
 

Latvijas Republikas Saeimas 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā saņemtajiem iesniegumiem 

   (2023. gada 1.–31. janvāris) 

 

Saņemti iesniegumi       

Kopskaitā 172 

    individuālie         167 

    kolektīvie 3 

    anonīmie 2 

  

Saņemto iesniegumu tematika  

Likumdošanas priekšlikumi 54 

Viedokļi 58 

Sūdzības 7 

Informācijas pieprasījumi 3 

Dažādi iesniegumi 50 

  

Iesniegumu saņemšanas veidi  

Personīgi 7 

Pa pastu 18 

Pa Saeimas oficiālo e-pastu saeima@saeima.lv 138 

No oficiālās elektroniskās adreses (e-adrese) 9 

  

Saņemto iesniegumu adresāti  

Saeima 58 

Saeimas Prezidijs 3 

Deputāti 654 

Frakcijas 52 

Komisijas 67 

Struktūrvienības 17 

  

Saziņas valoda  

Latviešu valoda 170 

Svešvalodas 2 

  

Sagatavotas atbildes 115 

    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  
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Tematika Saņemto 

iesniegumu 

skaits 

I. Likumdošanas priekšlikumi 

 

54 

Ārlietu jautājumi  

 

1 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 

“Par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par 

Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līguma par 

savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu” un rosina izvērtēt 

likumprojekta turpmākās virzības ietekmi uz investīciju strīdiem ar Norvēģijas 

Karalisti. 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  

 

19 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība atkārtoti sniedz priekšlikumus likumprojektam 

“Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 

un rosina ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamos attaisnotajos izdevumos 

iekļaut arodbiedrības biedru izmaksas, kā arī paredzēt iespēju daļēji atgūt šos 

izdevumus, iesniedzot ikgadējo ienākumu deklarāciju. 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība rosina likumprojektā “Par 

valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 

paredzēt finansējumu vairākiem izglītības nozarē veicamajiem pasākumiem. 

 

Biedrība “EAPN-Latvia” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par valsts budžetu 

2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, tostarp aicinot 

2023. gada valsts budžetā nodrošināt nepieciešamos papildu līdzekļus sirds un 

asinsvadu slimību pacientu ārstniecības uzlabošanai. 

 

Latvijas Universitātes padome sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par valsts 

budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” un aicina 

būtiski palielināt studiju vietu bāzes finansējumu. 

 

Biedrība “TV neatkarīgo producentu asociācija” lūdz rast iespēju Latvijas Televīzijas 

budžetā nodrošināt finansējumu, lai tiktu izpildīta Sabiedrisko elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma norma, kas noteic, ka sabiedriskie 

elektroniskie plašsaziņas līdzekļi sadarbojas ar Latvijā reģistrētiem un strādājošiem 

neatkarīgajiem producentiem, kas rada augstvērtīgu saturu, nodrošinot viedokļu 

daudzveidību un neatkarīgas radošās un žurnālistikas vides attīstību. 

 

Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija izsaka viedokli par diskusijām attiecībā uz valsts 

budžetu, kā arī aicina pārskatīt vienošanos un atbalstīt 400 000 eiro piešķiršanu 

Ekonomikas ministrijai jaunuzņēmumu nozares attīstībai. 

 

Biedrība “Šamir” sniedz priekšlikumus likumam “Par labas gribas atlīdzinājumu 

Latvijas ebreju kopienai” un aicina pārejas noteikumos noteikt termiņu, līdz kuram 

Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fondam jāizdod attiecīgie noteikumi par kārtību, 

kādā var pieteikties fondam piešķirto līdzekļu saņemšanai. 
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Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz vairākus priekšlikumus likumam 

“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, tostarp aicinot noteikt pastāvīgu regulējumu 

attiecībā uz attālinātā darba izdevumu atlīdzināšanu un rosinot darba devēja 

apmaksāto kompensāciju darbiniekam par energoresursu cenu sadārdzinājumu 

neiekļaut maksātāja ienākumos, par kuriem maksā algas nodokli. 

 

Biedrība “Latvijas Lielo slimnīcu asociācija” sniedz priekšlikumus likumam 

“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un rosina pārskatīt likuma normu, kas paredz, ka 

publiskas personas kapitālsabiedrībai nepiemēro nodokļa atvieglojumu attiecībā uz 

sociālo garantiju nodrošināšanu. 

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 

“Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” un rosina noteikt, ka no 

maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz darba devēja 

apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas vai transporta 

izdevumus, ja tie nepārsniedz 900 eiro gadā. 

 

Agroresursu un ekonomikas institūts iebilst pret likuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokli” normu, kas pašvaldībām ļauj aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 

zinātnisko institūtu ēkas, un rosina noteikt, ka ēkas vai to daļas, kas tiek izmantotas 

izglītības, zinātnes, veselības un sociālās aprūpes vajadzībām, netiek apliktas ar 

nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Veselības aprūpes darba devēju asociācija sniedz priekšlikumus attiecībā uz 

Ārstniecības likuma normu, kas paredz piemērot nodokli mācību maksai par studijām 

rezidentūrā, un aicina papildināt šo normu, nosakot, ka mācību maksa, ko ārstniecības 

iestāde samaksā par darbinieka studijām rezidentūrā, nav uzskatāma par ienākumu no 

algota darba. 

 

Latvijas Radošo savienību padome izsaka viedokli par valsts piešķirto finansējumu 

Valsts kultūrkapitāla fondam un aicina izveidot ilgtspējīgu modeli, atgriežoties pie 

iemaksas fondā triju procentu apmērā no akcīzes, azartspēļu un izložu nodokļiem. 

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 

“Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” un rosina Valsts ieņēmumu 

dienestu konsultēties ar nozares asociācijām, lai izvēlētos parametrus, uz kuriem 

balstīt publiski pieejamo nodokļu maksātāju reitingu. 

 

Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 

likumprojektā “Par nodokļiem un nodevām”” un aicina tā normā aizstāt vārdus 

“personas ienākumiem” ar vārdiem “personas ienākumiem un apgādībā esošo 

personu skaitu”, lai, personai aizņemoties naudu, tiktu ņemti vērā obligātie izdevumi 

bērniem, tādējādi veicinot bērna vislabāko interešu aizsardzību. 

 

Privātpersona aicina likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikt, ka vienīgais 

personai piederošais nekustamais īpašums netiek aplikts ar nodokli. 

 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu iniciatīvas “Personu ar invaliditāti 

asistentu atalgojumu samērot ar minimālās algas pieaugumu” atbalstam 

(10 428 paraksti). 
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Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Kredītņēmēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 

Maksātnespējas likumā” un rosina no likumprojekta izslēgt normu, kas noteic, ka 

parādniekam, uzsākot fiziskās personas maksātnespējas procesu,  jāiemaksā depozīta 

maksa maksātnespējas procesa administratora atalgojumam. 

 

Privātpersona aicina pieņemt likumu, kas noteiktu 70 gadu vecumu sasniegušo 

pensionāru atbrīvošanu no visām parādsaistībām, kā arī sniedz citus likumdošanas 

priekšlikumus. 

 

Privātpersona aicina grozīt spēkā esošo regulējumu, kas paredz, ka, uzsākot 

maksātnespējas procesu, visi kreditori ir tiesīgi saņemt cits cita personas datus. 

 

Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 

Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā” un norāda, ka atbalsta Saeimas 

Juridiskā biroja priekšlikumu, kas paredz no likuma normas izslēgt vārdus “bet, ja 

negodīga komercprakse īstenota tikai Latvijas Republikas teritorijā, – ne vairāk kā 

300 000 euro”. 

 

“Sabiedrība par atklātību – Delna” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 

Saeimas kārtības rullī” un aicina izveidot jaunu Saeimas kārtības ruļļa grozījumu 

likumprojektu, kas nodrošinātu pēctecību un respektētu līdz šim Saeimā un publiskajā 

telpā notikušo diskusiju secinājumus. 

 

Privātpersona aicina pieņemt likumu, kas par likumpārkāpumiem ļautu deportēt 

personas, kurām nav Latvijas pilsonības vai kuras to ieguvušas naturalizācijas ceļā. 

 

Privātpersona aicina grozīt Civillikuma pirmās daļas “Ģimenes tiesības” normu, 

aizstājot vārdu “uzzināja” ar vārdiem “radās pietiekami pamatotas šaubas”. 

 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam 

“Grozījumi Autortiesību likumā” un rosina noteikt Ministru kabinetam pienākumu 

izveidot komisiju, kas pārstāvētu valsts pārvaldi un vienotos ar kolektīvā 

pārvaldījuma organizāciju par darbu izmantošanas apmēru izglītības un pētniecības 

nolūkiem un attiecīgās atlīdzības noteikšanas kritērijiem un apmēru. 

 

Latvijas Neatkarīgā izglītības un zinātnes apvienība sniedz priekšlikumus 

likumprojektam “Grozījumi Augstskolu likumā” un aicina no likumprojekta izslēgt 

normu, kas ļauj augstskolai, kura tikusi pārveidota par kādas citas augstskolas 

struktūrvienību, nosaukumā lietot vārdu “augstskola”, “akadēmija” vai 

“universitāte”. 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija sniedz priekšlikumus grozījumiem Augstskolu 

likumā un lūdz rast risinājumu, kas ļautu pagarināt studiju virziena “Veselības 

aprūpe” akreditācijas termiņu līdz 2023. gada beigām. 

 

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība iebilst pret mācību priekšmeta “Latvijas 

un pasaules vēsture” likvidēšanu un sniedz priekšlikumus mācību projekta 
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“Skola 2030” izstrādei, tostarp aicinot noteikt, ka mācību priekšmetu “Vēsture I” un 

“Sociālās zinātnes I” apguve vispārējās izglītības posmā ir obligāta.  

 

Latvijas Olimpiešu sociālais fonds sniedz priekšlikumus 2023. gada budžetam, kā arī 

aicina palielināt Latvijas olimpisko veterānu pabalstu apjomu. 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi 
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Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Valsts 

aizsardzības dienesta likums” un aicina noteikt, ka laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu, neieskaita valsts aizsardzības dienesta izsaukuma laiku. 

 

Latvijas Finanšu nozares asociācija aicina likumprojektā “Valsts aizsardzības 

dienesta likums” noteikt, ka gadījumā, kad dienestā tiek iesaukta persona ar studiju 

vai studējošā kredītu, valsts turpina maksāt šā kredīta procentus, kā arī nodrošināt 

iespēju automatizēti iegūt datus par personas statusu attiecībā uz valsts aizsardzības 

dienestu gan kredīta devējam, gan valsts garantiju izsniedzējam. 

 

Pasaules Brīvo latviešu apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Valsts 

aizsardzības dienesta likums” un aicina veicināt bruņoto spēku prestižu jauniešu vidū 

un uzlabot komunikāciju ar latviešu jauniešiem ārzemēs.  

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 

“Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā”, tostarp aicinot pārskatīt 

sodu piemērošanas metodiku un izvērtēt to ietekmi uz uzņēmumu konkurētspēju. 

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Biedrība “Zero Waste Latvija” aicina grozīt Atkritumu apsaimniekošanas likumu un 

veicināt to, lai atkritumu apsaimniekotāji izstrādā iniciatīvas atkritumu mazināšanai, 

kā arī aktīvi iesaistīt iedzīvotājus atkritumu šķirošanā, rīkojot izglītojošus pasākumus 

un kampaņas. 

 

Biedrība “Zaļā brīvība” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Atkritumu 

apsaimniekošanas likumā” un aicina noteikt, ka daļa ienākumu no paplašinātās 

tekstilizstrādājumu ražotāja atbildības shēmas tiek novirzīta, lai atbalstītu tās 

personas, kas nodrošina tekstilizstrādājumu atkārtotu izmantošanu un labošanu. 

 

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija sniedz priekšlikumus 

likumprojektam “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” un norāda, ka 

nepieciešams noteikt datumu, līdz kuram pašvaldībām jāizstrādā un jāapstiprina 

reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni. 

 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 

Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, tostarp aicinot noteikt, ka Reģionālais 

atkritumu apsaimniekošanas centrs ir publiska persona, publiski privāta vai privāta 

kapitālsabiedrība, kas veic attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo 

pašvaldību deleģētos pārvaldes uzdevumus. 

 

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sniedz vairākus priekšlikumus 

likumprojektam “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, tostarp rosinot 
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noteikt, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifā tiek iekļauts dabas resursu 

nodoklis par atkritumu apglabāšanu.  

 

Latvijas Interneta asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 

Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā” un rosina noteikt “soda apmēra 

griestus” negodīgas komercprakses konstatēšanas gadījumā, tādējādi veicinot 

samērīguma principa ievērošanu. 

 

Biedrība “Zemnieku saeima” sniedz priekšlikumus attiecībā uz normatīvo aktu 

grozījumiem, kas ļautu lauksaimniekiem pieslēgties rezerves elektroenerģijas 

ražošanas jaudai vietās, kur jau ir rezervēta pieejamā jauda, tādējādi dodot iespēju 

elektroenerģijas ražotājiem būt tuvāk patērētājam tajos brīžos, kad saražotā 

elektroenerģija netiek izmantota pašu ražotāju vajadzībām. 

 

Privātpersona likumprojekta “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” 

ietvaros aicina paplašināt termina “tekstilizstrādājumu ražotājs, importētājs” 

definīciju. 

 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu iniciatīvas “Neskrāpē mašīnu – prasi 

lielāku stāvvietu” atbalstam (10 364 paraksti). 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Neatkarīgā Eiropas elektronisko smēķēšanas izstrādājumu apvienība sniedz 

priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas 

produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” un norāda, 

ka iebilst pret iecerēto aizliegumu laist tirgū elektronisko cigarešu lietošanai 

paredzētus šķidrumus, kas satur aromatizētājus. 

 

Latvijas Spēļu biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un 

to šķidrumu aprites likumā” un aicina neatbalstīt smēķēšanas aizliegumu azartspēļu 

zālēs un kazino. 

 

Biedrība “Beztabakas Produktu Asociācija” sniedz priekšlikumus likumprojektam 

“Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko 

smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā”, tostarp aicinot tabakas produktiem 

un tabaku nesaturošiem nikotīna produktiem piemērot atšķirīgu regulējumu. 

 

Bezdūmu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un 

to šķidrumu aprites likumā” un norāda, ka likumprojektam ir negatīva ietekme uz 

akcīzes nodokļa ieņēmumiem valsts budžetā. 

 

Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājumu apvienība sniedz priekšlikumus 

likumprojektam “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, 

elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā”, aicina izslēgt no 

likumprojekta aizliegumu attiecībā uz nikotīna spilventiņu aromatizētājiem, kā arī 

sniedz citus priekšlikumus. 

 

Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Tabakas 

izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to 
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šķidrumu aprites likumā” un rosina ieviest aizliegumu smēķēt dzīvojamās mājas 

dzīvoklī, ja tādējādi tiek piesārņots cits šīs mājas dzīvoklis. 

 

Citi jautājumi 

 

2 

Latvijas Cilvēktiesību komiteja sniedz priekšlikumus Imigrācijas likumam, aicinot 

atcelt Imigrācijas likuma pārejas noteikumu punktu, kas Krievijas Federācijas 

pilsoņiem nosaka pienākumu līdz 2023. gada 1. septembrim iesniegt apliecinājumu 

par valsts valodas apguvi, lai izvairītos no ārzemnieku kolektīvās izraidīšanas riska. 

 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu iniciatīvas “Par obligātu augstāko 

izglītību Saeimas deputātiem” atbalstam (11 421 paraksti). 

 

 

II. Viedokļi  

 

58 

Par Saeimas darbu  

 

3 

Latvijas Politiski represēto apvienība un privātpersona izsaka viedokli par Saeimas 

deputātes publiskajiem izteikumiem saistībā ar Latvijas Okupācijas muzeju un tā 

ekspozīciju. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par to, ka, iesniedzējaprāt, nav saņēmusi atbildes pēc 

būtības uz iepriekšējiem iesniegumiem Saeimai par Valsts policijas un 

Ģenerālprokuratūras darbu. 

 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas Cilvēktiesību komiteja izsaka viedokli par valdībā apspriestajiem Ministru 

kabineta 2022. gada 8. marta noteikumu Nr. 157 “Noteikumi par valsts valodas 

zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību” grozījumiem, kas 

paredz atjaunot un četrkāršot valsts nodevu par valsts valodas zināšanu pārbaudes 

veikšanu, un norāda, ka šāds regulējums nelabvēlīgi ietekmēs noteiktu personu 

lokam. 

 

Latvijas Mākslinieku savienība izsaka viedokli attiecībā uz Valsts ieņēmumu dienesta 

lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu biedrībai un lūdz 

organizēt tikšanos ar visām iesaistītajām pusēm, lai lemtu par iepriekš minētā lēmuma 

atcelšanu un statusa atjaunošanu. 

 

SIA “Latvijas Mobilais Telefons” izsaka viedokli par Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas lēmumu, kas paredz atļaut SIA “Bite Latvija” un 

SIA “Unistars” kopīgi izmantot 3.5 GHz radiofrekvenču spektra joslas, un aicina 

novērst ierobežotā radiofrekvenču spektra faktisku piešķiršanu vienai komersantu 

grupai bez maksas. 

 

SIA “CORVUS COMPANY” izsaka viedokli par Administratīvās rajona tiesas 

darbu, norāda, ka nepiekrīt tiesas noraidījumam pārdalīt administratīvās lietas 

izskatīšanu citam tiesnešu sastāvam un lūdz izvērtēt iesniegumā minētos faktus. 

 

Privātpersona izsaka kritiku par Valsts prezidenta darbu un aicina viņu atkāpties no 

amata. 
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Privātpersona izsaka viedokli par Valsts prezidenta kancelejas darbu, kas, pēc šīs 

personas domām, bloķējusi tās mobilā tālruņa numuru. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par Labklājības ministrijas sniegto atbildi saistībā ar 

bezmaksas labierīcību pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. 

 

Privātpersona sūdzas par Kurzemes rajona tiesas tiesnešu un Kurzemes apgabaltiesas 

Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu darbu un aicina iniciēt pārbaudes lietu, lai 

konstatētu, vai šo personu darbībās nav saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par tiesu izpildītāju tiesībām vērst parādu piedziņu pret 

tās nekustamo īpašumu un lūdz atcelt likumus, kas ļauj tiesas izpildītājiem skart 

parādnieku privātīpašumus. 

 

Privātpersona pauž viedokli par to, ka nepieciešama organizācija, kas sniegtu 

palīdzību bijušajiem un esošajiem ieslodzītajiem. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” darbu, 

norāda, ka direkcija atņēmusi Vācijā iegādātās automašīnas oriģinālos dokumentus, 

un lūdz palīdzību dokumentu atgūšanā. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pret iesniedzēju 

vērsto parāda piedziņu saistībā ar neapmaksātiem pakalpojumiem. 

 

Par situāciju valstī 

 

12 

Jelgavas pensionāru biedrība izsaka viedokli saistībā ar nevienlīdzības mazināšanu 

valstī un aicina mainīt pensiju indeksācijas normas, izstrādāt pensionāru patēriņa 

grozu, kā arī sniedz citus priekšlikumus. 

 

Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija izsaka viedokli par siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanu transporta nozarē un Latvijas nacionālo enerģētikas un 

klimata plānu 2021.–2030. gadam, kā arī rosina organizēt atsevišķu Ilgtspējīgas 

attīstības komisijas sēdi, kurā tiktu izvērtēti Latvijai atbilstošākie transporta 

dekarbonizācijas risinājumi. 

 

Latvijas Stividorkompāniju asociācija izsaka viedokli par situāciju Latvijas lielajās 

ostās un sniedz priekšlikumus ostu reformai. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par tiesisko attiecību problemātiku un tās ietekmi uz 

finanšu līdzekļu izlietojumu valsts uzturētajā veselības aprūpes sistēmā. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par valsts budžeta līdzekļu sadali valsts amatpersonām 

un aicina padomāt par vienlīdzīgāku pieeju, it īpaši domājot par tiem darbiniekiem, 

kuriem objektīvi ir zems atalgojums. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par pretrunām un nepilnībām veselības aprūpes 

sistēmas tiesisko attiecību traktējumā un aicina precizēt no Satversmes tiesas 

sprieduma izrietošo atziņu par to, ka personas, kurām veselības aprūpes pakalpojums 

tiek sniegts valsts nodrošinātās veselības aprūpes sistēmas ietvaros, un personas, 

kurām tādu pašu indikāciju dēļ palīdzība tiek sniegta ārpus valsts organizētās 

sistēmas, atrodas atšķirīgos tiesiskajos apstākļos. 
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Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par veselības aprūpes sistēmu un norāda uz 

iespējamām normatīvā regulējuma nepilnībām. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noslogotību 

un nespēju noformēt eID karti, kas būs obligāta no 2023. gada 1. maija. 

 

Privātpersonas izsaka viedokli par personu ar invaliditāti asistentu atalgojuma apmēru 

un invaliditātes pensijas piešķiršanas kritērijiem, kā arī pauž vēlmi piedalīties 

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē. 

 

Citi viedokļi 

 

27 

Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli saistībā ar pensiju sistēmas 

regulējuma pilnveidi un aicina uz tikšanos, lai pārrunātu grozījumus Valsts fondēto 

pensiju likumā.  

 

Latvijas Drošības un aizsardzības industrijas federācija izsaka viedokli par 

civilmilitārās sadarbības veicināšanu un aicina tikties, lai noskaidrotu iespējamos 

publiskā un privātā sektora sadarbības virzienus krīzes un valsts apdraudējuma 

situācijās, kā arī lai veicinātu civilmilitāro sadarbību un uzņēmumu iesaisti, 

nodrošinot preventīvos un reaģēšanas pasākumus sabiedrības drošībai un 

aizsardzībai.    

 

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli par valsts kompensējamo zāļu 

sarakstā iekļautajiem medikamentiem un aicina veikt nepieciešamās izmaiņas, 

papildinot sarakstu ar jauniem analogiem medikamentiem. 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par Liepājas 

Universitātes reorganizācijas procesu un aicina izvērtēt tālākas attīstības scenārijus, 

atļaujot Liepājas Universitātei īstenot visas pedagoģijas studiju programmas, kurās 

uzņemti studenti līdz attiecīgās reformas sākumam. 

 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” izsaka viedokli par jomām un konkrētiem 

darbiem, kas, pēc biedrības pārstāvju domām, būtu jāaktualizē 14. Saeimas laikā. 

 

Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība “PABAŽI – B” izsaka viedokli par Saulkrastu 

pilsētas teritorijā esošo mežu izciršanu un lūdz palīdzēt šā jautājuma risināšanā. 

 

Privātpersonas izsaka viedokli saistībā ar personu, kuras ieņem augsta līmeņa amatus, 

atalgojuma nesamērīgumu attiecībā pret to personu atalgojumu, kuras ieņem zemāka 

līmeņa amatus, un aicina novērst šo nevienlīdzību. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par bankas darbību un norāda, ka tiekot ierobežotas šīs 

personas tiesības piekļūt bankas konta pārskatiem. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par lauksaimnieku pensionēšanās vecumu un 

atvaļinājuma neesību. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību atcelt nodokļus maksājumiem par 

apkuri. 
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Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar gājēju/riteņbraucēju ietves izbūvi uz autoceļa 

P89 Vecumnieku pagastā un lūdz izskatīt iespēju izveidot gājēju celiņu gar autoceļu 

Ķekava–Skaistkalne. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par kvalifikācijas paaugstināšanas kursu pieejamību 

valstī. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par barikāžu dalībnieku ieguldījumu valsts labā un 

rosina piešķirt tiem piemaksu pie pensijas. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību godināt barikāžu dalībniekus un 

aicina piešķirt kompensāciju denacionalizēto namu īrniekiem, kas bijuši barikāžu 

dalībnieki.  

 

Privātpersona izsaka viedokli attiecībā uz prasību noteikt personas apliecību par 

obligātu un aicina pagarināt pārejas periodu līdz 2024. gadam.  

 

Privātpersona izsaka viedokli par ebreju mantas restitūciju ebreju kopienai, norādot, 

ka sākotnēji būtu jāatmaksā “Banka Baltija” klientu zaudētā nauda. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par disku golfa laukuma izveidi Tukuma pilsētā un 

vēlas noskaidrot, vai pašvaldībai ir tiesības nodot zemi nomā bez atlīdzības un vai 

pilsētas mežā ir pieļaujama būvniecība bez projektiem un saskaņošanas ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi un Valsts vides dienestu. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par notiekošo pasaulē un attiecībām starp NATO un 

BRICS valstīm. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par cenu pieaugumu un aicina lemt par pabalsta 

piešķiršanu ģimenēm un pensionāriem. 

 

Privātpersona norāda, ka, iespējams, tiek ierobežotas tās iespējas kļūt par Valsts 

prezidentu.  

 

Privātpersona izsaka viedokli par pensiju aprēķinu un uzskata, ka tās darba stāžs nav 

aprēķināts korekti, kā arī sūdzas par tiesu izpildītāju darbu. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par bērnu uzturlīdzekļu apmēru, uzskata, ka tāda 

situācija, kurā pēc minimālā uzturlīdzekļu apmēra pieauguma izmaksu apmērs no 

Uzturlīdzekļu garantiju fonda nav mainījies, ir netaisnīga, un lūdz sniegt atbildi pēc 

būtības. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par transportlīdzekļu tehniskās apskates norisi un 

sniedz priekšlikumus tās uzlabošanai. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par personas datu apstrādi un glabāšanu. 

 

Privātpersona izsaka viedokli par ārstēšanās procesu neefektivitāti un ārstu attieksmi 

pret šo personu. 

 

Persona izsaka viedokli attiecībā uz situāciju, kurā, iespējams, Latvijas Pasta rīcības 

dēļ nevar atdot preci interneta veikalam. 
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Privātpersona izsaka viedokli par akcīzes nodokļa palielināšanu cigaretēm un uzskata, 

ka tādējādi palielināsies kontrabandas cigarešu patēriņš. 

 

III. Sūdzības 

 

8 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

 

2 

Privātpersona sūdzas par Rīgas domes Administratīvās inspekcijas lēmumu veikt 

pašvaldībai piederošās ietves piespiedu attīrīšanu no sniega un ledus par iesniedzējas 

līdzekļiem un aicina vērtēt Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas 

saistošo noteikumu atbilstību Satversmei.   

 

Privātpersona sūdzas par garajām rindām un kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldē notiek pieteikšanās uz personu apliecinošu dokumentu maiņu, un aicina 

sakārtot šo situāciju. 

 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 

 

4 

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” sūdzas par kriminālprocesa uzsākšanu pret 

organizācijas pārstāvjiem par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri robežai. 

 

Privātpersona sūdzas par tiesu darbu, norādot, ka, viņaprāt, tiesu sistēma Latvijā esot 

korumpēta un neievērojot cilvēku pamattiesības. 

 

Privātpersona sūdzas par Valsts policijas darbu krimināllietas izmeklēšanā. 

 

Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības 

policijas darbu saistībā ar mantojuma lietu un lūdz izvērtēt iestādes darbu. 

 

 

Citas sūdzības 

 

2 

Privātpersona atkārtoti sūdzas par kādas ģimenes iesaisti organizētā noziedzībā un 

lūdz to izraidīt no valsts. 

 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 

 

3 

V. Dažādi iesniegumi 

 

50 

 

 

 

Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 

 


