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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 822 
    individuālie 
    no vairākām privātpersonām      

723 
97 

    kolektīvie             2 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 284 
Viedokļi 269 
Sūdzības 7 
Informācijas pieprasījumi 7 
Dažādi iesniegumi 255 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Pa pastu 549 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 271 
No portāla www.latvija.lv 2 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 63 
Saeimas Prezidijs 6 
Deputāti 1544 
Frakcijas 147 
Komisijas 122 
Struktūrvienības 27 
  
Valoda  
Latviešu valoda 816 
Svešvalodas 6 
  
Sagatavotas atbildes 152 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  3 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

284 

Ārlietu jautājumi  
 

1 

Organizācija “SUCCESS410.COM Specialized Advisory Services” sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi likumā “Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā 
uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz 
pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām””, 
lai nodrošinātu efektīvu starptautisko dokumentu – Keiptaunas Konvencijas un tās Gaisa kuģu 
protokola – mērķu sasniegšanu, kā arī radītu starptautiskās aviācijas finansēšanas un līzinga 
nozarei saprotamu risinājumu Latvijas plānotajām jaunajām deklarācijām attiecībā uz šiem 
starptautiskajiem līgumiem. 
 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  60 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 2021. gadam” noteikt, 
ka nākamajā gadā tāpat kā 2020. gadā pašvaldību budžetiem tiek novirzīti 80 procenti no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem un prognozētie iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi pašvaldību budžetos ir 1 422 929 754 eiro, kā arī aicina valsts budžetā paredzēt 
papildu mērķdotāciju 9,2 miljonu eiro apmērā tām pašvaldībām, kurām nākamgad saistībā ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļas samazināšanu piecu procentu apmērā pēc 
izlīdzināšanas ieņēmumu samazinājums būs lielāks par četriem procentiem. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par prioritārajiem 
pasākumiem, kas iekļaujami likumprojektos “Par valsts budžetu 2021. gadam” un “Par vidēja 
termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam”, un aicina paredzēt papildu 
finansējumu kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai, nodrošināt pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas daļēju finansēšanu no valsts budžeta un piešķirt 
finansējumu pedagogiem ar attālināto darbu saistīto izdevumu segšanai. 
 
Biedrība “Latvijas ceļu būvētājs” izsaka viedokli par likumprojektā “Par valsts budžetu 
2021. gadam” valsts ceļu un tiltu infrastruktūrai paredzēto kapitālieguldījumu apmēru, 
norādot, ka tas ir nepietiekams un neatbilst Nacionālās attīstības plānam 2021.–2027. gadam. 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par valsts budžetu 
2021. gadam” un aicina piešķirt papildu finansējumu komerciālo elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu darbības un satura veidošanai 2021. gadā vismaz sešu miljonu eiro apmērā. 
 
Biedrība “Latvijas Mediju ētikas padome” aicina 2021. gada budžetā paredzēt finansējumu 
Mediju atbalsta fonda darbības organizēšanai līdzšinējā apmērā, lai nodrošinātu mediju 
plurālisma situācijas nepasliktināšanos Latvijas mediju telpā.  
 
Latgales sabiedriskās organizācijas, mediju un producentu apvienības aicina valsts budžetā 
2021. gadam paredzēt finansējumu iepriekšējos gados īstenotajai programmai “Atbalsts 
sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanai medijos Latgales plānošanas reģionā” un norāda, 
ka tas ir nozīmīgs atbalsts Latvijas identitātes un reģionālās piederības sajūtas stiprināšanai. 
 
Biedrība “Dažādas paaudzes par dzīvi” izsaka viedokli par inovatīvajiem kompensējamiem 
medikamentiem onkoloģijas jomā un aicina likumprojektā “Par valsts budžetu 2021. gadam” 
paredzēt finansējumu onkoloģisko marķieru testēšanai. 
 
Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” aicina piešķirt finansējumu Imanta Ziedoņa muzeja darbības 
nodrošināšanai 2021. gadā.  
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, aicinot noteikt, ka no maksātāja ienākumiem, 
par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos 
darbinieka ēdināšanas vai transporta izdevumus, ja netiek pārsniegti 900 eiro gadā, un 
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paredzēto nodokļa atbrīvojumu ļaut piemērot arī tad, ja darba devējs ir valsts, pašvaldības, 
publiskas personas vai publiski privātā kapitālsabiedrība.  
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” un aicina atcelt diferencēto neapliekamo minimumu, kā 
arī no aplikšanas ar nodokli atbrīvot ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka 
izdevumus, ko sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī nepārsniedz 60 eiro. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, aicinot izslēgt darba devēja pienākumu iekļaut 
iepriekšējā mēneša ziņojumā tos darbiniekus, kuriem aprēķināta un izmaksāta darba samaksa 
līdz nākamā mēneša 17. datumam. 
 
Biedrība “Latvijas Pensionāru federācija” sniedz priekšlikumus likumprojektiem “Grozījumi 
likumā “Par valsts pensijām”” un “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” 
attiecībā uz piemaksām par katru darba stāža gadu un aicina noteikt, ka neapliekamais 
minimums pensiju saņēmējiem ir minimālās algas apmērā. 
 
Latvijas Mākslinieku savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”” un iebilst pret radošas personas darba pielīdzināšanu 
saimnieciskās darbības veikšanai. 
 
Vairāki radošo savienību pārstāvji iebilst pret likumprojektiem “Grozījumi likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” un “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” un 
aicina noteikt, ka autoratlīdzības līgumu var slēgt tikai cilvēks ar radošas personas statusu, 
kā arī saglabāt līdzšinējo principu attiecībā uz autora darba nosacīto izdevumu aprēķinu. 
 
Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojektiem 
“Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””, “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli”” un “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, aicinot atlikt līdz 
2022. gadam plānotās nodokļu izmaiņas, kuras attiecas uz autoratlīdzību izmaksu kārtību, 
mikrouzņēmuma un saimnieciskās darbības veicēja nodokļu aprēķināšanas kārtību un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielināšanu. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija izsaka viedokli par likumprojektiem “Grozījumi likumā 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” 
un “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, norāda, ka šādas izmaiņas negatīvi ietekmēs 
mediju nozari un tajā strādājošos, un tāpēc aicina atlikt plānoto nodokļu reformu. 
 
Latvijas Profesionālo gidu asociācija un Latvijas Tūrisma gidu asociācija iebilst pret 
paredzētajām nodokļu izmaiņām, kas skars vairumu tūrisma gidu, kuri līdz šim strādājuši kā 
saimnieciskās darbības veicēji, mikrouzņēmumu turētāji vai par darbu slēguši autoratlīdzības 
līgumus, un aicina rast risinājumu nodokļu sistēmas izmaiņu atlikšanai un pilnveidošanai 
vismaz līdz 2022. gadam. 
 
Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība iebilst pret paredzētajām pašnodarbināto nodokļu režīma 
un mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju regulējuma izmaiņām un aicina tās nepieņemt, bet 
vienoties par citiem risinājumiem strādājošo vienlīdzības un sociālās aizsardzības 
nodrošināšanai. 
 
Vairāki Latvijas mākslinieki iebilst pret plānoto nodokļu reformu, kas paredz valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu apmaksu no minimālās algas apmēra, kā arī mākslinieka 
darba pielīdzināšanu saimnieciskajai darbībai, un aicina saglabāt autoratlīdzības modeli. 
 
Latvijas Rakstnieku savienība izsaka viedokli par plānoto autoratlīdzības nodokļu reformu un 
aicina Covid-19 krīzes laikā nepalielināt radošo personu faktisko nodokļu slogu.  
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli””, aicinot izslēgt normu, kas nosaka, ka ar saimniecisko darbību saistītie 
izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80 procentus no fiziskās personas kopējiem 
saimnieciskās darbības ieņēmumiem, un normu, kas paredz, ka saimnieciskās darbības veicējs 
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iemaksā valsts budžetā 50 eiro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no 
saimnieciskās darbības. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” un norāda, ka mikrouzņēmumu nodokļa režīma 
ierobežošana, nepiedāvājot alternatīvus risinājumus ērtai nodokļu nomaksai nelielas 
uzņēmējdarbības veikšanas gadījumos, novedīs pie ēnu ekonomikas paplašināšanās. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija aicina no likumprojekta “Grozījumi likumā “Par 
maternitātes un slimības apdrošināšanu”” izslēgt normu, kas paredz, ka vecāku pabalsta 
saņēmējam, kurš bērna kopšanas laikā ir nodarbināts un neatrodas bērna kopšanas 
atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksā 
30 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, un norāda, 
ka šāds modelis ir pretrunā ar dzimumu līdztiesību un kavē abu vecāku līdzvērtīgu iesaistīšanos 
bērna aprūpē, jo nepamatoti liedz iespēju saņemt sociālās garantijas ģimenēm, kurās abi 
vecāki ir samazinājuši darba slodzi un solidāri uzņemas bērna kopšanas rūpes. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” un aicina noteikt, ka vecāku pabalsta 
saņēmējam, kurš bērna kopšanas laikā ir nodarbināts un neatrodas bērna kopšanas 
atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksā 
75 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. 
 
Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” saistībā ar valsts sociālo obligāto 
iemaksu minimuma noteikšanu un kadastrālās reformas izraisīto nekustamā īpašuma nodokļa 
kāpumu, aicina noteikt viesmīlības un tūrisma nozarei legālu un reālajiem ieņēmumiem 
atbilstošu veidu darbinieku nodarbināšanai uz nepilnu darba laiku, kā arī lauku tūrisma nozarei 
piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 75 procentu apmērā. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par valsts sociālo apdrošināšanu”” un aicina noteikt, ka obligāto no valsts pamatbudžeta un 
speciālajiem budžetiem veicamo iemaksu objektu nosaka Ministru kabinets, bet tas nevar būt 
mazāks par Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts 
sociālo apdrošināšanu”” un aicina rast citu risinājumu, kā novērst dažādo nodokļu režīmu 
izņēmuma modeļa izmantošanu nodokļu optimizācijas nolūkā, lai pašvaldību sociālajiem 
dienestiem netiktu uzlikta nodokļu nomaksas kontroles funkcija, kas nav samērīga un nav 
pilnvērtīgi īstenojama. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””, kas paredz ieviest minimālo valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu vispārējā nodokļu režīmā un alternatīvajos nodokļu 
režīmos nodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru, un 
norāda, ka neatbalsta šā likumprojekta tālāku virzību. 
 
Biedrība “Cēsu uzņēmēju klubs” iebilst pret likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts 
sociālo apdrošināšanu””, kas paredz uzņēmējiem, kuri nodarbina darbiniekus nepilnu darba 
laiku, maksāt par viņiem valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no minimālās algas 
apmēra, norāda, ka šādas izmaiņas diskriminēs gan nepilna laika darbiniekus, uz kuriem 
neattieksies paredzētie izņēmumi, gan arī to darba devējus, un aicina noteikt, ka 
nodarbinātajam pašam jāuzņemas atbildība par sociālajām iemaksām. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Solidaritātes nodokļa likumā” un iebilst pret ieceri ieskaitīt nodokļa daļu 14 procentpunktu 
apmērā valsts pensiju speciālajā budžetā. 
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā 
“Par grāmatvedību”” un aicina noteikt, ka ārpakalpojuma grāmatvedim ir pienākums 
apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā 
nodarītajiem zaudējumiem un minimālais atbildības limits nedrīkst būt mazāks par 5000 eiro. 
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa 
likumā”, aicina veicināt tādu transportlīdzekļu iegādi, kuriem ir zema emisija, atbrīvojot tos 
no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa, bet vienlaikus progresīvi palielinot likmes 
transportlīdzekļiem ar lielāku CO2 izmešu daudzumu uz vienu kilometru, kā arī noteikt, ka 
elektrotransportlīdzekļiem netiek piemērots uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis vai 
arī tiek piemērota simboliska viena eiro likme mēnesī. 
 
Latvijas Transportlīdzekļu tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektā “Grozījumi 
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa 
likumā” ietverto regulējumu, kas paredz samazināt vecu, videi kaitīgu transportlīdzekļu 
iegādi, un norāda, ka šādas izmaiņas tikai paplašinās nabadzības riskam pakļauto personu loku 
un palielinās iedzīvotāju ienākumu sadalījuma nevienlīdzību. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par 
akcīzes nodokli”” un aicina ieviest samērīgu akcīzes nodokli beztabakas nikotīna 
spilventiņiem. 
 
Bezdūmu nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes 
nodokli”” un aicina arī bezdūmu tabakas un nikotīna produktiem akcīzes nodokli paaugstināt 
samērīgi, nepārsniedzot to pieaugumu, kas paredzēts citiem smēķējamās tabakas 
produktiem. 
 
Vēja enerģijas asociācija iebilst pret likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””, 
norādot, ka valsts atbalsts fosilās enerģijas izmantošanai nav pareiza rīcība un var būtiski 
aizkavēt un sadārdzināt atjaunojamās enerģijas mērķu sasniegšanu. 
 
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija aicina grāmatām piemērot samazinātu, piecu procentu 
pievienotās vērtības nodokļa likmi, lai izdevējiem būtu iespēja pilnvērtīgi attīstīt 
grāmatniecības nozari Latvijā. 
 
Juridiskie jautājumi  3 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse iebilst pret likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistru”” normu, kas paredz, ka klientu apkalpošana Uzņēmumu 
reģistrā tiek organizēta, izmantojot tikai elektroniskos saziņas kanālus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par visu ģimeņu tiesiskās aizsardzības nepieciešamību un aicina 
tiesību aktos ieviest jēdzienus “dzīvesbiedri” un “dzīvesbiedru savienība”, kā arī izveidot tādu 
tiesisko regulējumu, kas aizsargātu, atbalstītu un ar sociālajām garantijām nodrošinātu arī 
tādas ģimenes, kuras veidojošais pāris savas attiecības nav reģistrējis. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Eiropas Raidorganizāciju apvienība izsaka viedokli par likumprojekta “Sabiedrisko 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” normu, kas paredz, ka sabiedriskā 
medija galveno redaktoru ieceļ Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, un norāda, ka šāds 
regulējums ierobežo sabiedrisko mediju redakcionālo neatkarību. 
 
Biedrība “Ētikas tilts Latvijā” izsaka viedokli par audiovizuālo mediju piedāvājumu Latvijā, to 
ietekmi uz sabiedrību un aicina ar likumu aizliegt pašmērķīgi vardarbīgas pārraides, lai 
pasargātu jauniešus. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija sniedz priekšlikumus drukāto mediju satura veidošanai 
nepieciešamās valsts atbalsta programmas izveidei.  
 
Biedrība “Latvijas savienība “Černobiļa””, godinot Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībnieku darbu cilvēces labā, aicina 26. aprīli noteikt par Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanas un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas upuru atceres dienu. 
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Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojekta 
“Grozījumi Augstskolu likumā” virzību, norāda, ka tā ir pārāk lēna, un tāpēc aicina izvērtēt 
iespēju virzīt vienota Augstākās izglītības un zinātnes likuma projektu. 
 
Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte aicina likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” ietvaros 
universitātes pārdēvēt par “zinātnes universitātēm”, tādējādi pasvītrojot to nozīmi un izceļot 
tās starp pārējām augstākās izglītības institūcijām. 
 
Nodibinājums “Augstākās izglītības kvalitātes centrs” iebilst pret likumprojektā “Grozījumi 
Augstskolu likumā” ietverto regulējumu par koledžu izslēgšanu no augstākās izglītības 
institūciju sistēmas un aicina vienkāršot augstākās izglītības iestāžu un to studiju programmu 
kvalitātes vērtēšanu, licencēšanu un akreditāciju. 
 
Biedrība “Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija” aicina uz Latvijas Jūras akadēmiju neattiecināt 
likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” normu, kas nosaka lietišķo zinātņu augstskolām 
kvantitatīvo kritēriju - ne mazāk kā 1000 studējošie.  
 
Latvijas Koledžu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” 
un aicina saglabāt koledžām augstākās izglītības institūciju statusu, lai tās turpinātu sagatavot 
kvalitatīvus un pieprasītus speciālistus darba tirgum. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Izglītības likumā” un aicina noteikt, ka to pedagogu darba samaksa, kuri īsteno 
pirmsskolas izglītības programmas pašvaldības izglītības iestādēs, daļēji tiek segta no valsts 
budžeta un daļēji no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
 
Vairāki skolu un augstskolu pārstāvji izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Izglītības 
likumā” normu par klātienes izglītības jēdziena papildināšanu ar attālinātām mācībām un 
norāda, ka nav pierādīta un pamatota jaunā modeļa efektivitāte.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”, kas paredz 
klātienes izglītības jēdziena papildināšanu ar attālinātām mācībām, un norāda, ka pāreja uz 
attālināto modeli novedīs pie skolēnu zināšanu līmeņa pazemināšanās, prasmju attīstības 
kavēšanās un fiziskā stāvokļa pasliktināšanās. 
 
Tukuma Raiņa ģimnāzijas padome iebilst pret Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 
normu, kas nosaka, ka mācību iestādēm, kuras pretendē uz valsts ģimnāzijas statusu, 
nepieciešams pilnveidot savu darbību līdz 2023. gada beigām, un tādējādi liedz Tukuma Raiņa 
ģimnāzijai iegūt valsts ģimnāzijas statusu no 2021./2022. mācību gada. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Latvijas Finanšu nozares asociācija aicina sagatavot publisko personu vienotu un konsekventu 
pozīciju attiecībā uz pašreizējo situāciju valstī sakarā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, kā arī riskos balstītas 
pieejas nostiprināšanu, lai līdzsvarotu ieviestās prasības un de-riskinga ietekmi uz finanšu 
pakalpojumu pieejamību.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības 
pārvaldības likumā”, kas paredz sodu personām, kuras sabiedriskās vietās neizmanto mutes 
un sejas sargus, un norāda, ka nepieciešams nodrošināt personām iespēju saņemt bezmaksas 
aizsargmaskas. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

169 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu “Vietējo pašvaldību referendumu likums” saistībā ar ieceri par elektronisko 
balsošanu referendumos un vēlēšanās un norāda, ka tehnoloģiski iespējams nodrošināt drošu 
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balsojumu, bet to nevar savienot ar Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto aizklāta 
balsojuma principu tā tradicionālajā izpratnē. 
 
Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija iebilst pret interneta vēlēšanu sistēmas, tostarp 
elektroniskas balsošanas sistēmas, izveidi un izmantošanu vietējo pašvaldību referendumos 
un norāda uz digitālajā vidē pastāvošajiem drošības riskiem. 
 
Latvijas Īrnieku apvienība un Latvijas Denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu 
īpašnieku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres likums”, 
aicinot likuma pārejas noteikumos paredzēt, ka likums attiecas uz īres līgumiem, kas noslēgti 
pēc likuma spēkā stāšanās, un denacionalizēto māju īrnieku īres līgumi ir spēkā līdz brīdim, 
kad viņiem tiek izmaksāta pilna kompensācija. 
 
Biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” aicina noraidīt likumprojektu “Dzīvojamo 
telpu īres likums”, norādot, ka šāda likumprojekta virzība demokrātiskā valstī nav pieļaujama, 
kā arī neatbilst labas pārvaldības principam. 
 
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” un vairākas privātpersonas izsaka 
viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”, norādot, ka tas neatbilst Satversmei 
(144 iesniegumi). 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums” un aicina 
nepieņemt šādu likumu, citādi cilvēki ar beztermiņa īres līgumiem zaudēs pajumti. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums” un aicina tajā 
noteikt denacionalizēto māju īrnieku statusu un ļaut viņiem saglabāt beztermiņa līguma 
tiesības. 
 
Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Dzīvokļa īpašuma likumā”, aicinot noteikt, ka gadījumos, kad uz zemesgabala atrodas vairākas 
dzīvojamās mājas, katrā mājā ietilpstošo kopīpašuma daļu kopīgi lieto vienīgi šajā mājā esošo 
atsevišķo īpašumu īpašnieki un tie arī samērīgi ar savu daļu saņem visus labumus un tādā pašā 
apmērā arī uzņemas zaudējumus, ko rada šajā mājā ietilpstošā kopīpašuma daļa. 
 
Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” izsaka viedokli, ka darbs ar jaunatni 
ir stratēģiski svarīga funkcija kā valsts, tā pašvaldības līmenī, un aicina likumā 
“Par pašvaldībām” noteikt, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir darbs ar 
jaunatni. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 
29 

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Būvniecības likumā” un aicina neattiecināt uz inženiertīklu projektēšanas 
būvspeciālistiem likuma pārejas noteikumos iekļauto ierobežojumu, kas paredz, ka šīs 
personas ir tiesīgas turpināt patstāvīgu praksi tikai līdz 2020. gada 31. decembrim. 
 
Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi 
Būvniecības likumā” normām, kas attiecas uz apstākļiem, kuros būvvaldei ir tiesības atcelt 
būvniecības ieceres akceptu, būvniecības iecerē iesaistīto personu pienākumiem un atbildību, 
termiņiem, kādos būvvalde izskata būvniecības ieceres iesniegumus, un aicina likumā 
nostiprināt vispārēju “klusēšanas – piekrišanas” principu. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija aicina no likumprojekta “Grozījumi Būvniecības likumā” 
svītrot normu par “klusēšanas – piekrišanas” principu, bet noteikt, ka Ministru kabinets izdod 
speciālos būvnoteikumus, kuros paredzēti gadījumi, kad piemērojams automatizēts 
Būvniecības informācijas sistēmā iesniegto un esošo datu apstrādes process. 
 
Latvijas Arhitektu savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Būvniecības 
likumā”, aicina atstāt negrozītus terminus “būvprojekts” un “būvprojekta izstrādātājs”, 
papildināt likumu ar terminu “autoruzraudzība”, kā arī sniedz vairākus priekšlikumus 
attiecībā uz būvprojekta izstrādātāja un būvniecības ierosinātāja tiesībām, atbildību un 
pienākumiem. 

 



 

 8 

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija iebilst pret likumprojekta “Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā” normām, kas paredz nenoteikt diferencētas elektroenerģijas 
iepirkuma cenas atkarībā no konkrētā atjaunojamās enerģijas veida, un norāda, ka šāda 
likuma ieviešana nopietni apdraudēs atjaunojamās enerģijas nozares pastāvēšanu. 
 
SIA “Enefit Green” un SIA “Enefit Power & Heat Valka” sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” attiecībā uz normu, kas regulē elektroenerģijas 
ražošanu koģenerācijas stacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem 
megavatiem.  
 
SIA “Kalsnavas elevators” un SIA “Biodegviela” neatbalsta likumprojekta “Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā” normu, kas paredz pilnīgu subsīdiju atcelšanu atjaunojamās 
elektroenerģijas ražošanai, un norāda, ka šādas izmaiņas nav produktīvas, jo neļaus turpināt 
darbu arī godprātīgiem uzņēmējiem, kuri sniedz būtisku pienesumu Latvijas ekonomikai. 
 
AS “Latvenergo” aicina likumprojektā “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” atturēties 
no tādu normu izslēgšanas, kuras regulē atbalstu garantētajai maksai par koģenerācijas 
elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, kā arī noteikt, ka pārvades tarifi nav atkarīgi no 
attāluma starp lietotāja un ražotāja atrašanās vietām un tos maksā galalietotāji un sadales 
sistēmas operatori. 
 
Dzīvnieku patversme “Mežavairogi” un vairākas citas dzīvnieku patversmes atkārtoti nosūta 
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”, iebilstot pret ieceri 
pagarināt pašvaldību apmaksāto dzīvnieku uzturēšanas laiku patversmēs līdz 30 dienām. 
 
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas Augļkopju asociācija, 
Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 
padome, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, biedrība “Zemnieku saeima”, 
biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” un biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs” izsaka 
viedokli par Eiropas Komisijas lauksaimniecības stratēģijas “No lauka līdz galdam” ieviešanu 
Latvijas nacionālajā likumdošanā pirms bioloģisko platību palielināšanas, aicina veikt 
vērienīgu Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības rekonstrukciju un norāda, ka augu aizsardzības 
līdzekļu, mēslojuma un antibiotiku izmantošanas apjoms Latvijā jau šobrīd ir viens no 
mazākajiem Eiropas Savienībā. 
 
Organizācija “SUCCESS410.COM Specialized Advisory Services” sniedz priekšlikumu 
likumprojektam “Grozījumi likumā “Par aviāciju””, aicinot noteikt, ka konkrētu ar gaisa kuģa 
dereģistrāciju saistītu darbību Civilās aizsardzības aģentūra veic vienīgi pēc tam, kad saņemts 
atsevišķs pieprasījums no kreditora vai tā ieceltas personas. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvoto lauku 
māju tuvumā” (10 503 paraksti). 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Darba 
likumā”, kas nosaka papildu pienākumus darba devējam attiecībā uz komandējuma izmaksām. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Darba 
likumā” un aicina noteikt darba devējam pienākumu izmaksāt komandējuma dienas naudu ne 
mazāk kā 50 procentu apmērā no komandējuma dienas naudas normas. 
 
Latvijas Aviācijas arodbiedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” 
un uzskata, ka darbinieki, kas atrodas norīkojumā sniegt pakalpojumu citam uzņēmumam, 
tiks nostādīti sliktākā situācijā nekā darbinieki, kas veic darbu Latvijā un retāk dodas 
komandējumos uz ārvalstīm. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija sniedz 
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, 
elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā”, aicinot noteikt, ka tiek atļauta 
tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to 
šķidrumu tirdzniecība teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss. 
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Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” aicina palielināt kompensācijas apmēru no 75 līdz 100 
procentiem zālēm sirds mazspējas ārstēšanai. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Nelikvidēt dzemdību nodaļas Kuldīgas un 
Dobeles slimnīcās” (12 368 paraksti). 
 
II. Viedokļi  
 
Par Saeimas darbu 
 
Latvijas Žurnālistu asociācija izsaka viedokli par žurnālistu darba apstākļiem Saeimā Covid-19 
pandēmijas laikā. 
 

269 
 

1 
 
 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 43 
 
Liepājas Neredzīgo biedrība un biedrība “Wings for Wheels” izsaka viedokli par cilvēku ar 
invaliditāti nodarbinātības iespējām un norāda, ka pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 
2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un 
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un 
pasākumu īstenotāju izvēles principiem” ir ievērojami pasliktinājuši cilvēku ar invaliditāti 
iespējas un iesaisti darba attiecībās. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība atkārtoti izsaka viedokli par Izglītības 
un zinātnes ministrijas izstrādāto Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam 
“Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” projektu, tai skaitā attiecībā uz profesionālās 
izglītības pedagogu trūkumu, un aicina iekļaut atbalsta personāla sarakstā speciālo pedagogu, 
kā arī iebilst pret koledžu izslēgšanu no augstākās izglītības telpas. 
 
Latvijas Koledžu asociācija izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto 
izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes 
sabiedrībai” projektu un iebilst pret ieceri, ka koledžas, kurām līdz šim ir bijis duāls statuss – 
gan profesionālās izglītības iestāde, gan augstākās izglītības iestāde –, turpmāk tiks uzskatītas 
par īsā cikla profesionālās izglītības iestādēm. 
 
Vecāku iniciatīvas grupa izsaka viedokli par kompetenču izglītības reformu un Izglītības un 
zinātnes ministrijas darbu. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par Finanšu ministrijas 
informatīvo ziņojumu “Par nodokļu politikas attīstības virzieniem, valsts sociālās ilgtspējas un 
ekonomikas konkurētspējas veicināšanai” un aicina pārskatīt plānotās valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņas, jo tās var paaugstināt ēnu ekonomikas risku, kā 
arī pauž uzskatu, ka vajag saglabāt sezonas laukstrādnieka režīmu un šo nodarbinātības veidu 
iekļaut to izņēmumu sarakstā, par kuriem minimālās garantētās iemaksas nav jāveic. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome izsaka viedokli par Satiksmes ministrijas 
izstrādātajām Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam un norāda, ka 
minētajā dokumentā nepietiekama uzmanība pievērsta Latvijas reģionu attīstībai un 
savienojumiem ar maģistrālajiem ceļiem un ostām. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas informatīvo ziņojumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību 
Latvijā pēc 2020. gada” un norāda, ka neatbalsta atkritumu poligonu slēgšanu, jo tas būtiski 
ietekmēs atkritumu apsaimniekošanas tarifu apmēru iedzīvotājiem. 
 
Eksportējošo nozaru uzņēmumu asociācija iebilst pret Ekonomikas ministrijas apspriešanai 
nodoto pamatnostādņu projektu “Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 
2021.-2027. gadam” un tā pielikumiem un norāda, ka ieplānotais 99 miljonu eiro budžets 
rūpniecisko inovāciju un eksporta aktivitāšu atbalstam septiņu gadu periodā ir nepietiekams. 
 
Latvijas Komunikācijas asociācija iebilst pret Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomes lēmumu piemērot 4000 eiro lielu naudas sodu par it kā slēptās reklāmas izvietošanu 
VSIA “Latvijas Televīzija” raidījumā “Rīta Panorāma”. 
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SIA ražošanas komercfirma “PIKAL UN PARTNERI” izsaka viedokli par Nacionālās elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomes darbu, norādot, ka tā iejaucas uzņēmumam piederošā radio 
“PIK 100 FM” redakcijas darbībā. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par Eiropas Savienības Atveseļošanas 
fonda Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros izstrādātā Latvijas Atveseļošanas un 
noturības plāna procesu un saturu un norāda, ka plāna izstrādē netiek ņemts vērā sociālo 
partneru organizāciju viedoklis un priekšlikumi par atbalsta pasākumiem.  
 
Biedrība “Zemnieku saeima” izsaka viedokli par Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju 2030. gadam, paužot bažas par stratēģijā definētajiem sasniedzamajiem mērķiem 
un to, kā tā varētu ietekmēt lauksaimniecības un mežsaimniecības dzīvotspēju.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts kontroles padomnieci stratēģiskos jautājumos un 
aicina izvērtēt viņas ieguldījumu un darba rezultātus Valsts kontrolē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par resorisko pārbaudi, kas uzsākta Valsts ieņēmumu dienesta 
Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uz personas iesnieguma pamata. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Dobeles novada pašvaldības Krimūnu pagasta pārvaldes 
vadītājas darbu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju Jēkabpils reģionālajā slimnīcā saistībā ar personāla 
trūkumu, kā arī nesamērīgo un normatīvajiem aktiem neatbilstošo virsstundu darba apjomu, 
norādot, ka šāda slimnīcas darba sistēma pakļauj riskam aprūpes kvalitāti. 
 
Par situāciju valstī 
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Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija izsaka viedokli par kritisko situāciju tūrisma 
nozarē Covid-19 pandēmijas laikā un aicina meklēt risinājumus nozares glābšanai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību un piemaksām, 
ko saņem slimnīcas par pacientu ar Covid-19 ārstēšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par epidemioloģisko situāciju valstī un aicina izolēt ar Covid-19 
saslimušos un piemērot tiem sodus gadījumos, kad tiek pārkāptas izolēšanās prasības, nevis 
noteikt, ka veseliem cilvēkiem jānēsā maska un jādistancējas. 
 
Privātpersona, atsaucoties uz epidemioloģisko situāciju valstī, norāda, ka neatbalsta klātienes 
mācību atsākšanu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par attālinātajām mācībām bērniem ar īpašām vajadzībām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par kultūrvēsturisko novadu veidošanu un demogrāfisko situāciju 
valstī. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Francijas prezidenta vizīti Latvijā un notikumiem 
Baltkrievijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu viedokļa 
ignorēšanu. 
 

 

Citi viedokļi 
 
Latvijas azerbaidžāņu biedrība “Azeri-Vahdat” izsaka viedokli par situāciju Kalnu Karabahas 
reģionā un aicina nosodīt Armēnijas piekopto militārās agresijas politiku, kas vērsta uz 
suverēnas valsts teritorijas sagrābšanu. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par Azerbaidžānas un Armēnijas konfliktu, norāda, ka 
Armēnijas bruņotie spēki apšauda Azerbaidžānas civiliedzīvotājus, un aicina stingri nosodīt 
Armēnijas teroraktus pret civiliedzīvotājiem (177 e-pasta sūtījumi). 
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Privātpersona izsaka viedokli par portālos www.pietiek.com un www.puaro.lv ievietotajiem 
rakstiem, kuros, pēc tās ieskata, publicēta nepārbaudīta un tendencioza informācija par 
iesniedzēju un tam piederošo uzņēmumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par AS “PNB Banka” maksātnespējas procesu un centieniem 
atgūt dzīvokļu īpašnieku naudu, ko SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” turējis bankā. 
  
III. Sūdzības 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

3 

Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienestu, norādot, ka no tās tiek piedzīts kapitāla 
pieauguma nodoklis, kas likumā nav paredzēts. 
 
Privātpersona sūdzas par situāciju Rīgas Centrālcietumā un norāda, ka ieslodzītajiem nav 
iespējas par saviem līdzekļiem iegādāties medikamentus. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 4 
 
Privātpersona sūdzas par Satversmes tiesas pieņemto lēmumu atteikties ierosināt lietu pret 
zvērinātu tiesu izpildītāju. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 7 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 


