
 

 

Latvijas Republikas Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas pārskats 

par saņemtajiem iesniegumiem Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā 
laika posmā no 2014.gada 1.novembra līdz 2014.gada 30.novembrim 

 
 
Saņemti iesniegumi         

 

kopskaitā 1323 
    individuālie           
    no vairākām privātpersonām 

701 
9 

    akcijas                610 
    anonīmie 3 
  
Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 291 
Viedokļi 667 
Sūdzības 76 
Informācijas pieprasījumi 19 
Dažādi iesniegumi 270 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 30 
Pa pastu 626 
Pa e-pastu info@saeima.lv 662 
Pa faksu 3 
No portāla www.latvija.lv 2 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 46 
Saeimas Prezidijs 5 
Deputāti 1688 
Frakcijas 90 
Komisijas 48 
Struktūrvienības 19 
  
Valoda  
Latviešu valoda 1315 
Svešvalodas 8 
  
Sagatavotas atbildes 87 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  
 
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši: 
•Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētājs  
Andrejs Judins (11.Saeima) 
•Juridiskās komisijas deputāts Andrejs Judins (11.Saeima) 
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Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas  
priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

291 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

107 

Latvijas Raidorganizāciju asociācija aicina 2015.gada valsts budžeta likumā paredzēt 
komercmedijiem tiesības konkursa kārtībā saņemt 15 procentus no sabiedriskajam 
pasūtījumam piešķirtajiem līdzekļiem saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 
noteikto regulējumu, kā arī izstrādāt kritērijus, pēc kuriem varētu izvērtēt sabiedriskajam 
pasūtījumam atvēlēto budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti un sabiedrisko labumu, ko šis 
finansējums dod nodokļu maksātājiem. 
 
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO aicina 2015.gada 
valsts budžetā palielināt veselības nozares finansējumu vismaz līdz 4 procentiem no valsts 
iekšzemes kopprodukta. 
 
Pilsoņu kongresa fonds lūdz piešķirt Pilsoņu kongresa 25.gadadienas pasākumiem 439 000 
eiro, lai izveidotu izstādi par pilsoņu kustību, kongresam veltītu fotogrāfiju un atmiņu 
krājumus, dokumentālo filmu, kā arī piemiņas plāksni Lielajā Ģildē. 
 
Fonds „Sibīrijas bērni” aicina 2015.gada valsts budžeta projektā iekļaut fonda mērķu 
nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 41 000 eiro apmērā. 
 
Latvijas sieviešu volontieru biedrība „VITA”, Ginekoloģisko pacientu un tuvinieku atbalsta 
biedrība „GINO”, Leikēmijas slimnieku atbalsta biedrība, Zarnu vēža pacientu un viņu 
atbalsta personu biedrība „EuropaColon Latvija” un Hepatīta biedrība norāda uz 
nepieciešamību veicināt iedzīvotāju veiksmīgu atveseļošanos slimības agrīnajā stadijā, 
palielinot finansējumu valsts apmaksātām veselības pārbaudēm. 
 
Privātpersona aicina palielināt valsts budžeta finansējumu patriotisma audzināšanai skolās. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

15 

Alternatīvās bērnu aprūpes alianse norāda, ka likumprojekts „Grozījumi Civillikumā” 
attiecībā uz bērnu aizbildniecības institūtu nesasniedz mērķi, jo apdraud bez vecāku 
aprūpes palikušu bērnu intereses un sašaurina to personu loku, kuras varētu kļūt par 
aizbildņiem. 
 
Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija sniedz priekšlikumus grozījumiem Krimināllikumā, 
aicinot paredzēt sodus personām, kas iesaistās manipulācijās ar sporta spēļu rezultātiem. 
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus Krimināllikumā, nosakot policistiem tādu pašu sodu 
par pierādījumu viltošanu kā tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus grozījumiem Kriminālprocesa likumā, norādot uz 
nepieciešamību paplašināt jēdzienu „advokāts” tā, ka tas aptvertu iespējami lielāku 
kvalificētu juristu loku, ne tikai zvērinātus advokātus. 
 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
 

1 

Sabiedrisko organizāciju un reliģisko konfesiju pārstāvji pauž atbalstu plānotajiem 
grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā attiecībā uz tradicionālās ģimenes 
saglabāšanu mūsdienās un informē, ka Rīgā tiek organizēts gājiens tradicionālās ģimenes 
atbalstam. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

2 

Resocializācijas un integrācijas asociācija aicina nevilcināties ar likumprojekta „Grozījumi 
Valsts probācijas dienesta likumā” izskatīšanu Saeimā otrajā lasījumā un norāda, ka šo 
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grozījumu pieņemšana būs ieguldījums Latvijas iekšējās drošības stiprināšanā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tabakas 
izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””, norādot, ka 
likumprojektā nav iekļauti aizliegumi smēķēt dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos, 
koplietošanas telpās un pie dzīvojamās mājas ieejas. 
 
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

 
104 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedz priekšlikumu likumprojektam „Publisko 
pakalpojumu likums”, aicinot izstrādāt vienotu, uz visiem publiskajiem pakalpojumiem 
attiecināmu tiesību normu. 
 
Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija aicina 
risināt denacionalizēto namu īrnieku problēmu, izstrādājot un pieņemot likumu par 
kompensācijām, kas pienākas denacionalizēto namu īrniekiem. 
 
Latvijas Sarkanais Krusts aicina aktualizēt jautājumu par īpašumtiesību noregulēšanu 
Latvijā, jo grib atgūt tam piederējušos, bet nacionalizētos namīpašumus. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, aicinot noteikt, ka sociālās 
garantijas piešķiramas neatkarīgi no robežsardzes spēkos nodienētiem gadiem. 
 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 59 
 
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, aicinot neizslēgt no likumprojekta normu, kas paredz 
iespēju atkritumu radītāju grupai pašai izvēlēties sadarbības partneri atkritumu 
apsaimniekošanai. 
 
Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, norāda, ka tas vairs nav aktuāls, un aicina izvērtēt 
tā tālākas izskatīšanas lietderību. 
 
Biedrība „Invalīdu tiesību aizsardzības centrs” un citas privātpersonas sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”, aicinot noteikt patērētās 
elektroenerģijas izmaksu atvieglojumus cilvēkiem ar smagu invaliditāti, smagi slimiem 
cilvēkiem, kā arī trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija lūdz izskatīt likumprojektu „Negodīgas mazumtirdzniecības 
prakses aizlieguma likums” pēc būtības, jo uzskata, ka šāds likums nav nepieciešams. 
  
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā”, norādot, ka tas ir ļoti nozīmīgs tautsaimniecības attīstībai, jo 
palīdzētu atrisināt nelegālo pārvadājumu problēmu un līdz ar to samazināt sistemātisku 
naudas līdzekļu ieplūšanu ēnu ekonomikā. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina atbalstīt likumprojekta „Grozījumi 
Autopārvadājumu likumā” iekļaušanu 12.Saeimas darba kārtībā. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi Autopārvadājumu likumā”, 
norādot uz nepieciešamību samazināt procentu likmi iekšzemes neregulārajiem pasažieru 
pārvadājumiem.  
 

 

Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
 

2 

Biedrība „Inko Centrs” aicina atcelt ierobežojumus attiecībā uz finansējuma piešķiršanu 
pacientiem ar smagu un dziļu garīgu atpalicību un noteikt, ka inkotinences jeb urīna 
nesaturēšanas novēršanai nepieciešamie medikamenti tiek izrakstīti arī pacientiem, kas 
vecāki par 18 gadiem.  
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Privātpersona izsaka viedokli, ka Farmācijas likumā nepieciešami grozījumi attiecībā uz 
aptieku pieejamību, jo retā aptieku izvietojuma dēļ lauku apvidu iedzīvotājiem nav 
iespējams iegādāties medikamentus. 
 
Citi jautājumi 

 
1 

Privātpersona aicina aktualizēt jautājumu par kompensāciju izmaksāšanu Latvijas pilsoņiem, 
kuri iegādājušies bezprocentu mērķaizņēmumu obligācijas ar Latvijas Republikas Valsts 
Krājbankas starpniecību. 
 

 

II. Viedokļi  
 

663 

Par Saeimas darbu  
 

611 

Latvijas Krimināllietu advokātu biedrība aicina Parlamentārās izmeklēšanas komisijā par 
Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas 
cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un 
pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par 
darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā iekļaut tās pārstāvi – komercnoziegumu 
apkarošanas speciālistu, jo tādējādi varētu tikt uzlabots krimināltiesiskās atbildības 
regulējums. 
 
Privātpersonas pauž atbalstu tam, ka tiek veidota Parlamentārās izmeklēšanas komisija par 
Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas 
cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un 
pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par 
darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā, un izsaka viedokli par iespējamiem komisijas 
priekšsēdētāja amata kandidātiem. (Akcijas laikā saņemti 610 privātpersonu iesniegumi uz 
e-pasta adresi info@saeima.lv) 
 

 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

15 

Latvijas Pašvaldību savienība aicina Latvijas Pašvaldību savienības un Ministru kabineta 
2015.gada vienošanās un domstarpību protokolā iekļaut tādus jautājumus kā nodokļu 
ieņēmumi pašvaldību budžetā vidējā termiņā un 2015.gadā, pašvaldību aizņēmumi, 
galvojumi, ilgtermiņa saistības vidējā termiņā un 2015.gadā, pašvaldību finanšu 
izlīdzināšana, valsts budžeta transferti pašvaldībām un nozaru ministriju jautājumi saistībā 
ar pašvaldību darbu un budžetu. 
 
Eiropas Latviešu apvienība izsaka viedokli par valdības prioritātēm un finansējumu 
sadarbībai ar latviešu diasporas kopienām saistībā ar 2015.gada valsts budžeta izstrādi. 
 
Latvijas Tirgotāju asociācija norāda uz nepieciešamību pēc piedzīvotās Zolitūdes traģēdijas 
izstrādāt vadlīnijas (videomateriālu) pārdevēja, kasiera, zāles darbinieka un citu līdzīgu 
profesiju pārstāvju rīcībai ārkārtas situācijās, lai padarītu attiecīgo darba vidi drošāku, un 
aicina šo jautājumu uzticēt Labklājības ministrijai kā darba un sociālās aizsardzības jomā 
galvenajai valsts pārvaldes iestādei. 
 
Biedrība „Latgales Saeima” sniedz priekšlikumus valdības deklarācijai, aicinot izveidot 
Latvijas Radio reģionālo studiju Latgalē (Rēzeknē), lai efektīvāk veidotu vietējai auditorijai 
piemērotu sabiedriskā medija saturu. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Zolitūdes traģēdiju un tajā iesaistīto amatpersonu, tostarp 
Rīgas domes priekšsēdētāja N.Ušakova, atbildību par notikušo. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Rīgas pilsētas būvvaldes darbu saistībā ar daudzdzīvokļu 
mājas Rīgā, S.Eizenšteina ielā 31 renovācijas projekta realizāciju. 
 
Privātpersona aicina apsvērt, vai ikvienam valdības pārstāvim nebūtu jādod un jāparaksta 
solījums par valsts līdzekļu godprātīgu izlietošanu un izvairīšanos no negodprātīgu lēmumu 
pieņemšanas. 
 

 

mailto:info@saeima.lv
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Privātpersona izsaka kritisku viedokli par valsts iestāžu darbu Latvijas aizsardzības 
nodrošināšanā, jo uzskata, ka aizsardzībai paredzētais finansējums tiek izlietots 
nelietderīgi. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par valsts iestāžu darbu saistībā ar Zolitūdes traģēdijas un 
Rīgas pils ugunsgrēka izmeklēšanu. 
 
Par situāciju valstī 18 
 
Latvijas Senioru alianse norāda uz nepieciešamību palielināt neapliekamo minimumu 
pensijām, to indeksācijā ņemt vērā darba stāžu, noregulēt kompensējamo zāļu sarakstu, kā 
arī visiem pensionāriem un invalīdiem samazināt patērētās elektrības cenu. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par situāciju valstī, norādot uz strauji augošām pārtikas preču 
cenām un tajā pašā laikā nemainīgo darba samaksu, pensiju indeksācijā konstatējamo 
nevienlīdzību, pieaugošajām mājsaimniecībās patērējamās elektrības cenām, iedzīvotāju 
sociālo nevienlīdzību, ēnu ekonomiku un korupciju, mediju neatkarību, Krievijas ietekmi 
Latvijā un Eiropā, patriotiskās audzināšanas un nacionālās domāšanas trūkumu sabiedrībā. 
 

 

Citi viedokļi 
 

23 

Privātpersona izsaka viedokli par Brīvības pieminekļa zvaigznēm, norādot uz nepieciešamību 
pievienot ceturto zvaigzni, lai simbolizētu visus Latvijas novadus. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas valsts himnas izmantošanu publiskos pasākumos. 
 
Privātpersona izsaka atbalstu iniciatīvai par piemaksu pie ikmēneša pensijas 1991.gada 
barikāžu dalībniekiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Ķemeru sanatorijas maksātnespējas administratora, 
iespējams, nelikumīgiem ar kompleksa kustamās mantas pārdošanu saistītiem darījumiem. 
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Rīgā, Malkas ielā plānotā septiņus metrus platā 
gājēju celiņa izbūvi. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par dzīvojamās mājas iedzīvotāju patvaļīgu pieslēgšanos 
alternatīvās apkures sistēmām, norādot uz nepieciešamību nojaukt krāsnis, lai garantētu 
mājas ugunsdrošību un paneļu izturību. 

 

  
III. Sūdzības 
 

76 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 23 
 
VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Perinatālās aprūpes centra darbinieki 
atkārtoti sūdzas par centra telpu slikto stāvokli, aicina piešķirt līdzekļus šo telpu remontam, 
kā arī lūdz apturēt centra pārvietošanu uz VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca”. 
 
VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Dzemdību nodaļas darbinieki sūdzas par 
slimnīcas reorganizāciju, proti, plānoto Dzemdību nodaļas pārcelšanu uz VSIA „Bērnu 
klīniskā universitātes slimnīca”. 
 
Ogres iedzīvotāji sūdzas par VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Rehabilitācijas 
nodaļas pārcelšanu no Ogres uz Gaiļezera slimnīcu Rīgā, jo tādējādi tiks ierobežotas bērnu 
iespējas saņemt pilnvērtīgus medicīniskos pakalpojumus un pasliktināsies viņu vispārējais 
veselības stāvoklis. 
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība sūdzas par pārāk zemo ugunsdzēsības, 
robežsardzes un policijas darbinieku atalgojumu un norāda, ka valstī pasliktināsies 
ugunsdrošība, paplašināsies narkomānija, alkoholisms un pieaugs vardarbīgu noziegumu 
skaits, ja no dienesta aizies vairāki simti darbinieku. 
 
Privātpersona sūdzas par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem saistībā ar atteikumu 
noskaidrot dienestu beiguša karavīra nāves iemeslu un apbedīšanas izdevumu segšanai 
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izmaksāto pabalstu un norāda, ka karavīrs ir pelnījis lielāku godu un valsts atbalstu par 
daudzus gadus ilgo un godprātīgo aktīvo dienestu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes darbu saistībā ar Vārpu un Rudzu ielās veiktajām 
plānojuma izmaiņām un šo ielu pārbūvi, kas apgrūtina attiecīgās teritorijas iemītnieku dzīvi. 
 
Privātpersona atkārtoti sūdzas par Jūrmalas domes amatpersonu rīcību sakarā ar to, ka 
ieraksts Jūrmalas zemesgrāmatā ir kļūdaini sastādīts un neatbilst pirkuma-pārdevuma 
līgumam. 
 
Privātpersona sūdzas par Daugavpils pilsētas domes atbildi uz tās vēstuli saistībā ar 
komunālo maksājumu parādiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas 148.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā esošajām 
nojumēm, kas ir kritiskā stāvoklī, un norāda, ka tās vajag nomainīt, lai netiktu apdraudēta 
bērnu veselība un dzīvība. 
 
Privātpersona no Krievijas sūdzas par Latvijas valsts iestādēm, kuras nav Krievijas pilsonim 
sniegušas atbildi par iespēju saņemt vīzu iebraukšanai Latvijas Republikā. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Latgales iecirkņa darbu 
saistībā ar filmēšanu un skaņas ierakstīšanu administratīvā pārkāpuma protokola 
sastādīšanas laikā bez amatpersonas piekrišanas. 
 
Ieslodzītie sūdzas par Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku attieksmi un Liepājas cietuma 
pārvaldi, norādot uz to, ka ieslodzītajam nepietiek līdzekļu, lai apgādātu sevi ar pārtiku, 
higiēnas precēm un medikamentiem.  
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 17 
 
Privātpersonas sūdzas par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesnešu darbu lietā, kas saistīta ar 
privātpersonas izlikšanu no dzīvesvietas bez citas dzīvesvietas ierādīšanas.  
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona prokuratūras prokurora M.Trušeļa 
pieņemto lēmumu lietā par sabiedriskās kārtības traucēšanu, par ko vainojama cita 
privātpersona. 
 
Privātpersona sūdzas par Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi B.Jakobsoni, norādot uz tās, 
iespējams, nelikumīgām darbībām – Latvijas Republikas Satversmes un Cilvēka tiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas normu pārkāpumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesu izpildītāja A.Rušiņa veiktajām, iespējams, nelikumīgām 
darbībām, piespiedu kārtā izliekot likumīgos īrniekus no viņu dzīvesvietas. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesneses Dz.Danbergas rīcību, izskatot tiesā lietu bez 
privātpersonas pārstāvja klātbūtnes, lai gan privātpersona ir invalīde un nevar un pat 
nedrīkst sevi pārstāvēt tiesā. 
 
Privātpersona atkārtoti sūdzas par Administratīvās tiesas tiesnešu rīcību saistībā ar datumu 
labošanu iesniegumam, kurā lūgts izskatīt Latvijas Starptautiskajai skolai piešķirtā 
finansējuma likumību.  
 
Privātpersonas sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu, jo uzskata, ka tās nepamatoti 
atsakās uzsākt kriminālprocesu par privātpersonas automašīnas nelikumīgu piesavināšanos 
un neatdošanu. 
Privātpersona lūdz izvērtēt Administratīvās rajona tiesas un Augstākās tiesas tiesnešu rīcību, 
norādot uz iespējamiem likumu pārkāpumiem sprieduma pieņemšanā. 
 

 

Citas sūdzības 36 
 
Privātpersona sūdzas par viena AS „Norvik Banka” akcionāra, iespējams, nelikumīgām 
darbībām saistībā ar Latvijā reģistrēto banku un tās līdzekļiem. 
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Privātpersona sūdzas par AS „Swedbank” un zvērināta tiesu izpildītāja R.Veinberga 
prettiesiskajām darbībām – invaliditātes pensijas atņemšanu no privātpersonas konta un 
personas atstāšanu bez iztikas līdzekļiem. 
 
Privātpersona sūdzas par AS „Latvenergo” darbiniekiem, kuri atteikušies palīdzēt atrisināt 
jautājumu par elektrības skaitītāju nomaiņu. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Rīgas meži” darbu saistībā ar posmā no Lielvārdes ielas līdz 
S.Eizenšteina ielai ietilpstoša zemesgabala nesakārtotību. 
 
Privātpersona sūdzas par SIA „Latcoals” piederošā atpūtas kompleksa „Dzintarkrasts” 
rīkotajiem pasākumiem, kuros tiek izmantota skaņu pastiprinoša tehnika un pirotehnika, 
tādējādi traucējot Rojas novada Žocenes ciema iedzīvotāju mieru. 
 
Privātpersona sūdzas par namu apsaimniekotāju SIA „NĪP”, kas nespēj apkures sezonā 
nodrošināt pienācīgu siltumu, bet izraksta nepamatoti augstus rēķinus par siltumenerģijas 
piegādi. 
 
Dzīvojamā nama Avotu ielā īrnieki sūdzas par tā īpašnieku A.Kaškarjovu un norāda uz viņa 
kaitnieciskām pret īrniekiem vērstām darbībām – elektrības un apkures atslēgšanu, kā arī 
liegšanu iekļūt pagrabtelpās. 
 
Privātpersonas sūdzas par zemajiem sociālajiem pabalstiem invalīdiem, bāreņiem, 
vientuļajām mātēm un trūcīgām ģimenēm, par elektroenerģijas cenu kāpumu, par to, ka 
ārsti noteikuši nepatiesu diagnozi – šizofrēnija, un par to, ka nav izmaksāta alga par darbu 
skolā. 
 
 

 

IV. Informācijas pieprasījumi 
 

19 

  
V. Dažādi iesniegumi 
 

270 
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