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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

207 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

12 

Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Likumā par 
budžetu un finanšu vadību”, lai nodrošinātu proporcionālu valsts un pašvaldību attīstību. 
 
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam par uzņēmumu 
ienākuma nodokli un aicina pārejas noteikumos paredzēt, ka uzņēmumam var tikt piemēroti 
atvieglojumi, ja kopējais nodokļu parāds nepārsniedz 100 latu. 
 
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta arodorganizācija norāda uz kritisko 
situāciju zinātnes jomā, uzsver, ka nepietiekamā finansējuma dēļ institūcijas nevar 
nodrošināt darbiniekiem sociālās garantijas un atbilstošu atalgojumu, un tāpēc aicina rast 
iespēju izdarīt grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam”, palielinot bāzes 
finansējumu valsts zinātniskajām institūcijām. 
 
Baltijas Asociācija - transports un loģistika (BATL) iebilst pret priekšlikumu ar likumprojektu 
„Grozījumi likumā „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās 
zonās”” izvirzīt nosacījumu, ka licencēta ir tā kapitālsabiedrība, kurai uz tiesiska pamata ir 
zeme ostas teritorijā, jo līdz ar to radīsies jauna administratīva barjera komercsabiedrības 
uzsākšanai ostā. 
 
Biedrība „Progresīvie” aicina valstī no nākamā gada ieviest progresīvo nodokļu sistēmu. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

7 

Latvijas un Igaunijas ebreju asociācija Izraēlā aicina likumprojektā „Grozījumi Pilsonības 
likumā” iekļaut Izraēlu to valstu sarakstā, kurās dzīvojošiem latviešiem būs iespēja atjaunot 
Latvijas pilsonību.  
 
Latvijas Tiesnešu biedrība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
tiesu varu”” un norāda, ka termiņu noteikšana lietu izskatīšanai neatrisinās tiesu sistēmā 
pastāvošo problēmu – lietu izskatīšanas ievilkšanos un ka uzliekot tiesām jaunus 
pienākumus, netiek nodrošināti to izpildei atbilstoši resursi. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija atbalsta priekšlikumu likumprojektā „Grozījumi Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā” ierobežot nepilngadīgo piekļuvi alkoholiskajiem 
dzērieniem, bet iebilst pret priekšlikumu noteikt naudas sodu pārdevējam no piecdesmit 
līdz simt latiem. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Civillikumā” un norāda, ka jautājumi, kas saistīti ar līgumsodu ierobežošanu, tiek risināti 
sadrumstaloti.  
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

6 

Latvijas Cilvēktiesību centrs sniedz atzinumu par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
nelikumīgi represēto personu reabilitāciju”” un norāda, ka likumprojekta mērķis ir taisnīgs 
un aktuāls un tā sasniegšanai nepieciešams noteikt kārtību, kādā īstenojamas tiesību normas 
par to personu reabilitēšanu, kuras politisko uzskatu vai rīcības dēļ nepamatoti bez tiesas 
lēmuma ievietotas psihiatriskajās slimnīcās piespiedu ārstēšanai, kā arī nepieciešams 
noteikt par šo normu īstenošanu atbildīgās institūcijas. 
 
130.Latviešu strēlnieku korpusa un latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrība pauž 
viedokli par likumprojektu „Par Otrajā pasaules karā mobilizēto personu statusu”, un 
norāda, ka tas neveicina vienlīdzīgu attieksmi pret Otrā pasaules kara karavīriem. 
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Daugavas Vanagi un Latviešu strēlnieku apvienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Par 
Otrajā pasaules karā mobilizēto personu statusu” un aicina 1.pantā vārdu „iedzīvotāji” 
aizstāt ar vārdu „pilsoņi”. 
 
Latvijas Antihitleriskā koalīcijas cīnītāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Par 
Otrajā pasaules karā mobilizēto personu statusu” saistībā ar atvieglojumiem un citām 
mobilizētajiem paredzētām privilēģijām. 
 
SIA „Rīgas Namu pārvaldnieks” izsaka viedokli par problēmām, kas apdraud dzīvojamo namu 
iemītnieku iespējas saņemt garantētos pakalpojumus, kā arī sniedz vairākus priekšlikumus 
pārvaldnieku darbības regulējuma pastiprināšanai. 
 
Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

10 

Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) 
sniedz priekšlikumus atsevišķiem likumprojekta „Grozījumi Autortiesību likumā” pantiem, 
norādot, ka pašreizējā redakcija nesamērīgi ierobežot autoru intereses.  
 
Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Autortiesību likumā” un norāda, ka joprojām palicis neskaidrs regulējums par vispārējai 
publiskai uztveršanai elektronisko plašsaziņas līdzekļu - radio un televīzijas raidīto 
programmu izmantošanu personiski nesaistītu personu lokā. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Autortiesību 
likumā”, lai novērstu pārpratumus likuma interpretācijā saistībā ar autortiesību vai 
blakustiesību pārkāpšanu un līdz ar to arī nepamatotu sodīšanu. 
 
Latvijas Disleksijas biedrība izsaka iebildumus pret likumprojektu „Grozījumi Vispārējās 
izglītības likumā” un norāda, ka pašreizējā redakcija nenodrošina visiem Latvijas skolēniem 
vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai. 
 
Latvijas Universitāšu asociācija un Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra „RTU Neorganiskās 
ķīmijas institūts” informē, ka finansējums ir būtiski samazināts un jau vairākus gadus netiek 
ievēroti Zinātniskās darbības likuma noteikumi, tāpēc aicina piešķirt papildu finansējumu 
Latvijas zinātnes attīstībai. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

3 

Latvijas Tirgotāju asociācija, Alkohola ražotāju un tirgotāju apvienība un Latvijas 
Alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
„Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā”, norādot, ka nevar tikt piemēroti atšķirīgi 
nosacījumi tādu alkoholisko dzērienu izvietošanai tirdzniecības vietās, kuros absolūtais 
spirta daudzums nepārsniedz 5 tilpumprocentus. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 4 
 
AS „Rīgas Siltums” sniedz priekšlikumus daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas jomas 
sakārtošanai, ierosina izveidot namu pārvaldnieku reģistru un piešķirt tiem licences, 
paredzot iespēju licenci anulēt, ja pārvaldnieks pārkāpj savas pilnvaras, un vispār paredzot 
nodrošināt namu pārvaldnieku darba uzraudzību. 
 
Jūrmalas dzīvokļu īpašnieku asociācija sniedz vairākus priekšlikumus namu pārvaldīšanas un 
komunālo maksājumu jautājumu sakārtošanai. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Vietējo pašvaldību 
referendumu likums”, norādot, ka nav pietiekami izvērtēta tā ietekme uz pašvaldību 
budžetiem. 
 

 

Privātpersona pauž satraukumu, ka likumprojekts „Vietējo pašvaldību referendumu likums” 
Latgalē apdraudēs latviskumu, un tur sāks dominēt krievu valoda. 
 
 

 
 
 
 

 3 



Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

137 

Būvmateriālu ražotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Būvniecības 
likums”, ierosinot precizēt terminus „būvizstrādājums” un „būvizstrādājuma ekspluatācijas 
īpašības”. 
 
Latvijas Būvnieku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Būvniecības 
likumā” saistībā ar būvspeciālistu sertifikāciju, iebilst pret birokratizētu sertifikācijas 
sistēmu, kas ir pretēja Eiropas tendencēm, turklāt grauj būvnieku konkurētspēju un 
sadārdzina objektu izmaksas, un ierosina speciālistu sertifikāciju aizstāt ar vienreizēju 
reģistrāciju Būvinženieru reģistrā. 
 
Vides konsultatīvā padome, Mežaparka attīstības biedrība, biedrība „Koalīcija dabas un 
kultūras mantojuma aizsardzībai”, Sarkandaugavas attīstības biedrība, biedrība „Bolderājas 
grupa”, biedrība „Kundziņsala”, Vides aizsardzības klubs un Vecmīlgrāvja attīstības biedrība 
iebilst pret to, ka likumprojekts „Grozījumi Būvniecības likumā” paredz tiesības turpināt 
būvniecību arī apstrīdētas, iespējams, prettiesiski izsniegtas būvatļaujas gadījumā. 
 
Biedrība „Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība” izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Būvniecības likumā” un norāda, ka redakcija, kas būvuzņēmējam liek izsūtīt 
ierakstītas vēstules to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri robežojas ar teritoriju, kurā 
atļauts realizēt būvniecības ieceri, nav atbalstāma, jo nedod vēlamo rezultātu. 
 
Latvijas Arhitektu savienība aicina atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Būvniecības likumā” attiecībā uz arhitekta profesiju un 
būvspeciālistu prakses regulējumu, tos sasaistot ar reglamentēto profesiju profesionālo 
organizāciju tiesisko statusu un regulējumu. 
 
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Būvniecības likumā”, norādot, ka nav pieļaujama kvalifikācijas prasību 
pazemināšana personālam, kas veic ar energobūvniecību saistītus darbus. 
 
Ārvalstu investoru padome sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Būvniecības 
likumā” un norāda, ka ārvalstu investīciju piesaisti apdraud pārlieku apgrūtinošas 
administratīvās procedūras.  
 
Latvijas Makšķernieku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Zvejniecības likumā”, precizējot terminu definīcijas, zivju resursu pārvaldīšanas 
nosacījumus un nozvejas apjoma limitus. 
 
SIA „BNS centrs” un Jahtklubs „Auda” izsaka iebildumus pret priekšlikumiem 
likumprojektam „Grozījumi Zvejniecības likumā” un aicina noteikt izņēmumu attiecībā uz 
laivu un kuģu piestāšanu tauvas joslā gar jūras piekrasti, izņemot gadījumus, kad tauvas 
josla robežojas ar privātīpašumu. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija iesniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Maksātnespējas likumā”, kas noteiktu papildu ierobežojumus fizisko personu bankrota 
procedūras vai saistību dzēšanas procedūras piemērošanai. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija iebilst pret Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” attiecībā uz tā 
sauktajiem in-house iepirkumiem un nepiekrīt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
apgalvojumiem, ka tādas situācijas, kad pašvaldība izmanto tās dibināto kapitālsabiedrību 
pakalpojumus, rada finanšu līdzekļu neefektīvas izlietošanas risku. 
 
SIA FOREVERS izsaka viedokli par pārtikas jomu regulējošo tiesību normu ieviešanas praksi 
un aicina uzsākt publisku diskusiju par Latvijas likumdošanas sakārtošanu gaļas ražošanas un 
pārstrādes jomā, kā arī izveidot darba grupu, kura steidzamības kārtā izstrādātu efektīvus 
ierosinājumus gaļas aprites kontroles sistēmas uzlabošanai. 
 
AS „Sadales tīkls” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” 
attiecībā uz aizsargjoslās nocirsto koku realizācijas mehānismu un aicina meklēt 
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risinājumus, lai tiktu ievērotas un līdzsvarotas gan attiecīgo meža īpašnieku, gan sabiedrības 
intereses. 
 
AS „Latvijas Gāze” pauž atbalstu likumprojektam „Grozījumi Enerģētikas likuma atsevišķu 
pantu spēkā stāšanās kārtības likumā”, jo tas paredz nodrošināt trešajām pusēm vienlīdzīgu 
un atklātu pieeju dabasgāzes sadalei, pārvaldei un uzglabāšanai. 
 
Privātpersona norāda, ka nepieciešami grozījumi likumos „Elektroenerģijas tirgus likums” un 
„Atjaunojamās enerģijas likums”, lai ātrāk ieviestu neto norēķinu sistēmu. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 
27 

Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācija un citas medicīnas asociācijas 
aicina atrisināt šobrīd pastāvošo problēmu – pacientu nevienlīdzību kompensējamo zāļu 
sarakstā esošo medikamentu saņemšanā – un atjaunot kompensācijas 75 procentu apmērā 
pacientu grupām, kurām valsts apmaksā tikai 50 procentus no ārstēšanās izmaksām. 
 
Latvijas Ārstu biedrība aicina izdarīt grozījumus likumā „Par tabakas izstrādājumu 
realizācijas, reklāmas un lietošanas tiesību ierobežošanu”, pilnībā novēršot iespēju bērniem 
un jauniešiem iegūt tabakas izstrādājumus, nelegālu cigarešu importu un nosakot 
aizliegumus smēķēt parkos, uz ielas un vietās, kur atpūšas bērni. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija kategoriski iebilst pret deputāta R.Ražuka un Latvijas Ārstu 
biedrības piedāvātajiem priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi likumā „Par tabakas 
izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””, kas paredz elektroniskās 
cigaretes pielīdzināt tabakas izstrādājumiem un ierobežot tabakas izstrādājumu 
tirdzniecības vietas. 
 
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija iebilst pret likumprojektā „Grozījumi likumā „Par 
tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” paredzētajiem 
ierobežojumiem attiecībā uz tabakas izstrādājumu realizāciju, kuri deformēs mazāku un 
lielāku veikalu konkurenci. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””, norādot, ka 
aizliegums pārdot tabakas izstrādājumus kioskos būtiski ietekmētu preses izdevumu 
pieejamību valstī. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tabakas 
izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””, jo uzskata, ka šie 
grozījumi neliedz smēķēt sabiedriskā transporta pieturvietās, kur nav izvietotas smēķēšanas 
aizlieguma zīmes. 
 

 

Citi jautājumi 
 

1 

Privātpersona aicina par brīvdienām pasludināt 8.martu - sieviešu dienu - un 23.februāri - 
vīriešu dienu, savukārt 16.martu noteikt par vācu armijā karojušo un kritušo latviešu 
piemiņas dienu un 9.maiju - par Padomju armijā karojušo un kritušo latviešu piemiņas 
dienu. 

 

  
II. Viedokļi  
 

115 

Par Saeimas darbu  
 

3 

Privātpersonas izsaka viedokli par deputātes I.Cvetkovas (SC) aicinājumu sasaukt komisijas 
sēdi saistībā ar deputāta R.Dzintara (VL-TB/LNNK) izteikumiem laikrakstā „Neatkarīgā Rīta 
Avīze”, pauž atbalstu deputātam A.Judinam (Vienotība), kā arī izsaka viedokli par deputātu 
B.Cileviču (SC). 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 5 
 
Krāslavas novada Aulejas pagasta pensionāri pauž sašutumu par labklājības ministres 
I.Viņķeles izteikumiem attiecībā uz pensionāriem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par situāciju, kāda Nacionālajos bruņotajos spēkos ir šaušanas 
sagatavotības jomā, un uzskata, ka tā neatbilst Nacionālo bruņoto spēku šaušanas 
kvalifikācijas standartiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekiem saistībā ar 
cittautiešu integrāciju.  
 
Privātpersona pauž viedokli, ka valdībai jāmaina lauksaimniecības politika, jāizbeidz 
atbalstīt tikai lielsaimniecības un visi valsts un Eiropas Savienības līdzekļi jāiegulda ģimenes 
zemnieku saimniecību izveidošanai un attīstīšanai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka jāmaina valsts pārvaldes sistēma, ievērojami samazinot 
ierēdņu skaitu, un norāda, ka gan deputātu, gan ierēdņu uzdevums ir gādāt par tautas 
labklājību. 

 

 
Par situāciju valstī 
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Privātpersona izsaka viedokli, ka valsts politika nerisina problēmas, kas saistītas ar 
iedzīvotāju labklājību, kuru varētu celt, samazinot nodokļus, lai novērstu iedzīvotāju 
izbraukšanu no valsts. 
 
Cēsu Invalīdu biedrība norāda uz nevienlīdzību starp sabiedrību un varu un sniedz 
priekšlikumus šīs nevienlīdzības mazināšanai, proti, iesaka ieviest progresīvo nodokli, 
samazināt birokrātiju, palielināt darba algas un grozīt likumu „Par valsts pensijām”. 
 
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls vērš uzmanību uz sieviešu un 
vīriešu atalgojuma nevienlīdzību.  
 
Privātpersona vērš uzmanību uz Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra problēmām un aicina 
tās novērst. 
 

 

Citi viedokļi 
 
Biedrība „Hospitāļu nams 27” aicina sakārtot likumus, kas saistīti ar komunālo maksājumu 
aprēķināšanas samaksas un piedziņas kārtību. 
 
Privātpersona sniedz ierosinājumus namu apsaimniekotāju darbības sakārtošanai, uzskata, 
ka siltumapgādes, ūdensapgādes un atkritumu izvešanas tarifiem jābūt publiski pieejamiem 
un norēķiniem jānotiek tieši ar pakalpojuma sniedzēju, bez starpniekiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka nepieciešams pievienoties eirozonai un sabiedrība jāizglīto 
par pievienošanās paredzētajām priekšrocībām. 
 
Privātpersona ierosina ieviest izmaiņas likumdošanas aktos, nosakot, ka kredīta ņēmējam 
par aizdevumu aprēķinātie procenti jāatmaksā tiktāl, ciktāl šī summa nepārsniedz pašu 
aizdevuma summu.  
 
Privātpersona norāda, ka prognozētais termiņš zemes uzmērīšanai par valsts budžeta 
līdzekļiem ir 36 gadi, un ierosina, ka zemes īpašniek varētu finansēt zemes uzmērīšanu 
saprātīgākā periodā un pēc tam saņemt kompensāciju no valsts. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka nepieciešams sakārtot jautājumus, kas saistīti ar to 
mājsaimniecību saražoto elektroenerģiju, kuras izmanto saules un vēja enerģiju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par uzturēšanās atļauju piešķiršanas noteikumiem. 
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Privātpersona pauž neapmierinātību par to, ka šogad Dziesmu svētku programmā nav 
ietvertas tādas dziesmas kā „Manai dzimtenei” un „Gaismas pils”. 
 
Privātpersona pauž neapmierinātību par to, ka Google maps lieto fotogrāfijas, pārkāpjot 
cilvēka tiesības uz privātumu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par 16.marta notikumiem pie Brīvības pieminekļa. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli, ka Latvijā nav iespējama latviešu un krievvalodīgo 
integrācija, par obligāto veselības apdrošināšanu, eiro ieviešanu un lauku reformām. 
 
Ieslodzītais pauž viedokli, ka nepamatoti tiek turēts ieslodzījumā, un uzskata, ka viņam par 
to pienākas kompensācija. 

 

  
III. Sūdzības 
 

36 

Par Saeimas darbu  
 

2 

Latvijas Kaskadieru biedrība sūdzas par to, ka Sociālo un darba lietu komisija nevirza 
jautājumus par kaskadieru profesijas reglamentāciju un pensiju nodrošinājumu.  
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

14 

SIA „Institute of Chromatography” atkārtoti sūdzas par to kā Latvijas Zinātnes padome vērtē 
projektus, tādēļ aicina pārbaudīt padomes darbību un pārvērtēt projektus. 
 
Biedrība „Latvija par latu” sūdzas par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību saistībā ar 
iespējamu dokumentu viltošanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes Labklājības departamenta Pārdaugavas nodaļas „TC 
Dzirciems” sociālā dienesta darbinieka rīcību, proti, nepatiesas informācijas izplatīšanu par 
privātpersonas ģimenes locekļa veselības stāvokli citām institūcijām. 
 
Privātpersona sūdzas par Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāju U.Sesku, Liepājas tiesas 
tiesnesi un Kurzemes apgabaltiesas tiesnešiem, jo pret privātpersonas ģimeni uzsākta 
civillieta sakarā ar nesamaksātiem komunāliem maksājumiem par karstā ūdens zudumiem, 
kurus šī ģimene atsakās maksāt, jo tai siltais ūdens netiek piegādāts. 
 
Privātpersona sūdzas par Tukuma novada domes sniegto atbildi uz lūgumu piešķirt tai kā 
politiski represētajai personai Eiropas atbalstu. 
 
Privātpersona sūdzas par situāciju Rēzeknes slimnīcā un darba drošības pārkāpumiem. 
 
Biedrība „Mālpils zivīm” sūdzas par projektu izvērtēšanu valsts budžeta apakšprogrammas 
„Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids”. 
 
Ieslodzītais sūdzas, ka cietuma administrācija sola izrēķināties ar tiem, kuri raksta sūdzības 
par ieslodzījuma vietu, un tāpēc lūdz ziņot par apstākļiem kompetentajām iestādēm. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

6 

Privātpersona sūdzas par to, ka tiesa pārkāpusi cilvēktiesības, taisot prettiesiskus un 
pretlikumīgus spriedumus civillietā starp privātpersonu un pašvaldības uzņēmumu. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbību mantojuma lietas izskatīšanā. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesneses S.Liniņas darbību un aicina tieslietu ministru ierosināt 
disciplinārlietu pret šo tiesnesi. 
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Citas sūdzības 
 

14 

Privātpersona sūdzas par parādpiedziņas kompānijas „Lindorff Oy” aprēķinātajiem 
nesamērīgi lielajiem parādu piedziņas izdevumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par uzņēmuma SIA „R.P.Group” darbību saistībā ar iespējamiem Darba 
likuma pārkāpumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Preiļu Saimnieks”, kas daudzdzīvokļu namiem uzstādījusi 
vienotu skaitītāju apkurei un ūdens sildīšanai, bet par karsto ūdeni liek iedzīvotājiem 
maksāt vēlreiz saskaņā ar skaitītājiem, tā ka izveidojušies parādi un kavējuma nauda.  
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Autofavorīts” saistībā ar nodokļu nemaksāšanu un norāda, ka 
tā ir aktuāla problēma ne tikai šajā uzņēmumā. 
 
Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ģertrūde 31” lūdz palīdzību neskaitāmajos tiesvedības 
procesos, kas uzsākti kāda mājas iedzīvotāja prasību dēļ.  
 
Privātpersona sūdzas par dzīvojamā nama apsaimniekotāju un komunālo maksājumu 
aprēķiniem. 

 

 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 
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V. Dažādi iesniegumi 
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