
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2021. gada 1. maija līdz 2021. gada 31. maijam 

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 180 
    individuālie  
    no vairākām privātpersonām      

175 
3 

    anonīmie 2 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 63 
Viedokļi 56 
Sūdzības 15 
Informācijas pieprasījumi 6 
Dažādi iesniegumi 40 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Pa pastu 36 
Pa e-pastu saeima@saeima.lv 141 
No portāla www.latvija.lv 3 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 58 
Saeimas Prezidijs 3 
Deputāti 771 
Frakcijas 21 
Komisijas 54 
Struktūrvienības 13 
  
Valoda  
Latviešu valoda 171 
Svešvalodas 9 
  
Sagatavotas atbildes 129 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  5 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

63 

Ārlietu jautājumi  
 

1 

Privātpersona izsaka viedokli par Diasporas likumu, kura mērķis ir nodrošināt reemigrācijai 
labvēlīgus apstākļus, un izklāsta situāciju sakarā ar to, ka vīram katru gadu jāiesniedz 
iesniegums uzturēšanās atļaujas pagarināšanai. 
 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

12 

Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojektiem “Segto obligāciju 
likums” un “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” saistībā ar procentu maksājumu 
ierobežošanu un norāda, ka šo grozījumu pieņemšana un spēkā stāšanās ir vitāli svarīga 
veiksmīgai segto obligāciju regulējuma ieviešanai Latvijā. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka 
viedokli par likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, ar kuru tiek ieviesta minimālo valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sistēma, un aicina atlikt šīs sistēmas spēkā stāšanos.  
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija un Latvijas Reklāmas asociācija pauž atbalstu iecerētajai 
nodokļu reformai, kas paredz izmaiņas autoratlīdzību aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtībā 
un minimālo valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu sistēmas ieviešanu, tomēr aicina atlikt 
reformas ieviešanu līdz 2022. gada 1. janvārim, tādējādi paredzot laiku neskaidrību 
novēršanai. 
 
Biedrība “Sadarbības platforma” izsaka viedokli par pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par 
valsts sociālo apdrošināšanu”, ar kuriem cita starpā ir paredzēta kārtība, kādā veicamas 
minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un kuri stāsies spēkā 2021. gada 
1. jūlijā, un norāda, ka tas būtiski ietekmēs nevalstisko sektoru.  
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par grozījumiem likumā “Par valsts sociālo 
apdrošināšanu” un ierosina atkārtoti izvērtēt jautājumu par minimālo valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, tā noteikšanu un obligāto iemaksu veikšanu, kā arī 
norāda, ka šādas izmaiņas varētu ieviest tikai pēc Covid-19 pandēmijas beigām.  
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grāmatvedības 
likums” un aicina noteikt, ka ārpakalpojuma grāmatveža profesionālās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas minimālais atbildības limits nedrīkst būt mazāks par 3000 eiro, ja klienta neto 
apgrozījums no saimnieciskās darbības iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz vai ir vienāds ar 
300 000 eiro, vai 5000 eiro, ja klienta neto apgrozījums no saimnieciskās darbības iepriekšējā 
pārskata gadā pārsniedz 300 000 eiro. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina likumprojektā “Grāmatvedības likums” noteikt, ka 
arodbiedrību, to apvienību, biedrību un nodibinājumu grāmatvedības kārtošanu var veikt 
brīvprātīgā darba veicējs, ar ko vadības institūcija noslēgusi rakstveida vienošanos, kas 
reglamentē šīs personas pienākumus, tiesības un atbildību, bet iebilst pret to, ka šim 
brīvprātīgajam obligāti nepieciešama grāmatveža kvalifikācija. 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Finanšu 
stabilitātes nodevas likumā” un norāda, ka līdz 2021. gada 1. jūlijam saimnieciskās darbības 
ieņēmumu konta ieviešana nav iespējama. 
 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, atzīstot lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un pārtikas ražošanas lomu kopējās tautsaimniecības ietvaros, aicina atbalstīt 
Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023–2027 īstenošanu, nodrošinot Eiropas 
Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai samērīgu valsts budžeta līdzfinansējumu, lai 
sekmētu nozares konkurētspēju, lauku teritoriju attīstību un tautsaimniecības izaugsmi. 
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Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Studentu apvienība, Augstākās izglītības padome 
un Latvijas Rektoru padome aicina izskatīt jautājumu par finansējuma pieejamību studiju 
kreditēšanai nevienlīdzības mazināšanas nolūkā un līdz 2021. gada rudenim šim mērķim 
piešķirt 150 000 eiro.  
 
Vairākas privātpersonas aicina nodrošināt sievietēm pēc krūts onkoloģiskās mastektomijas 
valsts apmaksātu krūts rekonstrukcijas operāciju. 
 
Imunizācijas valsts padome un citas organizācijas aicina paredzēt līdzekļus 100 procentu 
apmērā valsts apmaksātai dzimumneitrālai vakcinācijai pret cilvēka papilomas vīrusu. 
 
Juridiskie jautājumi  7 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina sadalīt likumprojektu “Grozījumi Bāriņtiesu likumā”, 
izdalot no likumprojekta tās normas, kuras skar administratīvi teritoriālo reformu un gaidāmās 
pašvaldību vēlēšanas, un pēc iespējas ātrāk iekļaut likumprojektu Juridiskās komisijas sēdes 
darba kārtībā. 
 
Biedrība “Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība “Mozaīka”” 
izsaka viedokli par trūkumiem naida runas izmeklēšanā un problemātiku, kas saistīta ar 
Krimināllikuma normas par sociālā naida un nesaticības izraisīšanu piemērošanu. 
 
Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Krimināllikumā” un iebilst pret normu par faktiski nenotikuša darījuma uzrādīšanu pievienotās 
vērtības nodokļa deklarācijā, jo tā rada risku, ka grāmatveži un ārpakalpojuma grāmatveži 
var tikt nepamatoti saukti pie kriminālatbildības. 
 
Latvijas Alus darītāju savienība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Alkoholisko 
dzērienu aprites likumā”, kas paredz būtiski ierobežot alkoholisko dzērienu apriti, un norāda, 
ka šādi ierobežojumi veicinās nozares turpmāku kritumu un nodokļu ieņēmumu samazinājumu 
valsts budžetā.  
 
Privātpersona aicina grozīt Valsts prezidenta ievēlēšanas likumu, izslēdzot normu par to, ka 
Valsts prezidenta amata kandidātam jāiesniedz ziņas par sadarbošanos ar PSRS, Latvijas PSR 
vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, 
norādot, ka šāda prasība neatbilst Latvijas Republikas Satversmei. 
 
Privātpersona aicina pieņemt Amnestijas likumu, kas paredzētu atbrīvot ieslodzītos, kuri 
izcieš sodu par mazāk smagu noziegumu izdarīšanu vai kuriem atlikusī soda izciešanas daļa 
nav lielāka par gadu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumiem, kas saistīti ar uzturlīdzekļiem bērniem. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība neatbalsta likumprojektu “Grozījumi 
Augstskolu likumā”, kas paredz, ka profesora, asociētā profesora un docenta amatā var 
ievēlēt personu ar pedagoģiskās un zinātniskās darbības kvalifikāciju, bet bez doktora grāda.  
  
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē “Archibīskape” aicina Rīgas Svētā Pētera 
baznīcas likumu veidot tā, lai šīs reformācijas baznīcas durvis būtu atvērtas arī luteriskajiem 
dievkalpojumiem, kuros kalpotu luteriskās baznīcas mācītāji un mācītājas. 
 
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Rīgas Svētā 
Pētera baznīcas likums” un ierosina papildināt Rīgas Svētās Pētera baznīcas padomes 
pienākumus ar pienākumu izstrādāt esošo darbinieku turpmākās nodarbinātības politiku. 
 
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca izsaka viedokli par likumprojektu “Rīgas Svētā Pētera 
baznīcas likums”, vērš uzmanību uz normu par to, ka Rīgas Svētās Pētera baznīcas 
saglabāšanas, atjaunošanas un izmantošanas koncepciju saskaņo un tās īstenošanu uzrauga 
Kultūras ministrija, un pauž, ka nav saprotams, ar ko tad īsti ir saskaņojama koncepcija. 
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sniedz priekšlikumus pedagogu darba 
slodzes un samaksas modeļa pilnveidošanai un atbalsta plānu līdz 2025. gadam pakāpeniski 
palielināt skolotāja slodzē apmaksāto darba laiku kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.  
 
Igaunijas Izglītības darbinieku savienība un Lietuvas Izglītības un zinātnes profesiju savienība 
pauž atbalstu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības prasībām attiecībā uz 
pedagogu darba stundu un samaksas finansēšanas modeļa pilnveidi. 
 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  

 
6 

Ārvalstu investoru padome izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” un 
norāda, ka otrajā lasījumā ir atbalstīti grozījumi, kas sašaurina likuma subjektu loku finanšu 
pakalpojumu sniegšanas jomā. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas 
likumā”, norāda uz nepieciešamību samazināt tās informācijas apjomu, ar kuru likuma 
subjekti var dalīties, izmantojot atvērto klientu izpētes rīku pakalpojumus, kā arī uz to, ka 
likumā nav pietiekami skaidri definēti jēdzieni “slēgtā kopīgā klienta izpētes rīka 
pakalpojums” un “atvērtā kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojums”.  
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas 
likumā”, aicinot noteikt, ka kredītiestādes meitas sabiedrība ir tāda kapitālsabiedrība, kura 
reģistrēta Latvijā un kurā visas kapitāla daļas pieder Latvijā reģistrētai kredītiestādei vai tādai 
dalībvalstī reģistrētai kredītiestādei, kurai ir filiāle Latvijā. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Covid-19 
infekcijas izplatības pārvaldības likumā”, aicina no likuma izslēgt normu par to, ka 
tirdzniecības vietās ir aizliegts pārvietoties bez iepirkšanās groza, ratiem vai iepirkšanās 
somas, un ierosina noteikt, ka tirdzniecības centrs ir tirdzniecības ēka, kura iekārtota 
pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai, kuras kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir vismaz 
10 000 kvadrātmetri un kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz desmit dažādi 
tirdzniecības dalībnieki. 
 
AS “Kesko Senukai Latvia” izsaka viedokli par ierobežojumiem, kas liedz darboties 
tirdzniecības vietās, kas nodalītas no tirdzniecības centriem, norāda, ka šādi ierobežojumi 
nav pamatoti ne no konkurences, ne epidemioloģiskās drošības viedokļa, un aicina ļaut 
iepriekšminētajiem veikaliem strādāt. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Biedrība “Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “RĪGAS METROPOLE”” sniedz priekšlikumus 
likumprojektam “Pašvaldību likums” par Latvijas Republikas galvaspilsētas un pašvaldību 
sadarbības iestādi. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Pašvaldību likums” 
attiecībā uz normām, kas regulē pašvaldību juridiskās tiesības un autonomās funkcijas. 
 
Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Pašvaldību likums” un aicina noteikt, ka kārtība, kādā iedzīvotāji var piedalīties domes sēdē, 
ir noteikta pašvaldības nolikumā. 
 
Biedrība “Latvijas Lauku forums” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Pašvaldību likums” 
un aicina noteikt, ka publisko apspriešanu rīko pēc pašvaldības administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju, domes vai domes priekšsēdētāja iniciatīvas un pamatojoties uz domes vai 
iedzīvotāju padomes lēmumu. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse sniedz priekšlikumus likumprojektam “Pašvaldību likums” un aicina 
noteikt, ka pašvaldība var savas administratīvās teritorijas pilsoniskās sabiedrības attīstības 
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labad brīvprātīgi īstenot iniciatīvas, kas veicina sabiedrības aktivitāti un līdzdalību lēmumu 
pieņemšanas procesos, sabiedrisko monitoringu un sabiedrības noturību. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Pašvaldību likums” un aicina noteikt, ka dome izdod saistošos noteikumus, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru 
kabineta noteikumos noteikto funkciju izpildes kārtību. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Pašvaldību likums” un 
aicina noteikt, ka domes sēžu gaita tiek protokolēta, kā arī var tikt veikts tās audiovizuālais 
ieraksts, ja to paredz pašvaldības reglaments. 
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija norāda, ka atsevišķas likumprojektā “Pašvaldību 
likums” ietvertās normas neatbilst citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un sniedz 
priekšlikumus regulējumam par pašvaldības gada pārskatu, konsolidēto gada pārskatu un gada 
publisko pārskatu. 
 
Veselības aprūpes darba devēju asociācija aicina atbalstīt likumprojektā “Pašvaldību likums” 
ietverto regulējumu, kas palīdzētu stiprināt godīgu konkurenci uzņēmējdarbībā un veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanā, nepieļaujot pašvaldību iesaisti tajās jomās, kur jau šobrīd 
privātas komercsabiedrības nodrošina visu nepieciešamo. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”, aicinot noteikt, ka valsts var sniegt atbalstu pašvaldību dzīvojamo īres 
māju būvniecībā, atjaunošanā un renovācijā ar mērķi uzlabot pašvaldību īpašumā vai 
valdījumā esošā dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli. 
 
Denacionalizēto māju īrnieku tiesību biedrība “Ausma” izsaka viedokli par likumprojektu 
“Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, norādot, 
ka šis likumprojekts ir pēc būtības nekorekts un satur reliģiskā, nacionālā un sociālo grupu 
naida kurināšanas pazīmes. 
 
Privātpersona aicina paātrināt un steidzamības kārtībā pieņemt likumprojektus “Piespiedu 
dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” un “Grozījumi likumā 
“Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu 
tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību””. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 14 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina likumprojektā “Grozījumi Iepakojuma 
likumā” precizēt kārtību, kādā depozīta sistēmas operators atmaksā depozīta iepakojuma 
pārdevējam depozīta maksu par savākto iepakojumu, un norāda, ka nepieciešams salāgot 
depozīta naudas kustību ar apsaimniekošanas naudas kustību, lai būtiski atvieglotu uzskaiti un 
kontroli gan tirgotājiem, gan operatoram. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Iepakojuma 
likumā” attiecībā uz Iepakojuma apsaimniekošanas padomes darbību, depozīta maksas par 
savākto izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu atmaksu un aicina noteikt, ka pašvaldībai ir 
tiesības atļaut neveidot tās administratīvajā teritorijā depozīta pieņemšanas punktu, ja 
komersanti to nevēlas un attiecīgajā teritorijā ir pietiekams depozīta pieņemšanas punktu 
pārklājums.  
 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija izsaka viedokli par nepilnībām likumprojektā “Grozījumi 
Iepakojuma likumā” un aicina precizēt kārtību, kādā depozīta sistēmas operators atmaksās 
depozīta maksu depozīta iepakojuma pārdevējam, kā arī mainīt grozījumu spēkā stāšanās 
datumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Iepakojuma likumā” attiecībā uz 
plastmasas atkritumu samazināšanu, un norāda, ka šis likums ietekmēs daudzu uzņēmumu 
darbu, tāpēc valstij būtu jāsniedz atbalsts attiecīgajiem uzņēmumiem. 
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Bezdūmu nozares asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Plastmasu saturošu 
izstrādājumu likums” un iebilst pret priekšlikumiem, kas paredz ievērojami saīsināt laiku 
ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas ieviešanai attiecībā uz tabakas izstrādājumiem ar 
filtriem un filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” un “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” un vērš 
uzmanību uz to, ka minētajos likumos nav noteikts “tīra” transportlīdzekļu obligātais īpatsvars 
kādā īpašā transportlīdzekļu segmentā, tāpēc aicina noteikt skaidru “tīro” auto kvotu 
uzskaites un uzraudzības politiku, kārtību un par to atbildīgo institūciju. 
 
Latvijas Dabas fonds izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Medību likumā” normu par 
aizsardzības prasību nodrošināšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un aicina noteikt, ka 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās noteikti ierobežojumi attiecībā uz medību vietām, 
termiņiem un medījamām dzīvnieku sugām, nav uzskatāmas par medību saimniecībām un 
medību kārtību tajās nosaka attiecīgās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi vai citi normatīvie akti. 
 
Vides konsultatīvā padome izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Medību likumā” un 
norāda, ka tajā saskatāms apdraudējums zemes īpašnieku un pilsētas iedzīvotāju 
pamattiesībām, kā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanas mērķiem un 
atbilstošai šo teritoriju apsaimniekošanai. 
 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Medību likumā” 
un norāda, ka likuma grozījumu izstrādes laikā nav notikusi viedokļu apmaiņa par regulējumu, 
kas skar īpaši aizsargājamās sugas, putnu sugas kopumā un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
apsaimniekošanas kārtību.  
 
Biedrība “K. Čilveres Dzīvnieku draugu biedrība” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Medību likumā” un uzskata, ka likumprojekts tiek virzīts vienas sabiedrības grupas - mednieku 
- interesēs. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektā “Grozījumi Medību likumā” noteiktajiem 
medību līdzekļu aizliegumiem diennakts tumšajā laikā, un norāda, ka likumprojektā nav 
definēts jēdziens “diennakts tumšais laiks”. 
 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Aizsargjoslu likumā” 
normu, kas nosaka izņēmumus attiecībā uz krasta kāpu aizsargjoslu pilsētās, izslēdzot no tās 
vārdus “obligāti iekļaujot tajā īpaši aizsargājamos biotopus un ņemot vērā vēsturisko 
apdzīvojuma struktūru”, un norāda, ka šis regulējums saglabājams spēkā esošajā redakcijā, 
lai aizsargātu piekrastes biotopu stāvokli, kas jau pašlaik lielākoties ir nelabvēlīgs. 
 
Latvijas Vīnkopju un Vīndaru biedrība aicina likumprojekta “Grozījumi Alkoholisko dzērienu 
aprites likumā” normas par papildu informācijas norādīšanu alkoholisko dzērienu marķējumā 
neattiecināt uz Latvijas mazo alkoholisko dzērienu darītavu gatavotajiem vīniem, 
raudzētajiem dzērieniem un liķieriem, jo tas uzņēmumiem radītu papildu administratīvo un 
finansiālo slogu, rezultātā vīndari būtu spiesti palielināt savu produktu cenu un attiecīgi 
zaudētu konkurētspēju. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 3 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniedz 
priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi Darba likumā”, aicinot noteikt, ka vienošanās par 
attālinātā darba izdevumu segšanu var tikt noteikta arī darba koplīgumā, kas noslēgts ar 
darbinieku arodbiedrību, ar nosacījumu, ka netiek samazināts kopējais darbinieku 
aizsardzības līmenis. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu 
likumā” saistībā ar ģimenes pabalstu sistēmas izmaiņām, kas būs spēkā no nākamā gada 
attiecībā uz ģimenēm, kurās aug viens bērns. 
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II. Viedokļi  56 
 

Par Saeimas darbu  
 

6 

Latvijas Pensionāru federācija un vairākas privātpersonas aicina atsākt Saeimas darbu 
klātienē. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par iesniegumu virzību un saņemtajām atbildēm. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

26 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par pirmsskolas 
pedagogu darba stundas izmaksu izlīdzināšanu ar pārējo vispārējās izglītības pedagogu darba 
stundas izmaksām un aicina izglītības un zinātnes ministri sniegt atbildi par to, kad noteikumu 
projekts “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu 
darba samaksas noteikumi”” tiks virzīts apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par jauno pedagogu darba samaksas modeli un 
norāda, ka jāpilda valdības rīcības plānā paredzētais – jānodrošina pakāpeniska pāreja uz 
pirmsskolas pedagogu atalgojuma finansēšanu no valsts budžeta. 
 
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” izsaka viedokli par Ministru kabineta 2018. 
gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību 
un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” un 
2020. gadā apstiprināto Skolotāja profesijas standartu, kas nosaka skolotājiem nepieciešamo 
izglītību, un norāda, ka valstī tiek pazeminātas prasības attiecībā uz pirmsskolas izglītības 
skolotāju izglītību un līdz ar to arī pirmsskolas skolotāja prestižs. 
 
Latvijas Vīnkopju un Vīndaru biedrība aicina skaidrot, vai mazo alkoholisko dzērienu darītavas 
drīkst uzņemt klientus savās āra terasēs un pasniegt pašdarītos dzērienus atbilstoši Ministru 
kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 
 
Biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” izsaka viedokli par Ministru kabineta 2010. gada 5. maija 
noteikumiem Nr. 407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un 
dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku 
viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību”, norāda, ka 
noteikumos ietvertās prasības ir novecojušas, nesamērīgas un dažādi interpretējamas, un 
aicina noteikt dzīvnieka turēšanas platību patversmēs atkarībā no dzīvnieka lieluma un svara. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija aicina valdību atlikt nodokļu reformu, ko paredzēts uzsākt 
ar 2021. gada 1. jūniju, jo uzskata, ka valsts pārvalde nav pietiekami informējusi to 
sabiedrības daļu, kuru reforma skars tieši, ietekmējot finansiālo labklājību. 
 
Onkoloģijas nozares organizācijas aicina valsts augstākās amatpersonas kopā ar ministriem 
lemt par stratēģisku finansiāli pamatotu Onkoloģijas plānu 2022.-2024. gadam un 
nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu onkoloģijas pacientu diagnostikai un ārstēšanai. 
 
Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība “Onkoalianse” aicina pieņemt finansiāli 
pamatotu Onkoloģijas plānu 2022.-2024. gadam un nekavējoties nodrošināt finansējumu 
medikamentiem, kas nepieciešami onkoloģijas pacientu ārstēšanai. 
 
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Ģimenes vakcinācijas centrs un Latvijas 
Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija aicina aktualizēt un jau šajā gadā papildināt 
publisko iepirkumu, lai valsts nacionālās imunizācijas programmas ietvaros būtu nodrošināta 
grūtnieču vakcinācija pret garo klepu zīdaiņu saslimstības un mirstības mazināšanai. 
 
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” speciālisti informē par Covid-19 saslimstības 
rādītājiem, norādot uz riskiem, kas izriet no Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
organizēšanas, tāpēc aicina Izglītības un zinātnes ministriju un valdību rīkoties atbildīgi un 
atteikties no svētku organizēšanas 2021. gadā. 
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Centra partija izsaka viedokli par valdības darbu, ārlietu ministru, ekonomisko krīzi un aicina 
Ārlietu ministriju ekonomikas sildīšanas nolūkā izsniegt vīzas tūristiem, kuri nāk no salīdzinoši 
drošām valstīm un vēlas apmeklēt Latviju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru kabineta darbu saistībā ar Covid-19 pandēmijas 
ierobežošanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ministru prezidenta darbu, kā arī aicina atļaut skatītājiem 
apmeklēt Pasaules hokeja čempionāta spēles klātienē. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts amatpersonu rīcību, noņemot Baltkrievijas karogu Rīgā 
Pasaules hokeja čempionāta laikā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Satversmes tiesas spriedumu attiecībā uz Varakļānu novada 
pievienošanu Vidzemei un norāda, ka Satversmē ir noteiktas vēsturiski etniskās robežas un 
Varakļānu piederība Latgalei. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par to, ka ieslodzījuma vietās netiek ievērots 
Satversmes tiesas spriedums par vienlīdzīgu attieksmi pret notiesātajām personām, kā arī tiek 
ierobežotas iespējas tikties ar tuviniekiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju Valsts darba inspekcijas Darba tiesību uzraudzības 
sektorā, kur viena un tā pati amatpersona pieņem lēmumu un arī pārbauda tā pamatotību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbu, norādot, ka 
aģentūra neievēro Ministru kabineta noteikumus par speciālā darba stāža piešķiršanu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Līvānu sociālā dienesta rīcību, atsakot palīdzību zāļu 
iegādei. 
 
Par situāciju valstī 8 
 
Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” sniedz atzinumu par starptautiskās aizsardzības 
saņēmējiem pieejamo atbalstu Covid-19 pandēmijas apstākļos un aicina uzlabot atbalsta 
pieejamību, tostarp nodrošinot iespēju vecākiem ar alternatīvo statusu saņemt vienreizējo 
pabalstu par bērnu 500 eiro apmērā. 
 
Nacionālo nekustamo īpašumu attīstītāju alianse aicina atcelt tirdzniecības ierobežojumus. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par situāciju valstī saistībā ar Covid-19 pandēmiju, 
Covid-19 testu neprecizitāti, vakcīnas drošību un aicina noteikt, ka vismaz vienu dienu nedēļā 
televīzijā ziņās netiek runāts par Covid-19. 
 
SIA “Kalsnavas elevators” izsaka viedokli par ūdens un spirta maisījuma importu Eiropas 
Savienībā no Baltkrievijas un norāda, ka šāda situācija kropļo tirgu, rada negodīgu konkurenci 
un nodara zaudējumus Latvijas valsts budžetam, kas nesaņem ievedmuitas nodokli. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par notikumu Tukumā, kur dzīvību zaudējis vīrietis, 
un aicina Latvijas politiskos līderus paust skaidru nostāju jautājumā par homofobiju un 
diskrimināciju, kas vērsta pret LGBT un transpersonām, jo tādā veidā tiktu sekmētas pozitīvas 
pārmaiņas sabiedrības attieksmē un uzvedībā. 

 

 
Citi viedokļi 

16 

 
Latvijas Jaunatnes padome izsaka viedokli par nevalstisko organizāciju lomu un ieguldījumu 
visaptverošā valsts aizsardzības sistēmā. 
 
Eiropas un Taivānas Veselības alianses federācija aicina paust atbalstu Taivānai un mudināt 
Pasaules Veselības organizāciju iesaistīt Taivānas pārstāvjus savās sanāksmēs un aktivitātēs. 
 
Biedrība “Vidzemes Hokejam!” izsaka viedokli par aizliegumu rīkot bērnu hokeja treniņus 
iekštelpās un aicina ļaut atsākt hokeja un daiļslidošanas treniņus ledus hallēs.  
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Latvijas Veselības un fitnesa asociācija aicina lemt par sporta un fitnesa klubu darbības 
atjaunošanu drošā vidē. 
 
Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija pauž atbalstu bitēm trīs 
ļoti kaitīgo pesticīdu aizliegumam Eiropas Savienībā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par LTV1 raidījumu “Pašvaldību vēlēšanas. Debates”, norādot, 
ka raidījums ir vienpusējs un neatbilst ne demokrātiskai valsts iekārtai, ne žurnālistikas ētikai, 
jo izslēdz iespēju paust viedokli tiem cilvēkiem, kuri apzināti nepiedalās vēlēšanās. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par ģimnāziju iestājpārbaudījumiem 7. klasēm, norāda, ka bērns 
var netikt pielaists pie eksāmena kārtošanas, ja Covid-19 tests ir pozitīvs, un aicina eksāmenu 
organizatorus noteikt papildu termiņus eksāmenu kārtošanai.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka privātpersonai ar invaliditāti nevar iegādāties 
elektrisko mobilitātes motorolleri, jo vienīgais uzņēmums, kas tādus piegādā, ir 
AS “Protezēšanas un ortopēdijas centrs”. 
 
Privātpersona aicina noteikt bargākus sodus cilvēkiem, kas bojā ceļa zīmes. 
  
III. Sūdzības 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 7 
 
AS “ALIDA TŪRS” sūdzas par Patērētāju tiesību aizsardzības centra praksi pieņemt lēmumus, 
ar ko tūroperatoram tiek uzlikts pienākums atmaksāt patērētājam visu samaksāto naudu par 
nenotikušo ceļojumu, ignorējot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteiktās 
tūrisma operatora tiesības naudas atmaksas vietā noformēt apliecinājumu par neizmantotā 
ceļojuma vērtību vai vienoties par naudas atmaksas termiņu. 
 
SIA “PIGU LATVIA” sūdzas par Patērētāju tiesību aizsardzības centra vēstuli saistībā ar šī 
uzņēmuma darbību, izsniedzot neatļautas preces Covid-19 noteikto ierobežojumu laikā. 
 
Privātpersona sūdzas par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un citām valsts iestādēm 
saistībā ar problemātisko politiski represētās personas statusa saņemšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes deputātu rīcību - necienīgas attieksmes paušanu pret 
vienu no valsts simboliem – karogu - Pasaules hokeja čempionāta laikā. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes darbu, norādot, ka tai atsavināts dzīvoklis iepriekšējā 
īpašnieka saistību dēļ. 
 
Privātpersona sūdzas par Jēkabpils novada pašvaldības atbildes vēstuli uz lūgumu veikt ceļa 
atjaunošanas darbus.  
 
Privātpersona sūdzas par Madonas novada sociālo dienestu sakarā ar to, ka nevar saņemt un 
pagarināt trūcīgas personas statusu. 
 

 

Citas sūdzības 
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SIA “OLMAFARM” sūdzas par iespējamu krāpšanu personu grupā, dokumentu viltošanu un 
pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un pārsniegšanu lielākajā Latvijas farmaceitisko preparātu 
ražotājā AS “Olainfarm”. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Bigbank” un SIA “Intrum Latvia”, norādot, ka šie uzņēmumi 
maldinājuši tiesu, apgalvojot, ka iesniedzējs nav veicis aizdevuma un citu maksājumu 
atmaksu. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbu saistībā ar pieteikuma 
izskatīšanu jautājumā par sabrukušu grīdu koplietošanas tualetē. 
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Privātpersona sūdzas par uzņēmuma rīcību saistībā ar personas atlaišanu no darba, 
pamatojoties uz, iespējams, politisku pasūtījumu. 
 
Privātpersona sūdzas par dzīves apstākļiem saistībā ar mājās jūtamu kurināmā smaku. 
  
IV. Informācijas pieprasījumi 
 

6 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

40 
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