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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

36 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

3 

Latvijas Studentu apvienība un Latvijas Universitāšu asociācija lūdz likumprojektā “Par 
valsts budžetu 2021. gadā” paredzēt līdzekļus, lai studentu stipendijas varētu saglabāt 
pašreizējā apmērā - 200 eiro mēnesī. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par 2021. gada nodokļu reformas atcelšanu”  
(15 185 paraksti). 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

3 

Biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” aicina veikt grozījumus likumā “Saeimas 
kārtības rullis”, mainot steidzamības statusa piešķiršanu likumprojektiem atbilstoši Latvijas 
Republikas Satversmes normām. 
 
Vēlēšanu ekspertu biedrība izsaka viedokli par likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu 
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” normām, aicina grozīt likumu un noteikt, ka 
piedalīties tautas balsošanā un likumu ierosināšanā drīkst arī ar eID karti. 
 
Privātpersona izklāsta situāciju saistībā ar iespējamu testamenta viltošanu un aicina izdarīt 
nepieciešamos grozījumus Kriminālprocesa likumā, lai novērstu gadījumus, kad noziedzīgi 
iegūta manta tiek pārdota tālāk vai tiek veiktas darbības ar noziedzīgi iegūtiem naudas 
līdzekļiem.  
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

1 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” un aicina noteikt, ka izglītības 
jomas darbiniekiem darba pienākumu izpildei ir derīgs arī apliecinājums par negatīvu 
Covid-19 testa rezultātu un izglītības jomas darbinieku testēšana darba pienākumu izpildes 
nodrošināšanai tiek veikta par valsts budžeta līdzekļiem. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

17 

Latvijas Robežsargu asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem likumā “Par izdienas 
pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” un 
aicina atvaļinātiem robežsargiem, policistiem, ugunsdzēsējiem un glābšanas dienesta 
darbiniekiem piešķirt sociālās garantijas saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta 
noteikumiem Nr. 590 “Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un samaksas kārtību”. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” un aicina noteikt, ka darba 
devējam ir tiesības darbinieku, kuram nav sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta, norīkot citā 
darbā vai amatā. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz 
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” 
un aicina noteikt, ka darba devējam ir tiesības darbinieku, kuram nav sadarbspējīga Covid-
19 sertifikāta, bez viņa piekrišanas norīkot citā darbā vai amatā ne ilgāk kā uz trim 
mēnešiem. 
 
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija, SIA “BIĻEŠU SERVISS”, SIA 
“BEZRINDAS.LV” un SIA “AULA EVENTS” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” un aicina noteikt, ka gadījumā, ja 
patērētājs nepiekrīt apmeklēt pasākumu citā datumā vai ja pakalpojuma sniedzējs pēc 
pasākuma izziņošanas ir noteicis tādas epidemioloģiskās drošības prasības, kas liedz personai 
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apmeklēt pasākumu, pakalpojuma sniedzējs pēc attiecīgās personas pieprasījuma atmaksā 
naudu saprātīgā termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem pēc attiecīgo ierobežojumu 
atcelšanas dienas. 
 
Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība iebilst 
pret likumprojekta “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” 
pieņemšanu, jo uzskata, ka likumprojekts satur neskaidras, pretrunīgas un 
antikonstitucionālas normas. 
 
Latvijas Izglītības vadītāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” un aicina paredzēt, ka līdz 2022. gada 
31. maijam epidemioloģiski droša pakalpojuma sniegšana un saņemšana pieļaujama ne vien 
ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, bet arī ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektā 
“Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” un aicina noteikt, ka izglītības 
jomas darbiniekiem tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāta veselības 
apdrošināšana. 
 
Privātpersona aicina nepieņemt grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā 
attiecībā uz epidemioloģiski drošu pakalpojuma sniegšanu un saņemšanu un norāda, ka 
vakcinācijas fakts nenodrošina imunitāti pret vīrusa delta paveidu. 
 
Vairākas privātpersonas iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības 
pārvaldības likumā” virzību un norāda, ka arī personas, kas ieguvušas vakcinācijas 
sertifikātu, nav spējīgas nodrošināt epidemioloģiski drošu pakalpojuma sniegšanu. Atsevišķas 
personas iebilst arī pret nosacījumiem, kas pedagogiem paredz nepieciešamību vakcinēties. 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 

 
2 

Vairākas privātpersonas lūdz nepievienot Ilūkstes novadu Daugavpils novadam un piešķirt 
Ilūkstes novadam nacionālas nozīmes attīstības centra statusu. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

8 

Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Likumā par 
ostām” un aicina likumprojekta tālākajā virzībā ievērot visu spēkā esošo normatīvo aktu 
prasības, uzklausīt iesaistīto pašvaldību viedokli, kā arī nodrošināt pašvaldību kā autonomu 
atvasinātu publisku personu interešu ievērošanu. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Likumā par 
ostām” un aicina noteikt, ka tad, ja ostas pārvaldes funkcijas veic kapitālsabiedrība, 
pašvaldības nekustamo īpašumu tai var iznomāt, ievērojot Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma noteikumus, kā arī sniedz citus 
priekšlikumus. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Likumā par ostām” un aicina noteikt ostu komersantiem iespēju izvirzīt vienu padomes 
locekli, kā arī norāda uz nepieciešamību nostiprināt likumā nodibinājumus, biedrības un 
asociācijas, kas pārstāv ostu pakalpojumu sniedzējus, kuriem attiecīgi būtu tiesības 
piedalīties nominācijas komisijas sastāvā. 
 
Mazo ostu asociācija lūdz izvērtēt, vai likumprojektā “Grozījumi Likumā par ostām” ietvertā 
prasība, kas nosaka, ka ostas pārvaldes saistību apmērs pēc kapitālsabiedrības izveidošanas 
nedrīkst pārsniegt pašvaldības izveidotās kapitālsabiedrības pamatkapitāla apmēru, ir 
objektīvi nepieciešama. 
 
AS “PKL Flote” aicina likumprojektā “Grozījumi Likumā par ostām” noteikt, ka maksu par 
ostas velkoņu izmantošanu patstāvīgi nosaka katrs velkoņu pakalpojumu sniedzējs, un 
norāda, ka tas nepieciešams, lai novērstu gadījumus, kad velkoņu pakalpojumu sniedzēji 
saņem nepamatoti zemus ieņēmumus par sniegtajiem pakalpojumiem tādēļ, ka ostu 
pārvaldes noteikušas pārāk zemu tarifu par velkoņu pakalpojumiem. 
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Drošības nozares kompāniju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Publisko iepirkumu likumā” un norāda, ka cena nedrīkst būt vienīgais kritērijs apsardzes 
pakalpojumu iepirkumos. 
 
Biedrība “Medību klubs “Mārupes bebrs”” iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Medību 
likumā” priekšlikumu, kas paredz noteikt minimālo medību platību apmēru medību 
iecirkņiem, un norāda, ka šāda veida grozījumi atstās negatīvu ietekmi uz mazākiem medību 
kolektīviem. 
 
Privātpersona izsaka argumentētu viedokli par kažokādas ražošanas negatīvo ietekmi uz 
cilvēku un dzīvnieku veselību, kā arī aicina Latvijā ieviest kažokādu ražošanas un 
tirdzniecības aizliegumu vai vismaz daļēju aizliegumu. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 
2 

Latvijas Patologu asociācija lūdz Veselības ministrijas izstrādātā Onkoloģijas plāna 2022.-
2024. gadam projektā iekļaut NGS šķidrās biopsijas testu nodrošināšanu papildus 100 
pacientiem gadā. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Vakcinācijai aizvien jābūt brīvprātīgai”  
(46 600 paraksti). 
 

 

II. Viedokļi  
 

38 

Par Saeimas darbu  
 

4 

Privātpersona pauž viedokli par deputātes darbu laikā, kad viņa ieņēma izglītības ministres 
amatu. 
 
Privātpersona aicina izvērtēt, vai sociālajā tīklā “Facebook” deputātes ieraksts par 
saslimstības ar Covid-19 rādītājiem starp vakcinētām un nevakcinētām personām nepārkāpj 
Saeimas deputāta ētikas kodeksa principus. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 
novēršanas komisijas sēžu vadīšanu, norāda uz iespējamiem pārkāpumiem tajās un aicina 
izteikt aizrādījumu komisijas sēžu vadītājam par nekorektu darbu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Saeimas sēžu norisi un Valsts prezidenta darbu. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

9 

Privātpersona izsaka viedokli par valdības apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 
2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai” attiecībā uz ierobežojumiem personām, kas nav 
vakcinētas, un aicina Saeimu atlaist valdību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta pieņemtajiem ierobežojumiem Covid-19 
izplatības ierobežošanai un aicina Saeimu pasludināt Covid-19 infekcijas izplatības 
pārvaldības likumu par spēkā neesošu. 
 
Privātpersona iesniedz vairāku personu parakstītu iesniegumu, kurā aicina Saeimas 
deputātus neatbalstīt likumprojektu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likumā”, pauž savus apsvērumus par vakcināciju un norāda uz nepieciešamību pārskatīt 
Ministru kabinetam piešķirto pilnvaru apmēru ārkārtas situācijas laikā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par iespējamiem pārkāpumiem Aizsardzības ministrijas kaujas 
bruņutransportieru iepirkumā un aicina sniegt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar 
transporta iepirkumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Satversmes aizsardzības biroja darbu. 
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Privātpersona, kas atrodas apcietinājumā, lūdz izvērtēt, vai, pagarinot Kriminālprocesa 
likumā noteikto pirmstiesas procesā pieļauto apcietinājuma termiņu, prokuroram vai 
izmeklēšanas iestādei bija jāpaziņo iesniedzējam par šāda lēmuma pieņemšanu un vai 
situāciju var vērtēt kā procesuālo termiņu pārkāpumu. 
 
Privātpersona aicina izvērtēt Ziemeļkurzemes prokuratūras prokurora rīcību saistībā ar 
uzsākto kriminālprocesu par krāpnieciskām būvnieka darbībām un amatpersonu bezdarbību 
sakarā ar Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles jumta seguma izbūvi.  
 
Privātpersona, kurai piešķirts repatrianta statuss, izsaka viedokli par Latvijas Vēstniecības 
Maskavā atteikumu iesniedzējam izsniegt vīzu ieceļošanai Latvijā. 
 
Par situāciju valstī 
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Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācija izsaka viedokli par vakcinācijas aptveri Latvijā un 
aicina grozīt Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumus Nr. 288 “Aptieku darbības 
noteikumi”, lai iedzīvotāju vakcināciju varētu veikt arī aptiekās. 
 
Daugavpils kultūras atbalsta biedrība izsaka viedokli par mācību procesa organizāciju 
jaunajā mācību gadā un atbalsta ieceri no šā gada 1. septembra organizēt izglītības procesu 
klātienē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Covid-19 testu veikšanu bērniem un masku valkāšanu 
skolās.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju medicīnas nozarē, saslimstību ar Covid-19 un 
norāda, ka vakcinācijai ir jābūt brīvprātīgai. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par vakcinēšanās procesu valstī, vakcinācijas aptveri 
un cilvēku motivēšanu vakcinēties. 
 

 

Citi viedokļi 
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Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS izsaka viedokli par situāciju uz Latvijas un 
Baltkrievijas robežas un norāda, ka fiziska robežšķērsotāju atturēšana, nepieļaujot, ka viņi 
ienāk Latvijas teritorijā, un neļaujot pieprasīt patvērumu Latvijā, pārkāpj cilvēktiesību 
normas. Vienlaikus biedrība aicina sniegt humāno palīdzību tiem cilvēkiem, kuri tiek fiziski 
atturēti no Latvijas robežas šķērsošanas. 
 
Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība aicina sniegt atbalstu Latvijas 
dzelzceļa infrastruktūras uzturētājam tāpat, kā tika atbalstīta Latvijas nacionālā 
lidsabiedrība “airBaltic”, un vērš uzmanību uz zaudējumiem, kas sabiedrībai radušies 
pieņemto politisko lēmumu rezultātā. 
 
Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” aicina sniegt valsts atbalstu 
studentiem ar invaliditāti no bērnības un bāreņiem un norāda uz šķēršļiem, ar kādiem nākas 
saskarties attiecīgajiem studētgribētājiem. 
 
Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija izsaka viedokli par nepieciešamību 
uzsākt diskusiju un pieņemt likumu, kas ļautu sievietēm, kuras cieš no spēcīgām 
menstruāciju izraisītām sāpēm, vienu vai divas dienas mēnesī neierasties darbā. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par Covid-19 ārstēšanas vadlīnijām, vakcīnām, to 
ierosinātajām blaknēm un PVO darbību. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par Covid-19 kontroles pasākumiem skolā un 
Covid-19 testu veikšanu. Atsevišķi tiek norādīts uz bērnu ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem nespēju nodot siekalu testus, kā arī tiek rosināts pārskatīt testēšanas 
noteikumus bērniem ar garīgām vai fiziskām saslimšanām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Covid-19 vakcīnu efektivitāti, kā arī vēlas iepazīties ar 
statistiku par onkoloģiju un datiem par vakcīnu izraisītiem nāves gadījumiem. 
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Privātpersona izsaka viedokli par kriminālprocesuālu darbību veikšanu pret žurnālistu un 
norāda uz aizdomām, ka darbības ir vērstas pret žurnālista pētniecisko darbību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par dažādiem personiskiem notikumiem un vēlas noskaidrot, 
kādēļ bez tiesas lēmuma ir ārstēta Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Jura Ozola vārdā nosaukto ielu Siguldā un norāda, ka Juris 
Ozols savas dzīves laikā nav uzturējies Latvijā, kā arī ir bijis staļiniskā režīma atbalstītājs. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par pastāvošo nodokļu režīmu un norāda, ka jūtas 
diskriminēta, jo tai ir liegta iespēja būt par patentmaksas maksātāju un tirgot paštaisītu 
produkciju. 
 
III. Sūdzības 
 

15 

Par Saeimas darbu  
 

3 

Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par Saeimas deputāta darbībām un lūdz izvērtēt, vai 
tajās nav saskatāms pārkāpums. Atsevišķi tiek norādīts uz iespējamām nelikumībām – 
attālinātās autorizēšanās datu un balsošanas tiesību nodošanu trešajai personai.  
 
Latvijas Paralimpiskā komiteja iesniedz sūdzību par Saeimas deputāta publiskajiem 
izteikumiem un lūdz izvērtēt izteikumu atbilstību viņa ieņemamajam amatam un 
nepieciešamības gadījumā saukt deputātu pie atbildības. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas administratīvo vadītāju 
iespējamu nolaidīgu rīcību attiecībā uz Saeimas Juridiskās komisijas aicinājumu izstrādāt 
tiesiskā regulējuma grozījumus gadījumiem, kad parādnieks ilgstoši izvairās no tiesas 
sprieduma izpildes. 
 
Latvijas Radošo savienību padome sūdzas par neapmierinošo situāciju saistībā ar kavētiem 
maksājumiem Valsts kultūrkapitāla fonda Radošo personu nodarbinātības mērķprogrammas 
2. konkursā un aicina novērst trūkumus šīs mērķprogrammas regulējumā. 
 
Privātpersona sūdzas par Amatas novada sociālā centra darbinieku rīcību, norādot, ka 
personai tiek izsniegts mazāk pārtikas paku, nekā tai pienākas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par sociālo dienestu darbiniekiem un pensionāru veselības 
aprūpi, kā arī iespējamām nelikumīgām darbībām. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka Latvijas Pasta darbinieki neizmaksājot pensiju pilnā apmērā, 
un par citām iespējamām nelikumīgām darbībām. 
 
Privātpersona ieslodzījumā sūdzas par ierobežojumu piedalīties pašvaldības vēlēšanās un 
lūdz sniegt informāciju par to, kādēļ ieslodzītajiem tiek liegtas šīs pilsoņu tiesības. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

2 

Privātpersona sūdzas par tiesībsargājošo iestāžu pieļautajām prettiesiskajām darbībām, 
izmeklējot AS “Swedbank” iespējamās krāpnieciskās darbības, kā arī lūdz noskaidrot, vai 
augstākstāvošas amatpersonas nav ietekmējušas tās personas, kuras veikušas izmeklēšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas rajona tiesas tiesneses darbu, norādot, ka tiesas spriedums 
sagatavots pēc tiesneses pilnvaru termiņa beigām, un norāda uz iespējamu 
likumpārkāpumu. 
 

 

Citas sūdzības 
 

4 

Anonīms iesniedzējs pauž viedokli par psihologu sertifikātu izsniegšanas kārtību un lūdz  
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izvērtēt Psihologu sertifikācijas padomes rīcību atbilstoši likuma un ētikas prasībām. 
 
Privātpersona no Azerbaidžānas sūdzas par ārvalstu uzņēmumu īstenotajām nelikumībām un 
vēršanos pret iesniedzēja ģimeni. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Staburags” valdes 
darbu un norāda, ka attiecīgā sabiedrība ar savu darbību pārkāpj gan Kooperatīvo sabiedrību 
likumu, gan Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu. 
 
Privātpersona sūdzas par AS “Swedbank” pārstāvju rīcību un norāda, ka banka, iespējams, 
veikusi krāpnieciskas darbības, kuru rezultātā iesniedzējam nodarīti materiālie zaudējumi 
lielos apmēros. 
 
IV. Informācijas pieprasījumi 
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V. Dažādi iesniegumi 
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Informāciju sagatavojis Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 

 


