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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 234 
    individuālie 
    no vairākām privātpersonām      

216 
14 

    kolektīvie              2 
    anonīmie 2 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 119 
Viedokļi 47 
Sūdzības 21 
Informācijas pieprasījumi 13 
Dažādi iesniegumi 34 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Pa pastu 128 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 96 
No portāla www.latvija.lv 10 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 45 
Saeimas Prezidijs 3 
Deputāti 683 
Frakcijas 22 
Komisijas 63 
Struktūrvienības 15 
  
Valoda  
Latviešu valoda 233 
Svešvalodas 1 
  
Sagatavotas atbildes 124 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas 
priekšsēdētājas biedrs Vitālijs Orlovs 
 



 2 

Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

119 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

5 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
likumā “Par grāmatvedību”” attiecībā uz ārpakalpojumu grāmatveža definīciju un aicina 
saglabāt likuma normu, kas uzņēmuma grāmatvedībā esošajai informācijai paredz 
komercnoslēpuma statusu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi likumā “Par grāmatvedību””, aicinot saglabāt komercnoslēpuma aizsardzības 
ietvaru grāmatvedības informācijai un licencēšanas sistēmas vietā izveidot publisku 
ārpakalpojuma grāmatvežu reģistru. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
grāmatvedību”” un aicina pilnveidot likuma normu, kas regulē ārpakalpojuma grāmatveža 
profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, nosakot minimālo atbildības limitu 5000 
eiro apmērā. 
 
Latvijas Spēļu biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 
Covid-19 izplatību”” un aicina pieņemt lēmumu atkal atļaut azartspēļu organizēšanu, ņemot 
vērā to, ka azartspēļu nozare ir izstrādājusi vadlīnijas un rīcības plānu darbības atsākšanai. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā 
ar Covid-19 izplatību”” un aicina precizēt termiņus, kādos parādniekiem nosūtāmi 
brīdinājumi un pieteikumi par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

7 

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Maksātnespējas likumā” nepilnību novēršanai apdrošinātāja maksātnespējas 
gadījumos, kad cietušajam nodarītie zaudējumi tiek segti no Sauszemes transportlīdzekļu 
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda līdzekļiem.  
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija aicina precizēt priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, lai šajā procesā tiktu ievērots vienlīdzības princips un 
izmeklētājam tiktu nodrošināta savlaicīga tam nepieciešamo ziņu saņemšana. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija aicina likumprojekta “Grozījumi Civilprocesa likumā” 
normu, kas nosaka pagaidu aizsardzības līdzekļu veidus, papildināt ar punktu, kas pieļautu 
arī citu pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanu, ja tiesa to uzskata par nepieciešamu, kā 
arī noteikt, ka pagaidu aizsardzības līdzekli var piemērot trešajām personām. 
 
Latvijas Ārpustiesas parādu piedzinēju asociācija aicina apturēt likumprojekta “Fiziskās 
personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums” virzību un izveidot jaunu darba grupu 
privātpersonu maksātnespējas likuma sagatavošanai. 
 
Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” iebilst pret priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi 
likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””, kas paredz, ka klientu apkalpošana 
Uzņēmumu reģistrā tiek veikta, izmantojot tikai elektroniskos saziņas kanālus. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””, aicina atsevišķos gadījumos saglabāt klātienes 
pakalpojumu iespēju un piekrīt tam, ka maksa par apkalpošanu klātienē var tikt 
paaugstināta.  
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Privātpersona izsaka viedokli par nepilnībām Kriminālprocesa likumā attiecībā uz tiesas 
pavēstes nodošanas veidiem un procesa īpatnībām, kuru dēļ esot ilgstoši atradusies 
apcietinājumā beztiesiskā statusā. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

2 

Latvijas Klīnisko psihologu asociācija kopā ar citām nozares biedrībām izsaka viedokli, ka 
saistībā ar Psihologu likuma spēkā stāšanos nepieciešams izdarīt grozījumus Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā, piešķirot psihologam tiesības sniegt atzinumus tiesai.  
 
Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektiem “Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” un 
“Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”, norādot, ka tos neatbalsta, jo šādi 
grozījumi apdraud vārda un informācijas brīvību. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  11 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija, Pašnodarbināto mūziķu biedrība, biedrība “Latvijas 
Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports” un biedrība “Autortiesību un 
komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” aicina neatbalstīt 
likumprojektam “Grozījumi Autortiesību likumā” sagatavotā priekšlikuma par saimnieciskās 
darbības kā autortiesību pārkāpumu kvalificējošas pazīmes ietveršanu likumā.  
 
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija iebilst pret likumprojektam “Grozījumi Autortiesību 
likumā” sagatavotajiem priekšlikumiem, kas būtiski sašaurina sākotnēji paredzēto 
administratīvās atbildības tvērumu. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera iebilst pret likumprojektā “Grozījumi Augstskolu likumā” ietverto 
priekšlikumu likvidēt Akadēmisko šķīrējtiesu, Augstākās izglītības padomi un Satversmes 
sapulci. 
 
Latvijas Mākslas augstskolu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Augstskolu likumā” saistībā ar kritērijiem attiecībā uz augstskolas padomes veidošanu, 
padomes locekļu skaitu un atlasi, kā arī citus priekšlikumus. 
 
Latvijas Lietišķās valodniecības asociācijas domubiedri iebilst pret likumprojekta “Grozījumi 
Augstskolu likumā” normu, kas paredz iespēju ievēlēt rektorus, kuri nezina valsts valodu. 
 
Latvijas Koledžu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu 
likumā”, aicinot izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā: “Augstākās izglītības likums” un 
grozīt likumā ietverto koledžas definīciju. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus grozījumiem 
Vispārējās izglītības likumā un aicina noteikt, ka darba dienas ilgums pirmssvētku dienās ir 
saīsināms par vismaz vienu stundu, tostarp mācību stundas ilgums ir 30 minūtes, bet 
speciālās izglītības programmās izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem - 
20 minūtes. 
 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma normu, 
kas noteic, ka administratīvā pārkāpuma lietas tiek izskatītas rakstveida procesā, jo 
uzskata, ka tas ir pretrunā ar Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

2 

Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” aicina nepieņemt likumprojektu 
“Dzīvojamo telpu īres likums” un atdot to Ekonomikas ministrijai pārstrādei. 
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Biedrība “Latvijas Denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku 
asociācija” aicina pirms Dzīvojamo telpu īres likuma pieņemšanas izstrādāt denacionalizēto 
namu īrnieku aizsardzības mehānismu un izmaksāt šiem īrniekiem kompensācijas. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 
84 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektiem “Grozījumi 
Publisko iepirkumu likumā”, “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 
likumā”, “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā” un norāda uz vairākām 
nepilnībām, piemēram, uz jēdzienu “normatīvo aktu par koncerniem izpratnē”, jo neesot 
skaidrs, kuras valsts normatīvie akti ar to domāti. 
 
Elektromontāžas vadošo darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Būvniecības likumā”, aicinot izdarīt tādus grozījumus Būvniecības likuma pārejas 
noteikumos, kas novērstu diskriminējošu attieksmi pret gados vecākiem sertificētiem 
būvspeciālistiem. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Autopārvadājumu likumā” un aicina izslēgt normu, kas liedz 
komercpārvadājumus veikt ar automašīnu, kurā ir ne vairāk kā četras pasažieru sēdvietas. 
 
SIA “Bite Latvia” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Elektronisko sakaru 
likumā” un aicina tajā ietvert šādu noteikumu: ja elektronisko sakaru komersants nodrošina 
publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu, tas, saņēmis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta paziņojumu par katastrofu vai katastrofas draudiem, kas saistīti ar personas 
dzīvības vai veselības apdraudējumu, atbilstoši tehniskajām iespējām operatīvi nosūta 
saviem sakaru lietotājiem un abonentiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
sagatavoto informāciju par apdraudējuma situācijā nepieciešamo rīcību. 
 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par mežizstrādes miera 
periodu putnu ligzdošanas laikā” (10 321 paraksts). 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu 
privatizāciju”, nosakot, ka, zemesgabala nomniekam atsavinot īpašuma objektu, nākamais 
īpašnieks ievēro līdzšinējā īpašnieka noslēgto zemes nomas līgumu. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

3 

Latvijas Aviācijas arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” 
attiecībā uz ierobežojumu noteikšanu dienas naudas izmaksai gadījumos, kad darbinieks tiek 
nosūtīts veikt darbu ārpus Latvijas. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Darba likumā” un norāda, ka attālinātā darbā radušos izdevumus darba vajadzībām, kurus 
kompensē darba devējs, kā arī komandējuma dienas naudu nedrīkst aplikt ar algas nodokli. 
 
Biedrība “Asociācija ģimene” vairāku nevalstisko organizāciju vārdā sniedz priekšlikumus 
laulības institūta un iedzīvotāju atbildības stiprināšanas pasākumiem, lai sekmētu ģimeņu 
funkcionalitāti un sociālo aizsardzību.  
 
Administratīvi teritoriālās reformas jautājumi 
 
Partija “Jaunā Saskaņa” aicina mainīt pilsētas nosaukumu no Jēkabpils uz Krustpili. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par administratīvi teritoriālo reformu saistībā Stopiņu novada 
apvienošanu ar Ropažu novadu un Varakļānu pievienošanu Rēzeknes novadam. 
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Citi jautājumi 
 

1 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par atlaisto deputātu ierobežojumu kandidēt 
vēlēšanās” (10 612 paraksti). 
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II. Viedokļi  
 

47 

Par Saeimas darbu  
 

5 

SIA “Linearis” un SIA “SOAAR” izsaka viedokli par Saeimas attālinātās sēdes nodrošināšanai 
nepieciešamā inventāra tirgus izpētes rezultātiem. 
 
Sabiedrības iniciatīvu platforma ManaBalss.lv izsaka viedokli par Saeimas balsojumu 
rezultātu pieejamību Saeimas mājaslapā. 
 
Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija izsaka viedokli par saņemto 
atbildes vēstuli. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

11 

Latvijas Pašvaldību savienība informē, ka Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa Vietējo pašvaldību palātas prezidents paudis bažas par sasteigto administratīvi 
teritoriālās reformas īstenošanu Latvijā, un aicina apturēt šo reformu.  
 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes arodorganizācija, Latvijas Universitātes 
Arodbiedrības organizācija un Rīgas Tehniskās universitātes arodbiedrības izsaka viedokli par 
augstskolu akadēmiskā personāla atalgojuma paaugstinājumu. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina centralizēto eksāmenu norises 
laikā atcelt Valsts policijas uzraudzību izglītības iestādēs, jo policijas klātbūtne var radīt 
skolēniem stresu un negatīvi ietekmēt eksāmenu rezultātus, kā arī atstāt negatīvu ietekmi 
uz pedagogu profesijas prestižu. 
 
Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija izsaka viedokli par 
ģenerālprokurora amata kandidātiem un aicina meklēt jaunus risinājumus attiecībā uz 
ģenerālprokurora izvirzīšanas kārtību. 
 
Latvijas Jauno ārstu asociācija kopā ar citām veselības aprūpes nozares asociācijām izsaka 
viedokli par nepieciešamību steidzami palielināt veselības aprūpes darbinieku atalgojumu 
atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 851 “Noteikumi par 
zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”. 
 
Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija izsaka viedokli par ģimenes 
plānošanas metožu pieejamību sievietēm no sociālās atstumtības riska grupām un aicina rast 
finansējumu, lai realizētu Ministru kabineta 2018. gada 6. jūnija rīkojumā Nr. 259 “Par 
Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānu 2018.-2020. gadam” paredzēto atbalstu efektīvu 
ģimenes plānošanas metožu pieejamībā.  
 
Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija izsaka viedokli par Ministru 
kabineta 2020. gada 30. marta rīkojumu Nr. 139 “Par akciju sabiedrības “Air Baltic 
Corporation” pamatkapitāla palielināšanu”, kuru uzskata par pretlikumīgu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Patērētāju strīdu risināšanas komisijas darbu, norāda, ka 
tā var lemt par strīda pušu uzaicināšanu uz sēdi, lai efektīvāk un ātrāk izskatītu attiecīgo 
strīdu, taču praksē tā nenotiek, un aicina grozīt komisijā praktizēto strīdu izskatīšanas 
kārtību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas Sociālo dienestu, kas pieņēmis lēmumu atteikt tai 
maznodrošinātas personas statusu. 
 

 

Par situāciju valstī 
 
Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija aicina atjaunot respiratoro slimību 
ārstēšanai nepieciešamo medikamentu kompensācijas apjomu. 

16 



 6 

 
Latvijas Onkologu Ķīmijterapeitu asociācija izsaka viedokli par onkoloģijas nozarē strādājošo 
atalgojuma jautājumiem un medikamentiem, kurus plānots iekļaut kompensējamo zāļu 
sarakstā. 
 
Laimas slimības slimnieku biedrība izsaka viedokli par Laimas slimības diagnostiku un 
ārstēšanu Latvijā un aicina atbildīgās institūcijas, organizācijas, iestādes un speciālistus 
izvērtēt pašreizējo diagnosticēšanas metodoloģiju un ārstēšanas vadlīnijas, lai apzinātu 
reālo situāciju. 
 
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija un citas nozares asociācijas pauž atbalstu 
pārejai uz zaļāku lauksaimniecības politiku, aicinot nesamazināt atbalstu bioloģiskajai 
lauksaimniecībai un izvirzīt Latvijas individuālos mērķus lauksaimniecības politikas 
attīstībai. 
 
Biedrība “Vecāku Alianse” un citas organizācijas izsaka viedokli par situāciju, kāda Covid-19 
izplatības dēļ radusies sākumskolas bērnu vecākiem saistībā ar bērnu pieskatīšanu vasaras 
brīvlaikā, un aicina atbalstīt ģimenes, nodrošinot katram bērnam vienreizēju valsts 
līdzmaksājumu 75 eiro apmērā bērnu vasaras vai rudens nometnes izmaksu segšanai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas bērnu adopciju uz ASV un norāda, ka Latvija 
atrodas pirmajā vietā pēc adopciju skaita uz vienu miljonu iedzīvotāju. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai paredzētā 
finansējuma izlietojumu, aicina palielināt mediķu algas un aizliegt azartspēles. 
 

 

Citi viedokļi 15 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli, ka tiek diskriminēti 
pirmsskolas izglītības pedagogi, norāda uz nevienlīdzību darba slodzes ziņā, kā arī uz 
samaksu par vienu darba stundu. 
 
Biedrība “Mēs Iecavai” iebilst pret ieceri veidot trešās kategorijas šautuvi Iecavas novada 
“Sildedžos” un “Prelūdēs”. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par līgumu, kas noslēgts ar SIA “Rīgas ūdens” par Rīgas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēmai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka Baltkrievijas atomelektrostacija rada draudus Lietuvai, un 
aicina neiepirkt elektrību no Baltkrievijas. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Kārļa Ulmaņa ieguldījumu Latvijas valsts nākotnē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par tiesību aktiem, kas regulē mantošanas tiesības. 

 

  
III. Sūdzības 
 

21 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 6 
 
Rīgas zemes īpašnieku biedrība sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles 
pārvaldes Latgales kontroles daļas vadītājas darbu saistībā ar kriminālprocesiem, kuros šī 
amatpersona iesaistīta. 
 
Politiskā partija “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” sūdzas par Ikšķiles domes priekšsēdētāja darbu 
saistībā ar Ikšķiles novada pievienošanu Ogres novadam administratīvi teritoriālās reformas 
ietvaros. 
 
SIA “INTER-RĪGA” sūdzas par Ventspils pilsētas domes resursu, iespējams, nelikumīgu 
izlietošanu. 
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Privātpersona sūdzas par Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 800 
“Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi”, kas regulē sūtījumu un pienesumu 
pieņemšanu ieslodzījuma vietā, un uzskata, ka tie ir pretrunā ar Latvijas Republikas 
Satversmi. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta darbu saistībā ar parādsaistībām, kas tai 
radušās. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 

 
7 

Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses pieņemto 
lēmumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Alūksnes rajona tiesas, iespējams, pretlikumīgi pieņemto 
spriedumu administratīvā pārkāpuma lietā, kurā tā atzīta par vainīgu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar krimināllietas 
izskatīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar atteikumu ierosināt 
krimināllietu par īpašuma izkrāpšanu no rīcībnespējīgas personas. 
 

 

Citas sūdzības 
 

8 

Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” saistībā ar bezdarbību jautājumā 
par salūzuša lifta remontu. 
 
Privātpersona sūdzas par biļešu tirgotāja “Biļešu serviss” rīcību saistībā ar atcelta koncerta 
biļešu naudas atmaksu. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka personām ar invaliditāti nepienākas bezdarbnieka palīdzības 
pabalsts. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīvokļa labiekārtošanu veikušo celtnieku darba kvalitāti. 
 
Privātpersonu grupa sūdzas par personu, kura kavē lifta izbūvi daudzdzīvokļu namā. 
 
Privātpersona sūdzas par daudzdzīvokļu nama īpašnieku, kas nomainījis durvju kodu un 
atsakās tai paziņot jauno kodu. 
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