nozari, un paredzēt iespēju rīkot pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu publisku apspriešanu neklātienes formā. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 9 
 
Mazās hidroenerģētikas asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”” un norāda, ka nomainīt Ekonomikas 
ministriju kā uzraugošo un atbildīgo iestādi jautājumos, kas saistīti ar mazo HES hidrotehnisko 
būvju drošumu, tostarp mazo HES drošuma programmu izstrādi un deklarāciju uzskaiti, kā arī 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas uzskaiti, nav ne institucionāli lietderīgākais, ne 
ekonomiski pamatotākais risinājums. 
 
Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm””, aicinot precizēt normu, kas paredz: ja ogļūdeņražu 
izpētes un ieguves veikšanai nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums un bez tā nevar 
uzsākt izpētes darbus, izpētes termiņa sākums ir nosakāms pēc ietekmes uz vidi novērtējuma 
veikšanas. 
 
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija izsaka viedokli par iniciatīvu “Par aizliegumu 
lietot pesticīdus apdzīvoto lauku māju tuvumā”, aicina izskatīt iniciatīvu pēc būtības, 
sākotnējā diskusijā vērtējot tikai potenciālo ap apdzīvotām lauku mājām nosakāmās 
aizsargjoslas attālumu, un norāda uz nepieciešamību ieviest aizsargjoslas arī bioloģiskās 
lauksaimniecības teritorijām. 
 
Latvijas Biškopības biedrība izsaka viedokli par iniciatīvu “Par aizliegumu lietot pesticīdus 
apdzīvoto lauku māju tuvumā”, iestājas par stingrāku augu aizsardzības līdzekļu aprites 
uzraudzību un regulējumu un aicina samazināt aizsargjoslas distanci līdz tādam rādiusam, kas 
nodrošinātu pesticīdu atliekvielu nenokļūšanu uz blakus esošā zemes īpašuma. 
 
Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” izsaka atbalstu iniciatīvai “Bargākus sodus par cietsirdīgu 
izturēšanos pret dzīvniekiem”, norāda uz dzīvnieku aizsardzību regulējošo tiesību aktu 
nepilnībām, kas apgrūtina administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu gadījumos, kad 
konstatēta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku, un aicina izdarīt labojumus attiecīgajā 
regulējumā. 
 
AS “Conexus Baltic Grid” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” un aicina labot normu, kas liek sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējam, rīkojot autotransporta līdzekļu iepirkumu, nodrošināt to, ka 
noteiktu kategoriju autotransporta līdzekļu iepirkuma rezultātā tiek iepirkts vismaz likumā 
noteiktais minimālais tādu autotransporta līdzekļu daudzums, kuri atbilst “tīra” 
autotransporta definīcijai. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Atļaut labo pagriezienu pie sarkanās gaismas, 
ja tas netraucē citiem vadītājiem un gājējiem”, aicinot noteikt, ka pie luksoforiem tiek 
uzstādītas atbilstošas ceļazīmes (10 431 paraksts). 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Spēļu biznesa asociācija aicina neatbalstīt likumprojektam “Grozījumi Tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu 
aprites likumā” iesniegto priekšlikumu par smēķēšanas aizliegumu azartspēļu zālēs un kazino. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to 
šķidrumu aprites likumā” un norāda, ka jautājums par smēķēšanas ierobežošanu vai 
aizliegšanu kazino un spēļu zālēs būtu risināms tikai pēc Azartspēļu un izložu politikas 
pamatnostādņu 2021.-2027. gadam apstiprināšanas. 
 
SIA “Pro Vape” izsaka viedokli par likumprojektu “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas 
produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums”, kas paredz 
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aizliegumu laist tirgū tādus elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas 
aizstājējproduktus, kuri satur aromatizētājus, un norāda, ka šāds aizliegums radīs būtiskas 
negatīvas sekas attiecībā uz sabiedrības veselību, valsts budžeta ieņēmumiem un 
uzņēmējdarbības vidi. 
 
Starptautiskais uzņēmums “JTI Baltic UAB” aicina likumprojekta “Grozījumi Tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu 
aprites likumā” otrajā lasījumā noraidīt priekšlikumu par mentola nepieļaujamību tabakas 
izstrādājumos. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija aicina atkārtoti izvērtēt ar grozījumiem likumā par “Par 
valsts sociālo apdrošināšanu” ieviesto regulējumu par minimālo valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu objektu, tā noteikšanu un obligāto iemaksu veikšanu. 
 
Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” attiecībā uz mājokļa pabalsta 
aprēķināšanas normatīvo regulējumu, aicina par mājokļa pabalsta aprēķināšanas kārtības 
ieviešanas termiņu noteikt 2021. gada 1. oktobri, dot pašvaldībām iespēju papildināt Ministru 
kabineta noteikumos noteikto formulu ar koeficientu un paredzēt valsts līdzfinansējumu 
garantētajam minimālajam ienākumu līmenim un mājokļa pabalstam. 
  
II. Viedokļi  
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Par Saeimas darbu  3 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildes vēstulēm un iesniegumu 
virzību. 
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Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka 
viedokli par Finanšu ministrijas izstrādāto Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma 
plāna projektu, iebilst pret nevienlīdzīgo noturības mehānisma finansējuma sadali starp 
publisko un privāto sektoru, norāda, ka iesniegtais plāns nepilda būtiskāko mērķi – mazināt 
krīzes radīto negatīvo sociālo un ekonomisko ietekmi, un aicina pilnveidot plāna projektu un 
fokusēt investīcijas uz tādiem pasākumiem, kuri sekmē inovācijas, produktivitāti un 
eksportspēju. 
 
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija izsaka viedokli par Finanšu ministrijas 
izstrādātajā Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektā ietverto noturības 
mehānisma finansējuma sadali un aicina vismaz 70 procentus no šā finansējuma paredzēt 
inovatīviem privātā sektora investīciju projektiem, tādējādi veicinot valsts ekonomisko 
izaugsmi ilgtermiņā.  
 
Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par Latvijas Atveseļošanas un 
noturības mehānisma plāna projektu un norāda, ka patlaban uzņēmējdarbībai un 
daudzdzīvokļu māju renovācijai ir paredzēta pārāk maza finanšu daļa un to nepieciešams 
palielināt. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība iebilst pret Augstākās izglītības 
padomes sastāva un darbības likvidāciju vai radikālu pārveidi un aicina nodrošināt ciešāku 
informācijas apmaiņu un sadarbību starp Augstākās izglītības padomes, lēmējvaras un 
izpildvaras pārstāvjiem, lai veicinātu savstarpējā izpratnē balstītu lēmumu pieņemšanu 
augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju rīcībpolitikas jautājumos. 
 
Latvijas Patologu asociācija sniedz priekšlikumus Onkoloģijas plānam 2022.-2024. gadam un 
aicina to veidot saskaņā ar Eiropas Komisijas Vēža apkarošanas plānu, kas balstīts uz 
personalizētu veselības aprūpi. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par kompetencēs 
balstītā mācību satura ieviešanu, norāda, ka atvēlētais mācību stundu skaits nav pietiekams 
gan valodas, gan literatūras apguvei, un aicina rast iespēju konstruktīvām profesionāļu 
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diskusijām, lai mācību gada noslēgumā varētu izvērtēt jaunā, kompetencēs balstītā latviešu 
valodas un literatūras mācību satura īstenošanas gaitu un pilnveidot mācību līdzekļus, 
dokumentus un normatīvos aktus atbilstoši diskusijās gūtajiem secinājumiem. 
 
Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” izsaka viedokli par starptautiskās 
aizsardzības saņēmēju uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas politikas jomu 
integrāciju, aicina šo jomu integrāciju un koordināciju uzticēt vienai institūcijai, kuras 
uzdevums būtu organizēt regulāras darba grupas sanāksmes ne retāk kā reizi trīs mēnešos, un 
norāda, ka pašreizējais modelis, atbilstoši kuram integrācijas funkciju vienlaikus veic vairākas 
valsts institūcijas, nav produktīvs.  
 
Biedrība “Esi radošs!” izsaka viedokli par Eiropas Savienības deinstitucionalizācijas projekta 
finansējuma nepieejamību tiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri nav paguvuši 
saņemt individuālo vajadzību izvērtējumu, piemēram, informācijas trūkuma, vēlākas 
diagnozes noteikšanas vai dzīvesvietas maiņas dēļ, un aicina izdarīt grozījumus normatīvajos 
aktos, nosakot, ka rehabilitācijas apmaksas saņemšanai nav nepieciešama izvērtēšana. 
 
Aptieku biedrība izsaka viedokli par grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 
noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”, atbilstoši kuriem vienam apmeklētājam tirdzniecības vietā jānodrošina ne 
mazāk kā 25 kvadrātmetri no publiski pieejamās telpu platības, norāda, ka šī prasība novedīs 
pie nevajadzīgas apmeklētāju pulcēšanās pie aptiekas ieejas un iekštelpu gaiteņos, un aicina 
cilvēku plūsmu aptiekās regulēt speciāli, piemērojot principu: viena strādājoša kase – viens 
apmeklētājs. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par valsts institūciju un pašvaldību sadarbību 
Covid-19 izplatības samazināšanas pasākumu ieviešanā sociālās aprūpes centros, norāda, ka 
nav noteikta kārtība, kādā atbildīgās institūcijas apmainās ar informāciju par Covid-19 
gadījumiem, un vērš uzmanību uz nepieciešamību grozīt normatīvos tiesību aktus, lai 
nodrošinātu atbilstošas kvalitātes sociālo aprūpes centru pakalpojumu pieejamību visā valsts 
teritorijā. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli, ka Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra noteikumi Nr. 
655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” neatbilst Latvijas Republikas Satversmei un 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma normām, un pieprasa klātienes mācību procesa atjaunošanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valdības pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar Covid-19 
pandēmiju, pauž uzskatu, ka, pagarinot ārkārtējo situāciju pēc 7. februāra, tiks pārkāpts 
likums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, un norāda, ka pašreizējie ierobežojumi nav 
devuši gaidītos rezultātus.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīkojumu “Par epidemioloģiskās 
drošības nodrošināšanu Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās”, kas ieslodzītajiem 
liedz satikšanos ar radiniekiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Vakcinācijas projekta biroja darbu saistībā ar medijos 
izskanējušo informāciju par personām, kuras vakcīnas saņēmušas bez rindas. 
 
Vairākas privātpersonas iebilst pret valdības ieceri pieprasīt, lai bērni skolā obligāti valkā 
mutes un deguna aizsegu. 
 
Brocēnu novada bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņu vecāku pārstāvji izsaka viedokli par 
domstarpībām, kas radušās starp Brocēnu novada pašvaldību un SIA “Brocēnu sporta centrs” 
saistībā ar ledus laukuma un telpu īri. 
 
Pededzes mednieku biedrība izsaka viedokli par Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu 
virsmežniecības pieņemto lēmumu atteikt Pededzes mednieku biedrības medību iecirkņa 
reģistrāciju. 
 
SIA “Preiļu celtnieks” izsaka viedokli par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” izsludināto 
iepirkumu būvdarbu veikšanai Raiņa mājā Jasmuižā, Preiļu novadā un aicina pārtraukt 
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izsludināto iepirkumu un veikt ēkas arhitektonisko izpēti, lai uz tās pamata aprēķinātu 
precīzus būvdarbu apjomus un tāmes.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas atbildes vēstuli. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par tiesībsargu un aicina attiecīgo personu neievēlēt atkārtoti. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzsākto 
administratīvo procesu par Rīgas 46. pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas iespējamo 
emocionālo vardarbību pret bērnu un pauž atbalstu audzinātājai, kā arī aicina izvērtēt, vai 
pastāvošais tiesiskais regulējums nodrošina adekvātu līdzsvaru starp visu pušu interesēm. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Jugla” vadības 
darbu, norāda, ka sociālās aprūpes centrā netiek domāts par darbinieku veselību un kolektīva 
mikroklimatu, kā arī vērš uzmanību uz neapmierinošo epidemioloģisko situāciju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes izsniegto atļauju 
lifta būvniecības darbu veikšanai kritiskā stāvoklī esošā valsts nozīmes kultūras piemineklī un 
brīdina par drošības apdraudējumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Jelgavas domes priekšsēdētāja darbu. 
 
Par situāciju valstī 
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Latvijas veselības un fitnesa asociācija sniedz priekšlikumus par pasākumiem, kas jāveic 
sporta un fitnesa nozares atbalstam 2021. gadā, un tostarp aicina uz ārkārtējās situācijas 
laiku iesaldēt kredīta maksājumus un piešķirt nodokļu atlaides. 
 
Latvijas Sporta federāciju padome izsaka viedokli par Covid-19 pandēmijas dēļ izsludinātās 
ārkārtējās situācijas laikā noteiktajiem sporta ierobežojumiem un aicina atļaut treniņus un 
sporta sacensības, kas notiek ārpus telpām. 
 
SIA “Rumbulas sporta centrs”, Volvo sporta centrs, SIA “Brazīlija”, SIA “Beach Box” un 
Mārupes ledus halle norāda uz zaudējumiem, ko ārkārtējās situācijas laikā cieš privātās sporta 
halles, atrodoties piespiedu dīkstāvē, un aicina sniegt atbalstu ne tikai valstij un pašvaldībām 
piederošajām ledus hallēm, bet arī privātajiem sporta infrastruktūras objektiem. 
 
SIA “VRBP” izsaka viedokli par Covid-19 izplatības mazināšanai ieviesto ierobežojumu ietekmi 
uz nacionālo drošību un aicina atcelt ierobežojumus, kurus valsts institūcijas nevar pamatot 
ar loģiskiem argumentiem un pierādāmu statistiku. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par atbalstu, kas Covid-19 krīzes laikā nepieciešams ģimenēm, 
kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, un aicina nešķirot šos bērnus, bet piešķirt valsts 
atbalstu arī tām ģimenēm, kurās bērniem ar īpašām vajadzībām nav noteikta īpašas kopšanas 
nepieciešamība un kuras nesaņem bērna kopšanas pabalstu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem un aicina materiāli 
palīdzēt arī pensionāriem un invalīdiem.  
 
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar izskanējušo informāciju par pabalsta 500 eiro apmērā 
piešķiršanu ģimenēm ar bērniem un aicina izmaksāt pabalstu arī studentiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras nostāju 
attiecībā uz Covid-19 izplatības dēļ noteiktajiem ierobežojumiem. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka lauksaimniecība ir stratēģiskas nozīmes nozare, kas dod 
būtisku pienesumu valsts ekonomikai, un norāda uz lauksaimniecības nozīmi Covid-19 krīzes 
laikā. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par situāciju valstī saistībā ar vīrusa izplatību, 
vakcinēšanos, prioritārajām vakcinācijas grupām, masku nēsāšanu, tirdzniecības 
ierobežojumiem un aicina nepagarināt ārkārtējo situāciju. 

 



 

 9 

Privātpersona aicina pensijas atbrīvot no nodokļiem, norakstīt aizņēmumu parādus par 70 
gadiem vecākiem cilvēkiem un vecākiem, kas audzina bērnu līdz 16 gadu vecumam, samazināt 
iedzīvotāju ienākuma nodokli līdz 10 procentiem un katram pensionāram piešķirt pabalstu 
500 eiro apmērā. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par labklājības līmeni un politisko situāciju valstī, kā 
arī pensijas apmēru. 
 
Citi viedokļi 36 
 
Biedrība “Pensionāru labklājības atbalsta kustība” izsaka viedokli par pensionāru interesi 
vakcinēties ar vakcīnu “Sputnik-V” un aicina sniegt atbalstu AS “Grindex”, lai tā varētu uzsākt 
minētās vakcīnas ražošanu. 
 
Nodibinājums “Tautas varas fronte” izsaka viedokli par to, ka komercbankas atsakās atvērt 
vai ir slēgušas jau atvērtos nodibinājuma kontus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes nepamatotu 
piešķiršanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par zemes nomas maksas apmēru un norāda, ka pagājušā gadā 
noslēgtais līgums ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” par zemes nomas maksas iekasēšanu 
paredzēja lielāku procentu likmi. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par tai piederoša dzīvokļa atsavināšanu parādu dēļ. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par laiku, ko cilvēks pavada darbā, un aicina noteikt, ka uz darbu 
nedrīkst izbraukt ātrāk par pulksten 7.00 un atgriezties mājās vēlāk par pulksten 18.00. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību piešķirt atlīdzību personām, kuru iniciatīvas 
portālā www.manabalss.lv savākušas vairāk par desmit tūkstošiem parakstu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par tās profila bloķēšanu sociālajā tīklā Facebook un uzskata, ka 
tādējādi tiek ierobežota vārda brīvība. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par ilgstoši uz sliedēm stāvošu dzelzceļa kravu sastāviem Indras 
ciemā, norāda uz ķīmisko vielu nodarīto kaitējumu cilvēku veselībai un videi, kā arī aicina 
pagarināt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu maršrutu no Daugavpils līdz Indrai. 
 
Privātpersona ierosina blakus ceļa zīmēm ar pilsētu nosaukumiem uzstādīt papildu ceļa zīmes, 
kurās būtu norādīts attiecīgā reģiona iedzīvotāju skaits. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par ceļu servitūtu uzturēšanu un pauž uzskatu, ka ceļu servitūts 
var kalpot tikai vienam nekustamajam īpašumam. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka nevar saņemt bezdarbnieka pabalstu, jo atrodas bērna 
kopšanas atvaļinājumā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Matīsa un Miķeļa kapu nesakārtotību un to, ka trūkst vietas 
mirušo apbedīšanai. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par piemaksu pie pensijas par darba stāžu, par 
ģimenes jēdzienu, par denacionalizētas mājas īpašnieka rīcību, par nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēru un zemes kadastrālās vērtības izmaiņām. 

 

  
III. Sūdzības 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

2 

Privātpersona sūdzas par Dobeles novada pašvaldību saistībā ar zemes nomas maksu un 
nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. 
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SIA “Pērnes L” sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta darbu, norādot uz nepamatoti veiktu 
nodokļu auditu, kura rezultātā uzņēmumam noteikti papildu nodokļu maksājumi. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 5 
 
Nodibinājums “Tautas varas fronte” sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 
tiesneses darbu. 
 
Privātpersona sūdzas par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu par atteikšanos pieņemt 
kasācijas sūdzību, jo sūdzība iesniegta pēc likumā noteiktā pārsūdzēšanas termiņa beigām. 
 

 

Citas sūdzības 
 

1 

Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbu, norādot, ka uzņēmums atsakās 
ņemt vērā to, ka dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par pārvaldniekam doto pilnvarojumu 

slēgt līgumus dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā ir atsaukts. 
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V. Dažādi iesniegumi 
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