
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. martam 

 
Saņemti iesniegumi          
kopskaitā 367 
    individuālie         351 
    kolektīvie 
    no vairākām privātpersonām          

7 
6 

    anonīmie 3 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 90 
Viedokļi 99 
Sūdzības 13 
Informācijas pieprasījumi 13 
Dažādi iesniegumi 152 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Pa pastu 159 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 192 
No portāla www.latvija.lv 16 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 67 
Saeimas Prezidijs 3 
Deputāti 977 
Frakcijas 61 
Komisijas 109 
Struktūrvienības 23 
  
Valoda  
Latviešu valoda 363 
Svešvalodas 4 
  
Sagatavotas atbildes 191 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas 
priekšsēdētāja Janīna Kursīte-Pakule 

 

 



 

 2 

Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

90 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

13 

Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grāmatvedības likums” attiecībā uz grāmatvedības reģistru kārtošanu 
divkāršā un vienkāršā ieraksta sistēmā un īpašiem skaidras naudas uzskaites noteikumiem. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grāmatvedības 
likums”, aicinot noteikt, ka ārpakalpojuma grāmatveža profesionālās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas limits nedrīkst būt mazāks par 5000 eiro. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par 
pieņemtajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kuri 
paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējuma nauda netiek aprēķināta līdz 
2021. gada 31. decembrim, un norāda, ka minētās normas formulējums ir neskaidrs. 
 
Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija un 
Latvijas Jauno ārstu asociācija aicina saglabāt piemaksas medicīnas darbiniekiem, kuri strādā 
ar Covid-19 pacientiem, arī pēc šī gada 31. marta, jo tas nepieciešams, lai nodrošinātu Covid-
19 nodaļu darba nepārtrauktību un atkārtotu Covid-19 uzliesmojumu gadījumā varētu 
veiksmīgi tikt ar tiem galā.  
 
Biedrība “Latvijas Cilvēktiesību centrs”, biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” un biedrība 
“Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” atbalsta priekšlikumu par vienreizējo pabalstu 
piešķiršanu starptautisko aizsardzību saņēmušajiem senioriem, personām ar invaliditāti un 
alternatīvo statusu saņēmušajām ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem un aicina, ņemot vērā 
personu ar alternatīvo statusu īpašo situāciju un bērna labāko interešu principu, vienreizējo 
pabalstu 500 eiro apmērā piešķirt arī tiem bērniem, kuriem ir termiņuzturēšanās atļauja, kas 
izsniegta līdz ar alternatīvā statusa piešķiršanu vai ģimenes apvienošanās rezultātā.  
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Vienreizēju 500 eiro pabalstu ģimenēm, kuru 
bērni turpina iegūt augstāko izglītību Latvijā” (10 787 paraksti). 
 
Privātpersona ierosina noteikt, ka gadījumos, kad bērns zaudējis vecākus un mantojumā nekas 
nav atstāts, valsts šim bērnam izmaksā vienreizēju pabalstu.  
 
Latvijas Jaunatnes padome norāda, ka valsts finansiālais ieguldījums jauniešos un jaunatnes 
politikā nav pietiekams, un aicina palielināt Jaunatnes politikas valsts programmas 
finansējumu vismaz līdz 1 000 000 eiro gadā. 
 
Biedrība “EAPN-Latvia” izsaka viedokli par līdzekļu piešķiršanu sirds mazspējas pacientiem 
nepieciešamo medikamentu kompensācijai un aicina 2022. gada veselības budžetā ieplānot 
līdzekļus šo kompensāciju palielināšanai līdz 100 procentiem. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par 2020. gada izskaņā 
pieņemtajiem grozījumiem nodokļu politiku regulējošos normatīvajos aktos, kas paredz 
būtiskas izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa regulējumā, kā arī no 2021. gada ievieš valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu mehānismu, un norāda, ka pašreizējā Covid-19 krīze 
nav labākais laiks būtiskai nodokļu politikas grozīšanai.  
 
SIA “GelvoraSergel” izsaka viedokli par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu un norāda uz 
neskaidrībām un atšķirībām likuma normu piemērošanā starp kredītiestādēm un citiem 
nodokļu maksātājiem attiecībā uz cesijas ceļā pārņemtiem prasījumu portfeļiem pret 
nesaistītiem debitoriem. 
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Juridiskie jautājumi  7 
 
Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība izsaka viedokli par piedāvātajiem Latvijas Republikas 
Satversmes grozījumiem, kas paredzot definēt ģimeni kā ekskluzīvi heteroseksuālu 
veidojumu, tādējādi vēl vairāk ierobežojot viendzimuma pāru un viņu bērnu tiesības uz 
aizsardzību, un aicina nepieņemt šādus grozījumus, bet izstrādāt jaunu likumu, kas pasargātu 
visu ģimeņu tiesības. 
 
Privātpersona aicina grozīt Satversmes pantu, kas nosaka, ka Valsts prezidentam ir tiesības 
sasaukt un vadīt ārkārtas Ministru kabineta sēdes, noteikt tām dienas kārtību, un aizstāt 
minētajā normā vārdu “dienas” ar vārdu “darba”.  
 
Privātpersona aicina izdarīt Kriminālprocesa likumā tādus grozījumus, lai tiktu aizsargāta 
jebkura par cietušo atzītas personas manta. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par neskaidrībām un nepilnībām ceļu satiksmes jomā izdarīto 
pārkāpumu un atbildības regulējumā Ceļu satiksmes likumā un Administratīvās atbildības 
likumā un norāda uz nesamērīgi lielajām atšķirībām starp naudas sodiem par pārkāpumiem, 
kas konstatēti klātienē, un pārkāpumiem, kas konstatēti ar tehniskajiem līdzekļiem. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija aicina atbalstīt likumprojektam “Grozījumi Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumā” iesniegto priekšlikumu par apraides atļaujas derīguma termiņa 
saglabāšanu uz desmit gadiem, nodrošināt iespēju medijiem laikus saņemt lēmumu par to 
darbības izbeigšanu un noteikt, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pirms apraides atļaujas termiņa beigām pieņem motivētu lēmumu 
izsniegt elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim apraides atļauju bez konkursa vai atteikt 
apraides atļaujas izsniegšanu. 

8 

 
Latvijas Politiski represēto apvienība izsaka viedokli par politiski represēto personu loka 
paplašināšanas ieceri un norāda, ka ir noskaidrota tikai viena persona, uz kuru varētu 
attiekties iecerētais likuma grozījums. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par likumu “Par politiski represētās personas statusa 
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”, norāda, ka likumā iestrādātā 
norma, saskaņā ar kuru represēto personu statusam atbilst tikai tie bērni, kas dzimuši tieši 
izsūtījumā, nav taisnīga, un tāpēc aicina izskatīt jautājumu par represēto personu loka 
precizēšanu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par ierosinājumu paplašināt politiski represēto reabilitējamo 
personu loku un aicina nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu piešķirt visiem cīņu 
dalībniekiem, kuri bijuši arestēti, spīdzināti, bet pēc atbrīvošanas no mocībām pakļauti 
uzraudzībai. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  30 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Augstskolu likumā” un aicina pārejas noteikumos uzdot Ministru kabinetam līdz 2021. gada 
31. augustam izstrādāt un iesniegt Saeimai nepieciešamos grozījumus attiecīgajos likumos, 
lai paredzētu jaunu Augstākās izglītības padomes institucionālās darbības regulējumu 
augstākās izglītības sistēmā un nodrošinātu to, ka Augstākās izglītības padome ir neatkarīga 
nacionāla pārstāvības institūcija, kuras locekļus proporcionāli deleģē valdības sociālie un 
sadarbības partneri, augstākās izglītības sabiedrību pārstāvošas organizācijas un valsts, bet 
padomes locekļus ieceļ Saeima, kas tostarp veido augstākās izglītības attīstības stratēģiju un 
izvērtē tās īstenošanu. 
 
Latvijas Universitāšu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu 
likumā”, citstarp aicinot pārejas noteikumos paredzēt, ka Ministru kabinetam sadarbībā ar 
augstskolām jānosaka augstskolu stratēģiskā specializācija un augstskolām ar to jāpapildina 
sava satversme laika posmā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.  
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Latvijas Neatkarīgā izglītības un zinātnes apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Augstskolu likumā”, aicinot lietišķo zinātņu augstskolās samazināt padomes 
locekļu skaitu līdz pieciem. 
 
Latvijas Studentu apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu 
likumā” un aicina saglabāt studējošajiem iespēju ar balsstiesībām piedalīties augstskolas 
attīstības virzienu noteikšanā un apstiprināšanā.  
 
Privāto augstskolu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi Augstskolu 
likumā” normai par studiju valodas reglamentāciju, aicinot noteikt, ka studiju programmas 
drīkst īstenot svešvalodās, ja tas nepieciešams attiecīgās programmas mērķu sasniegšanai. 
 
Latvijas Universitātes Studentu padome sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Augstskolu likumā” un aicina dot Latvijas Republikas valstspiederīgajiem iespēju studēt kādā 
no Eiropas Savienības valodām. 
 
Augstākās izglītības kvalitātes centrs sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Augstskolu likumā”, aicinot neizslēgt koledžas no augstākās izglītības institūciju sistēmas. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka iebildumus pret likumprojektu 
“Grozījumi Augstskolu likumā”, neatbalsta kvantitatīvā kritērija ieviešanu attiecībā uz 
universitātēm un koledžu statusa pazemināšanu no augstākās izglītības iestādes uz 
profesionālās vidējās izglītības iestādi. 
 
I. Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija un Daugavpils Universitātes 
studenti iebilst pret paredzētajiem Augstskolu likuma grozījumiem, kas nosaka kvantitatīvo 
kritēriju, proti, studentu skaitu universitātēm, un norāda, ka Daugavpils Universitātes statusa 
maiņa var negatīvi ietekmēt vispārējo kultūras un izglītības līmeni Latgales reģionā. 
 
Latvijas Studentu apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu 
likumā” un aicina noteikt, ka augstskolas un koledžas, kas īsteno studiju virzienu “Veselības 
aprūpe”, plāno maksas studiju vietu skaitu atbilstoši ārstniecības iestāžu spējai nodrošināt 
klīnisko praksi gan tiem, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem, gan arī tiem, kuri studē par 
maksu, kā arī katru gadu līdz 1. jūnijam informē Veselības ministriju par veselības aprūpes 
jomas studiju programmā plānoto maksas studiju vietu skaitu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Augstskolu likumā” un iebilst pret grozījumiem, kas ierobežo studiju vietu skaitu gan tiem, 
kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem, gan tiem, kuri studē par maksu. 
 
Latvijas Neatkarīgā izglītības un zinātnes apvienība izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Augstskolu likumā” un aicina precizēt normu par kopīgo studiju programmu izveidi 
un īstenošanu, jo šobrīd nav noteikts, kā studiju programmas apakšprogrammu ieviešana 
ietekmēs kopīgo studiju programmu izveidi un īstenošanu.  
 
Pasaules Brīvo latviešu apvienība, Amerikas latviešu apvienība un Latvijas Jauno zinātnieku 
apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu likumā” un aicina 
noteikt, ka kandidēt uz akadēmisko amatu ir atļauts diasporas pārstāvjiem, kas ir docenti, 
asociētie profesori un profesori, kam nav filozofijas doktora grāda, valstīs, attiecībā uz kurām 
Latvija pieļauj dubultpilsonību. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Saglabāt universitātes Latvijas reģionos”, kas 
prasa no likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” izslēgt universitātēm paredzēto 
skaitlisko kritēriju - ne mazāk kā 4000 studējošo (10 894 paraksti). 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina likumprojekta “Grozījumi Profesionālās 
izglītības likumā” izstrādē ņemt vērā to, ka izglītības sistēmai ir jāpielāgojas nozaru 
vajadzībām, nevis otrādi, kā arī norāda, ka tehnikumiem paredzētās paplašinātās tiesības 
piešķirt Latvijas kvalifikāciju infrastruktūras piekto profesionālo līmeni pēc būtības nozīmē 
dublēšanos ar koledžu darbību. 
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Transporta un loģistikas nozares ekspertu padome aicina likumprojektā “Grozījumi 
Profesionālās izglītības likumā” precizēt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides 
un profesionālās kvalifikācijas definīcijas ar mērķi tās konkretizēt un pielāgot izglītības 
procesu darba tirgus un nozaru vajadzībām, kā arī noteikt, ka nozaru ekspertu padomju 
darbības koordinācija un funkciju izpildes nodrošināšana tiek finansēta no valsts budžeta. 
 
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija izklāsta situāciju saistībā ar kvalificētu 
speciālistu trūkumu mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, norāda, ka ir virkne kvalifikāciju, 
kuras var iegūt tikai tālākizglītības ceļā, jo par nosacījumu ir izvirzīta praktiskā darba 
pieredze, un aicina risināt jautājumu par tādas autorizētas nacionālās institūcijas izveidi, 
kura būtu tiesīga nepastarpināti nodrošināt augstākā līmeņa metināšanas personāla 
sertifikāciju. 
 
Latvijas Kokrūpniecības federācija vērš uzmanību uz nepieciešamību veikt tādus būtiskus 
grozījumus Profesionālās izglītības likumā, kas sekmētu profesionālās izglītības sistēmas 
efektivitāti darba tirgus pieprasījuma apmierināšanā, aicina radīt iespējas Latvijas 
kvalifikāciju infrastruktūras piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju iegūt profesionālās 
tālākizglītības ceļā un norāda, ka ir būtiski neierobežot iespējas attiecīgās izglītības 
programmas īstenot tajās izglītības iestādēs, kurām, pēc nozares vērtējuma, ir atbilstoši 
resursi un kompetences, - kā profesionālās kompetences centros, tā arī koledžās un 
augstskolās. 
 
Būvniecības nozares ekspertu padome sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi 
Profesionālās izglītības likumā”, aicinot piešķirt Ministru kabinetam tiesības noteikt 
institūciju, kura organizē profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, kā arī paredzēt finansējumu 
šos eksāmenu organizēšanai un īstenošanai. 
 
Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija, Latvijas Neatkarīgo 
mežizstrādātāju asociācija un Latvijas Kokapstrādes eksportētāju asociācija aicina papildināt 
likumprojekta “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” redakciju ar normām, kas dotu 
iespēju profesionālās tālākizglītības programmas īstenot visos Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeņos - no pirmā līdz astotajam – un augstākā līmeņa profesionālās 
tālākizglītības programmas īstenot arī nozares prasībām atbilstošās profesionālās izglītības 
iestādēs. 
 
Latvijas Neatkarīgā izglītības un zinātnes apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”, norāda, ka profesionālās izglītības iestāžu 
sarakstā ir jāiekļauj arī augstskolas, kuras īsteno profesionālās studiju programmas, un aicina 
precizēt likuma normu, kas nosaka, cik mācību programmu vienlaikus drīkst apgūt par valsts 
budžeta līdzekļiem. 
 
Augstākās izglītības kvalitātes centrs iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Profesionālās 
izglītības likumā” normu par koledžu programmu izslēgšanu no augstākās izglītības telpas un 
norāda, ka nav mērķtiecīgi augstāko profesionālo izglītību regulējošās normas iekļaut 
Profesionālās izglītības likumā. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina izdarīt tādu grozījumu Izglītības 
likumā, kas noteiktu, ka pedagogu darba samaksa valsts vai pašvaldības izglītības iestādēs, 
tajā skaitā valsts augstskolu vidējās izglītības iestādēs strādājošo pedagogu alga, bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksa, kā arī to pedagogu 
darba samaksa, kuri strādā speciālās pirmsskolas izglītības iestāžu speciālās izglītības grupās 
un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības grupās, tiek nodrošināta no valsts budžeta 
līdzekļiem un mērķdotācijām, bet to pārējo pedagogu darba samaksa, kuri īsteno pirmsskolas 
izglītības programmas pašvaldību izglītības iestādēs, ja citos likumos nav noteikts citādi, 
daļēji tiek nodrošināta no valsts budžeta un daļēji - no pašvaldības budžeta. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība norāda uz darba slodzes un mēneša 
darba algas nevienlīdzību starp pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un pārējiem 
pedagogiem un aicina pirmsskolas pedagoga darba algas stundas likmi pielīdzināt pamatskolas 
skolotāja darba algas stundas likmei. 
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Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

5 

Latvijas Tirgotāju asociācija aicina neatbalstīt likumprojekta “Grozījumi Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likumā” ieceri par policijas kontroli tirdzniecības vietās. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likumā” normu par tirdzniecības komersantu administratīvo atbildību, 
kas var izpausties kā tirdzniecības vietas slēgšana. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Atļaut braukšanas apmācības un eksāmenus 
autoskolās” (10 357 paraksti).  
 
Latvijas Jaunatnes padome izsaka viedokli par likumprojekta izstrādes materiālu “Interešu 
pārstāvniecības atklātības regulējuma pamatprincipi. Publiska apspriešana pirms 
likumprojekta izstrādes Saeimā” un pauž atbalstu attiecīga likuma izstrādei, jo tas veicinātu 
lēmumu pieņemšanas procesa atklātību un sabiedrības uzticēšanos publiskajai pārvaldei, kā 
arī patiesi dotu iedzīvotājiem un citām interešu grupām iespēju sekot līdzi interešu pārstāvju 
darbībām un tādējādi atvieglotu to skaidrošanu sabiedrībai. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par sagatavoto interešu 
pārstāvības regulējuma principu apkopojumu un norāda, ka tas nesniedz atbildi uz jautājumu, 
vai tiks likvidētas līdzšinējās sabiedrības līdzdalības formas, jo paredzēts, ka sabiedrības 
līdzdalība tiks īstenota tikai caur interešu pārstāvības atklātības regulējuma prizmu un būs 
pieejama tikai reģistrētiem interešu pārstāvjiem. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

4 

Ārvalstu investoru padome Latvijā sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dzīvokļa 
īpašuma likumā” un aicina nekavējoties pieņemt normu, kas noteiktu, ka gadījumā, ja uz 
zemesgabala atrodas vairākas dzīvojamās mājas, dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 

domājamo daļu nosaka atsevišķi katrai dzīvojamai mājai, zemesgabalam, kopējām palīgēkām 

un būvēm. 
 
SIA “VASTINY LATVIA” izsaka viedokli par grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu investīciju aizsardzību un ļautu sadalīt dzīvojamās ēkas dzīvokļu 
īpašumos. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par dzīvojamo telpu īri”” 
atbilstību valstī noteiktajiem cilvēktiesību un labas pārvaldības principiem un norāda uz 
vairākiem šā projekta trūkumiem, tostarp uz to, ka nav noteikta kārtība, kādā tiks risināti 
strīdi starp izīrētāju un īrnieku gadījumā, ja līgums nav nostiprināts zemesgrāmatā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu likumā” attiecībā uz pašvaldības domes pilnvaru termiņu gadījumā, 
ja Saeima atlaiž pašvaldības domi.  
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 
AS “Augstsprieguma tīkls” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Publisko iepirkumu 
likumā” un norāda, ka, izskatot likumprojektu, jāņem vērā mērķi – iepirkumu atklātums, 
piegādātāju brīva konkurence, pasūtītāja līdzekļu efektīva izmantošana –, turklāt 
grozījumiem jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visiem piegādātājiem, tie nedrīkst uzlikt 
papildu slogu pasūtītājam, tāpēc ir nepieciešams tos formulēt nepārprotami, lai izvairītos no 
nepareizas interpretācijas. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Publisko 
iepirkumu likumā” un norāda, ka neatbalsta tāda jauna reģistra izveidi Iepirkumu uzraudzības 
biroja publikāciju vadības sistēmā, kuram nav pielietojuma iepirkuma procesā, jo tas tikai 
dublētu Elektronisko iepirkumu sistēmas reģistrā jau esošo informāciju par līgumiem.  
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Drošības nozares kompāniju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Publisko iepirkumu likumā” un aicina izslēgt normu, kas ļauj pasūtītājam pieprasīt, lai 
pretendents savā piedāvājumā norāda visus apakšuzņēmējus un katram apakšuzņēmējam 
izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par to, ka Latvijas elektroenerģijas sistēmā 
nepietiek ģenerējošo jaudu, tāpēc ir nepieciešams attīstīt atjaunojamo energoresursu parkus, 
un aicina izveidot vienotu kontaktpunktu atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai. 
 
Latvijas Arhitektu savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Būvniecības 
likumā”, norādot uz autoruzraudzības problemātiku, un aicina regulējumā skaidri noteikt, ka 
galvenā atbildība par būves būvēšanu atbilstoši būvprojektam jāuzņemas fizisko būvdarbu 
veicējiem un būvuzraugiem, nevis projektētājiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Būvniecības likumā” un aicina 
noteikt, ka bez izņēmuma pilnīgi visi būvspeciālisti, kam piešķirts būvprakses sertifikāts, kārto 
eksāmenu vienu reizi piecos gados. 
 
SIA “Iepirkumu grupa” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Iepakojuma likumā”, 
norādot, ka prasība pēc depozīta pieņemšanas punkta katrā vismaz 60 kvadrātmetrus lielā 
tirdzniecības vietā ārpus republikas pilsētām nav ekonomiski pamatota, un aicinot noteikt, ka 
depozīta pieņemšanas punkti gan pilsētās, gan ārpus tām tiek izveidoti tirdzniecības vietās ar 
telpu platību virs 300 kvadrātmetriem un ka depozīta sistēmas ieviešanas termiņš ir 
2022. gada 1. maijs. 
 
Latvijas alkohola nozares apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Alkoholisko 
dzērienu aprites likumā” un aicina nevirzīt tālāk priekšlikumu par alkoholisko dzērienu 
kaloriju un sastāvdaļu norādīšanu uz pudeles, jo tādā gadījumā vajadzētu būt vienādiem 
marķēšanas noteikumiem visās Eiropas Savienības valstīs. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina pārskatīt publisko ūdenstilpju un jūras piekrastes 
sauszemes daļas apsaimniekošanas un izmantošanas tiesisko regulējumu. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus normatīvajos aktos attiecībā uz trokšņu regulējumu, 
lai uzņēmumi, kas darbojas auto un moto trasēs un šautuvēs, nepārkāptu Satversmē noteiktās 
cilvēktiesības un netiktu pieļauts tas, ka pēc Covid-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu 
atvieglošanas tiktu atsākta un uzsākta uzņēmējdarbība, kas īpaši piesārņo vidi. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par lūšu medību aizliegumu” (11 582 paraksti). 

 

 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu 
asociācija un biedrība “Zemnieku saeima” aicina izdarīt grozījumus likumā “Par maternitātes 
un slimības apdrošināšanu” neatkarīgi no šobrīd saistībā ar Covid-19 pandēmijas izraisīto 
situāciju noteiktajiem atvieglojumiem, jo prakse rāda, ka darba ņēmēji bieži vien 
negodprātīgi izmanto iespēju ņemt slimības lapu.   
 
Privātpersonas izsaka viedokli par jauno ģimeņu atbalsta sistēmu un aicina pabalstu palielināt 
līdz 50 eiro vai saglabāt pašreizējā apmērā. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par grūtnieču tiesībām uz bezmaksas epidurālo 
anestēziju” (10 466 paraksti). 
 
Administratīvi teritoriālās reformas jautājumi 
 
Privātpersona izsaka viedokli par administratīvi reģionālo reformu un aicina Saulkrastus 
pievienot Ādažu novadam. 
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Citi jautājumi 
 

3 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Vakcinācijai aizvien jābūt brīvprātīgai” un 
aicina izveidot tādu tiesisko regulējumu, kas nepieļautu ne valsts, ne pašvaldību, ne privātā 
sektorā strādājošo pakļaušanu diskriminācijai vakcinācijas esamības vai neesamības dēļ 
(13 975 paraksti).  
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par Vakcinācijas biroja likvidēšanu” 
(18 097 paraksti). 

 

  
II. Viedokļi  
 

99 

Par Saeimas darbu  
 

2 

Privātpersona izsaka viedokli par kolektīvā iesnieguma “Par labu nāvi – eitanāzijas 
legalizācija” izskatīšanu Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par saņemto atbildes vēstuli. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 43 
 
Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta 2020. gada 
6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un aicina uzdot 
Ministru kabinetam noteikt kārtību un termiņus, kādos atjaunojamas bērnu un jauniešu sporta 
nodarbības iekštelpās saskaņā ar Saeimas 2021. gada 28. janvāra aicinājumu “Par uzdevumu 
Ministru kabinetam nodrošināt bērnu un jauniešu sporta nodarbību nepārtrauktību”.  
 
SIA “LUDERE Pitas” izsaka viedokli par Ministru kabineta 2020. gada 11. novembra noteikumu 
Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu 
plūsmas nodrošināšanai” normu, kura nosaka, ka atbalsts netiek piešķirts uzņēmumam, kas 
iepriekšējo sešu mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas Valsts ieņēmumu 
dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par Izglītības un 
zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Ar Covid-19 pandēmijas izplatību 
saistīto zaudējumu atlīdzināšana augstākās izglītības iestādēm”, atbalsta nepieciešamību 
nodrošināt vienreizējās piemaksas valsts augstāko izglītības iestāžu akadēmiskajam 
personālam par attālināta studiju procesa nodrošināšanu Covid-19 pandēmijas apstākļos, kā 
arī aicina nodrošināt to, ka no vienreizējo piemaksu saņēmēju grupas netiek izslēgti 
augstskolās un koledžās nodarbinātie nevēlētie pedagogi. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par informatīvo 
ziņojumu “Par nepieciešamajiem pasākumiem 2021. gadam un turpmāk ik gadu, lai 
samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada Covid-19 
pandēmija” un aicina rast iespēju īstenot kompleksas psihoemocionālā atbalsta iniciatīvas un 
rehabilitāciju pirmsskolas un speciālās izglītības pedagogiem, gan tiem, kuri izslimojuši Covid-
19, gan arī tiem, kuri turpina darbu klātienē, pakļaujot sevi riskam inficēties ar Covid-19, un 
tostarp ir tuvu profesionālās izdegšanas riskam. 
 
Biedrība “Par neskartu vidi nākamajām paaudzēm” izsaka viedokli par Ministru kabineta un 
Krīzes vadības padomes sekretariāta izstrādāto projektu “Drošības pasākumu kopums ārkārtas 
situācijas ietvaros “D+ koncepts”” un iebilst pret to, ka personu pārvietošanās svaigā gaisā 
tiek ierobežota līdz vienai stundai un trīs kilometriem no dzīvesvietas. 
 

Iepirkšanās centrs “Sky&More”, tirdzniecības centrs “Dauga”, tirdzniecības centrs “Galleria 

Rīga”, tirdzniecības centrs “Origo”, tirdzniecības centrs “DITTON”, SIA “EfTEN Domina” un 
tirdzniecības centrs “VALETA” aicina valdību nekavējoties sniegt atbalstu tirdzniecības 
nozarei, apstiprinot maksas atbalsta mehānismu, ko izstrādājusi Ekonomikas ministrija. 
 
Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācija un Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu 
asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta pieņemtajiem ierobežojumiem, kas 
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ārstniecības personām - kosmētiķiem un skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā - liedz 
strādāt ārkārtējās situācijas laikā, un norāda, ka šāda attieksme ir diskriminējoša, jo citu 
ārstniecības personu pakalpojumi nav liegti. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par Ministru kabineta darbu, Covid-19 pandēmijas 
laikā pieņemtajiem lēmumiem un pabalstu 500 eiro apmērā par katru bērnu. 
 
Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība “VIGOR” izsaka 
viedokli par Ministru kabineta 2020. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 592 “Par konceptuālo 
ziņojumu “Par asistenta pakalpojuma pašvaldībā pilnveidošanu””, norādot uz diskrimināciju, 
kas pieļauta, nosakot lielāku pakalpojuma stundu skaitu tikai tām personām, kuras strādā 
algotu darbu, veic saimniecisko darbību, nodarbojas ar paralimpisko sportu vai studē, bet ne 
veciem cilvēkiem un tādiem cilvēkiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj strādāt vai mācīties. 
 
Biedrība “Invalīdu un viņu draugu apvienība “IMPULSS””, fonds “Jūnijs” un biedrība “Tu vari” 
izsaka viedokli par jauno koncepciju, kas izstrādāta attiecībā uz invalīda asistenta 
pakalpojumu, un norāda, ka stundu skaita piešķiršana konkrētām aktivitātēm novērtēšanas 
anketā apgrūtina invalīdu socializēšanos veselā sabiedrībā. 
 
Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” izsaka viedokli par Ministru prezidenta ziņojumu “Par 
Ministru kabineta paveikto 2020. gadā un ieplānoto 2021. gadā” un norāda, ka ilgtermiņa 
stratēģija “Latvijas valsts ceļu attīstības plāns 2020.-2040. gadam” un atbilstošs rīcības plāns 
ar stratēģijas īstenošanai līdz 2030. gadam paredzētu finansējumu netiek virzīts tālāk Ministru 
kabinetā. 
 
Biedrība “Bauskas vecpilsēta” izsaka viedokli par Ministru kabinetā izskatāmo informatīvo 
ziņojumu “Par valsts autoceļu attīstību no 2020. līdz 2040. gadam”, norāda, ka Bauskas un 
Iecavas apvedceļa izbūves projekta kārtējā attālināšana laika mērogā rada neizpratni, un 
tāpēc pieprasa piešķirt šim projektam augstāku prioritāti. 
 
Latvijas Mākslinieku savienība pauž atbalstu Kultūras ministrijas iniciatīvai, kas vērsta uz 
vizuālās mākslas darbu iepirkumu un Latvijas muzeju kolekciju papildināšanu ar mūsdienu 
mākslinieku darbiem.  
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par Veselības ministrijas izstrādāto ziņojumu “Jaunais 
ārstniecības personu atalgojuma modelis” un norāda, ka ziņojuma neapstiprināšana būtiski 
kavēs solīto atalgojuma palielināšanu veselības aprūpes nozarē strādājošajiem, kā arī 
dramatiski ietekmēs cilvēkresursu turpmāko saglabāšanu un jaunu resursu piesaisti veselības 
nozarē. 
 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par Veselības 
ministrijas sagatavoto jauno ārstniecības personu darba samaksas kārtību un norāda, ka tā 
nedrīkst radīt nesamērīgu birokrātisku slogu ne darbiniekiem, ne arī darba devējiem. 
 
Latvijas Ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesionālā biedrība izsaka viedokli par jauno 
ārstniecības personu atalgojumu un ārsta palīgu (feldšeru) darba samaksu, kas reģionos šobrīd 
nav konkurētspējīga, un aicina pārskatīt darba samaksu atbilstoši kompetencēm, lai veicinātu 
profesionāļu palikšanu nozarē. 
 
Latvijas Neatliekamās medicīnas speciālistu asociācija izsaka viedokli par jaunā ārstniecības 
personu atalgojuma modeļa izskatīšanu un pieņemšanu un aicina nekavējoties sākt darbu, lai 
šis modelis pēc iespējas drīzāk tiktu apstiprināts. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par dzīvojamās platības nepieejamību Latvijas nekustamo 
īpašumu tirgū un aicina izskatīt iespēju Ekonomikas ministrijā virzīt projektu par valsts 
daudzdzīvokļu namu fonda attīstību, piesaistot šim projektam līdzekļus no Eiropas Savienības 
ekonomikas atveseļošanas fonda. 
 
Ārvalstu investoru padome Latvijā sniedz priekšlikumus Latvijas investīciju vides uzlabošanai, 
norādot, kas nepieciešams jaunu investoru piesaistei, kā arī esošo investīciju palielināšanai 
un esošo investoru noturēšanai, un aicina ieviest centralizētu atbildību darbaspēka politikas 
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jomā, nosakot Nodarbinātības valsts aģentūru par centrālo atbildīgo institūciju, kas strādā ne 
tikai ar bezdarbniekiem, bet ar visu aktīvo darbaspēku. 
 
Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par Latvijas Atveseļošanās un 
noturības mehānisma plāna projektu un aicina palielināt finansējumu daudzdzīvokļu māju 
renovācijai. 
 
Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā izsaka viedokli par Latvijas Atjaunošanas un noturības 
mehānisma plāna projektu, aicina plāna komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 
īstenošanai izmantot dažādus digitālos risinājumus un rosina izvērtēt ieguldījumus veselības 
sektorā. 
 
Latvijas Olimpiskā komiteja pauž atbalstu Latvijas Motosporta federācijas vēstulei par Eiropas 
Savienības Atveseļošanās un noturības mehānismu un tā attiecināmību uz sporta 
infrastruktūru. 
 
Biedrība “Zvannieku mājas” izsaka viedokli par ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru 
finansēšanas modeli un aicina nepieļaut apropriācijas pārdali 72 968 eiro apmērā no 
Labklājības ministrijas budžeta programmas 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei”. 
  
Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācija izsaka viedokli par veselības ministra darbu, 
aicinot izteikt viņam neuzticību. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par tiesībsarga darbu un aicina neapstiprināt pašreizējo 
tiesībsargu amatā atkārtoti. 
 
Jaunās konservatīvās partijas Ventspils nodaļa izsaka viedokli par situāciju Ventspils domē un 
aicina veikt pasākumus, kas garantētu Ventspils domes vēlēšanu godīgu, demokrātisku un 
objektīvu norisi. 
 
Privātpersona aicina risināt problēmu, kuru radījusi Valsts ieņēmumu dienesta Muitas 
pārvalde, atsaucoties uz novecojušu Muitas konvenciju par starptautiskajiem kravu 
autopārvadājumiem attiecībā uz TIR grāmatiņas izmantošanu, kura paredz, ka pārvadātājam, 
veicot muitas noplombēto kravu starptautiskos autopārvadājumus, jābūt sertifikātam, kas 
apliecina transportlīdzekļa atbilstību kravas pārvadāšanai un muitas plombām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Jūrmalas domes liegumu dalīt kopīpašumu. 
 
Par situāciju valstī 18 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par situāciju investīciju piesaistē un 
investīciju vidi Latvijā, norāda uz šķēršļiem, kas kavē ārvalstu investīciju piesaisti, un aicina 
arī turpmāk mazināt darbaspēka nodokļu slogu, lai sasniegtu pietiekami konkurētspējīgu 
līmeni Baltijas valstu vidū.  
 
Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” izsaka viedokli par trūkumiem patvēruma meklēšanas 
procedūrā, par to, ka netiek ievērotas patvēruma meklētāju tiesības uz taisnīgu tiesu, un 
aicina izveidot tiesisko ietvaru, kas ļautu izdot pagaidu uzturēšanās atļaujas personām, kuras 
bēgļa vai alternatīvo statusu nav saņēmušas, bet objektīvu iemeslu dēļ nevar izbraukt no 
valsts. 
 
Latvijas Onkologu Ķīmijterapeitu asociācija, onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība 
“Onkoalianse”, Latvijas Onkologu asociācija, Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu 
asociācija un Latvijas onkoginekologu asociācija izsaka viedokli par olnīcu vēža pacienšu 
ārstēšanu un aicina kompensējamo zāļu sarakstā iekļaut PARP inhibitoru – Olaparibu - 1. līnijas 
terapijā visām olnīcu vēža pacientēm ar BRCA gēna pozitīvām mutācijām. 
 
Latvijas Veselības un Fitnesa asociācija izsaka viedokli par situāciju Latvijas veselības un 
fitnesa nozarē, norāda, ka nosacījums par 50 kvadrātmetru platību uz vienu cilvēku sporta 
klubu telpās nav izpildāms, un aicina sekot Lielbritānijas piemēram, kā arī uzsākt publisku 
diskusiju, lai rastu konkrētus risinājumus sporta un fitnesa klubu darbības finansiālam 
atbalstam un darbības turpināšanas iespējām. 
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Latvijas Hokeja federācija aicina rast saprātīgus un pārdomātus risinājumus, lai pēc iespējas 
drīzāk varētu atjaunot hokeja nodarbības iekštelpās un organizēt sacensības drošā un 
kontrolētā veidā, tādējādi uzturot bērnu un jauniešu fiziskās un mentālās veselības līmeni un 
apgūtās specifiskās pamatiemaņas. 
 
Latvijas Sporta federāciju padome izsaka viedokli par pastāvošo saistībā ar Covid-19 noteikto 
ierobežojumu negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju veselību, aicina ļaut atjaunot sporta nodarbības 
iekštelpās un nekavējoties atjaunot iespēju organizēt sacensības ārtelpās bezkontakta sporta 
veidos drošā un kontrolētā veidā saskaņā ar katra sporta veida federācijas izstrādātu un 
saskaņotu drošības protokolu. 
 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija izsaka viedokli par situāciju saistībā ar sabiedriskā 
transporta pakalpojuma iepirkumu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā un aicina apturēt 
iepirkuma procedūru. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī, norādot, ka Covid-19 pandēmijas laikā nav 
iespējams atrast darbu. 
 
Privātpersona aicina Covid-19 krīzes laikā sniegt atbalstu studentiem, jo daudzus no viņiem 
joprojām uztur vecāki, taču šie jaunieši neietilpst to bērnu kategorijā, par kuriem vecākiem 
pandēmijas laikā tiek piešķirts 500 eiro pabalsts. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par situāciju valstī, norāda, ka nav iespējams strādāt 
attālinātā režīmā no mājām, vienlaikus pieskatot mazus bērnus, un aicina pēc iespējas ātrāk 
vakcinēt pirmsskolas pedagogus. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par dīkstāves aprēķina kritērijiem attiecībā uz 
izglītības iestāžu ēdinātājiem. 
 
Citi viedokļi 
 
Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība izsaka viedokli, ka ir nepieciešamas bērnu un 
jauniešu vasaras nometnes, lai novērstu bērnu un vecāku izdegšanu, dzīvojot mājsēdes 
režīmā. 
 
Vēja enerģijas asociācija izsaka viedokli par jautājumiem, kas ir aktuāli vēja enerģijas nozares 
attīstības sekmēšanai. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par Saeimā iesniegto kolektīvo 
iniciatīvu “Par svētkiem bez salūta” un norāda, ka iniciatīvas izstrādātāji nav izvērtējuši visus 
risku ietekmējošos faktorus. 
 
Latvijas Latviešu biedrība izsaka viedokli par koncertzāles celtniecību Uzvaras laukumā. 
 
Organizācija “Promote Ukraine” izsaka viedokli par Krievijas agresiju pret Ukrainu.  
 
SIA “All media Latvia” izsaka viedokli par ziņu veidošanu krievu valodā un piedāvā uzrunāt 
krievvalodīgos iedzīvotājus, veidojot un translējot jaunu, spēcīgu, Latvijā radītu ziņu saturu 
krievu valodā. 
 
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode izsaka viedokli par eitanāzijas legalizēšanu un 
kategoriski iestājas pret to. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par eitanāzijas legalizēšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par tai izvirzīto apsūdzību iespējamās nelikumībās saistībā ar 
ciparu televīzijas ieviešanu Latvijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ženēvas konvencijas protokolu saistībā ar ķīmisko vielu 
lietojumu kara konfliktos. 
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Privātpersona izsaka viedokli par Mūzikas ierakstu gada balvas “Zelta Mikrofons” pasniegšanas 
ceremoniju. 
 
Privātpersona atkārtoti izsaka viedokli par nepamatotu 1991. gada barikāžu dalībnieka 
piemiņas zīmes piešķiršanu. 
 
Privātpersona izklāsta situāciju saistībā ar lauku saimniecības dāvinājumu uz norunas pamata, 
norāda, ka saskaņā ar norunu saimniecībā vajadzēja ierīkot mākslinieku atpūtas bāzi, bet 
noruna netiek pildīta un lauku saimniecība iet postā. 
 
Privātpersona atkārtoti izsaka viedokli par to, ka kapi nav sakārtoti un trūkst vietas mirušo 
apbedīšanai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka tai atteikts garantētā minimālā ienākuma pabalsts. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par pensijas piemaksas apmēru politiski represētajām 
personām, par pensijas pārrēķinu, par sociālajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar garīga 
rakstura traucējumiem, par Latvijas bērnu adopciju uz ārvalstīm.  
 

 

III. Sūdzības 
 

13 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

5 

Kredītņēmēju nacionālā atbalsta biedrība sūdzas par tieslietu ministra rīcību, norādot, ka tas 
pieļauj tādu situāciju, ka zvērināti tiesu izpildītāji vērš parāda piedziņu pret vienreizējo bērnu 
pabalstu, kas izmaksāts Covid-19 krīzes pārvarēšanas atbalstam. 
 
Privātpersona sūdzas par Veselības ministrijas sniegto atbildi sakarā ar pirmo un otro klašu 
skolēniem obligāto sejas masku nēsāšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Staiceles novada bāriņtiesas un sociālā dienesta darbinieku rīcību 
saistībā ar aizgādības tiesību atņemšanu attiecībā uz nepilngadīgo dēlu. 
 
Privātpersona sūdzas par situāciju sociālajā mājā “Strauti”, norādot, ka darbinieki tajā 
ievietotai personai nedod ēst jau vairākas dienas. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka cilvēkiem ar invaliditāti nav iespējams iegādāties ar 
kompensācijas mehānismu saliekamos, kā arī jebkura cita veida elektriskos mobilitātes 
skūterus. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

7 

Privātpersona sūdzas par Centra rajona tiesas darbu, tai izskatot prasības pieteikumu par 
neslavas celšanu, un uzskata, ka tiesa ir pārkāpusi iesniedzēja konstitucionālās tiesības. 
 
Privātpersona sūdzas par Rēzeknes tiesībaizsardzības iestādēm saistībā ar krimināllietas par 
kaņepju audzēšanu ierosināšanu un izskatīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Vācijas tiesībaizsardzības iestādēm saistībā ar iespējamiem 
pārkāpumiem. 
 

 

Citas sūdzības 
 

1 

Privātpersona sūdzas par to, ka viesnīcas remontdarbos tiek izmantoti ugunsnedroši materiāli.  
  
IV. Informācijas pieprasījumi 13 
  
V. Dažādi iesniegumi 152 
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