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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

55 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

9 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” un norāda, ka liegt sabiedrībām ar ierobežotu atbildību 
strādāt mikrouzņēmumu nodokļa režīmā ir nepamatoti. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par minimālo valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu sistēmas caurlūkošanu un aicina izstrādāt likumprojektu, lai 
atliktu minētās sistēmas spēkā stāšanos, kas paredzēta 2021. gada 1. jūlijā, kā arī pārstrādātu 
sistēmas modeli un labotu pieļautās tehniskās nepilnības. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija izsaka viedokli par plānotajām nodokļu izmaiņām attiecībā 
uz autoratlīdzību saņēmējiem, norāda, ka tās ir nepārdomātas, nesaprotamas un mediju 
uzņēmumus diskriminējošas, un tādēļ aicina atcelt 2021. gadā plānotās autoratlīdzības 
nodokļu reformas izmaiņas, kā arī atlikt 2022. gadā plānotās reformas uz diviem gadiem, lai 
tās rūpīgi pārstrādātu. 
 
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs vērš uzmanību uz problēmām, kuras var 
nākties risināt pēc Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas likuma grozījumu spēkā stāšanās 2021. gada 1. jūlijā attiecībā uz 
apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazināšanu par 40 procentiem tiem transportlīdzekļu 
īpašniekiem, kuri ir vecāki, aizbildņi vai audžuģimene, kas nodrošina nepilngadīga bērna ar 
invaliditāti aprūpi. Tiek norādīts, ka audžuvecāku datu apstrādi neviens no valsts reģistriem 
šobrīd nenodrošina, tāpēc datus nāksies apstrādāt manuāli un līguma noslēgšanas process tiks 
apgrūtināts, un šā iemesla dēļ būtu nosakāms vēlāks likuma grozījumu spēkā stāšanās termiņš. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret ieceri ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”” grozīt spēkā esošo 
regulējumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un aicina saglabāt attiecīgo likuma normu 
esošajā redakcijā. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija aicina pēc iespējas ātrāk izskatīt jautājumu par 
nepieciešamību ieviest vērtspapīrošanas tiesisko regulējumu un izveidot kapitāla tirgus 
nodokļu režīmu, kas atbalsta tautsaimniecības dinamisku attīstību. 
 
Latvijas Spēļu biznesa asociācija iebilst pret priekšlikumu likumprojektam “Azartspēļu un 
izložu likums”, kas paredz tiesības pašvaldībām izdot saistošos noteikumus, ar kuriem tiek 
noteiktas vietas un teritorijas, kurās nav atļauts organizēt azartspēles, un aicina šo 
priekšlikumu neatbalstīt pirms Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu 
2021.-2027. gadam projekta atkārtotas izskatīšanas Ministru kabineta sēdē. 
 
Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” izsaka viedokli par valsts sniegto atbalstu jauniešiem 
un ieguldījumu jaunatnes politikā, norāda, ka finansējums šajā jomā nav pietiekams, un tāpēc 
rosina palielināt Jaunatnes politikas valsts programmas finansējumu vismaz līdz vienam 
miljonam eiro gadā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un norāda, ka 
likumā nav aprakstīta metodika, kā veicams nodokļa aprēķins gadījumā, kad īpašums pieder 
vairākiem līdzīpašniekiem, tādēļ aicina minēto likumu papildināt ar attiecīgiem aprēķina 
skaidrojumiem. 
 

 

Juridiskie jautājumi  11 
 
Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi Krimināllikumā” un aicina noteikt, ka par tīšu un apzinātu tāda 
darījuma, kas apliekams ar pievienotās vērtības nodokli un kas faktiski nav noticis, uzrādīšanu 
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pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā, lai nepamatoti saņemtu no valsts budžeta nodokļa 
pārmaksu, un gadījumos, kad deklarācijā uzrādītā faktiski nenotikušā darījuma vai vairāku 
šādu darījumu kopējā vērtība sasniedz lielu apmēru, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. 
 
Biedrība “Ressuratio” izsaka viedokli par Krimināllikumā ietverto tiesību normu, kas nosaka, 
ka nepilngadīgu personu par narkotisko vai psihotropo vielu realizāciju soda ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par grozījumiem Krimināllikumā saistībā ar normu, kas 
nepilngadīgu personu arī par smagu noziegumu izdarīšanu ļauj sodīt ar probācijas uzraudzību 
kā pamatsodu, un, ņemot vērā minēto tiesību normu, aicina pārskatīt iepriekš piespriestos 
sodus nepilngadīgajām personām, kuras sodītas ar brīvības atņemšanu un atrodas 
ieslodzījumā.   
 
Latvijas Spēļu biznesa asociācija iebilst pret ieceri likumprojektā “Grozījums Alkoholisko 
dzērienu aprites likumā” noteikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības aizliegumu 
azartspēļu organizēšanas vietā, aicina neatbalstīt likumprojekta tālāku virzību un norāda, ka 
šāda aizlieguma pieņemšana varētu mudināt spēlētājus meklēt iespēju spēlēt nelegālas vai 
interaktīvas azartspēles. 
 
Privātpersona aicina Civilprocesa likumā izdarīt grozījumus, kas paredzētu personai tiesības 
atteikties no īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā vai 
pārvērtēt nekustamā īpašuma vērtību situācijā, kad nekustamais īpašums vairs nepastāv vai 
daļēji nepastāv un īpašuma vērtība nepārprotami ir samazinājusies Civilprocesa likuma panta, 
kas nosaka nenotikušas izsoles sekas, piemērošanas gadījumā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Civilprocesa likuma normu pretrunām un uzskata, ka tādā 
gadījumā, kad saskaņā ar likumu tiesa var atjaunot nokavēto termiņu apelācijas sūdzības 
iesniegšanai, zūd to likuma normu jēga, kuras paredz, ka tikai ģenerālprokurors var iesniegt 
protestu par spēkā stājušos tiesas nolēmumu. 
 
Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Bāriņtiesu likumā” un aicina to papildināt ar normu, kas nosaka, ka uz bāriņtiesas 
priekšsēdētāju, kā arī bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekli attiecas 
darba tiesiskās attiecības reglamentējošu normatīvo aktu normas, ciktāl šajā likumā nav 
noteikts citādi. 
 
Latvijas Dievturu sadraudze aicina papildināt likumprojektu “Grozījumi Civillikumā” ar 
nosacījumu, ka gadījumā, kad laulājamie pieder pie dievturu, luterāņu, Romas katoļu, 
pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo 
(jūdaistu) konfesijas un vēlas salaulāties pie savas konfesijas garīdznieka, kuram ir attiecīgās 
konfesijas vadības atļauja, viņi tiek laulāti pēc attiecīgās konfesijas noteikumiem.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas 
Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā 
stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”” un norāda, ka likumprojektā paredzētā minimālā 
lietošanas maksa 50 eiro apmērā uz vienu tiesisku nekustamā īpašuma attiecību ir pārāk maza. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  2 
 
Latvijas Dievturu sadraudze aicina likumprojektā “Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un 
atzīmējamām dienām”” noteikt, ka dievturi, pareizticīgie, vecticībnieki un pie citām 
konfesijām piederoši ticīgie Lieldienas, Vasarsvētkus un Ziemassvētkus, kā arī citus gadskārtu 
svētkus atzīmē šo konfesiju noteiktajās dienās.  
 
Latvijas Dievturu sadraudze aicina likumprojektā “Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” 
noteikt, ka pie reliģisko organizāciju garīgā personāla pieder dižvadoņi, vadoņi, svētnieki, 
vīkšēji, arhibīskapi, bīskapi, mācītāji, priesteri, diakoni, rabīni un citi. 
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Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  3 
  
Latvijas augstskolu Rektoru padome sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Augstskolu likumā” un aicina augstskolās saglabāt satversmes sapulces un akadēmiskās 
šķīrējtiesas un noteikt, ka tās ir obligātas. 
 
Latvijas Koledžu asociācija iebilst pret otrajā lasījumā Augstskolu likumā pieņemtajiem 
grozījumiem attiecībā uz koledžu vietu augstākās izglītības sistēmā, norāda, ka izmaiņas 
veicinās augstākās izglītības telpas sašķelšanos, un aicina pagarināt termiņu, kurā Ministru 
kabinetam ir pienākums iesniegt Saeimai Augstākās izglītības un zinātniskās darbības likuma 
projektu, līdz 2021. gada 31. decembrim. 
 
Latvijas Studentu apvienība aicina atbalstīt likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” 
priekšlikumus, kas dod tiesības izglītības iestādēm pašām lemt par studiju programmu 
īstenošanas formu un valodu un ļauj pabeigt mācības tiem studējošajiem, kuri uzsākuši 
studijas svešvalodā, kas nav Eiropas Savienības oficiālā valoda. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

6 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Gribam sportot tagad” (10 785 paraksti) un 
aicina rast risinājumu, lai sporta klubos drīkstētu notikt individuāli treniņi un grupu 
nodarbības. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā” 
attiecībā uz ieslodzītajiem nodrošināto īslaicīgo un ilgstošo satikšanos. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem likumos, kas regulē ieslodzīto tiesības, un 
aicina noteikt mazākus sodus par zādzībām un huligānismu un pēc ieslodzīto atbrīvošanas 
piešķirt viņiem pabalstu. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

8 

Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Dzīvokļa 
īpašuma likumā” un norāda uz šķēršļiem, kas būtiski ierobežo dzīvojamo māju atjaunošanai 
pieejamo finansējumu. Tāpat minētais normatīvais regulējums neparedz iespēju juridiski 
reģistrēt dzīvokļa īpašnieku kopību un iespēju trešajām pusēm iegūt publiski ticamu 
informāciju par to, kā arī neļauj dzīvokļu īpašnieku kopībām ērtāk un vienkāršāk saņemt 
finanšu pakalpojumus. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Pašvaldību likums”, kas 
paredz pašvaldību autonomās funkcijas attiecībā uz jautājumu par vidējās profesionālās un 
interešu izglītības pieejamību pašvaldībās. 
 
Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Pašvaldību 
likums” un aicina noteikt, ka par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, komiteju, 
komisiju un citu domes vēlētu struktūru amata kandidātu nevar izvirzīt domes deputātu, 
kuram Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā piemērots procesuālais piespiedu (drošības) 
līdzeklis. 
 
Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Pašvaldību 
likums” un aicina saglabāt pašvaldību autonomo funkciju – darbu ar jaunatni. 
 
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” iebilst pret likumprojekta “Piespiedu 
dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” pieņemšanu trešajā 
lasījumā, iekams nav pabeigta zemes reforma un nav sakārtota dalītā īpašuma zemes noma 
zem daudzdzīvokļu mājām, nosakot šai zemei atsevišķu kadastrālo vērtību un izstrādājot 
atsevišķu zemes robežu plānu, ko ar apgrūtinājumu norādi reģistrē Valsts zemes dienestā. 
 
Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija izsaka 
viedokli par to, ka izsludinātais Dzīvojamo telpu īres likums nerisina denacionalizēto māju 
īrnieku problēmu. 
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, norāda, ka likumprojekts satur tādas tiesību normas, 
kurām saskaņā ar normatīvo aktu izstrādes nosacījumiem būtu jābūt noteiktām elektronisko 
sakaru nozari regulējošajā likumā, kā arī aicina no likumprojekta izslēgt tās normas, kas tieši 
attiecināmas uz elektronisko sakaru komersantiem. 
 
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” normu, kas nosaka tīro autotransporta līdzekļu 
procentuālo īpatsvaru katrā autotransporta iepirkumā, un norāda, ka likumprojektā 
ietvertajam pienākumam iegādāties automašīnas ar elektromotoru, kas ir ievērojami 
dārgākas, nav ekonomiski saimnieciska pamatojuma, turklāt šāda prasība tieši iespaidos 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju tarifus, kas sadārdzinās sabiedrībai sniegto pakalpojumu 
cenas. 
 
Vides konsultatīvā padome sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Aizsargjoslu 
likumā” un aicina saglabāt likuma normu, kas noteic, ka krasta kāpu aizsargjosla nav 
nosakāma gadījumos, kad ciemu robežas ir apstiprinātas Aizsargjoslu likumā paredzētajā 
kārtībā un noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, proti, krasta kāpu 
aizsargjoslas platums šajos ciemos nav mazāks par 150 metriem, obligāti iekļaujot tajā īpaši 
aizsargājamos biotopus un ņemot vērā vēsturisko apdzīvojuma struktūru.  
 
Liepājas ostas nomnieku asociācija izsaka viedokli par plānotajiem grozījumiem Ostu likumā 
un aicina grozījumus izskatīšanai Saeimā gatavot, ņemot vērā to, ka saskaņā ar Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas likumu ekonomiskās zonas pārvaldes modeļa maiņa ir iespējama 
tikai pēc 2035. gada 31. decembra.  
 
Mazās hidroenerģētikas asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Par hidroelektrostaciju 
hidrotehnisko būvju drošumu” un norāda, ka anotācijā nav izvērtēta likumprojekta ietekme 
uz pašvaldību budžetiem. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Pasta 
likumā” attiecībā uz formulējumu “abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojums”. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Medību likumā” un uzskata, ka 
likumprojekts lobē mednieku intereses, tādēļ aicina veikt detalizētu izpēti un uzklausīt visu 
iesaistīto pušu viedokļus. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Bezdūmu nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu 
aprites likumā”, kas paredz aizliegt aromatizētājus saturošus elektronisko smēķēšanas ierīču 
šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, un aicina izvērtēt grozījumu ietekmi uz valsts 
budžetu. 
 
Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājumu apvienība sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko 
smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” saistībā ar aromatizēto piedevu aizliegumu 
tabakas izstrādājumos, tostarp nikotīna maisiņos. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija iebilst pret priekšlikumu likumprojektā “Grozījumi Tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu 
aprites likumā” aizliegt elektronisko cigarešu aromatizētājus nikotīna maisiņos un norāda, ka 
to legālā tirdzniecība Latvijā tiks pilnībā pārtraukta, ja tiks pieņemti attiecīgie likuma 
grozījumi. 
 
Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība un SIA “Mammām un tētiem” izsaka viedokli 
par plānotajām ģimenes valsts pabalsta aprēķina principu izmaiņām un aicina atbalstīt 
ģimenes valsts pabalsta reformu 2022. gadā un tās ietvaros paredzēto speciālo sociālo 
stipendiju fonda izveidi. 
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Vecāku apvienība un medijs “Māmiņu klubs” izsaka viedokli par priekšlikumiem ģimenes valsts 
pabalsta reformai 2022. gadā un pauž atbalstu plānotajiem grozījumiem. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Darba 
likumā” un aicina neatbalstīt priekšlikumu, kas uzliek darbiniekam pienākumu informēt darba 
devēju par invaliditātes faktu. 
  
II. Viedokļi  
 

64 

Par Saeimas darbu  
 

1 

Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par Saeimas mājaslapā pieejamo informāciju.  
 
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 

30 

 
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija izsaka viedokli par sabiedriskās ēdināšanas un ielu 
tirdzniecības regulējumu Covid-19 infekcijas izplatības laikā un sniedz priekšlikumus 
izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas ļautu sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 
ārtelpās, bet tūristu mītnēs nakšņojošajiem viesiem – arī iekštelpās. 
 
Latvijas Veselības un fitnesa asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta 2020. gada 
9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” normu, kas aizliedz sporta inventāra nomu iekštelpās. 
 
Latvijas Augstskolu sporta savienība izsaka viedokli par pastāvošajiem ierobežojumiem, kas ir 
samazinājuši sportošanas iespējas, un aicina Izglītības un zinātnes ministriju rast risinājumu, 
lai atjaunotu studentu sporta nodarbības iekštelpās un Sporta likumā noteiktajā kārtībā 
atzītās sporta federācijas varētu atsākt organizēt Latvijas čempionātus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par kritērijiem, kas noteikti atbalsta piešķiršanai Covid-19 
izraisītās krīzes apstākļos, norāda, ka gida profesijas pārstāvjiem tiek liegta iespēja saņemt 
dīkstāves pabalstu, jo gidi neatbilst Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumu 
Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai 
Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” prasībām, un tādēļ aicina noteikumos veikt izmaiņas, kas 
nepieciešamas, lai novērstu gidu diskrimināciju. 
 
Latvijas Māsu asociācija izsaka viedokli par māsu profesijas reformu un aicina Veselības 
ministriju turpināt diskusijas ar asociāciju par tās turpmāko darbību, īpaši attiecībā uz 
priekšlikumu no 2022. gada pārņemt māsu reģistrāciju. 
 
Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība sniedz priekšlikumus valsts 
apmaksātu skābekļa koncentratoru nodrošināšanai, norāda, ka šādas palīgtehnoloģijas ir 
nepieciešamas ne tikai pacientiem ar hroniskām un ar vecumu saistītām slimībām, lai uzlabotu 
funkcionēšanu un dzīves kvalitāti, kas ir Labklājības ministrijas kompetencē, bet arī 
pacientiem akūtu slimību gadījumos, kas ir Veselības ministrijas kompetencē, kā arī aicina 
noteikt, ka skābekļa koncentratoru nodrošināšana hroniskiem pacientiem ir valsts sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” Tehnisko palīglīdzekļu 
centra kompetencē. 
 
Latviešu sieviešu volontieru biedrība “VITA” izsaka viedokli par valsts apmaksātu krūšu 
rekonstrukcijas operāciju programmas atjaunošanu pacientēm ar krūts vēzi. 
 
Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācija izsaka viedokli par valsts finansējumu krūts vēža 
pacientiem un lūdz rast iespēju nodrošināt finansējumu medikamenta trastuzumaba 
emtansīna iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā. 
 
Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība “Onkoalianse” izsaka viedokli par valsts 
apmaksātu, dzimumneitrālu vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusu un tās iekļaušanu 
vakcinācijas kalendārā no 2022. gada. 
Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija “Sadzirdi.lv” izsaka viedokli par plāna projektu “Plāns 
personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam”, norāda, ka plānā 
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nav iekļauti nekādi pasākumi, kas nodrošina vides pieejamību personām ar dzirdes 
traucējumiem, kuras zīmju valodu nelieto, un sniedz priekšlikumus problēmas risināšanai. 
 
Politiskā partija “Latvijas attīstībai” izsaka viedokli par sociālo darbinieku darba pienākumu 
veikšanu Covid-19 laikā un aicina rast risinājumu, lai nodrošinātu piemaksas 100 procentu 
apmērā no mēnešalgas tiem darbiniekiem, kas iesaistīti Covid-19 skarto un to kontaktpersonu 
aprūpē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par esošo bērnu attīstības vajadzību identifikācijas un atbalsta 
sistēmu, norāda uz tās neefektivitāti un pauž atbalstu Pārresoru koordinācijas centra un 
vairāku nozaru ministriju kopīgi virzītajai iniciatīvai, kas paredz nodrošināt pedagoģiski 
psiholoģisko atbalstu bērniem, reorganizējot vairāku esošo iestāžu darbu un veidojot 
koordinētu pakalpojumu sistēmu. 
 
SIA “EfTEN Domina” un iepirkšanās centrs “Sky&More” izsaka viedokli par valdības darbu un 
aicina nekavējoties izbeigt negodīgas konkurences atbalstīšanu tirdzniecības nozarē, un, 
ievērojot drošas tirdzniecības koncepciju, atļaut klātienē strādāt arī tiem veikaliem, kas 
atrodas lielajos tirdzniecības centros. 
 
Latvijas Teātra darbinieku savienība aicina virzīt priekšlikumu rosināt Ministru kabinetu līdz 
konkrētam termiņam noteikt epidemioloģiskās drošības prasības profesionālās kultūras 
pasākumos un to norises kārtību iekštelpās un ārtelpās, kā tas tika noteikts attiecībā uz bērnu 
un jauniešu sporta nodarbībām, kā arī atbalstīt atsevišķu nozares pārstāvju iespēju strādāt 
klātienē. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par darba vidē balstītu mācību īstenošanu 
augstākajā izglītībā un aicina Izglītības un zinātnes ministriju uz tikšanos ar konfederāciju un 
augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem, lai pēc tam izveidotu darba grupu, kura izstrādātu 
normatīvo regulējumu un noteiktu kārtību, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas 
mācības augstākās izglītības studiju programmās. 
 
Latvijas Logopēdu asociācija un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka 
viedokli par skolotāju logopēdu darba samaksu un ierosina normatīvajos aktos iestrādāt 
maksimālo bērnu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs un maksimālo izglītojamo skaitu 
pamatizglītības iestādēs uz vienu skolotāja logopēda amata slodzi, ņemot vērā Latvijas 
Logopēdu asociācijas izstrādāto un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņoto skolotāja 
logopēda amata aprakstu. 
 
Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija izsaka viedokli saistībā ar jaunā mācību 
satura izstrādi, norāda uz problēmām projekta “Skola 2030” piedāvātajos metodiskajos 
materiālos un aicina veikt projekta rezultativitātes izvērtēšanu, mājaslapas pieejamības 
uzlabošanu, kā arī norāda uz citām problēmām, kuras ir nepieciešams risināt. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli saistībā ar Finanšu ministrijas sagatavoto 
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu un sniedz dažādus 
priekšlikumus, tostarp, piemēram, aicina nodrošināt plānā paredzēto finansējumu 
uzņēmējdarbībai vismaz 70 procentu apmērā. 
 
Latvijas Reģionālo mediju asociācija izsaka viedokli par reģionālo mediju nozīmi un aicina 
svarīgās valsts informatīvās kampaņas īstenot tieši ar reģionālo un vietējo mediju 
starpniecību, atvēlot tam ministriju, valsts iestāžu, valsts kapitālsabiedrību un citu valsts 
institūciju reklāmai, sabiedriskajām attiecībām un informatīvajām kampaņām paredzētos 
līdzekļus. 
 
Vienotības Jaunatnes organizācija izsaka viedokli par traģisko notikumu Tukumā un aicina 
atbildīgās institūcijas un amatpersonas nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijai atbilstošu lietas risinājumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par armēņu tautas genocīdu 1915. gadā un aicina skaidri paust 
Latvijas valsts nostāju, pieņemot deklarāciju, ar kuru Latvija atzītu un nosodītu armēņu 1915. 
gada genocīdu, ko pastrādāja Osmaņu impērija. 
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SIA “Gallusman” izsaka viedokli par Ogres novada pašvaldības darbu saistībā ar zemes 
lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu un norāda, ka apstiprināšanas process 
ilgst jau vairāk nekā divus gadus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Jūrmalas domes Pilsētplānošanas nodaļas darbu saistībā ar 
to, ka minētā nodaļa liedz sadalīt zemesgabalu, lai to sakārtotu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valdības darbu, kā arī par ieviestajiem Covid-19 izplatības 
ierobežošanas pasākumiem un aicina amatā nomainīt izglītības un zinātnes ministri. 
 
Par situāciju valstī 
 
Privātpersona izsaka viedokli par rindām pie kasēm veikalos un aicina izstrādāt veikalu 
īpašniekiem noteikumus, kas ierobežotu cilvēku skaitu pie kasēm līdz pieciem cilvēkiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par attālinātajām mācībām un aicina sakārtot izglītības sistēmu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par atbalsta sniegšanu ģimenēm Covid-19 pandēmijas laikā, 
piešķirot atbalstu 500 eiro apmērā. 
 

4 

Citi viedokļi 29 
 
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu asociācija” izsaka viedokli par iespēju ārstiem iegūt 
endoskopijas metodes sertifikātu un aicina steidzami risināt šo problēmsituāciju, nodrošinot 
iespēju citu pamatspecialitāšu ārstiem iziet apmācības kursu un iegūt endoskopijas metodes 
sertifikātu. 
 
Eiropas Mednieku un dabas aizsardzības asociāciju federācija izsaka viedokli par petīciju, kas 
paredz striktu lūšu aizsardzību Latvijā, un norāda uz lūšu populācijas veselīgumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar Svētā Pētera baznīcas īpašumtiesību nodošanu 
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Vācu Svētā Pētera draudzei. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par maģistrālo ceļu trūkumu, to savstarpēju nesavienojamību 
Rīgā, kas radījusi sašķeltu pilsētu, lēnu pārvietošanos un vides piesārņojumu, un tāpēc aicina 
izbūvēt Ziemeļu šķērsojumu pār Daugavu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts vietējo autoceļu V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste un 
V801 Rubeņi-Dunava slikto stāvokli. 
 
Privātpersona aicina pagarināt dzelzceļa maršrutu līdz Indras stacijai, kā arī aicina maksāt 
Indras ciemam kompensācijas par vagonu ar veselībai kaitīgām kravām ilgstošu turēšanu uz 
sliedēm pašā ciema centrā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par personu ar psihiskās un garīgās attīstības traucējumiem 
integrēšanu sabiedrībā. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par kārtību, kādā Salaspils novadā norisinās bērnu uzņemšana 
1. klasē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka personas, kas atrodas ieslodzījumu vietās, nevar 
piedalīties likumu pieņemšanā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par krievu valodas izmantošanu Vakcinācijas biroja komunikācijā 
ar iedzīvotājiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par garantētā minimālā ienākuma pabalsta samazināšanos un 
aicina saglabāt pabalsta apmēru invalīdiem un pensionāriem 128,06 eiro apmērā. 
Privātpersona izsaka viedokli par Biķernieku trasē notiekošo autosporta sacensību radīto 
troksni un gaisa piesārņojumu. 
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Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par aizliegto preču iegādi būvmateriālu veikalos, 
apkures izmaksām, nepareizi uzmērītām zemes robežām, pensiju aprēķinu, citas personas 
parādsaistībām un uzņēmumu SIA “VIVUS”. 
  
III. Sūdzības 
 

24 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 16 
 
Dundagas novada vēlētāju apvienība “Mūsu novadam” sūdzas par Dundagas novada domes 
darbu un norāda, ka vairs neredz iespēju turpināt savu darbību šajā domes sastāvā. 
 
Privātpersona sūdzas par Daugavpils domes darbu un norāda, ka dome neatbalsta iesniedzēja 
iniciatīvu izbūvēt strūklaku. 
 
Privātpersona sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma darbinieku 
rīcību. 
 
Privātpersona sūdzas par Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Jelgavas 
nodaļas pieņemto lēmumu par invaliditātes piešķiršanu iesniedzējam. 
 
Privātpersona sūdzas par Jelgavas pilsētas bāriņtiesas darbu un uzskata, ka tā slēpj mātes, 
iespējams, vardarbīgo izturēšanos pret bērnu. 
 
Privātpersona sūdzas, ka nav saņēmusi piemaksu par darbu pirmsskolas izglītības iestādē, 
sniedzot aukles pakalpojumus Covid-19 pandēmijas laikā. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

7 

Privātpersona sūdzas par tiesas lēmumu saistībā ar piemēroto soda izciešanas laiku Latvijā. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesu darbinieku un citu valsts amatpersonu darbu. 

 

 
Citas sūdzības 

 

1 

Privātpersona sūdzas par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, iespējams, 
prettiesisku rīcību, neizpildot starptautisko tiesību aktu prasības un tādējādi radot tiesību 
aizskārumu privātpersonai. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

4 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 

 


