
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2013.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 30.jūnijam 

 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 1038 
    individuālie           391 
    kolektīvie                637 
    anonīmie 10 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 685 
Viedokļi 49 
Sūdzības 40 
Informācijas pieprasījumi 18 
Dažādi iesniegumi 246 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 28 
Pa pastu 344 
Pa e-pastu info@saeima.lv 666 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 38 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 1346 
Frakcijas 36 
Komisijas 55 
Struktūrvienības 14 
  
Valoda  
Latviešu valoda 852 
Svešvalodas 186 
  
Sagatavotas atbildes 94 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  8 
  
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši: 

 Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 

 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas  
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Tematika 
 
  

Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

685 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

9 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera neatbalsta likumprojekta „Grozījumi likumā 
„Par nekustamā īpašuma nodokli”” redakciju, jo tā nenosaka skaidru leģitīmo mērķi 
regulējuma attiecināšanai uz komercsabiedrībām piederošajiem īpašumiem. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina konceptuāli atbalstīt likumprojektus 
„Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” un „Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa 
likumā” un norāda, ka piedāvātie grozījumi ir vērsti uz labas pārvaldības principa 
nostiprināšanu Valsts ieņēmumu dienesta darbībā. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija iebilst pret likumprojektā „Grozījumi likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli”” ietverto priekšlikumu komercsabiedrību īpašumā vai tiesiskajā 
valdījumā esošo to dzīvojamo māju daļām un nedzīvojamo māju daļām, kuru funkcionālā 
izmantošana ir dzīvošana, bet par kurām nav noslēgts īres līgums, piemērot atšķirīgu — līdz 
7,5 reizēm augstāku nodokļa likmi. 
 
Latvijas Olimpiskā komiteja lūdz piešķirt līdzfinansējumu 1,8 miljonu latu apmērā Siguldas 
Sporta kompleksa būvniecības projekta īstenošanai, iekļaujot to 2014.gada valsts budžeta 
projektā. 
 
Latvijas Nacionālo partizānu apvienība lūdz piešķirt valsts budžeta līdzekļus Latvijas brīvības 
cīnītāju piemiņas zīmes izgatavošanai un uzstādīšanai uz Ventspils un Talsu apriņķa robežas. 
 
Leikēmijas slimnieku biedrība aicina palielināt finansējumu gan kompensējamām zālēm, gan 
pārējo izdevumu segšanai hematoloģijas, kā arī citu pacientu ārstēšanai. 
 
Europa Colon Latvia aicina palielināt finansējumu kolorektālā vēža ārstēšanai. 
 
Privātpersona aicina paredzēt valsts budžeta līdzekļus dabas katastrofu novēršanai, tostarp 
ierobežojot cilvēku un mājlopu bojāeju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un aicina 
noteikt, ka pensijas ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekams objekts.   

 

 
Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Hipotekāro nebanku aizdevēju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Civillikumā” un norāda, ka likumprojekta pašreizējā redakcija var radīt negatīvas 
sekas tiesiskajā apritē, jo tā attiecas uz visām civiltiesiskajām attiecībām, tajā skaitā uz 
tirdzniecības jomu, investīciju projektiem, preču un pakalpojumu iegādi un piegādi, kā arī uz 
jebkuriem juridisko personu savstarpējiem norēķiniem, un uzskata, ka ierosinājumu noteikt 
līgumsodu griestus 10 procentu apmērā ir gan ekonomiski, gan juridiski nekorekti. Asociācija 
arī norāda, ka grozījumi likumprojektā būtiski bremzēs hipotekāro kreditēšanu, kas ietekmēs 
visu nekustamā īpašuma nozari.  
 
Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
„Grozījumi Civilprocesa likumā”, kurā noteikts, ka 10 procenti no izsolē iegūtajiem 
līdzekļiem nonāk maksājumiem, kas saistīti ar dzīvokļa uzturēšanu pirms hipotēkas turētāja 
prasību apmierināšanas, un norāda, ka līdz ar to piedziņa no hipotekāri apgrūtinātiem 
dzīvokļu īpašniekiem praktiski nav iespējama. 
 
Latvijas tiesību institūts saistībā ar likumu „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” izsaka 
viedokli par Latvijas tiesu iekārtas grozījumiem, tostarp Senāta kā Latvijas augstākās tiesu 
instances un tā departamentu likvidēšanu, un aicina minētos grozījumus neizsludināt.  
 
Privātpersona aicina precizēt likumā „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” 
termiņu, kurā bijušā Valsts prezidenta mantiniekiem jāatbrīvo valsts dzīvoklis bijušā Valsts 
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prezidenta nāves gadījumā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par sodu sistēmu Latvijā un aicina izdarīt grozījumus Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, samērojot transportlīdzekļa vadītājiem piemērojamos 
sodus ar Krimināllikumā noteikto atbildību, un atjaunot Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa pantu, kas dod iespēju atgūt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, kad izciesta puse 
soda. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Privātpersonas izsaka viedokli par likumprojektu „Par Latvijas PSR un PSRS psihiatriskajās 
ārstniecības iestādēs nepamatoti ievietotajām personām” un norāda, ka tajā iekļautās 
normas diskriminē psihiski represētās personas, kā arī ierosina atļaut cietušajam izjautāt 
lietā iesaistīto psihiatrisko ekspertu.  
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
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Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli saistībā ar likumprojektu „Grozījumi 
Dziesmu un deju svētku likumā” par pārceļamo darba dienu pēc Dziesmu un deju svētku 
noslēguma koncerta un norāda, ka šo jautājumu nevajadzētu regulēt valstij, bet gan risināt 
sociālā dialoga ietvaros katrā darbavietā atsevišķi. 
 
Biedrība „Vecāki par izglītību” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Izglītības 
likumā”, norādot, ka izglītība būtu jāfinansē no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem 
neatkarīgi no tā, kas ir izglītības iestādes dibinātājs. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Alkoholisko dzērienu ražotāju un tirgotāju apvienība, Latvijas Alkoholisko dzērienu ražotāju 
un izplatītāju asociācija, Latvijas Universitātes Atturības un veselības izglītības veicināšanas 
biedrība iebilst pret likumprojektā „Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” iekļauto 
normu, kas paredz no tirdzniecības ierobežojumiem atbrīvot tādu alkoholisko dzērienu grupu 
kā alu un norāda, ka šī alkoholisko dzērienu grupa ir populārākā jauniešu vidū.  
 
Latvijas Reklāmas asociācija iebilst pret likumprojekta „Grozījumi Alkoholisko dzērienu 
aprites likumā” ietverto normu, kas paredz alkohola reklāmas aizliegumu vides reklāmās, un 
norāda, ka šis aizliegums nav samērīgs un nesasniegs vēlamo rezultātu, ierosina noteikt 
ierobežojumu aizliegt alkohola reklāmu 100 metru attālumā no mācību iestādēm, kā arī 
izmantot iekasētās nodevas konkrētu alkohola lietošanas apkarošanas mērķu sasniegšanai. 
 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija aicina atkārtoti izvērtēt likumprojektu „Grozījumi 
Alkoholisko dzērienu aprites likumā”, norādot, ka absurda ir norma, kas attiecas uz 
ierobežojumu tirgot alkoholiskos dzērienus 50 metru attālumā no izglītības iestādēm.  
 
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Alkoholisko 
dzērienu aprites likumā” un aicina likumprojektā nepieļaut obligātu videonovērošanas 
noteikšanu mazajos veikalos, kuros alkoholiskos dzērienus tirgo individuāli, apkalpojot katru 
pircēju. 

 

 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
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Latvijas Pašvaldību savienība aicina no likumprojekta „Grozījumi Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likumā” izslēgt regulējumu, kas definē norīkotā pārvaldnieka darbību, jo 
praksē šādu institūciju nav izveidojusi neviena pašvaldība. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likumā” un norāda, ka Latvijas Republikas pilsētas, izņemot Jūrmalu, 
konceptuāli ir pret to, ka attiecībā uz komunālajiem pakalpojumiem tiktu mainīta esošā 
norēķinu sistēma, neatbalstot projektā paredzēto „automātisko” pāreju uz tiešajiem 
norēķiniem. 
 
Rīgas Enerģētikas aģentūra iebilst pret likumprojektu „Grozījumi Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likumā” saistībā ar norēķinu kārtības maiņu starp siltumenerģijas piegādātāju 
un patērētāju.  
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Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu „Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā” un uzskata, ka valstī ar 
likumu būtu jānosaka vienots norēķinu princips. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija iebilst pret likumprojekta „Vietējo pašvaldību referendumu 
likums” redakciju, kas paredz, ka pašvaldības referendums var notikt arī par pašvaldības 
teritorijas plānojumu, grozījumiem pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā, ar 
kuru tiek grozīts pašvaldības teritorijas plānojums.  
 
Sabiedriskās politikas centrs „Providus” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Biedrību un nodibinājumu likumā” un norāda, ka virzītie priekšlikumi attiecībā uz papildu 
pienākumu biedrībām un nodibinājumiem detalizēti atskaitīties par atalgojumu nesasniegs 
iecerēto mērķi un radīs nesamērīgu administratīvo un finansiālo slogu. 
 
Latvijas Pilsoniskā alianse izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Biedrību un 
nodibinājumu likumā” un aicina noteikt šādu normu: ja personas saņemtā atlīdzība 
(atalgojums) gada laikā pārsniedz 25 tūkstošus latu, tad biedrības vai nodibinājuma gada 
pārskata sadaļā „Izdevumi” sniedzams detalizēts skaidrojums, kādi pienākumi ir konkrētās 
personas kompetencē. 
 
Latvijas Sporta federāciju padome izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un norāda, ka likumprojektā 
joprojām nav novērstas nepilnības, ierobežojot to personu loku, kuras var tikt ievēlēta un var 
darboties sabiedriskā labuma organizācijās, kā arī aicina izstrādāt tādus grozījumus, kas 
saistīti ar sabiedriskā labuma organizāciju finansēšanu un pārvaldību, nepārkāpjot Satversmi. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Latvijas Pašvaldību savienība un biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” iebilst pret likumprojektā 
„Grozījumi Būvniecības likumā” ietverto normu, kas nosaka, ka būvatļauju var sākt izpildīt 
pēc tam, kad beidzies tās apstrīdēšanas termiņš un būvatļauja nav apstrīdēta vai beidzies 
administratīvā akta pārsūdzēšanas termiņš un tas nav pārsūdzēts, un norāda, ka šī norma 
aptur jebkuru valsts vai pašvaldību pasūtījuma izpildi uz 30 dienām kādreizējo 10 dienu 
vietā, tāpēc aicina atcelt šo normu vai papildināt to ar punktu, kas nosaka izņēmumus 
būvniecības nozarēm, kuru darbībai ir izteikti sezonāls raksturs. 
 
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija izsaka viedokli par speciālistu sertifikāciju būvpraksei un 
norāda, ka tādā tehniski sarežģītā un sociāli sensitīvā jomā kā Latvijas iedzīvotāju 
siltumapgāde nav pieļaujamas nekādas atkāpes no visaugstākajām profesionālajām prasībām. 
 
Latvijas Vēja enerģijas asociācija iebilst pret vairākām likumprojektā „Grozījumi 
Elektroenerģijas tirgus likumā” ietvertajām normām saistībā ar elektroenerģijas iepirkšanas 
tarifu mainīšanu pirms spēkā esošo elektroenerģijas ražotājiem piešķirto licenču termiņa 
beigām. 
 
Saules enerģijas asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Elektroenerģijas 
tirgus likumā” saistībā ar neto uzskaites ieviešanu un sniedz priekšlikumus par 
elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas uzlabošanu. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Publisko iepirkumu 
likumā”, kuros kā problēmjautājums tiek minēts tas, ka publiskas personas veikta 
komercdarbība varētu izkropļot tirgu un nepamatoti ierobežot konkurenci, un norāda, ka 
svarīgāk šajā situācijā ir noregulēt, lai pakalpojuma sniedzējam nodokļos samaksātā nauda 
tiktu izlietota efektīvi, nevis tas, vai konkrētus pakalpojumus nodrošina publiskām vai 
privātām personām piederoši komersanti.  
 
Biedrība „Astēm būt!” un biedrība „Minku SOS” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Medību likumā” un norāda, ka tas ir pretrunā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu, kas paredz, 
ka par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku jāziņo vietējai pašvaldībai, 
kura tālāk organizē izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu, kā arī aicina aktualizēt 
jautājumu par mājdzīvnieku čipēšanu un reģistrēšanu.  
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SIA „Apsīte” aicina likumprojektā „Grozījumi Medību likumā” atcelt normu, kas paredz 
platību ierobežojumus un nosaka medījamo dzīvnieku limitus privātīpašumos, ja par to tiek 
informēts Valsts meža dienests. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Elektroenerģijas tirgus likumu un aicina risināt radušos 
situāciju ar mājsaimniecības saražotās un nepatērētās elektroenerģijas atdošanu. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 

 

 
 
 

634 

Latvijas Celtnieku biedrība iebilst pret grozījumiem Darba likumā saistībā ar darba devēja 
tiesībām uzteikt darba līgumu darbiniekiem, kuri ir arodbiedrības biedri, kā arī kategoriski 
nepiekrīt darba devēju uzstādījumam samazināt piemaksu par virsstundu darbu. 
 
Privātpersonas pauž atbalstu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ierosinātajai vēstuļu 
akcijai, kurā aicina saglabāt Darba likumā noteikto piemaksu par virsstundu darbu 100 
procentu apmērā, noteikt darba devējam obligātu saskaņošanu ar arodbiedrību, ja tas vēlas 
atbrīvot no darba arodbiedrības biedru, kā arī nodrošināt arodbiedrības tiesības savu darbību 
noteikt statūtos. (629 paraksti) 
 
Latvijas Politiski represēto apvienība, ņemot vērā paredzēto pensiju indeksāciju, aicina 
politiski represētajām personām nepiemērot indeksācijas griestus.  
 
Privātpersona sūdzas par smēķēšanu daudzdzīvokļu mājās un aicina izdarīt grozījumus likumā 
„Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”, papildinot to 
ar normu par aizliegumu smēķēt daudzdzīvokļu ēku dzīvokļos, ja nav saņemta kaimiņa 
rakstveida piekrišana, un paredzot mājas apsaimniekotājam pienākumu ierīkot atsevišķu 
vietu vai telpu smēķēšanai, kā arī papildus grozīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu, nosakot atbildību par šo normu pārkāpšanu. 
 
Privātpersona lūdz izdarīt grozījumus likumā „Par valsts pensijām” saistībā ar nepamatotu 
pensijas samazinājumu atvaļinātiem armijas darbiniekiem. 
 

 

Citi jautājumi 
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Latvijas Darba devēju konfederācija aicina izstrādāt un pieņemt likumu par sociālo dialogu, 
kas skaidri definētu sociālo partneru organizācijas Latvijā un jomas, kurās tiek veiktas 
konsultācijas sociālā dialoga ietvaros. 
 
Biedrība „Kultūras un atbalsta centrs — ICEJ Latvija” aicina likumdošanas aktos definēt, kas 
ir antisemītisms, lai novērstu jebkuras antisemītisma un nacionālās diskriminācijas 
izpausmes. 

 

  
II. Viedokļi  
 

49 

Par Saeimas darbu  
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Privātpersonas izsaka viedokli par deputātes I.Grigules (ZZS) darbu, pauž atbalstu Reformu 
partijas frakcijai. 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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„Kustība par latvisku kultūru izglītībā” izsaka viedokli par Kultūras ministrijas izstrādātajām 
kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.—2020.gadam „Radošā Latvija” un aicina padziļināti 
izstrādāt nemateriālā kultūras mantojuma nozares stratēģiju sadarbībā ar nozares 
pārstāvjiem. 
 
Jēkabpils pamatskolas arodkomiteja izsaka viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas 
ziņojuma „Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programma” izstrādi un ieviešanu. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par Rīgas domes neapsaimniekoto ēku stāvokli un 
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Salaspils iecirkņa darbu. 
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Par situāciju valstī 
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Latvijas Ordeņu brālība izsaka viedokli saistībā ar valstī uzsākto skolu un mācību programmu 
reformām un aicina skolās ieviest mācību par veselīgu dzīvesveidu un atturību, plašsaziņas 
līdzekļos nepopularizēt kaitīgus ieradumus un aktualizēt jautājumu par nacionālpatriotiskās 
audzināšanas organizāciju atjaunošanu. 
 
Latvijas Aitu audzētāju asociācija izsaka viedokli saistībā ar plēsēju uzbrukumiem aitu 
ganāmpulkiem, kā arī par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības pašreizējo regulējumu un 
lūdz risināt jautājumu par zaudējumiem, kas rodas nozarei. 
 
Privātpersona pauž viedokli par to, kā valstī uzlabot cilvēku labklājību, galvenokārt palielinot 
pabalstus mazturīgajiem un vientuļajām mātēm. 

 

 
Privātpersona izsaka viedokli par pensiju indeksāciju un uzskata, ka nepieciešams indeksēt 
pensijas, kuras nepārsniedz šobrīd valstī noteikto iztikas minimumu. 
 
Citi viedokļi 
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Latvijas Raidorganizāciju asociācija izsaka viedokli par SIA „QBS”, kas raida programmu 
„Retro FM”, iespējamiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārkāpumiem un aicina 
iepazīstināt pārējos tirgus dalībniekus ar plānotajām izmaiņām radio industrijas attīstībā. 
 
Privātpersona iesaka ierobežot dziednieku darbību ar normatīvajiem aktiem, jo uzskata, ka 
dziednieki izmanto savus pakalpojumus personiskā labuma gūšanai. 
 
Privātpersona norāda, ka nedrīkstētu pieļaut situācijas, ka zvērināti tiesu izpildītāji saņem 
par pašu parādu nesalīdzināmi augstāku atlīdzību.  
 
Privātpersona uzskata, ka jāizstrādā jauna sistēma, kādā tiek sakārtoti vēlētāju saraksti 
vēlēšanu iecirkņos, lai izvairītos no vēlētāju ietekmēšanas.  
 
Privātpersonas izsaka viedokli par to, ka vajadzētu aizliegt medikamentu reklamēšanu un ka 
Latvijā vajadzētu atļaut darboties tikai vienam mobilo sakaru operatoram. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par Eiropas Cilvēktiesību tiesas darbību, eiro ieviešanas 
ekonomiskajiem aspektiem un mediju neatkarību Latvijā. 

 

  
III. Sūdzības 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

18 

Latvijas Ārstu biedrība sūdzas par izglītības un zinātnes ministra V.Dombrovska izteikumiem 
plašsaziņas līdzekļos saistībā ar ārstu profesiju. 
 
Latvijas Komerciālo radiostaciju asociācija sūdzas par Nacionālo elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padomi saistībā ar to, ka tā nevēršas pret radiostaciju Retro FM, kuras būtiska 
programmas daļa ir krievu valodā, tādējādi pārkāpjot koncepciju, saskaņā ar kuru tai 
izsniegta raidatļauja. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu atteikt slimības 
pabalsta piešķiršanu par darba vietā gūtu traumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pašvaldības SIA „Juglas nami”, kas neizmaksā sociālās 
garantijas par nostrādātajiem gadiem. 
 
Privātpersonas sūdzas par Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” darbībām saistībā 
ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanas kārtību. 
 
Privātpersonas sūdzas par Ludzas novada domes darbu, kas saistīts ar meliorācijas sistēmas 
sakārtošanu, jo tās rezultātā pārpurvojas dzīvojamo māju teritorija, kā arī par Riebiņu 
novada domes deputātu iespējamām kriminālām darbībām. 
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Privātpersona sūdzas par SIA „Vidzemes slimnīca”, kas rēķinā iekļāvusi samaksu par dzeramo 
ūdeni pacientam un prasa nekavējoties apmaksāt rēķinu. 
 
Ieslodzītie sūdzas par iespējamām kriminālām darbībām Olaines cietuma slimnīcā un 
sarakstes dokumentu iespējamu tīšu iznīcināšanu, par Daugavgrīvas cietuma administrācijas 
pārkāpumiem, atsakoties saziņā ar ieslodzītajiem lietot valsts valodu, un par pasta sūtījumu 
neizsniegšanu, kā arī par Jēkabpils cietuma administrāciju saistībā ar vēstuļu nenosūtīšanu. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 6 
 
Privātpersona sūdzas par Liepājas tiesas tiesneša A.Lapiņa iespējamām nelikumīgām 
darbībām, tādējādi pārkāpjot personas tiesības uz taisnīgu tiesu un cilvēktiesības. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas rajona Siguldas tiesas tiesneses M.Andersones darbību saistībā 
ar iespējamo interešu konfliktu lietas izskatīšanā. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesu darbu un lūdz sniegt viedokli par kriminālprocesa izskatīšanu, 
kurā personai tiek liegtas tiesības uz aizstāvību un taisnīgu tiesu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas apgabaltiesas un Valsts policijas darbu, pieņemot, iespējams, 
nelikumīgus lēmumus saukt personu pie administratīvās atbildības par ceļu satiksmes 
noteikumu pārkāpšanu. 
 

 

Citas sūdzības 
 

14 

Privātpersona sūdzas par maksātnespējas procesa administratora M.Sprūda iespējamām 
nelikumīgām darbībām. 
 
Privātpersona sūdzas par māju apsaimniekotāja rīcību, rakstveidā nepaziņojot par izmaiņām 
nekustamā īpašuma īres maksā, par nesamērīgi augstajiem siltuma rēķiniem, kā arī par 
augsto nekustamā īpašuma nodokli. 
 
Privātpersonas sūdzas par pabalsta apmēru trūcīgai ģimenei, par nodokļu aprēķinu parādiem 
un to piedziņu, par nesamērīgi augsto zemes nomas maksu, kā arī par amonija nitrāta 
transportēšanu un uzglabāšanu Rīgas pilsētā. 
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