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Tematika 
 
 

Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 19 
  
Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

2 

Privātpersona iesniedz kolektīvo iesniegumu “Minimālo mēnešalgu 630 eiro apmērā”, kas 
rosina paaugstināt minimālo mēnešalgu līdz 630 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas  
(10 397 paraksti). 
 
Latvijas Finanšu nozares asociācija izsaka viedokli par 2021. gada 16. jūnijā pieņemtajiem 
grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”, ar kuriem paredzēts ieviest saimnieciskās 
darbības ieņēmumu kontu saimnieciskās darbības veicējiem, un lūdz sniegt plašāku 
informāciju par šā konta ieviešanas mērķi un darbību. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

1 

Privātpersona aicina grozīt Valsts prezidenta ievēlēšanas likumu un izslēgt normu, kas Valsts 
prezidenta amata kandidātam paredz pienākumu sniegt ziņas par tā sadarbošanos ar PSRS, 
Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas 
dienestiem, norādot, ka šāda prasība neatbilst Latvijas Republikas Satversmei. 

 

  
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

2 

Biznesa augstskola “Turība” izsaka viedokli saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem Augstskolu 
likumā un aicina veidot tādu Augstākās izglītības padomes darbības institucionālo ietvaru, 
kas nodrošinātu visu augstākās izglītības procesā iesaistīto pušu sadarbību. 
 
Privātpersona aicina grozīt Augstskolu likumu un noteikt, ka katedra ir patstāvīga 
struktūrvienība ar juridiskās personas statusu. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

5 

Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija, Latvijas Farmaceitu biedrība un Latvijas 
farmaceitiskās aprūpes asociācija iebilst pret likumprojekta “Grozījumi Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likumā” normu, kura Zāļu valsts aģentūrai paredz pienākumu izmaksāt 
pacientiem atlīdzību par veselībai nodarīto kaitējumu, kas radies Covid-19 vakcinācijas dēļ, 
un norāda, ka kaitējumu izvērtēšanai vajadzētu būt Veselības inspekcijas vai Nacionālā 
veselības dienesta kompetencē. 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un NODIBINĀJUMS JAUNO PIANISTU FESTIVĀLS 
KLAVIERES POPULĀRAJĀ MŪZIKĀ UN DŽEZĀ iebilst pret Ministru kabineta atbalstīto 
likumprojektu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā”, kas darba 
devējam paredz tiesības izbeigt darba attiecības ar nevakcinētu darbinieku. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

2 

Privātpersona aicina izvērtēt, vai Dzīvojamo telpu īres likuma pārejas noteikumos 
paredzētais regulējums, kas nosaka esošā īres līguma darbību un īres maksas apmēru 
gadījumos, kad īpašnieks un īrnieks nespēj vienoties par jauna īres līguma slēgšanu, ir 
samērīgs. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojekta “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās 
daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” virzību un aicina stiprināt pašvaldību lomu šajā 
procesā un piešķirt tām papildu atbildību. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 3 
 
Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija aicina likumprojekta “Grozījumi Fizisko 
personu elektroniskās identifikācijas likumā” anotācijā skaidrot, ka likumprojektā ietvertās 
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prasības tiek attiecinātas tikai uz personas identifikācijas stadiju, proti, uz darījuma 
sākotnējo noslēgšanu, kad tiek veikta personas identitātes pirmreizējā pārbaude, un 
prasības nav attiecināmas uz autentifikācijas stadiju, kad iepriekš identificēta persona 
atkārtoti piesakās pakalpojuma saņemšanai. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība aicina no likumprojekta “Grozījumi Aizsargjoslu likumā” 
nodalīt priekšlikumus, kas saistīti ar krasta kāpu aizsargjoslas noteikšanu, un atlikt to 
izskatīšanu līdz brīdim, kad Ministru kabinetā tiks iesniegts un apstiprināts informatīvais 
ziņojums par Eiropas Savienības nozīmes biotopu kartēšanas rezultātu izvērtējumu. 
 
Privātpersona aicina pieņemt likumu, kas aizliegtu koka, māla, smilts, stikla šķiedras un citu 
izejvielu eksportu. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Galvassāpju pacientu biedrība iesniedz kolektīvo iesniegumu “Par migrēnas 
iekļaušanu kompensējamo diagnožu sarakstā” un aicina migrēnas ārstēšanai paredzētos 
medikamentus iekļaut Kompensējamo zāļu sarakstā (10 378 paraksti). 
 
Privātpersona aicina grozīt spēkā esošos tiesību aktus, lai izveidotu vīrusu klasifikāciju un 
izstrādātu regulējumu, kas noteiktu brīvprātīgu, obligātu vai piespiedu obligātu vakcināciju.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par starptautiskajās organizācijās strādājošo darbinieku 
dzīvesbiedru tiesībām uz sociālo apdrošināšanu un aicina izdarīt izmaiņas normatīvajos aktos 
attiecībā uz tiem Latvijas rezidentiem, kuri uz laiku uzturas vai ir uzturējušies trešajās 
valstīs un kuru tiesības Latvijā tādēļ ir tikušas ierobežotas. 
 
Biedrība “EAPN-Latvia” aicina pārskatīt kompensējamo diagnožu sarakstu un no 2022. gada 
paaugstināt kompensācijas līmeni līdz 90 procentiem pacientiem vecumā virs 65 gadiem un 
paralēli ieviest pacientu līdzmaksājumu “griestu” modeli. 

 

  
II. Viedokļi  
 

51 

Par Saeimas darbu  
 

4 

VSIA “Latvijas Televīzija” izsaka viedokli par deputāta izteikumiem sociālajos tīklos un 
aicina izvērtēt, vai nav noticis Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpums. 
 
Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija izsaka viedokli par iesnieguma 
virzību Saeimā. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 20 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par valdības ieceri 
noteikt, ka sadarbspējīga sertifikāta nepieciešamību visiem izglītības nozarē strādājošajiem 
un aicina ļaut strādāt arī tām personām, kam ir negatīvs Covid-19 tests vai augsts antivielu 
rādītājs. 
 
Vairākas privātpersonas iebilst pret 2021. gada 14. jūlijā apstiprinātajiem Ministru kabineta 
grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas paredz virkni 
ierobežojumu nevakcinētām personām, un norāda, ka tādā veidā tiek pārkāpta Pasaules 
Medicīnas asociācijas pieņemtā Helsinku deklarācija, kā arī netiek ievērots vienlīdzības 
princips. 
 
Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija izsaka viedokli par Valsts policijas 
darbu un aicina izdarīt izmaiņas tiesību aktos, lai radītu tiesisku pamatu atjaunot jebkuru 
līdz šim izbeigtu lietu, ja tā nepamatoti novilcināta līdz noilgumam policijas amatpersonu 
un uzraugošo prokuroru pienākumu nepildīšanas dēļ, un paredzēt minēto personu saukšanu 
pie atbildības par lietu novilcināšanu līdz noilgumam.  
 
SIA ražošanas komercfirma “PIKAL UN PARTNERI” izsaka viedokli par Nacionālās elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomes pieņemto lēmumu par Radio PIK 100 FM licences anulēšanu. 
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Privātpersona izsaka viedokli par valdības darbu un norāda, ka Ministru prezidentam ir 
jāatkāpjas no amata. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par tieslietu ministra darbu, norāda, ka Valsts zemes dienesta 
darbs netiek pienācīgi uzraudzīts, un aicina ministru uzņemties politisko atbildību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts robežsardzes iespējamo nekompetento rīcību 
situācijā, kurā pastrādāti noziedzīgi nodarījumi pret tās īpašumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pieņemto lēmumu 
atteikt personai piešķirt invaliditātes pabalstu, pamatojoties uz to, ka persona atrodas 
ieslodzījumā un ir pilnā valsts apgādībā. 
 
Privātpersona aicina izvērtēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras paziņojumu, kas 
noteic, ka gadījumos, kad personai vienlaikus ir tiesības saņemt gan atlīdzību par darbspēju 
zaudējumu, gan invaliditātes pensiju, tiek piešķirta un izmaksāta tikai viena atlīdzība. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par jaunievēlētās Dobeles novada domes sastāvu un tās 
pieņemtajiem lēmumiem. 
 
Par situāciju valstī 

 
11 

Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija” izsaka viedokli par situāciju cilvēkdrošības uz 
ūdens jomā un aicina nekavējoties izstrādāt un ieviest valsts stratēģiju, lai mazinātu 
noslīkušo personu skaitu. 
 
Latvijas Restorānu biedrība aicina izstrādāt skaidri saprotamu viesmīlības nozares darbības 
plānu gaidāmajai rudens un ziemas sezonai, radīt ilgtspējīgu nozares atbalsta sistēmu un 
piemērot samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi viesmīlības nozarei. 
 
Biedrība “Par izvēles brīvību” izsaka viedokli par vakcināciju pret Covid-19 un norāda, ka 
trūkst informācijas par vakcīnu drošumu. Biedrība aicina skaidrot, kāpēc pozitīvs antivielu 
testa rezultāts nav pietiekams pierādījums, lai atzītu, ka persona ir izslimojusi Covid-19. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli saistībā ar ieceri regulāri veikt Covid-19 testus 
studentiem, kuri vēlas apmeklēt studijas, bet nav vakcinējušies, un aicina rast risinājumu, 
lai šo testu izmaksas tiktu segtas no valsts līdzekļiem. 
 
Vairākas privātpersonas izsaka viedokli par situāciju valstī, Covid-19 loteriju, noteiktajiem 
ierobežojumiem, vakcinācijas procesu un valsts amatpersonu atbildību par to. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valstī pastāvošajiem Covid-19 ierobežojumiem un aicina 
noteikt, ka uz vakcinācijas vecumu nesasniegušiem bērniem attiecināmi tādi paši Covid-19 
atvieglojumi, kādi attiecas uz vakcinētiem bērnu vecākiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par politiskajiem procesiem valstī. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par pašvaldību vēlēšanu rezultātiem. 

 

 
Citi viedokļi 

 

 
 

16 
Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” izsaka viedokli par bērnu ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem pārvietošanu no vienas institucionālās vides uz citu un aicina 
veikt tādas darbības, kas nodrošinātu starptautiskajos dokumentos un Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktās tiesības uz pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā. 
 
Latvijas Onkologu asociācija izsaka viedokli par veselības aprūpes pakalpojumiem 
onkoloģijas jomā un aicina radīt speciālu mehānismu, kas nodrošinātu pacientiem 
personalizētu terapiju nereģistrētu vēža gēnu mutāciju gadījumā. 
 
Prostatas vēža pacientu biedrība lūdz rast iespēju piešķirt finansējumu, lai prostatas vēža 
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ārstēšanai nepieciešamo medikamentu “Nubeqa” no 2022. gada iekļautu Kompensējamo 
zāļu sarakstā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka pie daudzdzīvokļu mājas izvietotas kameras bez 
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma, un pauž viedokli, ka tādējādi ir notikusi iejaukšanās 
iesniedzēja privātajā dzīvē, un vēlas noskaidrot soda apmēru, kāds ir piespriežams par 
videonovērošanas veikšanu bez personas datu apstrādes atrunas. 
 
Privātpersona aicina izvērtēt iespēju palielināt transporta izdevumu kompensāciju un 
piešķirt papildu nodokļu atvieglojumus personām ar otrās grupas invaliditāti. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par vecuma pensijas un invaliditātes pensijas aprēķina 
īpatnībām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar izciešamā soda ilguma atšķirībām Latvijā un 
Lielbritānijā un lūdz palīdzību, lai atgūtu iesniedzējam piederošos naudas līdzekļus no 
ieslodzījuma vietas Lielbritānijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju veselības aprūpes nozarē saistībā ar mēnešus 
garajām rindām uz valsts apmaksātiem izmeklējumiem. 
 
Privātpersona izklāsta situāciju saistībā ar dalīto īpašumu un aicina skaidrot, kad tiks 
pieņemts likums, kas regulēs dalītā īpašuma jautājumus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par netaisnīgo attieksmi pret studējošajiem, kas izvēlas studēt 
ārvalstīs, salīdzinājumā ar studējošajiem, kas studē Latvijā un kam tiek apmaksāta studiju 
maksa, tiek piešķirtas stipendijas un ir iespēja izmantot valsts galvotus ar studijām saistītus 
aizdevumus, tajā skaitā studējošo kredītus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par ierobežojumiem, kas skar nevakcinētas personas, un aicina 
ņemt vērā normatīvos aktus par riskiem darba vidē un to vērtējumu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par ielu nosaukumiem Siguldā un aicina vienu ielu nosaukt 
Siguldas dibinātāja Alfrēda Rubina vārdā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par AS “Latvenergo” sniegto pamatojumu par elektroenerģijas 
tarifu paaugstināšanu. 
  
III. Sūdzības 3 
  
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 

 
1 

Privātpersona sūdzas par Latvijas Republikas zvērināta notāra darbu un norāda uz kļūdām un 
neprecizitātēm tā sastādītajos dokumentos, kuru dēļ personai ir aizdomas par iespējamu 
krāpniecisku rīcību. 

 

 
Citas sūdzības 

2 

 
Privātpersona sūdzas par sūtījuma atmuitošanas procesa ilgumu. 
 
Privātpersona sūdzas par kaimiņu radīto troksni un vandālismu. 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 3 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 
 

30 

  

 
 

Informāciju sagatavojis Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs 


