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Tematika 

Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

52 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

7 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Revīzijas 
pakalpojumu likumā” pieņemšanu un norāda, ka likumprojekts pilnībā izmaina vairāk nekā 25 
gadus Latvijā pastāvējušus zvērinātu revidentu darbības principus. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grāmatvedības likums”, 
aicinot, ka atsevišķos gadījumos biedrību un nodibinājumu grāmatvedības uzskaiti var 
organizēt brīvprātīgā darba veicējs, kura kvalifikācija atbilst likumā noteiktiem kritērijiem. 
 
Latvijas Jauno ārstu asociācija izsaka viedokli par valsts budžeta vietu skaitu veselības 
aprūpes studijās un aicina palielināt ikgadējo no valsts budžeta apmaksājamo rezidentūras 
vietu skaitu, kā arī palielināt valsts finansējumu, kas novirzāms šo rezidentu apmācībai. 
 
Bezdūmu nozares asociācija aicina atcelt akcīzes nodokli e-cigarešu šķidrumiem. 
 
Apvienība “Pilsēta cilvēkiem” iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par Saeimas deputātu 
transporta kompensāciju aizstāšanu ar sabiedriskā transporta biļetēm” (10 574 paraksti). 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Aukles līdzfinansējums arī vecākiem”, aicinot 
dot vecākiem iespēju saņemt pašvaldību līdzfinansējumu par bērna uzraudzību, kamēr viņš 
gaida rindā uz pašvaldības bērnudārzu (10 313 paraksti). 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par svētkiem bez salūta”, kurā aicināts aizliegt 
valsts un pašvaldību budžetus tērēt uguņošanu un salūtu finansēšanai (11 662 paraksti). 
 

 

Juridiskie jautājumi  
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Biedrība “Asociācija Ģimene” un vairākas privātpersonas aicina atbalstīt likumprojekta 
“Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” ieceri nostiprināt likumā izpratni par ģimeni kā 
savienību starp vīrieti un sievieti. 
 
Kustība “Dzīvesbiedri” iebilst pret likumprojekta “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” 
ieceri no jēdziena “ģimene” izslēgt daudzveidīgus ģimenes attiecību modeļus, tostarp 
nelaulātas ģimenes bez bērniem, viendzimuma ģimenes, audžuģimenes un nelaulātus 
cilvēkus, un norāda, ka šī iecere ir pretrunā ar demokrātiskas valsts, vienlīdzības un 
diskriminācijas aizlieguma principiem. 
 
Biedrība “Centrs MARTA” aicina neatbalstīt likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas 
Satversmē”, kas paredz ģimenes jēdziena konstitucionālu nostiprināšanu, nosakot, ka ģimenes 
pamatu veido sieviete un vīrietis, un norāda, ka likumprojektā ietvertās radikālās idejas ir 
vērstas uz sabiedrības šķelšanu, pretstatot dažādus ģimenes attiecību modeļus, un ir pretrunā 
ar Satversmē ietvertajiem vienlīdzības un diskriminācijas aizlieguma principiem. 
 
Privātpersona iebilst pret ierosinātajiem Latvijas Republikas Satversmes grozījumiem, kas 
paredz ģimenes kā vīrieša un sievietes savienības nostiprināšanu, un norāda, ka tādējādi tiks 
diskriminēti viendzimuma pāri.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Civillikumā”, kas vērsts uz 
kopīpašuma dalīšanas tiesiskā regulējuma pilnveidi, un aicina noteikt, ka atsevišķas darbības 
ar kopīpašumā esošām daudzdzīvokļu mājām, piemēram, būvniecības projektu, sadali 
dzīvokļu īpašumos un nostiprinājuma lūgumu parakstīšanu Zemesgrāmatai var veikt 
kopīpašnieku vairākums. 
 
Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par valsts un pašvaldības līdzekļu izlietojuma 
atklātumu”, aicinot izdarīt grozījumus Komercnoslēpuma aizsardzības likumā, lai nodrošinātu 
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ar publisko līdzekļu izlietojumu saistītās informācijas pieejamību un caurskatāmību (10 557 
paraksti). 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  2 
 
Nodibinājums “Centrs Dardedze” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā” saistībā ar to, ka iepriekš no likumā ietvertās vardarbības definīcijas tika 
izslēgts vārds “nolaidība”, un aicina to atjaunot iepriekšējā redakcijā. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Latvijas Studentu apvienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”, 
iebilstot pret ieceri izvirzīt studējošo pārstāvjiem papildu kritērijus, nosakot obligāto 
pārstāvību augstskolas satversmes sapulcē no visos studiju līmeņos studējošajiem.  
 
Latvijas Koledžu asociācija un SIA “Biznesa vadības koledža” aicina likumprojekta “Grozījumi 
Augstskolu likumā” apspriešanas gaitā atkārtoti izskatīt jautājumu par koledžu vietu 
augstākās izglītības sistēmā un noteikt, ka koledžas, tāpat kā augstskolas un universitātes, ir 
augstākās izglītības institūcijas. 
 
SIA “Alberta koledža” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” un 
pauž uzskatu, ka iesniegtie priekšlikumi būtiski pazemina koledžu statusu un lomu augstākās 
izglītības sistēmā. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

2 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” 
normu, kas pieļauj iespēju atvērtā kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licences 
saņemšanai piemērot samazinātas prasības. 
 
Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas 
likumā”, aicinot noteikt, ka gadījumos, kad uzraudzības un kontroles institūcija konstatē 
likuma subjekta patiesā labuma guvēja neatbilstību likuma prasībām, tā pieņem lēmumu 
uzdot attiecīgajam likuma subjekta patiesajam labuma guvējam vai personai, ar kuras 
starpniecību minētais likuma subjekta patiesais labuma guvējs īsteno kontroli, noteiktā 
termiņā novērst konstatēto neatbilstību, neatsavinot kapitāla daļas vai akcijas. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 3 
 
Latvijas Arhitektu savienība un SIA “Vastint Latvia” izsaka viedokli par spēkā esošajiem 
grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā, kas nosaka, ka dzīvojamo māju sadalīšana dzīvokļu 
īpašumos nav iespējama, ja uz viena zemes gabala atrodas vairākas dzīvojamās mājas, un 
aicina grozīt minēto regulējumu. 
 
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “AUSMA” aicina nevirzīt likumprojektu 
“Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” 
pieņemšanai trešajā lasījumā, norāda, ka likumprojekts ir nekvalitatīvs, sasteigts un no 
tiesiskuma viedokļa apšaubāms, tāpēc aicina to pilnībā pārstrādāt. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 9 
 
Lauksaimnieku organizācijas izsaka viedokli par pilsoņu iniciatīvu “Par aizliegumu lietot 
pesticīdus apdzīvoto lauku māju tuvumā”, norādot, ka atbalsta kontrolētu un atbildīgu augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanu, taču ir pret to lietošanas aizliegumu, kā arī aicina izglītot 
sabiedrību par pārtikas produktu piesārņojuma riskiem, kas var rasties tad, ja netiek lietoti 
augu aizsardzības līdzekļi. 
 
Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” iebilst pret vairākiem priekšlikumiem likumprojektam 
“Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, tai skaitā attiecībā uz iepirkuma procedūras 
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kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumos minētajiem izslēgšanas iemesliem un 
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšanas regulējumu. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Publisko iepirkumu likumā” un aicina noteikt: ja iepirkums veikts, izmantojot Elektronisko 
iepirkumu sistēmu, tad paziņojumu par izmaiņām saņem tās personas, kas ir piedalījušās 
attiecīgajā iepirkumā Elektronisko iepirkumu sistēmas ietvaros. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli par pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”, aicina precizēt tiesību normu, kas paredz, ka 
kapitālsabiedrība, kura piešķīrusi maksātājam akciju pirkuma tiesības, nedrīkst būt izsniegusi 
darbiniekam aizdevumu, kas nav atmaksāts līdz akciju pirkuma tiesību īstenošanas brīdim, un 
norāda, ka šāds ierobežojums skar pastāvošo akciju sabiedrību tiesisko regulējumu un uz tā 
pamata iegūtās tiesības.  
 
Latvijas Ģeologu savienība pauž atbalstu likumprojektam “Grozījumi likumā “Par zemes 
dzīlēm”” un sniedz priekšlikumus attiecībā uz kristāliskā pamatklintāja izmantošanas 
regulējumu, tai skaitā tā izmantošanu petrotermālās enerģijas ieguvei. 
 
Privātpersonas aicina izdarīt grozījumus Aizsargjoslu likumā, nosakot, ka krasta kāpu 
aizsargjosla tiek fiksēta dabā un ir ilgstoši nemainīga, kā arī nosakot: ja aizsargjosla kā 
īpašuma tiesību apgrūtinājums ciemos tiek noteikta lielāka par 150 metriem, zemes 
īpašniekiem par to jāparedz atbilstoša apmēra kompensācija. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē 
būvniecības nozari, norāda, ka tie sertificētiem būvinženieriem uzliek netaisnīgas prasības un 
pienākumus, un aicina atcelt obligāto uzraudzības maksu būvspeciālistiem par pastāvīgās 
prakses uzraudzību. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 10 
 
Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācija un Baltijas HIV asociācija 
sniedz priekšlikumu C hepatīta izplatības ierobežošanai un ārstēšanai, aicinot atcelt ģimenes 
ārsta nosūtījuma pie infektologa vai hepatologa nepieciešamību pacientiem, kuriem ir 
apstiprināts C hepatīts vai aizdomas par to, tādējādi veicinot plašāku C hepatīta pacientu 
ārstēšanu un mazinot tā tālāku izplatību. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirgotāju asociācija, Bezdūmu nozares 
asociācija un SIA “MV Latvia” iebilst pret priekšlikumiem likumprojektam “Grozījumi Tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu 
aprites likumā”, kuri paredz noteikt maksimālo nikotīna koncentrāciju tabakas 
aizstājējproduktos un aizliegumu attiecībā uz aromatizētājiem un piedevām bezdūmu 
produktos. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to 
šķidrumu aprites likuma” un aicina tabakas karsēšanas ierīces definēt atsevišķi no 
elektroniskajām cigaretēm, nosakot, ka elektroniskā karsēšanas ierīce ir izstrādājums vai šā 
izstrādājuma daļa, kas paredzēta jaunieviesta tabakas izstrādājuma, tabakas 
aizstājējprodukta, augu smēķēšanas produkta vai cita produkta (izņemot ārstniecības 
līdzekļus) lietošanai, lai caur iemuti ieelpotu nikotīnu saturošu vai nesaturošu tvaiku. 
 
Bezdūmu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu 
aprites likumā” un aicina atļaut Latvijas uzņēmumiem bezdūmu produktu distances 
tirdzniecību, kā arī ierosina definēt tabakas aizstājējproduktus kā produktus, kuri satur 
nikotīnu un kurus paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumus, 
augu smēķēšanas produktus, bezdūmu tabakas izstrādājumus, elektroniskās smēķēšanas 
ierīces vai to uzpildes tvertnes. 
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Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Apmaksāt ārsta nozīmēto psihoterapiju”, kurā 
pieprasīts pacientiem noteikt valsts apmaksātu ģimenes ārsta vai ārsta psihiatra nozīmētu 
psihoterapiju (10 311 paraksti). 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Epidemioloģiskās drošības likumu un aicina atcelt normu, 
kas noteic, ka informācija par personām, kurām ir infekcijas slimība, to kontaktpersonām un 
mirušajiem, kuru nāvi izraisījusi infekcijas slimība, ir konfidenciāla. 
 
Administratīvi teritoriālās reformas jautājumi 
 
Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Latviešu 
vēsturisko zemju likums” un aicina likumprojekta tvērumā iekļaut ne vien attiecīgo vēsturisko 
zemju vietējos iedzīvotājus, bet arī ārvalstīs dzīvojošos vēsturiskajām zemēm piederīgos. 
 
SIA “Gallusman” sniedz priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, lai 
sekmētu investīciju piesaisti, tai skaitā aicina Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikt, 
ka gadījumos, kad konstatēti teritorijas plānojuma izstrādes procedūras pārkāpumi, bet tos 
iespējams novērst, ministrija var izvirzīt nosacījumus, pēc kuru izpildes ir uzsākama attiecīgā 
plānošanas dokumenta īstenošana. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā 
lietotajiem svešvārdiem un aicina tos latviskot. 
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II. Viedokļi  
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Par Saeimas darbu  1 
 
Privātpersona izsaka viedokli par saņemto atbildi. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 71 
 
Latvijas Neatliekamās medicīnas speciālistu asociācija aicina izdarīt grozījumus Ministru 
kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 
nosakot, ka studiju programmas “Ārstniecība” trešā kursa studenti var piedalīties klīniskās 
prakses realizēšanā attiecīgi izraudzītajā ārstniecības iestādē, tādējādi ilgtermiņā neradot 
veselības aprūpes pieejamības pārrāvumus.  
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 
6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” attiecībā uz attālināto 
apmācības formu un obligātu sejas masku nēsāšanu skolās un aicina nekavējoties atjaunot 
likumīgu mācību procesu klātienē pilnā apjomā, atstājot brīvu izvēli sejas aizsega 
izmantošanā. 
 
Vairākas privātpersonas iebilst pret digitālās izglītības vides modeļa ieviešanu, izmantojot 
digitālās tehnoloģijas un attālinātās mācības, un norāda, ka šādas mācības neatbilst Ministru 
kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības 
standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktajam Izglītības standartam, 
tāpēc aicina nodrošināt alternatīvas klātienes izglītības ieguves iespējas tradicionālajā veidā, 
nelietojot digitālās tehnoloģijas. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība iebilst pret Finanšu ministrijas lēmumu 
nepiešķirt piemaksas no valsts budžeta līdzekļiem pirmsskolas un speciālajās izglītības 
iestādēs nodarbinātajiem pedagogiem, viņu palīgiem un tehniskajam personālam un aicina 
papildu drošības labad un saslimšanas risku mazināšanai šīm personām nodrošināt siekalu 
testus. 
 
Ikšķiles vidusskolas vecāku padome izsaka viedokli par mācību procesa organizēšanu 
ārkārtējās situācijas laikā un aicina noteikt, ka skolēnu brīvlaiku 1.-4. klašu posmā nedrīkst 
pagarināt un šiem skolēniem, tāpat kā 5.-6. klašu skolēniem, mācības jāturpina attālināti, kā 
arī aicina savlaicīgi atcelt centralizētos eksāmenus 9. un 12. klasē. 
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Vairākas privātpersonas iebilst pret Ministru kabineta lēmumu par masku nēsāšanu skolās 
bērniem no septiņu gadu vecuma, norādot, ka šāda prasība ir nesamērīga un lēmuma 
pieņemšanas procesā netika uzklausīts sabiedrības viedoklis. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta pieņemto lēmumu Covid-19 pandēmijas 
laikā samazināt kopējo skolēniem apgūstamo sasniedzamo rezultātu apjomu par 10 līdz 30 
procentiem un aicina pagarināt mācību gadu līdz Līgo svētkiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par attālināto mācību procesu sākumskolas klasēs un aicina 
pagarināt skolbrīvlaiku līdz ārkārtējās situācijas beigām. 
 
Tūrisma nozari pārstāvošie tūrisma operatori, aģenti un ceļojumu biroji sniedz priekšlikumus 
tūrisma nozares atbalstam Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai, aicinot nepilnu laiku 
strādājošiem darbiniekiem izmaksāt dīkstāves pabalstu 70 procentu apmērā no mēneša 
vidējās bruto darba samaksas un saimnieciskās darbības veicējiem – 70 procentu apmērā no 
to 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un biedrība “Latvijas dārznieks” izsaka 
viedokli par Covid-19 izplatības ierobežošanas nolūkos ieviestajiem ierobežojumiem dārzeņu, 
garšaugu un puķu sēklu tirdzniecībai un aicina atļaut šo preču realizāciju gan specializētajos 
dārzkopības preču veikalos, gan lielveikalos. 
 
AS “Putnu fabrika Ķekava” izsaka viedokli par pieņemtajiem lēmumiem atbalsta piešķiršanai 
mājputnu nozares uzņēmumiem Covid-19 krīzes apstākļu pārvarēšanai un aicina Zemkopības 
ministrijas izstrādātajā likumprojektā “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts 
atbalstu mājputnu nozarei, lai kompensētu zaudējumus, kas radušies Covid-19 izplatības 
rezultātā” paredzēt, ka atbalsta apjoms atbalsta pretendentam izmaksājams 100 procentu 
apmērā no radušos zaudējumu summas. 
 
Biedrība “Papardes zieds” izsaka viedokli par Covid-19 izraisītajām finansiālajām grūtībām un 
norāda, ka nekvalificējas valsts atbalstam algu subsīdijām nepilna laika darbiniekiem, kā arī 
aicina pārskatīt lēmumu par atbalsta piešķiršanas kārtību nevaldības organizācijām. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija aicina pēc iespējas drīzāk pieņemt lēmumu par preču sortimenta 
ierobežojumu atcelšanu darba dienās, apturēt arvien stingrāka administratīvi birokrātiskā 
regulējuma ieviešanas un brīvprātības ierobežošanas tendenci, kā arī norāda, ka nav 
pieļaujama tehnisko prasību noteikšana pircēju skaita fiksēšanai. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par ekonomikas ministra lēmumu attiecībā uz preču 
tirdzniecības ierobežojumu atcelšanu un aicina nepieņemt lēmumu par veikalu atvēršanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par ekonomikas ministra lēmumu attiecībā uz preču 
tirdzniecības ierobežojumiem un aicina noteikt, ka klātienē drīkst pārdot ziemā 
nepieciešamās preces, bet apģērbu un citas preces – internetā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju valstī un aicina sniegt informāciju par 
amatpersonām, kas nes pilnu atbildību par valstī noteiktajiem ierobežojumiem un citiem 
jautājumiem, kas saistīti ar Covid-19 izplatību un ietekmi uz sabiedrību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju, kas izveidojusies Covid-19 pandēmijas rezultātā, 
un aicina pārskatīt vai atcelt pandēmijas laikā pieņemtos likumus un to grozījumus, kuri grauj 
sabiedrības labklājību. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par valdības pieņemtajiem ierobežojumiem, kas liedz 
privātajā transportlīdzeklī pārvietoties personām, kuras nav no vienas mājsaimniecības, par 
to preču klāstu, kuras nav iespējams iegādāties tirdzniecības vietās klātienē; par iekštelpās 
notiekošo sporta treniņu ierobežojumiem; par neiespējamību apmeklēt frizieri. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par veselības aprūpes nozares aktuālajām problēmām 
un rosina Veselības ministriju iespējami drīz uzsākt kopīgu darbu šo problēmu atrisināšanai. 
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Biedrība “Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija” izsaka viedokli par Ekonomikas 
ministrijas sagatavotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra 
noteikumos Nr. 560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos 
energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” un noteikumos Nr. 561 
“Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot 
elektroenerģiju koģenerācijā”, kuri nosaka kārtību, kādā atjaunojamās enerģijas ražotāji 
saņem subsīdijas obligātā iepirkuma sistēmas ietvaros, un norāda: ja tiks apstiprināta 
grozījumu pašreizējā redakcija, lielākajai daļai atjaunojamās enerģijas ražotāju draud 
bankrots. 
 
Sabiedrisko mediju labdarības maratona “Dod pieci!” komanda informē par paveikto šā gada 
pasākumos, vērš uzmanību uz sabiedrībā aktuālo tematu - vardarbība ģimenē - un aicina 
atbildīgās institūcijas īstenot vairākus mērķus, lai mazinātu vardarbības apjomu valstī. 
 
Biedrība “Vecāku Alianse” izsaka viedokli par bērniem neatbilstošu saturu Latvijas 
sabiedriskajā medijā un aicina izvērtēt bērnu seriāla “Uzticamais draugs Dūpijs” atbilstību 
bērna psihiskajai un tikumiskajai attīstībai. 
 
Dzīvnieku tiesību aizsardzības biedrība “Animal Rights Association B. & T.” izsaka viedokli par 
situāciju, ka dzīvnieku patversme tiek uzturēta ekspluatācijā nenodotās ēkās. Ar šo 
patversmes esot noslēgušas līgumus, neraugoties uz patversmes nodokļu parādiem. 
 
AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” izsaka viedokli par Rīgas domes 2019. gada 29. novembra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 
attiecībā uz atkritumu stāvvadu slēgšanu un norāda, ka šie noteikumi ir pretrunā ar vairākiem 
valstī spēkā esošiem tiesību aktiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Daugavpils novada domes darbu novadam aktuālo jautājumu 
risināšanā un par Skrudalienas pagasta priekšsēdētājas, iespējams, nelikumīgu amata stāvokļa 
izmantošanu. 
 
Par situāciju valstī 
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Biedrība “Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība” izsaka viedokli par dzimstības 
kritumu 2020. gadā un gaidāmo Covid-19 pandēmijas apstākļu ietekmi uz dzimstību, kas būs 
novērojama 2021. gadā. 
 
Fonds “Moral Revolution” izsaka viedokli par mediju objektivitāti, norādot, ka sabiedriskajos 
medijos dominē tikai vienpusīgs viedoklis.  

 

 
Citi viedokļi 

 

25 

Vairākas Latvijas jauniešu organizācijas pauž atbalstu demokrātiski noskaņotās Krievijas 
opozīcijas un opozicionāra Alekseja Navaļnija aizsardzībai. 
 
Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija izsaka viedokli par Latvijas 
degvielas stratēģisko rezervju glabāšanu Krievijas uzņēmumā un norāda, ka tā ir kaitniecība 
pret Latvijas valsti. 
 
Biedrība “Sabiedriskie Satversmes Sargi” izsaka viedokli par vakcīnu drošumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par iniciatīvu “Bargākus sodus par cietsirdīgu izturēšanos pret 
dzīvniekiem”, norādot, ka pašreizējie sodu apmēri ir pietiekami. 
 
Privātpersona izklāsta savu situāciju saistībā ar tai uzlikto soda naudu par OCTA polises 
neiegādāšanos. 
 
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar Latvijas Televīzijas raidījumā izskanējušo viedokli 
par Eiropas Savienības nākotni, aicinot nošķirt vārda brīvību no ārvalstu propagandas 
ietekmes. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par pasaules pārapdzīvotību un klimata pārmaiņām. 

 

https://likumi.lv/ta/id/162007-noteikumi-par-elektroenergijas-razosanu-izmantojot-atjaunojamos-energoresursus
https://likumi.lv/ta/id/162007-noteikumi-par-elektroenergijas-razosanu-izmantojot-atjaunojamos-energoresursus
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Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar invaliditātes pensijas zaudēšanu kopš brīža, kad tai 
piešķirta vecuma pensija. 
  
III. Sūdzības 
 

4 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

2 

Privātpersona sūdzas par saņemto vēstuli no Tieslietu ministrijas. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka nav saņēmusi atbildi no Tiesībsarga biroja. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

2 

Privātpersona sūdzas par to, ka nav saņēmusi atbildi no Latvijas Republikas ģenerālprokurora.  
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu saistībā ar izmeklēšanu. 

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 15 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 

 


