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I. Likumdošanas priekšlikumi

46

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi

3

Latvijas Spēļu biznesa asociācija neatbalsta likumprojekta “Grozījumi Azartspēļu un izložu
likumā” priekšlikumu, kas pašvaldībai paredz tiesības izdot saistošos noteikumus par vietām
un teritorijām, kurās azartspēles nav atļauts organizēt.
Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
likumā “Par grāmatvedību”” un aicina saglabāt likuma normu, kas regulē to, kāda informācija
uzņēmuma grāmatvedībā uzskatāma par komercnoslēpumu.
Latvijas Augļu un dārzeņu tirgotāju asociācija aicina saglabāt samazinātu (piecu procentu)
pievienotās vērtības nodokļa likmi svaigiem augļiem un dārzeņiem un norāda uz tās labvēlīgo
ietekmi uz tautsaimniecību, valsts budžetu un nozari kopumā.
Juridiskie jautājumi
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Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” attiecībā uz regulējumu, kas
nosaka likuma subjektu, precizējot, ka personas ienākumi nedrīkst pārsniegt valstī noteikto
nabadzības riska slieksni un dzēšot nosacījumu par trūcīgas vai maznodrošinātas personas
statusu maksātnespējas procesa īstenošanai.
Privātpersona aicina izstrādāt Kriminālprocesa likuma grozījumus, nosakot prokuroram
tiesības kontrolēt izmeklēšanas iestādes amatpersonu rīcību resoriskās pārbaudes ietvaros.
Privātpersona aicina izdarīt izmaiņas Krimināllikumā, dekriminalizējot noziedzīgos
nodarījumus, kas saistīti ar zādzību, krāpšanu un piesavināšanos nelielā apmērā, paredzot par
tiem administratīvo atbildību.
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Kriminālprocesa likumā, kas noteiktu, cik reizes
atkārtoti iespējams uzsākt kriminālprocesu pēc tam, kad atcelts lēmums par atteikšanu uzsākt
kriminālprocesu.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi
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Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija iebilst pret grozījumiem likumā
“Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
likumā, jo tie ierobežo vārda un informācijas brīvību.
Vairākas privātpersonas iebilst pret paredzētajām izmaiņām likumdošanā attiecībā uz bērnu
starptautisko adopciju.
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina pārskatīt pedagogu darba slodzes
veidošanas principus un nepieciešamo papildu atbalstu kompetencēs balstītā mācību satura
ieviešanai 2020./2021. mācību gadā.
Eiropas izdevēju federācija iebilst pret administratīvās atbildības piemērošanu par
autortiesību pārkāpumiem, kas attiecas vienīgi uz gadījumiem, kad pārkāpējs ir izmantojis ar
autortiesībām aizsargātu darbu savā saimnieciskajā darbībā.
Biedrība “Latvijas Neatkarīgā izglītības un zinātnes apvienība” sniedz priekšlikumus
likumprojektam “Grozījumi Augstskolu likumā” attiecībā uz zinātņu doktora grāda nosaukuma
maiņu un akadēmiskā personāla definējumu, kā arī aicina saglabāt Augstākās izglītības padomi
un akadēmisko šķīrējtiesu.
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Nodibinājums “Augstākās izglītības kvalitātes centrs” sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi Augstskolu likumā”, aicina izstrādāt nosacījumus zinātnes un augstākās izglītības
atbilstošai finansēšanai un norāda, ka neatbalsta ieceri būtiski ierobežot augstskolu
autonomiju un latviešu valodas lietošanas prasības.
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu
likumā” un aicina to pārstrādāt, ņemot vērā iesaistīto pušu priekšlikumus, kā arī saglabāt
augstākās izglītības iestāžu iespēju lemt par tām atbilstošāko pārvaldības modeli.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas jauno zinātnieku apvienība sniedz
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu likumā” attiecībā uz jautājumiem par
studentu skaitlisko kritēriju augstskolās un universitātēs, augstskolu padomju veidošanu
privātajās augstskolās un Augstākās izglītības padomes likvidāciju.
Latvijas Universitāšu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu
likumā” saistībā ar augstskolu darbības tiesisko pamatu, pašpārvaldes un struktūrvienību
darbību.
Privāto augstskolu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu
likumā” attiecībā uz augstskolu padomju darbību un kompetenci.
Augstākās izglītības eksporta apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi
Augstskolu likumā” attiecībā uz augstskolu padomju sastāvu un ārvalstīs iegūto izglītības
dokumentu atzīšanu.
Latvijas Studentu apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu
likumā” attiecībā uz studentu tiesību pārstāvniecību.
Nodibinājums “Latvijas Izglītības fonds” sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi
Augstskolu likumā” un aicina papildināt normu par augstskolu padomju tiesībām un atbildību
attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanu.
Latvijas Koledžu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu
likumā” un aicina to pārdēvēt par Augstākās izglītības likumu un mainīt likumā ietverto
koledžas definīciju.
Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība, biedrība “Latvijas Jūrniecības savienība”,
biedrība “Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija” un biedrība “Latvijas Kuģu apkalpju
komplektēšanas kompāniju asociācija” sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi
Augstskolu likumā” un aicina iekļaut Latvijas Jūras akadēmiju to augstskolu sarakstā, uz
kurām attiecināms izņēmums par vēlētu akadēmisko personālu ar zinātņu doktora grādu.
Rīgas Ekonomikas augstskola un Rīgas Juridiskā augstskola norāda uz likumprojekta “Grozījumi
Augstskolu likumā” nepilnībām attiecībā uz izglītības institūciju klasifikācijas kritērijiem un
to augstskolu uzskaitījumu, uz kurām attiecināmi izņēmumi.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu
“Grozījumi Augstskolu likumā” un aicina stiprināt koledžu darbību un lomu augstākās izglītības
telpā un iekļaut tās augstākās izglītības iestāžu tipoloģijā.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi

1

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība aicina izdarīt grozījumus Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta
pakāpēm dienesta gaitas likumā attiecībā uz personu ar sodāmību un personu, kurām
kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata, nodarbinātības iespējām Iekšlietu
ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestādēs.
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi

7

Biedrība “Latvijas Būvinženieru savienība” atbalsta likumprojekta “Grozījumi Būvniecības
likumā” normu, kas noteic, ka personām, kuras līdz likuma spēkā stāšanās dienai ir ieguvušas
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patstāvīgās prakses tiesības, bet nav ieguvušas noteikto izglītību, ir atļauts turpināt patstāvīgo
praksi inženierizpētē, būvdarbu vadīšanā vai būvuzraudzībā.
Latvijas augļkopju asociācija aicina izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, paredzot iespēju
pagarināt stādījumu audzēšanai izmantoto kūdras purvu lauku nomas termiņu, un noteikt, ka
audzētāji savus izveidotos laukus var iegādāties savā īpašumā.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BTV” aicina likumprojektā “Grozījumi Alkoholisko
dzērienu aprites likumā” noteikt, ka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir atļauta arī
beznodokļu tirdzniecības veikalu tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē.
Latvijas Interneta asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Patērētāju
tiesību aizsardzības likumā” saistībā ar procesuālo garantiju nodrošināšanu komersantiem
Patērētāju tiesību aizsardzības centra veiktajās pārbaudēs un tiesas lēmumu pārsūdzēšanu.
SIA “Lux Express Latvia” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Sabiedriskā
transporta pakalpojumu likumā” attiecībā uz komerciālo autobusu maršrutu regulējumu.
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija sniedz priekšlikumu par likumprojekta
“Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā” normu attiecībā uz ierobežotas piekļuves
sistēmām, nosakot, ka aizliegta tādu ierobežotas piekļuves sistēmu uzglabāšana, kuru
uzglabātājs nevar uzrādīt uzglabāšanas likumīgo pamatu.
Privātpersona aicina grozīt Publisko iepirkumu likuma normu, kas regulē publisko iepirkumu
informācijas aizsardzību, nosakot, ka pēc līguma izpildes iepirkuma līguma darbu izmaksu
tāmes ir jāpublisko Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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SIA “SANARE-KRC Jaunķemeri” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” attiecībā uz sociālās un medicīniskās
rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošanu.
VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” sniedz priekšlikumus par dzīves kvalitātes
uzlabošanu un atbalsta sniegšanu vecākiem, kuri aprūpē bērnus ar invaliditāti.
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” sniedz
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Darba likumā” par cilvēku ar invaliditāti atbalstu
darba tirgū un nodarbinātības veicināšanu.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība atbalsta likumprojektā “Grozījumi Darba likumā”
ietverto normu, kas nosaka pienākumu darba devējam maksāt uz citu valsti nosūtītajam
darbiniekam dienas naudu 30 procentu apmērā, paredzot darba devējam tiesības nemaksāt
komandējuma naudu.
II. Viedokļi

67

Par Saeimas darbu

3

Privātpersona izsaka viedokli par saņemtajām atbildes vēstulēm.
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

18

Vecāķu biedrība, Jūrmalas domes Uzņēmēju konsultatīvā padome, Jūrmalas Uzņēmēju
biedrība un biedrība “Jūrmalas attīstībai un vides aizsardzībai” iebilst pret Ministru Kabineta
noteikumu projektu “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un
2025. gadam” un norāda, ka jauno kadastrālo vērtību ieviešanas gadījumā krasi pieaugs
nekustamā īpašuma nodoklis, kas var apdraudēt daudzu uzņēmumu pastāvēšanu.
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus 2007. gada 27. novembra Ministru kabineta
noteikumos Nr. 800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” attiecībā uz sūtījumu
un pienesumu saņemšanas kārtību.

4

Privātpersona izsaka viedokli par Ministru prezidentam adresēto iesniegumu apriti.
SIA “Parks SV” izsaka viedokli par Rīgas apgabaltiesas pieņemto lēmumu civillietā, kurā
uzņēmums iesaistīts kā trešā persona.
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts ieņēmumu dienesta darbu saistībā ar personas
īpašumam piemēroto iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas
pārvaldes direktores darbu.
Privātpersona izsaka viedokli par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes atteikumu izsniegt
pastāvīgās uzturēšanās atļauju.
Privātpersona izsaka viedokli par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” lēmumu par valsts
atbalsta piešķiršanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem.
Privātpersona izsaka viedokli par iespējamiem pārkāpumiem VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs” rīkotajā konkursā “Atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla nodrošinošo
iekārtu piegāde un uzstādīšana”.
Par situāciju valstī
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku asociācija izsaka viedokli par vienlīdzības principa
neievērošanu pedagogu atalgojuma paaugstināšanai.
Vairāki reģionālie mediji izsaka viedokli par Latvijas reģionālo mediju darbu un norāda, ka
varas līdzsvars reģionos ir nopietni apdraudēts.
Reģionālo attīstības centru apvienība aicina veidot īpašu autoceļu programmu
uzņēmējdarbības atbalstam, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus Covid-19 seku likvidēšanai
un ekonomikas sildīšanai.
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par darba samaksas apmēru pirmās grupas invalīdu
kopējiem, autoostu un dzelzceļu stāvokli Latvijā un nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības
aprēķināšanas metožu nepilnībām.
Citi viedokļi

32

Vairāki Latvijas profesionālās mūzikas sabiedrības pārstāvji pauž atbalstu koncertzāles
būvniecībai Elizabetes ielā 2 un norāda, ka ir rasts gan politisks, gan valstij ekonomiski
izdevīgs kompromiss.
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par biedrību un nodibinājumu sadarbību ar
kredītiestādēm.
Apvienība “Pilsēta cilvēkiem” un citas organizācijas aicina neuzsākt Valsts drošības dienesta
ēkas būvniecības darbus bijušā velotreka “Marss” teritorijā, kamēr netiks pabeigts
izvērtējums par parka atbilstību valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusam.
SIA “Philip Morris Latvia” izsaka viedokli par elektronisko tabakas karsēšanas sistēmu IQOS un
norāda uz ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes atbalstu šai sistēmai, kas izdala mazāk kaitīgu
toksisko vielu nekā citi tabakas izstrādājumi.
Latvijas Azerbaidžāņu biedrība “Azeri Vahdat” izsaka viedokli par situāciju uz Armēnijas un
Azerbaidžānas robežas.
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju Baltkrievijā saistībā ar prezidenta vēlēšanām.
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par Baltkrievijas atomelektrostaciju un norāda uz tās
bīstamību Baltijas valstu iedzīvotājiem.

5

Privātpersona aicina neizbūvēt dzelzceļa infrastruktūras projekta “Rail Baltica” Rīgas loku,
lai optimizētu projekta izmaksas.
III. Sūdzības
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu

4

Privātpersona sūdzas par Iekšlietu ministrijas atsūtīto atbildes vēstuli.
Privātpersona sūdzas par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbu, atsakot izziņas
izsniegšanu klātienē.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu

4

Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša atteikumu
izskatīt iesniegumu par uzbrukumu personai.
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar, iespējams, netaisnīga
lēmuma pieņemšanu krimināllietā.
Citas sūdzības

2

Privātpersona sūdzas par SIA “BIĻEŠU SERVISS” saistībā ar maksu par nenotikušo koncertu
biļetēm, kura netika atmaksāta.
Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” saistībā ar ūdens patēriņa starpību
un ūdens skaitītāju kvalitāti.
IV. Informācijas pieprasījumi
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V. Dažādi iesniegumi
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs
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