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Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 677 
    individuālie  
    no vairākām privātpersonām      

646 
30 

    kolektīvie  
      

1 

Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 179 
Viedokļi 115 
Sūdzības 12 
Informācijas pieprasījumi 20 
Dažādi iesniegumi 351 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Pa pastu 446 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 222 
No portāla www.latvija.lv 9 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 66 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 1314 
Frakcijas 29 
Komisijas 100 
Struktūrvienības 26 
  
Valoda  
Latviešu valoda 675 
Svešvalodas 2 
  
Sagatavotas atbildes 192 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

179 

Ārlietu jautājumi  
 

2 

Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Stratēģiskas 
nozīmes preču aprites likumā” un aicina likuma normās, kas regulē Aizsardzības ministrijas 
izsniegto speciālo atļauju darbību, par šo normu subjektiem noteikt arī patiesos labuma 
guvējus. 
 
Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” aicina atļaut dubultpilsonības piešķiršanu personām no 
atsevišķām trešām valstīm - Gruzijas un Izraēlas. 
 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

41 

Latvijas Torakālo ķirurgu biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par vidēja termiņa 
budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” un aicina paredzēt finansējumu mūsdienīgu 
testēšanas metožu ieviešanai dzemdes kakla vēža skrīninga programmā. 
 
Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija izsaka viedokli par Latvijas veselības aprūpes 
budžetu un aicina paredzēt papildu finansējumu medikamentu iekļaušanai kompensējamo 
zāļu sarakstā.  
 
Biedrība “EPAN-Latvia” aicina 2021. gada veselības aprūpes budžetā paredzēt finansējumu 
sirds mazspējas ārstēšanai nepieciešamo zāļu kompensēšanai 100 procentu apmērā, tādējādi 
palielinot ārstēšanās pieejamību. 
 
Latvijas Spēļu biznesa asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Par valsts budžetu 
2021. gadam” un iebilst pret regulējumu, kas paredz būtisku un nesamērīgu nodevu 
palielinājumu azartspēļu organizēšanas vietas licences saņemšanai vai pārreģistrācijai. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par likumprojektiem “Par valsts budžetu 
2021. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam”, kas 
paredz, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa ar 
nākamo gadu tiek samazināta no 80 uz 75 procentiem, un aicina noteikt, ka nevienai 
pašvaldībai ieņēmumu samazinājums pēc pašvaldību finansējuma izlīdzināšanas nav lielāks 
par četriem procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējo. 
 
Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sniedz priekšlikumu likumprojektiem “Par 
valsts budžetu 2021. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 
2023. gadam” un aicina piešķirt finansējumu pilsoniskās sabiedrības programmai “Par 
atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 
sadarbības attīstības jomā”, lai sniegtu atbalstu nevalstisko organizāciju sektoram, īpaši 
reģionos. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Privāto augstskolu asociācija iebilst pret 
studiju un studējošo kredītu piešķiršanas pārtraukšanu un aicina nekavējoties risināt 
jautājumu par šīs kreditēšanas sistēmas darbības atjaunošanu pilnā apmērā, kā arī paredzēt 
nepieciešamo finansējumu arī turpmākajos valsts budžetos, lai studiju un studējošo 
kreditēšanas sistēmas darbība netiktu kavēta.  
 
Latvijas Studentu apvienība izsaka viedokli par finansējumu valsts galvotu studiju un 
studējošo kreditēšanai un aicina atbalstīt priekšlikumu, kas paredz naudas pārdali no budžeta 
līdzekļiem programmai “Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases 
izglītojamiem” uz apakšprogrammu “Studiju un studējošo kreditēšana”. 
 
Biedrība “Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par 
iedzīvotāju ienākumu nodokli”, aicinot noteikt nemainīgu neapliekamo minimumu atkarībā 
no gada ienākumu lieluma un vienkāršot attaisnoto izdevumu piemērošanas kārtību. 
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Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija izsaka viedokli par likumprojektā “Grozījumi 
likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” ietverto regulējumu attiecībā uz to darbinieka 
izdevumu kompensēšanu, kuri saistīti ar attālinātā darba veikšanu, diferencētā neapliekamā 
minimuma aizstāšanu ar fiksētu summu un mikrouzņēmuma sniegtajiem darbaspēka 
nodrošināšanas pakalpojumiem. Turklāt asociācija atbalsta likumprojektā “Grozījumi 
Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” paredzēto regulējumu, kas nosaka, ka mikrouzņēmumu 
nodoklī tiek ietvertas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksājumi tiek noteikti tikai par pašu mikrouzņēmuma īpašnieku, nevis tā algotajiem 
darbiniekiem, kā arī izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo 
apdrošināšanu”” saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru 
mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strādājošajiem.  
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas sociālo darbinieku biedrība, Latvijas SOS - Bērnu 
ciematu asociācija, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija un nodibinājums “C Modulis” 
iebilst pret priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo 
apdrošināšanu””, kas paredz iesaistīt pašvaldību sociālos dienestus obligāto minimālo sociālās 
apdrošināšanas iemaksu administrēšanā, uzliekot tiem pienākumu noteikt, vai pašnodarbinātā 
persona kvalificējas minimālo obligāto iemaksu veikšanai par iepriekšējo ceturksni. 
 
Biedrība “Centrs MARTA” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts 
sociālo apdrošināšanu”” saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un 
sociālā dienesta funkciju paplašināšanu un norāda, ka šobrīd piedāvātie risinājumi ir sasteigti 
un vēl vairāk kaitēs jau tā sociāli vismazāk aizsargātajām grupām. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku 
ceļotājs” iebilst pret likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” 
normu, kas paredz noteikt minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru 
- 170 eiro mēnesī, un norāda, ka darba devējiem, kas nodarbina nepilnas slodzes darba 
ņēmējus, tādējādi radīsies papildu izmaksas. 
 
Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība iebilst pret likumprojekta “Grozījumi likumā 
“Par valsts sociālo apdrošināšanu”” normu, kas paredz, ka par darba ņēmēju vai darba 
ņēmēju, kurš vienlaikus ir pašnodarbinātais, kam deklarētais obligāto iemaksu objekts 
ceturksnī ir mazāks par trim minimālajām mēneša darba algām, obligātās iemaksas no 
starpības veic darba devējs no saviem līdzekļiem. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija un Latvijas Žurnālistu asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektiem “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, “Grozījumi likumā 
“Par valsts sociālo apdrošināšanu”” un “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” un 
norāda, ka sasteigta nodokļu grozīšana sašaurinās Latvijas mediju dažādību un informatīvo 
telpu, kā arī būtiski pasliktinās ar nozari saistīto autoru materiālo stāvokli un nodarbinātības 
iespējas, jo izdevniecības nespēs kompensēt nodokļu politikas izmaiņu rezultātā radušos 
papildu finansiālo slogu. 
 
Latvijas Onkoloģijas ķīmijterapeitu asociācija un Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība 
“ONKOALIANSE” atbalsta likumprojektā “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” ietverto 
priekšlikumu, kas paredz celt nodokli tabakas izstrādājumiem, un aicina iegūto finansējumu 
novirzīt onkoloģijas pacientu ārstēšanai. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija atbalsta likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” 
normu, kas paredz pakāpenisku tabakas un ar to saistīto produktu akcīzes nodokļa pieaugumu. 
 
SIA “Philip Morris Latvia” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes 
nodokli”” un norāda, ka atbalsta pakāpenisku akcīzes nodokļa likmes pieaugumu līdz pieciem 
procentiem gadā cigaretēm, cigāriem un cigarillām, smēķējamai tabakai, kā arī karsējamai 
tabakai, lai sasniegtu fiskālos un sabiedrības veselības mērķus, vienlaikus izvairoties no 
nelikumīgās tabakas izstrādājumu tirdzniecības pieauguma. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija atbalsta likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes 
nodokli”” normu, kas paredz trīs gadu laikā par 190 procentiem paaugstināt akcīzes nodokļa 
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likmi tabakai nolūkā gūt papildu līdzekļus veselības aprūpei, bet norāda, ka, palielinot akcīzes 
nodokļa likmes dažādiem produktiem, jāņem vērā arī kaimiņvalstu nodokļu politikas attīstība. 
 
Bezdūmu nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes 
nodokli””, kas paredz akcīzes nodokļa pieaugumu elektroniskajām cigaretēm, un aicina 
neatbalstīt akcīzes nodokļa celšanu bezdūmu produktiem, jo tādējādi tiks veicināta lēto 
cigarešu tirdzniecība. 
 
Uzņēmumi “British American Tobacco” un “Japan Tobacco International” sniedz 
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” un atbalsta 
priekšlikumu par sešu procentu akcīzes likmes pieaugumu cigaretēm, kas būtu augstākais 
iespējamais pieaugums un veidotu papildu ieņēmumus no 0,1 līdz 0,2 miljoniem eiro gadā. 
 
Latvijas Alkohola nozares apvienība iebilst pret likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes 
nodokli”” normu, kas paredz akcīzes nodokļa kāpumu alkoholiskajiem dzērieniem, un aicina 
apturēt akcīzes nodokļa likmes pieaugumu visām alkoholisko dzērienu kategorijām. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumu 
likumprojektam “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” un aicina 
izvērtēt iespēju noteikt, ka normas par vienota mājokļa pabalsta aprēķināšanas metodiku un 
kritērijiem stājas spēkā pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gada 1. oktobrī vai – 
kompromisa gadījumā – 2021. gada 1. jūlijā. 
 
SIA “Gamma AD”, IK “Jumis AM” un SIA “Industry Services” aicina Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likumā noteikt, ka ārpakalpojuma grāmatvedis, kurš sagatavojis 
gada pārskatu, ar savu parakstu elektroniskās deklarēšanas sistēmā apliecina šā gada pārskata 
autentiskumu precīzi tādā pašā kārtībā, kāda likumā noteikta zvērinātam revidentam. 
 
SIA “Gamma AD”, IK “Jumis AM” un SIA “Industry Services” aicina Grāmatvedības likumā 
paredzēt, ka attaisnojuma dokumentā darījuma preces nosaukumam jābūt izteiktam 
rakstveidā ar vārdiem, nevis tikai burtu un ciparu kombinācijām, kā arī noteikt minimāla 
grāmatvedības zināšanu līmeņa nepieciešamību gadījumos, kad uzņēmuma vadītājs ir tiesīgs 
grāmatvedību kārtot pats. 
 
Latvijas Neredzīgo biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Invaliditātes 
likumā” attiecībā uz servisa suņa definīciju un personām, kas ir tiesīgas izmantot suni - 
pavadoni un asistenta pakalpojumus. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Revīzijas pakalpojumu likumā” un aicina noteikt, ka arī valsts un pašvaldību institūcijām, 
prokuroriem un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm ir jāgarantē zvērinātu revidentu 
profesionālās darbības neatkarība. 
 
Biedrība “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” sniedz priekšlikumus likumprojekta 
“Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas likumā” normai, kas paredz atlaides ģimenēm, kuras audzina nepilngadīgu 
bērnu ar invaliditāti. Biedrība aicina pārejas noteikumos paredzēt, ka šī norma stājas spēkā 
ar brīdi, kad būs izstrādāta kārtība, kādā apdrošinātāji un Latvijas Transportlīdzekļu 
apdrošinātāju birojs tiešsaistes režīmā varēs pārliecināties par to, ka bērnam ir noteikta 
invaliditāte un vecāki, aizbildņi vai audžuģimene, kas audzina nepilngadīgu bērnu ar 
invaliditāti, tiešām ir attiecīgā bērna apgādnieki. 
 
Juridiskie jautājumi  3 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse iebilst pret likumprojektā “Grozījumi likumā “Par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistru”” iekļauto ieceri noņemt Uzņēmumu reģistram paraksta 
apliecināšanas funkciju, un norāda, ka reģistra funkciju pārskatīšana ir iespējama, taču 
ikvienai fiziskajai personai ir jāsaglabā iespēja apvienoties ar citām personām un veidot 
biedrības, reģistrācijas izmaksas saglabājot līdzšinējā apmērā. 
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Latvijas Ārpustiesas parādu piedzinēju asociācija iebilst pret priekšlikumu likumprojektam 
“Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām”, kas paredz samazināt parāda 
slieksni līdz vienai minimālajai mēnešalgai. 
 
Privātpersona iebilst pret likumprojekta “Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 
1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku 
un piemērošanas kārtību”” normu, kas paredz zemes lietošanas likumisko maksu četru 
procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, un norāda, ka tādā gadījumā zemes 
īpašniekam iegūt ienākumus no savas zemes faktiski nebūs iespējams. 
  
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  14 
 
Biedrība “Latvijas Kokrūpniecības federācija”, Latvijas Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācija, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija un 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” 
normu, kas paredz, ka augstskolu pastāvēšanas kritērijs ir studējošo skaits, proti, zinātnes 
universitātēm – ne mazāk kā 4000 studējošo, bet lietišķo zinātņu augstskolām – ne mazāk kā 
1000 studējošo, un norāda, ka tādējādi varētu tikt apdraudēta kvalificēta darbaspēka 
pieejamība Latvijas reģionos.  
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība atbalsta priekšlikumu likumprojektam 
“Grozījumi Augstskolu likumā”, kas paredz, ka ar personām, kas ieņem profesora vai asociētā 
profesora amatu, pēc sešu gadu termiņa jāslēdz darba līgums uz nenoteiktu laiku, un norāda, 
ka uz noteiktu laiku noslēgtā darba līguma termiņa izbeigšanās pati par sevi nevar būt darba 
tiesisko attiecību pārtraukšanas iemesls. 
 
Biedrība “Vecāku Alianse”, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un vairākas 
privātpersonas iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Izglītības likumā” regulējumu, kas 
nosaka, ka attālinātās mācības ir klātienes izglītības procesa daļa, kurā izglītojamie mācās, 
tai skaitā izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, fiziski neatrodoties vienā 
telpā ar pedagogu.  
 
Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Izglītības likumā”, aicinot no tā izslēgt pantu “Izglītība un tikumība”. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Izglītības zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina no 
likumprojekta “Grozījumus Izglītības likumā” izslēgt normu, kas pašvaldībām uzliek par 
pienākumu piedalīties privātās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā, ja 
privātā izglītības iestāde ir sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

3 

Latvijas Darba devēju konfederācija iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likumā” normu, kas paredz naudas sodu līdz desmit naudas soda 
vienībām saimnieciskā pakalpojuma sniedzējiem vai pasākuma organizatoriem, ja 
pakalpojums tiek sniegts personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības. 
 
LATVJU PIRTS UN SPA ASOCIĀCIJA iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par ierobežojumu atcelšanu 
pirts un citiem skaistumkopšanas pakalpojumiem” (10 626 paraksti). 
 
Iekļaujošās sabiedrības fonds “Make Room” un citas organizācijas, ņemot vērā situāciju 
Baltkrievijā un Latvijas valsts pausto gatavību atbalstīt patvēruma meklētājus, aicina izveidot 
īstermiņa krīzes novēršanas grupu, kas spētu paātrinātā režīmā izskatīt Baltkrievijas pilsoņu 
lūgumus pēc patvēruma un izdarīt tādus grozījumus Imigrācijas likumā, kuri uzlabotu 
patvēruma meklētāju nodarbinātības iespējas.  
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

107 

Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Dzīvojamo telpu īres likums” un aicina šādu likumprojektu nepieņemt, jo tas aizskar 
denacionalizēto māju īrnieku tiesības. 
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Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums” 
saistībā ar denacionalizēto namu īrniekiem un norāda, ka pēc šāda likuma pieņemšanas un 
beztermiņa līgumu likvidācijas vairāki denacionalizēto māju īrnieki var tikt izlikti no 
dzīvesvietas (98 iesniegumi). 
 
Biedrība “Nekustamo īpašumu attīstītāju alianse” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā” attiecībā uz priekšlikumu noregulēt situāciju, kad uz 
viena zemes gabala uzbūvētas vairākas dzīvojamās mājas, un aicina noteikt, ka katram 
dzīvoklim piekrīt vienāds skaits domājamo daļu no zemes un visām uz tās esošajām 
dzīvojamām mājām. 
 
Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija atbalsta likumprojekta 
“Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā” regulējumu, kas ļautu katras dzīvojamās mājas 
īpašniekiem lemt par savas ēkas remontdarbiem, veidojot atsevišķu uzkrājumu fondu un 
neprasot citu ēku īpašnieku balsojumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā” un 
aicina atvieglot ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšanas procesu 
attiecībā uz ceļa zīmju uzstādīšanu transportlīdzekļu stāvēšanas ierobežošanai. 
 
Latvijas izglītības vadītāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Pašvaldību 
likums” un aicina papildināt normu, kas regulē pašvaldību amatpersonu ierobežojumus, 
nosakot izņēmuma gadījumus, kad domes deputāts drīkst ieņemt pašvaldības iestādes 
vadītāja vai viņa vietnieka amatu. 
 
Vēlēšanu ekspertu biedrība izsaka viedokli par jaunizveidoto novadu vēlēšanu komisiju 
darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem precizējumiem tiesību aktos, norādot, ka būtu 
jānosaka pārraudzības iestāde, kas apstiprinās izveidotās iestādes kopbudžetu un pārraudzīs 
finanšu izlietojumu. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 

 
3 

Latvijas Darba devēju konfederācija iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Publisko iepirkumu 
likumā” normu, kas regulē iepirkuma kandidātu un pretendentu izslēgšanu gadījumos, kad 
pasūtītāja rīcībā ir informācija, kura pierāda, ka kandidāts vai pretendents savā darbībā ir 
pieļāvis būtiskus pārkāpumus vai veicis nelikumīgas darbības. 
 
Nodibinājums “dzīvniekupolicija.lv” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Dzīvnieku aizsardzības likumā”, aicinot papildināt normu par iestādēm, kuras izskata 
administratīvā pārkāpuma lietas saistībā ar pārkāpumiem, kas vērsti pret savvaļas sugu 
dzīvniekiem. 
 
Latvijas Inženierkonsultantu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Būvniecības likumā” un atbalsta inženierkonsultanta definīciju, saskaņā ar kuru 
inženierkonsultants ir būvkomersants, kas, balstoties uz noslēgto līgumu ar būvniecības 
ierosinātāju, sniedz tam konsultatīvus pakalpojumus visās būvniecības stadijās. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 6 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi 
Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to 
šķidrumu aprites likumā” normai, kas paredz elektroniskās karsēšanas ierīces iekļaut 
elektronisko smēķēšanas ierīču grupā. 
 
Bezdūmu nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu 
aprites likumā” un sniedz priekšlikumus saistībā ar regulējumu par tabakas karsēšanas 
ierīcēm, nikotīnu saturošiem produktiem un brīdinājumiem uz tabakas izstrādājumu 
iepakojuma. 
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Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu 
aprites likumā” saistībā ar tabakas aizstājējproduktiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts fondēto pensiju likumu un iebilst pret to, ka otrajā 
pensiju līmenī uzkrātos naudas līdzekļus nav iespējams izņemt skaidrā naudā. 
  
II. Viedokļi  
 

115 

Par Saeimas darbu  3 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par saņemtajām atbildes vēstulēm. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

35 

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija izsaka viedokli par grozījumiem Ministru kabineta 
2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas paredz, ka pasākuma organizators, saimnieciskā 
pakalpojuma sniedzējs vai ēkas īpašnieks nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna 
aizsegu vai to lieto neatbilstošā veidā, netiek ielaista iekštelpās, un aicina neuzlikt degvielas 
tirgotājiem administratīvo atbildību par minētā pienākuma neizpildi, jo tas zināmos 
gadījumos nav izpildāms objektīvu iemeslu dēļ. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. 
novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un aicina atļaut 
ēdināšanas uzņēmumu un tirdzniecības vietu, kā arī saimniecības preču veikalu ar platību virs 
10 000 kvadrātmetriem darbību arī brīvdienās un svētku dienās. 
 
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” izsaka viedokli par Ministru kabineta 2020. gada 6. 
novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un aicina atļaut 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgas starptautiskās autoostas ēkā. 
 
SIA “SADZĪVES PAKALPOJUMI”, SIA “Alis Food International” un AS “Gaiļezers Plus” izsaka 
viedokli par situāciju profesionālās veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozarē saistībā ar 
ārkārtējā stāvokļa izsludināšanu un aicina šo nozari iekļaut krīzes skarto nozaru sarakstā valsts 
atbalsta saņemšanai. 
 
Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” aicina atjaunot Latvijas sertificēto podologu 
pakalpojumu pieejamību ārkārtējās situācijas laikā, lai būtu iespējams novērst nopietnāku 
veselības problēmu attīstību. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina nodrošināt publiski pieejamu informāciju 
par Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai izveidotās valsts atbalsta programmas atbalsta 
saņēmējiem, tostarp par saņemtā atbalsta apmēru, un norāda, ka informācijai par valsts 
budžeta jeb sabiedrisko līdzekļu izlietojumu jābūt izsekojamai un pieejamai jebkuram 
interesentam. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem 
finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai aizsardzības industrijas uzņēmumiem, tai 
skaitā aicina veidot kontaktpunktu finanšu nozares jautājumiem un attīstīt ciešāku sadarbību 
un informācijas apmaiņu starp Militārās izlūkošanas un drošības dienestu, Satversmes 
aizsardzības biroju un Finanšu izlūkošanas dienestu. 
 
Latvijas Sporta federāciju padome un Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija izsaka viedokli 
par Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem priekšlikumiem par prioritāro sporta veidu 
noteikšanas kārtību un metodoloģiju un norāda, ka nepieciešams visaugstākajā līmenī veicināt 
diskusiju starp valsts sporta politikas veidotājiem un sabiedriskajām sporta organizācijām, 
izvirzot konkrētu mērķi prioritāro sporta veidu noteikšanai un kopīgi meklējot labākos 
iespējamos risinājumus attiecībā uz turpmāko sporta nozares finansēšanas kārtību. 
  
Biedrība “EAPN-Latvia” izsaka viedokli par Satversmes tiesas spriedumu un aicina garantēto 
minimālā ienākuma līmeni noteikt ne zemāku par nabadzības riska slieksni. 
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Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikums nepieciešamajiem pasākumiem 
samērīgas un saprātīgas pieejas nostiprināšanai, izpildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanas prasības, un aicina publiskās personas izstrādāt vienotu un 
konsekventu pozīciju jautājumā par pašreizējo situāciju valstī attiecībā uz noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un riskos balstītās 
pieejas nostiprināšanu, lai līdzsvarotu ieviestās prasības un de-riskinga ietekmi uz finanšu 
pakalpojumu pieejamību.  
 
Biedrība “EPAN-Latvia” iebilst pret Labklājības ministrijas piedāvāto garantētā minimālā 
ienākuma aprēķina metodiku un rezultātu, proti, 20 procenti no pārskata gada ienākuma 
mediānas. 
 
Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” izsaka viedokli par dažādu pakalpojumu 
pieejamību personām no Baltkrievijas un citām valstīm patvēruma meklēšanas procesa laikā 
un norāda, ka ir nepieciešama skaidrāka komunikācija attiecībā uz patvēruma meklēšanas 
procesu, valsts sniegtajiem pakalpojumiem un patvēruma meklētāju nodarbinātības 
iespējām. 
 
Latvijas Ārstu biedrība atkārtoti aicina izskatīt jautājumu par veselības aprūpes finansējuma 
palielināšanu, norādot citstarp uz nepieciešamību nodrošināt veselības pakalpojumu 
pieejamību visiem pacientiem. 
 
SIA “Air Baltic Training” izsaka viedokli par valsts garantētu studiju kredītu pieejamību pilota 
kvalifikācijas iegūšanai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par finanšu ministra publiskajiem izteikumiem par to, ka 
personām ar ienākumiem 200 eiro mēnesī jābūt sociālo dienestu redzeslokā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valdības ieceri noteikt visām klasēm attālinātu mācību 
procesu, lai mazinātu Covid-19 izplatību, un aicina nodrošināt visām ģimenēm vienādus dzīves 
apstākļus, katram skolniekam savu datoru un apmaksātu interneta pieslēgumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par attālinātā mācību procesa ieviešanu saistībā ar Covid-19 
izplatību un aicina atjaunot klātienes mācības visām klašu grupām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts ieņēmumu dienesta atteikumu sniegt atbalstu 
Covid-19 krīzes skartam mazajam uzņēmumam. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par situāciju Rīgas Centrālcietumā saistībā ar Covid-19 
izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu iespējamiem pārkāpumiem un inficēšanās 
gadījumu skaita pieaugumu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Brocēnu novada domes darbu saistībā ar Brocēnu sporta 
kompleksa iegādi. 
 
Par situāciju valstī 6 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Covid-19 testēšanas rezultātu atspoguļošanu valstī un 
uzskata to par sabiedrības iebiedēšanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības 
mazināšanai un norāda, ka nav izveidots atbalsta mehānisms nozarēm, kuru darbība 
ārkārtējās situācijas laikā ir aizliegta. 
 
Vairākas privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību un tās 
mazināšanai noteiktajiem ierobežojumiem, masku nēsāšanu, attālināto mācību ieviešanu, kā 
arī vakcinēšanos. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts atbalstu saimniecībām jaunlopu gaļas nozarē. 
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Citi viedokļi 71 
 
Nodibinājums “Koka arhitektūras fonds”, biedrība “Rīgas Apkaimju alianse”, SIA “Kalnciema 
kvartāls” un SIA “Cubed” izsaka viedokli par kultūrvēsturisku ēku renovāciju un aicina izveidot 
specializētu siltināšanas un atjaunošanas atbalsta programmu ēkām ar kultūrvēsturisku 
vērtību, kā arī atbalstīt energoefektivitātes programmas izveidi un veicināt Eiropas Savienības 
fondu līdzekļu piešķiršanu kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai un energoefektivitātes 
uzlabošanai. 
 
Biedrība “Latvijas SOS - Bērnu ciemata asociācija” informē par sistemātiskiem uzlabojumiem 
to jauniešu sagatavošanā patstāvīgai dzīvei, kuri saņēmuši ārpusģimenes aprūpi. 
 
Nodibinājums “Starptautiskais Romu Humanitārais fonds” aicina atbalstīt ieceri par romu 
ciematu izveidi Latvijā. 
 
SIA “ADUGS Production” darbinieki izsaka viedokli par medijos izskanējušo informāciju par 
cilvēktiesību pārkāpumiem uzņēmumā, norāda, ka šī informācija nav patiesa, un aicina 
rūpīgāk noskaidrot apstākļus. 
 
Biedrība “RĪGAS ARMĒŅU KOPIENA” izsaka viedokli par mēģinājumiem dezinformēt Latvijas 
sabiedrību attiecībā uz Armēnijas un Azerbaidžānas konfliktu. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par Azerbaidžānas un Armēnijas konfliktu (55 e-pasta 
sūtījumi). 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Baltkrievijas opozīcijas līderes vizīti Latvijā un situāciju 
Baltkrievijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamību diferencēt transportlīdzekļa ekspluatācijas 
nodokli atkarībā no autoceļu ekspluatācijas. 
 
Privātpersona aicina saglabāt pasta nodaļu Ļaudonā. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par pensiju un nodokļu apmēru, par parādu piedziņas 
uzņēmumu darbību, par elektroniskās naudas ieviešanu, par nepieciešamību paaugstināt 
pensiju personām ar invaliditāti kopš bērnības un vienkāršot pabalsta piešķiršanas sistēmu 
ģimenēm, kuras audzina bērnu ar nedziedināmu slimību. 
 

 

III. Sūdzības 12 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 5 
 
SIA “Arbor Medical Korporācija” sūdzas par iespējamiem likumpārkāpumiem VSIA “Bērnu 
klīniskā universitātes slimnīca” rīkotajā atklātajā konkursā “Magnētiskās rezonanses iekārtas 
piegāde” un aicina izvērtēt attiecīgās iepirkuma komisijas rīcību. 
 
Privātpersona sūdzas par Slimību un profilakses centru saistībā ar sniegto atbildi par masku 
nēsāšanu veikalā. 
 
Privātpersona sūdzas par VSIA “Latvijas Pasts” rīcību – privātpersonas garantētā minimuma 
pabalsta novirzīšanu pasta pakalpojuma apmaksai, nevis paredzētajam maksājumam. 
 
Privātpersona sūdzas par Ogres novada būvvaldi saistībā ar atteikumu nodot dzīvojamo māju 
ekspluatācijā. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 4 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības institūciju rīcību – atteikšanos uzsākt 
kriminālprocesu. 
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Citas sūdzības 
 

3 

Dzīvnieku tiesību aizsardzības biedrība “Animal Rights Association B. & T.” sūdzas par 
situāciju dzīvnieku patversmē “Mežvairogi” saistībā ar, iespējams, nelikumīgu būvniecību. 
 
Privātpersona sūdzas par sertificēta īpašumu vērtētāja darbu saistībā ar īpašuma vērtējumu. 
 
Privātpersona sūdzas par privāto autostāvvietu apsaimniekotājiem SIA “EUROPARK LATVIA” 
un SIA “Cityparks Latvija” saistībā ar līgumsodu piedzīšanu no privātpersonām. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 20 
  
V. Dažādi iesniegumi 
 

351 
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