
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

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

 
 
Saņemti iesniegumi    

 

kopskaitā 2877 
    individuālie          455 
    no vairākām privātpersonām  

akcijas       
8 

2403 
    anonīmie 11 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 2577 
Viedokļi 47 
Sūdzības 28 
Informācijas pieprasījumi 21 
Dažādi iesniegumi 204 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 159 
Pa pastu 269 
Pa e-pastu info@saeima.lv 2446 
Pa faksu 1 
No portāla www.latvija.lv 2 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 36 
Saeimas Prezidijs 1 
Deputāti 3463 
Frakcijas 45 
Komisijas 45 
Struktūrvienības 11 
  
Valoda  
Latviešu valoda 2756 
Svešvalodas 121 
  
Sagatavotas atbildes 55 
 
 

 

Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši:  
 Deputāte Aija Barča (ZZS) 
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Tematika 
 

 
Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

 
I.Likumdošanas priekšlikumi 
 

2577 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi 
 

128 

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai pauž atbalstu Ārlietu ministrijas iesniegtajam 
priekšlikumam palielināt attīstības sadarbības budžetu divpusējai attīstības sadarbībai 
2014.gadā, piešķirot par 100 tūkstošiem latu vairāk nekā 2013.gadā un padarot attīstības 
sadarbības budžetu samērīgāku, nekā tas bijis līdz šim. 
 
Latvijas Ārstu biedrība aicina, skatot 2014.gada valsts budžetu, lielākus naudas līdzekļus 
novirzīt veselības aprūpei.  
 
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina 2014.gada valsts budžeta ietvaros atjaunot nevalstisko 
organizāciju līdzfinansējuma programmu. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija iebilst pret plānotajām nodokļu izmaiņām 2014.gada 
valsts budžetā, kas paredz noteikt žurnālistiem, rakstniekiem un citiem autoriem par 
pienākumu veikt valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas no autoratlīdzības, 
izņemot pasīvo autoratlīdzību. 
 
Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija izsaka viedokli par 2014.gada valsts 
budžetā paredzēto finansējumu kultūras nozarei un norāda, ka kultūras nozare jāuzskata 
par līdzvērtīgu tādām nozarēm kā izglītība, medicīna un aizsardzība. 
 
Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds aicina 2014.gada valsts budžetā 
rast papildu finansējumu Rīgas Brāļu kapu ansambļa restaurācijai 7860 latu apmērā. 
 
Memoriālo muzeju apvienība lūdz rast iespēju 2014.gada budžetā paredzēt 
mērķfinansējumu 24 700 latu apmērā remontdarbu veikšanai Raiņa muzejā „Jasmuiža”. 
 
Latvijas Teātra darbinieku savienība aicina piešķirt no 2014.gada valsts budžeta Latvijas 
Leļļu teātrim 25 tūkstošus latu, lai nodrošinātu iespēju apmeklēt Leļļu teātra izrādes 4000 
bērniem no Latvijas novadiem. 
 
Salaspils novada bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Zelta atslēdziņa” aicina 
2014.gada valsts budžeta ietvaros palielināt sociālā nodrošinājuma pabalstu personām ar 
pirmās un otrās grupas invaliditāti, kā arī pabalstu invalīdiem kopš bērnības no 100 līdz 150 
latiem. 
 
Pacientu biedrība „ParSirdi.lv” aicina 2014.gada valsts budžetā atjaunot zāļu kompensāciju 
sirds mazspējas ārstēšanai 100 vai vismaz 90 procentu apmērā. 
 
Nodibinājums „Rīga 2014” izsaka viedokli par plānotajiem grozījumiem Dabas resursu 
nodokļa likumā attiecībā uz šā nodokļa piemērošanu reklāmas izdevumiem un materiāliem, 
kā arī ietekmi uz Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas īstenošanu un norāda, ka 
tādējādi radītās negatīvās sekas ne tikai apgrūtinās Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 
programmas īstenošanu, bet skars visas ar kultūras pasākumu organizēšanu saistītās valsts 
un pašvaldību iestādes, kā arī nevalstiskās institūcijas. 
 
Mazās hidroenerģētikas asociācija iebilst pret likumprojektiem „Grozījumi Dabas resursu 
nodokļa likumā” un „Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā” attiecībā uz nodomu aplikt 
ar dabas resursu nodokli ūdeņu izmantošanu hidroelektrostacijās ar hidromezgla uzstādīto 
jaudu mazāk par diviem megavatiem un norāda, ka tādējādi tiks diskriminētas salīdzināmā 
stāvoklī esošas personas un pārkāpts vienlīdzības princips. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija iebilst pret likumprojektā „Grozījumi Dabas resursu nodokļa 
likumā” ietverto normu par uguņošanas ierīču aplikšanu ar nodokli un aicina to no 
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likumprojekta izslēgt. 
 
Profesionālo Latvijas pirotehniķu un pirotehnikas tirgotāju asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” attiecībā uz pirotehnikas aplikšanu 
ar nodokli un pauž uzskatu, ka nodokļa ieviešana paredzētajā apjomā un iekasēšanas formā 
būs sarežģīta, netaisnīga pret Latvijas tirgotājiem un nedos nekādu redzamu pienesumu 
valsts budžetā. 
 
Latvijas Gāzes asociācija iebilst pret likumprojektu „Grozījumi likumā „Par akcīzes 
nodokli””, kas paredz akcīzes nodokļa celšanu autogāzei, un norāda, ka šāds straujš kāpums 
negatīvi ietekmēs gan nozari, gan visu uzņēmējdarbību. 
  
Latvijas Spēļu biznesa asociācija iebilst pret likumprojektu „Grozījumi likumā „Par izložu un 
azartspēļu nodevu un nodokli””, norādot, ka nodokļa palielināšana dažādām azartspēlēm ir 
pretrunā ar pašreizējo nozares ekonomisko situāciju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par privātajiem pensiju 
fondiem”” un norāda, ka tai nav iespējams saņemt trešajā pensiju līmenī uzkrātos līdzekļus.  
 
Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Komercbanku asociācija iebilst pret likumprojektā „Grozījumi Civillikumā” iekļauto 
regulējumu, kas paredz iespēju vienai no pusēm izbeigt līgumu, ja tā izpilde kļuvusi pārāk 
apgrūtinoša. 
 
Biedrība „Zvannieku mājas” izsaka viedokli par likumprojekta „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” 
normu, saskaņā ar kuru bāriņtiesa pārstāv audžuģimenē ievietota bērna personiskās un 
mantiskās intereses un tiesības, un norāda, ka šī norma nostāda bāriņtiesu interešu konflikta 
situācijā. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

1 

Latvijas Cilvēktiesību centrs sniedz priekšlikumus likumprojekta „Grozījumi Patvēruma 
likumā” normām attiecībā uz  Valsts robežsardzes lēmumu par atteikumu piešķirt bēgļa vai 
alternatīvo statusu un iesniegumu izskatīšanu robežšķērsošanas vietā. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

2 

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība aicina izdarīt grozījumus Robežsardzes likumā 
attiecībā uz Valsts robežsardzes darbinieku tiesībām apvienoties arodbiedrībās vai kļūt par 
arodbiedrības biedriem.  
 
Latvijas Drošības biznesa asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Apsardzes darbības 
likums” un norāda, ka tajā, neraugoties uz ilgo un sarežģīto saskaņošanu, tomēr nav ietverti 
tādi regulējumi, kas precīzi reglamentētu apsardzes darbiniekiem paredzētu mācību 
organizēšanu, nepieciešamo izglītības līmeni un profesionālās kvalifikācijas pārbaudi, kā arī 
drošības dienestu vispārējo darbību. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

17 

Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas likumā” attiecībā uz normu, kas paredz, ka mājas īpašnieki norēķinās ar 
pakalpojuma sniedzēju tieši, ja vien visi kopā nav nolēmuši citādi, un norāda, ka tādējādi 
palielinātos siltumapgādes izmaksas un citi komunālie maksājumi. 
 
AS „Sadales tīkls” izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likumā” attiecībā uz elektroenerģijas piegādi un norāda, ka jaunās norēķinu 
sistēmas ieviešana nav ne racionāla, ne lietderīga, ne arī saimnieciska, jo šīs sistēmas 
uzturēšanai nepieciešamie resursi pārsniegs iespējamos ieguvumus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Vietējo pašvaldību referendumu likums” un 
norāda, ka norma, atbilstoši kurai pašvaldības referenduma ierosināšanā un pašā 
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referendumā var piedalīties Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņi, kuri saskaņā ar 
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumu ir tiesīgi ievēlēt attiecīgās 
pašvaldības domi, ir diskriminējoša pret Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir nepilsoņi. 
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija atbalsta Satiksmes ministrijas iesniegtos 
priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Autopārvadājumu likumā” attiecībā uz 
nelegālajiem pasažieru pārvadājumiem un norāda, ka grozījumi ir vērsti tieši uz to, lai 
samazinātu ēnu ekonomiku transporta jomā. 
 
SIA „S.Motors” iebilst pret likumprojektu „Grozījumi Autopārvadājumu likumā” un norāda, 
ka tie nodrošinās privileģētu stāvokli lielajiem pārvadātājiem, kuri veic regulāros 
pārvadājumus, bet rezultātā tiks skartas pasažieru intereses un izvēles brīvība. 
 
AS „Liepājas autobusu parks” izsaka viedokli par nelegālo pasažieru pārvadātāju darbībām, 
aicina izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, proti, precīzāk definēt jēdzienu „neregulārie 
pasažieru pārvadājumi”, un izdot Ministru kabineta noteikumus par neregulāro pasažieru 
pārvadājumu veikšanas kārtību. 
 
Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā” un aicina to nevirzīt izskatīšanai Saeimā, jo 
tajā nepieciešams iekļaut sabalansētu mehānismu patērētāju un komersantu interešu 
aizsardzībai. 
 
Latvijas Islāma kultūras centrs izsaka viedokli par grozījumiem Dzīvnieku aizsardzības 
likumā, kuri ļauj liellopus kaut saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves 
metodēm, un norāda, ka kompetentās iestādes joprojām nav izdevušas nevienu normatīvo 
aktu, kas regulētu noteiktu dzīvnieku kaušanas kārtību un gaļas produkcijas tālāko pārstrādi 
ar „halal” marķējumu. 
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 2410 
 
Latvijas Pensionāru federācija nosūta Latvijas pensionāru organizāciju pārstāvju sapulces 
rezolūciju, kurā aicina pilnībā izpildīt 106 tūkstošu pensionāru prasību par pensiju 
indeksāciju 2013.gadā, bet no 2014.gada ieviest tādu pensiju indeksācijas sistēmu, kas 
pilnībā kompensētu dzīves dārdzības pieaugumu, palielināt piemaksas par darbu līdz 
1996.gadam, atjaunot šo piemaksu piešķiršanu, ieviest valstī pensionāru veselības 
apdrošināšanas sistēmu, kas ļautu visiem senioriem izmantot ārstniecības iestāžu 
pakalpojumus veselības uzturēšanai pilnā apmērā, un ar 2014.gadu paredzēt, ka 
pensionāriem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums ir vienāds ar valstī 
noteikto minimālo algu. 
 
Daugavpils pilsētas pensionāru apvienība sniedz priekšlikumus likumam „Par valsts 
pensijām” kopsakarā ar likumprojektu „Par valsts budžetu 2014.gadam” , aicina attiecībā uz 
pensijām ar nodokli neapliekamo minimumu palielināt līdz 200 latiem un pensiju indeksācijā 
piemērot diferencētus koeficientus, ņemot vērā pensijas apmēru un darba stāžu. 
 
Ziņu, informatīvo un analītisko raidījumu darbinieku arodbiedrība pauž atbalstu Finanšu 
ministrijas iecerei par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 
autoratlīdzības un aicina Darba likumā precizēt terminus „darba alga” un „autoratlīdzība” 
tā, lai aizsargātu žurnālistu tiesības savā pastāvīgajā darbavietā saņemt algu un saglabātu 
darba devējiem iespēju kā samaksas formu izmantot autoratlīdzību. 
 
Privātpersonas pauž atbalstu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ierosinātajai vēstuļu 
akcijai, kuras gaitā tiktu aicināts saglabāt Darba likumā noteikto piemaksu par virsstundu 
darbu 100 procentu apmērā, noteikt darba devējiem, ja tie vēlas atbrīvot no darba 
arodbiedrības biedru, obligātu pienākumu saskaņot šo jautājumu ar arodbiedrību, kā arī 
nodrošināt arodbiedrību tiesības savu darbību noteikt ar statūtiem. (Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības iesniegtais iesniegums ar 15 771 parakstu; akcijas laikā saņemti 
2403 privātpersonu iesniegumi uz e-pastu info@saeima.lv) 
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Privātpersona izsaka viedokli par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu un likumu „Par valsts 
pensijām” un norāda, ka to rezultātā izveidojusies nevienlīdzība saistībā ar uzturlīdzekļu 
izmaksāšanu. 
 
Citi jautājumi 

 

 
 
 
 

1 

Privātpersonas aicina Saeimu steidzamības kārtā pieņemt likumu, kas liegtu pārdot Latvijas 
zemi ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām. 

 

  
II. Viedokļi  47 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības biroja Operatīvās 
vadības nodaļa izsaka viedokli par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes 
priekšnieka A.Velša ziņojumu, uz kura pamata Valsts policijas priekšnieks I.Ķuzis izdevis 
pavēli par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes reorganizāciju, un norāda, 
ka tas neveicinās un neuzlabos pārvaldes darbības efektivitāti, lietderīgumu un 
ekonomiskumu. 
 
VSIA „Latvijas Nacionālā opera” direktors A.Žagars izsaka viedokli par kultūras ministres 
Ž.Jaunzemes-Grendes apgalvojumiem, kas tika pausti Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas sēdē, un norāda, ka tie kopumā diskreditē Latvijas Nacionālās operas 
darbu. 
 
Kustības „Par kultūru” domubiedri pieprasa kultūras ministres Ž.Jaunzemes-Grendes 
demisiju, norādot uz viņas nepietiekamajām zināšanām un izpratni par kultūras jomu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Finanšu ministrijas darbu saistībā ar to, ka tā nav veikusi 
nekādas darbības, lai personas, kurām tika atņemti nodokļu atvieglojumi, tos atkal varētu 
saņemt. 
 
Privātpersona pauž viedokli par valdības un ministru darbu.  

 

 
Par situāciju valstī 
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Latvijas Pašvaldību savienība nosūta sava 24.kongresa rezolūcijas, kas ietver priekšlikumus 
un viedokli par pašvaldību autonomiju, 2014.gada valsts budžeta veidošanu, Latvijas ceļu 
stāvokli un sabiedriskā transporta regulēšanu, pašvaldību darbinieku motivācijas sistēmu, 
pašvaldību tiesībām un spēju rīkoties ar savu īpašumu un veikt uzņēmējdarbību iedzīvotāju 
interesēs. 
 
Latvijas Ārstu biedrība izsaka viedokli par veselības aprūpi valstī un norāda rezultātus, kas 
būtu jāsasniedz situācijas uzlabošanai, citastarp kā piemēru minot atbilstošu atalgojumu 
veselības aprūpes darbiniekiem. 
 
Latvijas Augstskolu profesoru asociācija izsaka viedokli par augstākās izglītības finansējumu 
un norāda, ka valsts budžeta finansējums ievērojami atpaliek no Eiropas Savienības vidējiem 
rādītājiem, tāpēc aicina risināt jautājumu par augstākās izglītības finansējuma palielināšanu 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 
 
Latvijā izdotu mācību līdzekļu autori izsaka viedokli par bezmaksas vispārējās un vidējās 
izglītības tiesību ievērošanu un pauž gandarījumu par to, ka mācību līdzekļu finansēšanas 
jautājums ir sakārtots tiesību aktu līmenī, tomēr norāda, ka finanšu līdzekļu trūkuma dēļ 
netiek nodrošināta attiecīgo tiesību aktu īstenošana. 
 
Latvijas Ordeņu brālība izsaka viedokli par pastāvīgo uzturēšanās atļauju piešķiršanu pret 
nekustamā īpašuma iegādi un aicina apturēt šo atļauju tirdzniecību. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par pastāvīgās uzturēšanās atļauju piešķiršanu pret 
nekustamā īpašuma iegādi un aicina izveidot pienācīgus tiesiskos pamatus, kas apturētu 
Latvijas zemes pāriešanu ārvalstnieku īpašumā. 
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Privātpersona pauž viedokli par veselības aprūpes sistēmu, norādot, ka būtu jāpārdomā 
ģimenes ārstu atalgojuma sistēma.  
 
Privātpersonas izsaka viedokli par situāciju valstī, eiro ieviešanu, negatīvās informācijas un 
negāciju ietekmi uz bērniem, kā arī plašsaziņas līdzekļu darbību.  
 
Citi viedokļi 26 
 
Latvijas Universitāšu asociācija izsaka viedokli par Vidzemes Augstskolas Satversmi un aicina 
pārskatīt tajā paredzēto augstskolas nosaukuma atveidojumu angļu valodā, lai 
starptautiskajai sabiedrībai neradītu maldīgu priekšstatu, ka Latvijā ir vairāk nekā 20 
universitāšu.  
 
Nodibinājums „Alternatīvais aprūpes centrs „Žēlsirdības māja”” izsaka viedokli par to, ka 
sociālajā jomā nepieciešama atbildīga tiesiskā politika. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par sociāli apgādājamo personu pensijas apmēru un pauž 
uzskatu, ka tas būtu jāpalielina no 75 latiem līdz 81 latam. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par biedrību „Jaunie demokrāti”, kura varētu pārtapt partijā 
ar tādu pašu nosaukumu, kā arī izsaka viedokli par kārtību, kādā būtu jāievēlē prezidents. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment darbību, 
proti, veikto izpēti ar mērķi samazināt gaisa piesārņojumu no termināļiem un dzelzceļa 
cisternām. 

 

  
III. Sūdzības 27 
  
Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amata kandidātes 
I.Pētersones darbu saistībā ar nodokļu optimizāciju SIA „TV3 Latvia”. 
 
Itas Kozakevičas Latvijas nacionālo kultūras biedrību asociācija sūdzas par Kultūras 
ministrijas attieksmi saistībā ar asociācijas ēkas uzturēšanai un rekonstrukcijai 
nepieciešamā finansējuma piešķiršanu. 
 
Cēsu Invalīdu biedrība sūdzas par valsts vispārējo attieksmi pret invalīdu biedrībām, norāda, 
ka šīs biedrības veic lielu darbu, rīkojot dažādus kultūras, sporta un rehabilitācijas 
pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti, bet saņem par šo darbu niecīgu atalgojumu. 
 
Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji sūdzas par Tieslietu ministrijas un Vidzemes priekšpilsētas 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas sniegtajām atbildēm uz iesniegumiem par iespējamām 
nelikumībām īpašumtiesību reģistrācijas darījumos un ierakstiem zemesgrāmatā par 
kopīpašumā esošām daudzdzīvokļu nama telpām. 
 
Privātpersona sūdzas par Engures novada domi, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas darbinieku rīcību saistībā ar to, ka kāpu zonā netiek nojaukta zivju 
kūpinātava un pārtraukta zivju kūpināšana. 
 
Privātpersona sūdzas par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra E.Sprūdža 
sniegto atbildi saistībā ar Rīgas teritorijas plānojumu Malkas ielas posmā. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas darbinieku 
rīcību saistībā ar kadastra vērtības noteikšanu nekustamajam īpašumam. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Brasas cietuma administrāciju saistībā ar naudas līdzekļu atskaitīšanu 
no ieslodzīto kontiem par patērēto elektroenerģiju; par Daugavgrīvas cietuma administrāciju 
saistībā ar medicīnisko palīdzību un to, ka tiek liegta iespēja tikties un sazināties ar 
radiniekiem. 
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Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 6 
 
Latvijas Kredītņēmēju apvienība sūdzas par zvērinātu tiesu izpildītāju J.Tunnu saistībā ar 
iespējamām nelikumīgām darbībām, atsavinot nekustamos īpašumus.  
 
Privātpersona sūdzas par Zemgales priekšpilsētas tiesu saistībā ar to, ka lietas izskatīšana 
par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un parādnieka izlikšanu noteikta tikai 2015.gada 
9.februārī. 
 
Privātpersonas sūdzas par Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta rīcību saistībā ar 
nekustamā īpašuma izsoli, kā arī par Administratīvās apgabaltiesas tiesneses darbu. 
 

 

Citas sūdzības 
 

9 

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji sūdzas par SIA „Enerģētiķis-33” parādiem, kuru rezultātā 
iedzīvotājiem var tikt pārtraukta siltumenerģijas piegāde. 
 
Privātpersona sūdzas par situāciju pie Salu tilta, kur likvidēta zaļā zona, un lūdz palīdzību 
zāliena atjaunošanai atbilstoši 1974.gadā apstiprinātajam ģenerālplānam. 
 
Privātpersona sūdzas par vides piesārņojumu Mangaļsalā un ierosina nodrošināt 
automatizētu vides piesārņojuma kontroli.  
 
Privātpersonas sūdzas par dzīves apstākļiem, pensijas apmēru, veselības aprūpes sistēmu un 
labklājības nenodrošināšanu pensionāriem.  
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