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Tematika 

 
Saņemto 

iesniegumu 
skaits 

 
I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

36 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

3 

Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektiem „Grozījumi Dabas 
resursu nodokļa likumā” un „Grozījumi Iepakojuma likumā” saistībā ar depozīta sistēmas 
ieviešanu Latvijā un norāda, ka šādas sistēmas izstrādei un ieviešanai nepieciešami gan 
būtiski ekonomiskie resursi, gan arī pietiekami ilgs laiks. 
 
Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija aicina izdarīt grozījumus Subsidētās elektroenerģijas 
nodokļa likuma pārejas noteikumos, nosakot, ka likums stājas spēkā pēc apkures sezonas 
beigām, proti, ar 2014.gada 1.jūliju, jo nav iespējams tik ātri atkārtoti apstiprināt 
siltumtarifus. 
 

 

AS „Super FM” izsaka kritisku viedokli par 536 000 latu liela valsts finansējuma piešķiršanu 
„Latvijas Radio 5” jauniešu kanāla izveidei, jo uzskata gan minētā finansējuma piešķiršanu, 
gan attiecīgā lēmuma pamatojumu par nesaprotamu. 
 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Latvijas Raidorganizāciju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā 
„Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””, norāda, ka likumdevēja iniciatīva, kas 
paredz augstāku bērna privātās dzīves aizsardzības līmeni, vērtējama pozitīvi un nav 
apstrīdamas bērna tiesības uz viņa personiskās dzīves un attēla aizsardzību. 
 
Biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija” sniedz priekšlikumus grozījumiem Jaunatnes likumā, 
lai veicinātu jaunatnes politikas iekļaušanu pašvaldību, valsts pārvaldes institūciju un 
valdības darba kārtībā, kā arī aktualizētu jautājumus par darbu ar jauniešiem un jaunatnes 
politikas attīstību 2014. – 2020.gadā. 
 
Nodibinājums „Alternatīvais aprūpes centrs „Žēlsirdības māja”” vērš uzmanību uz psihiski 
slimu personu cilvēktiesību pārkāpumiem Latvijā un sniedz likumdošanas priekšlikumus 
situācijas uzlabošanai. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
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Latvijas Drošības biznesa asociācija vērš uzmanību uz likumprojekta „Apsardzes darbības 
likums” nepilnībām un aicina precizēt vairākus tā pantus, konkrēti, attiecībā uz apsardzes 
darbinieku izglītību un profesionālo kvalifikāciju.  
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija ierosina likumprojektā „Grozījumi Imigrācijas likumā” 
noteikt, ka termiņuzturēšanās atļauju ārvalstnieki var iegūt, iegādājoties nekustamu 
īpašumu, kura vērtības slieksnis ir 150 000 eiro Rīgā un Jūrmalā, bet 75 000 eiro pārējā 
Latvijas teritorijā. 
 
AS „Padva, Parinov un Partneri” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Imigrācijas 
likumā”, aicinot noteikt, ka termiņuzturēšanās atļauju ārvalstnieki var iegūt, iegādājoties 
nekustamu īpašumu par vismaz 200 000 eiro Rīgas aglomerācijā vai vismaz 70 000 eiro 
pārējā Latvijas teritorijā. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

1 

Latvijas Pašvaldību savienība lūdz izdarīt grozījumus likumā „Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju”, paredzot, ka norēķinus par atkritumu izvešanu veic atbilstoši 
nevis dzīvoklī deklarēto personu skaitam, bet gan dzīvoklī reāli dzīvojošo personu skaitam. 
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 13 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka viedokli par būvniecības procesa tiesisko regulējumu, 
norāda, ka šobrīd tas tiek balstīts uz kolektīvo atbildību, neparedz stingru kompetences 
sadalījumu starp būvniecības dalībniekiem būvniecības procesā un būvju ekspluatācijas 
laikā, ka valsts atbildība nedrīkst aprobežoties tikai ar papildu kontroles institūciju radīšanu 
un ka būvniecības jomā ir nepieciešams reāls valsts un pašvaldību kompetences sadalījums. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Būvniecības 
likumā” attiecībā uz būvniecības kontroli, kuru veic par nozari atbildīgās ministrijas 
pārraudzībā esoša iestāde. 
 
Latvijas Inženierkonsultantu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Būvniecības likumā”, lai paaugstinātu būvobjektu drošību un kvalitāti, kā arī nodrošinātu 
ilgtspējīgu attīstību, un aicina ieviest būvkomersantu – projektēšanas un būvuzraudzības 
darbu veicēju – akreditāciju vai citādu kvalifikācijas pārbaudi, kas garantētu to, ka sarežģītu 
un sabiedriski nozīmīgu būvju projektēšanu un būvuzraudzību veic uzņēmējs – juridiskā 
persona, kuras prasmes, pieredze un kapacitāte atbilst augstākā līmeņa prasībām. 
 
Sabiedriskās politikas centrs „Providus” sniedz atzinumu par likumprojektu „Grozījumi 
Būvniecības likumā”, uzsverot, ka nepieciešams veidot iestādi būvniecības procesa kontroles 
uzlabošanai un likumā precīzi noteikt šīs iestādes tiesības un pienākumus.  
 
Latvijas Būvinženieru savienība aicina atlikt Būvniecības likuma stāšanos spēkā, kas 
paredzēta 2013.gada 1.februārī, un norāda, ka likums ir vērsts galvenokārt uz pasūtītāju un 
investoru finanšu ieguldījumu drošības paaugstināšanu un birokrātisko šķēršļu samazināšanu 
būvniecības sagatavošanas stadijā. 
 
Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija un Latvijas Elektriķu brālība pauž 
kritisku viedokli par likumprojekta „Grozījumi Būvniecības likumā” normu, ar kuru 
būvinženieri nošķirti no citu inženierzinātņu jomu speciālistiem.  
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija izsaka viedokli par 
likumprojektu „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” saistībā ar priekšlikumu paredzēt 
obligātus pasākumus bērnu pasargāšanai no tiem kaitīgas informācijas elektroniskajā vidē un 
norāda, ka atbalsta šādu priekšlikumu, taču arī aicina vispirms izvērtēt attiecīgās normas no 
dažādiem aspektiem, tostarp izvērtēt piedāvāto risinājumu efektivitāti, samērīgumu un 
piemērotību vēlamā rezultāta sasniegšanai. 
 
Latvijas Alus darītāju asociācija lūdz papildināt likumprojektu „Grozījumi Reklāmas likumā” 
ar vides reklāmas definīciju, kas būtu attiecināma uz tiešu reklāmu, kura tiek izvietota 
ārpus telpām, piemēram, uz ielās izvietotajiem reklāmas stendiem, kas aicina iegādāties 
konkrētus produktus. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Maksātnespējas likumā” un norāda, ka atbalsta normu, kura paredz noteikt valdes locekļa 
vainas formu - ļaunu nolūku vai rupju neuzmanību – gadījumā, kad valdes locekļa rīcības dēļ 
iestājusies parādnieka maksātnespēja, bet neatbalsta normu, kura nosaka valdes locekļa 
atbildību par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu. 
 
SIA „ActusQ” aicina pārskatīt Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus likumā „Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos”, jo uzskata, ka likumprojekta izstrādes procesā netika 
aicināta līdzdarboties mērķgrupas daļa, proti, pašmāju un ārvalstu lauksaimniecības 
investori, šā iemesla dēļ likumprojekta pašreizējā redakcija nav saņēmusi mērķgrupas 
atbalstu un tajā nav iestrādāti investoru priekšlikumi zemes resursu efektīvai un ilgtspējīgai 
izmantošanai. 
 

 

Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes reformu 
Latvijas Republikas pilsētās”” un norāda: nav pieļaujams tas, ka dzīvojamā māja un zeme 
tiek nošķirtas kā divi atsevišķi īpašumi.  
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Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

10 

Latvijas Ārstu biedrība izsaka atbalstu likumprojektā „Veselības aprūpes finansēšanas 
likums” ietvertajai iecerei noteikt jaunu veselības aprūpes finansēšanas kārtību, jo uzskata, 
ka nav pieļaujams atstāt novārtā jautājumu par pieejamo resursu taisnīgu sadali attiecībā 
uz valsts finansētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. 
 
Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Veselības 
aprūpes finansēšanas likums” un aicina ieviest fiksētu veselības apdrošināšanas maksājumu, 
vienlaikus samazinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi par valstij piekrītošo nodokļa daļu. 
 
Biedrība „Latvijas ceļu būvētājs” sniedz priekšlikumu likumprojektam „Veselības aprūpes 
finansēšanas likums” un aicina noteikt, ka valsts budžeta finansējums veselības aprūpei ir 
4,5 procenti no iekšzemes kopprodukta, jo uzskata, ka citādi zūd atbildība par Latvijas 
iedzīvotāju veselības aprūpi un tās kvalitāti. 
 
Latvijas Radošo savienību padome, Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija 
un biedrība „Laiks kultūrai” izsaka viedokli par likumprojektu „Veselības aprūpes 
finansēšanas likums”, aicina ievērot vienlīdzības principu attiecībā uz dažādām 
nodarbinātības formām, tostarp arī pašnodarbinātajām personām, un par valsts apmaksātās 
veselības aprūpes saņemšanas pamatkritēriju noteikt faktu, ka iepriekšējā kalendārā gada 
nodokļi ir samaksāti, nevis attiecīgo maksājumu regularitāti. 
 
Latvijas Tranzīta biznesa asociācija aicina ieviest izmaiņas Labklājības ministrijas 
sagatavotajā likumprojektā „Grozījumi Darba likumā”, nosakot, ka ilgāk par astoņām 
stundām diennakts periodā, kurā ietilpst nakts darbs, drīkst nodarbināt tos, kuri strādā 
dokos, dzelzceļa sistēmā vai citā darbā, kas saistīts ar transporta laika grafikiem un 
satiksmes nepārtrauktības un regularitātes nodrošināšanu. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija nosūta apkopotos Latvijas Republikas pilsētu priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”. Tie attiecas 
uz normām par tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas apmaksas vispārīgajiem principiem, valsts pienākumiem 
sociālo pakalpojumu sniegšanā un grupu mājas (dzīvokļa), pusceļa mājas un servisa dzīvokļa 
pakalpojumiem. 
 
Privātpersonas pauž atbalstu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ierosinātajai vēstuļu 
akcijai, kuras gaitā tiek aicināts saglabāt Darba likumā noteikto piemaksu par virsstundu 
darbu 100 procentu apmērā, noteikt darba devējiem, kuri vēlas atbrīvot no darba 
arodbiedrības biedru, obligātu pienākumu saskaņot šo jautājumu ar arodbiedrību, kā arī 
nodrošināt arodbiedrību tiesības savu darbību noteikt ar statūtiem. (Akcijas laikā saņemti 2 
privātpersonu iesniegumi uz e-pasta adresi info@saeima.lv)  
 

 

Citi jautājumi 
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Sabiedriskā kustība „Nepilsoņu kongress” nosūta izskatīšanai likumprojektus, kuru mērķis ir 
izlīdzināt Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesisko stāvokli tajās jomās, kur normatīvajos aktos 
paredzētās tiesiskās atšķirības Latvijas Republikas tiesībsargs savā atzinumā ir kvalificējis kā 
nepamatotas.  

 

  
II. Viedokļi  
 

40 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par Ministru kabineta darbu saistībā ar 
izdotajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darbības efektivitāti būvniecības, publisko 
iepirkumu un civilās aizsardzības jomā, un norāda, ka joprojām nav visaptveroša 
priekšraksta par to, kā rīkoties dzīvības un veselības apdraudējuma gadījumā savā 
darbavietā, tāpēc aicina sabiedrisko komisiju, kas izveidota 2013.gada 21.novembra 
Zolitūdes traģēdijas apstākļu izvērtēšanai, ne tikai izvērtēt spēkā esošos normatīvos aktus, 
bet arī izstrādāt vienkāršā, visiem saprotamā valodā vadlīnijas tirdzniecības jomā 
visplašākās profesijas pārstāvja - pārdevēja – rīcībai ārkārtas situācijās. 
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Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija iebilst pret Ministru kabineta noteikumu Nr.1046 
„Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” projektu un aicina no tā svītrot 
punktu, kas paredz izslēgt no ģimenes ārsta reģistrēto pacientu saraksta tos pacientus, kuri 
pēdējos trīs gadus līdz kārtējā gada 1.janvārim nav apmeklējuši ģimenes ārstu, bet visu šo 
laiku bijuši pie tā reģistrēti.  
 
Latvijas Studentu apvienība norāda, ka ne visu augstskolu studentu pašpārvalžu pārstāvji 
piekrīt Izglītības un zinātnes ministrijas plāniem par budžeta vietu pārdali augstskolu 
ietvaros, jo situācija dažādos Latvijas reģionos ir atšķirīga. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija izsaka viedokli sakarā ar to, ka tās un Valsts ieņēmumu 
dienesta pārstāvju tikšanās reizē Valsts ieņēmumu dienests apgalvojis, ka nekādas 
pārbaudes darba tiesisko attiecību jomā mediju organizācijās neveikšot, kamēr nebūs 
izstrādāts un saskaņots attiecīgs dokuments, bet vairākos mediju uzņēmumos pārbaudes 
saistībā ar autoratlīdzības līgumiem tomēr tiek veiktas. 
 
Latvijas Radošo savienību padome, Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija 
un biedrība „Laiks kultūrai” pauž neizpratni un satraukumu par pašreizējo situāciju Eiropas 
Savienības fondu līdzekļu plānošanā, jo uzskata, ka tiek aizmirsta politiski panāktā 
vienošanās un finansiālais atbalsts kultūras nozarei tiek sašaurināts. 
 
Privātpersona pauž viedokli par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos saistībā ar ūdens 
patēriņa uzskaiti, norāda uz šo noteikumu nepilnībām un aicina Saeimu panākt attiecīgo 
izmaiņu iespējami drīzāku atcelšanu.  
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 
9.decembra noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un aicina tos 
atcelt kā neatbilstošus reālajai situācijai. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par tieslietu ministra J.Bordāna un Tieslietu ministrijas darbu 
sakarā ar to, ka likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas 
pilsētās”” netika sagatavots Saeimas noteiktajā termiņā. 
 
Par situāciju valstī 
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Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija izsaka viedokli par problēmām 
drošības jomā, kuras būtu jāņem vērā, lai neatkārtotos tādas traģēdijas kā tā, kas notika 
21.novembrī, sagrūstot veikalam, un norāda, ka jāveic visaptveroša iekšējo draudu analīze 
un jāizveido integrēta krīzes vadības sistēma, iedzīvotāji ir labāk jāinformē un iepriekš 
jāsagatavo rīcībai iespējamās ārkārtas situācijās, jāuzlabo praktiskā likumu izpilde, 
jāpilnveido normatīvie akti un jārūpējas par to ievērošanu, valsts un pašvaldību rīcībā jābūt 
glābšanas darbu veikšanai vajadzīgajiem resursiem, kā arī pirmās nepieciešamības resursiem 
un jābūt nodrošinātām arī valsts materiālajām rezervēm, ko varētu izmantot ārkārtas 
situāciju pārvarēšanai. 
 
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesori pauž viedokli par medicīnas nozares 
attīstību Latvijā, uzsver nepieciešamību pārskatīt augstākās izglītības politiku un atteikties 
no pārāk šauras augstskolu specializācijas, kas kavē mūsdienām atbilstošu zinātņu nozaru 
attīstību.  
 
Latvijas Pedagogu dome ierosina izstrādāt Latvijas atjaunotnes programmu, aicināt nozaru 
profesionāļus apzināt galvenās problēmas un apkopot to risinājumus, kā arī uzsver 
nepieciešamību nākamās valdības programmas veidošanā ņemt vērā profesionāļu viedokli. 
  
Latvijas Krona un kolīta slimnieku biedrība izsaka kritisku viedokli par valsts kompensējamo 
medikamentu sarakstu un kompensāciju apmēriem, jo uzskata, ka neizārstējamām 
slimībām, tostarp kronam un kolītam, paredzētiem medikamentiem būtu jāpiemēro 
simtprocentīga kompensācija no valsts budžeta līdzekļiem. 
 
Rīgas Austrumu klīniskās slimnīcas stacionārs „Latvijas Infektoloģijas centrs” pauž sašutumu 
par kritisko situāciju, kāda infektoloģijas nozarē izveidojusies pēc valsts aģentūras „Latvijas 
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Infektoloģijas centrs” likvidācijas, un aicina pārskatīt attiecīgo lēmumu, kā arī uzsākt valsts 
iestādes „Latvijas Infektoloģijas un hepatoloģijas centrs” izveides darbu. 
 
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs informē par ciparu televīzijas programmu 
izplatīšanu no 2014.gada 1.janvāra un norāda uz neskaidrībām ar televīzijas kanāliem, kas 
iedzīvotājiem būs pieejami bezmaksas apraidē pēc pusnakts iestāšanās 2014.gada 1.janvārī.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Zolitūdes traģēdijas cēloņiem un aicina tos, kā arī citu 
nelaimju patiesos cēloņus meklēt reliģijā.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par jaunās valdības veidošanu un aicina tajā neiekļaut vairākus 
līdzšinējos ministrus, turklāt pieprasa arī konkrētu citu valsts amatpersonu nomaiņu.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas politisko partiju savstarpējām nesaskaņām un pauž 
uzskatu, ka partijām vajadzētu darboties vienoti Latvijas attīstības labā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par ekonomisko situāciju valstī, legālo narkotiku tirdzniecības 
ierobežošanu, situāciju būvniecības nozarē un citiem valstiski svarīgiem jautājumiem.  
 
Citi viedokļi 
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Biedrība „Latvija Mūsu Mājas” saistībā ar eiro ieviešanu ierosina latus – gan banknotes, gan 
arī monētas – nevis iznīcināt, bet uzglabāt Latvijas Bankas naudas glabātuvē, ņemot piemēru 
no Vācijas, lai gadījumā, ja nākotnē rastos nepieciešamība atgriezties pie Latvijas 
nacionālās valūtas tas būtu iespējams. 
 
Biedrība „Latvijas Politiski represēto apvienība” informē, ka tās koordinācijas padomes 
2013.gada 3.decembra sēdē nolemts atbalstīt Valsts prezidenta A.Bērziņa likumdošanas 
iniciatīvu, kuras mērķis ir Latvijas parlamentārās iekārtas tuvināšana racionālā 
parlamentārisma modelim. 
 
Biedrība „Latvietis” izsaka viedokli par Latvijas Republikas himnu un pauž uzskatu, ka tā 
traucē tolerantas, no aizspriedumiem brīvas sabiedrības izveidi. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas Republikas Satversmes preambulas projektu. 
 
Privātpersona ierosina atļaut katram darba ņēmējam pēc saviem ieskatiem izņemt piecas 
atvaļinājuma dienas gan pa vienai, gan visas kopā.  
 
Privātpersona aicina aktualizēt jautājumu par televīzijas apraidi Latvijā no 2014.gada 
1.janvāra un iesaka atstāt virszemes digitālās televīzijas apraidei par pieņemamu cenu līdz 
šim bez maksas skatāmos kanālus.  
 
Privātpersona norāda uz piesārņojumu Rīgas brīvostā, kā arī salīdzina Rīgas brīvostas finanšu 
rādītājus ar analoģiskiem citu ostu rādītājiem, uzsverot, ka Rīgas brīvosta, izlietojot lielākus 
resursus, gūst mazāku peļņu, nekā citas ostas ar mazāku resursu izlietojumu.  
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Par Saeimas darbu  
 

1 

Privātpersona sūdzas par Reformu partijas frakcijas atbildes vēstuli un pauž uzskatu, ka 
atbilde nav sniegta pēc būtības.  
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Zemes reformas komiteja sūdzas par Rīgas domes Pašvaldību ieņēmumu pārvaldi saistībā ar 
piespiedu nekustamā īpašuma nodokļa piedzīšanu par personai mantojumā atstātu zemes 
gabalu. 
 
AS „Pilsētas zemes dienests” sūdzas par Valsts zemes dienesta lēmumiem, ar kuriem 
noteikta akciju sabiedrībai piederošo zemes īpašumu kadastrālā vērtība, un pauž uzskatu, ka 
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šie lēmumi ir prettiesiski. 
 
SIA „Herkuls” sūdzas par Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes policijas 
iecirkņa darbu saistībā ar krimināllietas novilcināšanu un iespējamu kukuļņemšanu nolūkā 
pasargāt vainīgo personu no soda.  
 
Privātpersonas sūdzas par Rīgas domes lēmumu diferencēt braukšanas maksu Rīgas 
sabiedriskajā transportā. 
 
Privātpersona sūdzas par Rēzeknes domi, jo tā atsakās mainīt korespondences adresi, 
aizbildinoties ar Paziņošanas likumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru saistībā ar invaliditātes 
pensijas aprēķinu un norāda, ka pensija būtiski samazinājusies.  
 
Privātpersona sūdzas par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju E.Grāvīti saistībā ar to, ka 
netiek risināts jautājums par iespējamu zādzību no privātpersonas īpašuma. 
 
Privātpersona sūdzas par valsts iestāžu darbu saistībā ar to, ka nav savlaicīgi uzzinājusi par 
dzīvokļa parādu un rezultātā dzīvoklis izlikts izsolē. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 8 
 
SIA „Herkuls” sūdzas par Rēzeknes prokuratūras darbu saistībā ar krimināllietas izskatīšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Daugavpils tiesas priekšsēdētāja J.Šaušas un Daugavpils tiesas 
tiesneša V.Isajeva lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuriem noraidīta 
privātpersonas prasība sakarā ar tās veselības un dzīvības apdraudējumu masāžas salonā. 
 
Privātpersona sūdzas par Apgabaltiesas un Augstākās tiesas darbu saistībā ar spriedumu 
krimināllietā par slepkavību, jo uzskata, ka tas nav taisnīgs un lietā nav atspoguļoti visi 
patiesie apstākļi. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesas lēmumu, kura rezultātā zaudēta dzīvesvieta, kas iepriekš 
piederējusi tās dēlam, bet pēc dēla nāves nonākusi trešās personas īpašumā.  
 

 

Citas sūdzības 
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Daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji sūdzas par SIA „Turības nami”, iespējams, nelikumīgām 
darbībām saistībā ar ēkas privatizēšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un pārdošanu. 
 
SIA „Taka” sūdzas par Autopārvadātāju asociācijas „Latvijas Auto” darbību saistībā ar 
atteikšanos izsniegt starptautisko autopārvadājumu (TIR) grāmatiņas, neminot nekādus 
pamatotus atteikuma iemeslus. 
 
Privātpersona sūdzas par televīzijas kanālu „Pirmais Baltijas kanāls” saistībā ar, tāsprāt, 
pret Latvijas valsti vērsto propagandu un pauž bažas par klaju likuma ignorēšanu. 
 
Privātpersonas sūdzas par dzīves apstākļiem, veselības aprūpes sistēmu, nepamatoti 
lielajiem patērētās elektroenerģijas rēķiniem. 
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