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Saņemti iesniegumi    

 

kopskaitā 318 
    individuālie          304 
    no vairākām privātpersonām 
    akcijas          

12 
2 
 

Saņemto iesniegumu tematika  
Likumdošanas priekšlikumi 56 
Viedokļi 81 
Sūdzības 42 
Informācijas pieprasījumi 33 
Dažādi iesniegumi 106 
  
Iesniegumu saņemšanas veidi  
Personīgi 67 
Pa pastu 181 
Pa e-pastu info@saeima.lv 63 
Pa faksu 5 
No portāla www.latvija.lv 2 
  
Saņemto iesniegumu adresāti  
Saeima 58 
Saeimas Prezidijs 2 
Deputāti 804 
Frakcijas 43 
Komisijas 49 
Struktūrvienības 17 
  
Valoda  
Latviešu valoda 296 
Svešvalodas 22 
  
Sagatavotas atbildes 97 
tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  3 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I.Likumdošanas priekšlikumi 
 

56 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi 
 

12 

Latvijas Darba devēju konfederācija iebilst pret jebkādām izmaiņām Mikrouzņēmuma 
nodokļa likumā, aicina līdz 2016.gadam neizdarīt nekādus grozījumus, kas saistīti ar nodokļa 
likmju palielināšanu, un iesaka 2014. – 2015.gadā izveidot darba grupu, kas izstrādātu 
pārdomātus, izsvērtus un argumentētus priekšlikumus Mikrouzņēmuma nodokļa likuma 
uzlabošanai. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi 
Mikrouzņēmuma nodokļa likumā”, iebilst pret sasteigtām izmaiņām, attiecībā uz kurām nav 
noticis dialogs ar sabiedrību vispārpieņemtā saskaņošanas kārtībā, tāpēc aicina saglabāt 
spēkā esošo mikrouzņēmuma nodokļa režīmu, kā arī iesniedz 2644 pret mikrouzņēmuma 
nodokļa likmes paaugstināšanu iebilstošu iedzīvotāju parakstus. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība norāda, ka 2014.gada valsts budžetā 
apstiprinātais izglītības un zinātnes finansējums joprojām ir nepietiekams, un pieprasa, lai 
tiktu uzsākts pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveides darbs.  
 
Pasaules brīvo latviešu apvienība lūdz pārskatīt 2014.gada valsts budžetu, lai rastu diasporas 
latviskajai izglītībai trūkstošos līdzekļus, jo šobrīd piešķirtais finansējums ir par 63 000 latu 
mazāks nekā plānotajām aktivitātēm vajadzīgais.  
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sniedz priekšlikumus 
likumprojektam „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” attiecībā uz elektronisko sakaru 
komersanta pienākumu bloķēt Latvijas Republikā nelicencētu azartspēļu vietnes un aicina 
noteikt, ka elektronisko sakaru komersants šo pienākumu pilda par objektīvi pamatotu, uz 
izmaksām balstītu maksu. 
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija pauž atbalstu Kultūras ministrijas iecerei izveidot mediju 
atbalsta politikas nodaļu un tāpēc aicina 2014.gada valsts budžetā paredzēt minētās nodaļas 
izveidei nepieciešamos līdzekļus. 
 

 

Privātpersona sniedz priekšlikumus likumam „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un iesaka 
to papildināt ar nosacījumu, ka Valsts ieņēmumu dienests atkārtoti bez maksas izsniedz 
nodokļu grāmatiņu, ja tā atrodas pie pēdējā darba devēja un tas uzrādītajā juridiskajā 
adresē nav atrodams. 
 
Juridiskie jautājumi  
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Latvijas Darba devēju konfederācija lūdz neatbalstīt likumprojekta „Grozījumi Negodīgas 
komercprakses aizlieguma likumā” tālāku virzību tā pašreizējā redakcijā un izsaka 
priekšlikumu par likumprojekta grozījumiem, kas ļautu pagarināt pārejas periodu. 
 
Latvijas Komercbanku asociācija izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 
atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās 
laiku un piemērošanas kārtību”” un atkārtoti vērš uzmanību uz apstākļiem, kuru dēļ 
likumprojektā paredzētais pārejas periods būtu nosakāms garāks. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība izsaka priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” attiecībā uz normu par tiešās pārvaldes iestāžu 
iekļaušanu publisko personu un iestāžu sarakstā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” attiecībā uz 
normu, kas paredz ievērojami palielināt to parādnieka darba samaksas un tai pielīdzināto 
maksājumu daļu, uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem, un aicina šo normu 
atcelt. 
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Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu jautājumi  
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Latvijas Nacionālo karavīru biedrība pauž atbalstu likumprojektam „Par Otrā pasaules kara 
veterāna statusu”, kas atbilst tās biedru - bijušo Latviešu leģiona karavīru – interesēm. 
 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sniedz priekšlikumus saistībā 
ar likumprojektu „Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā” attiecībā uz pienākumu 
informēt par jebkādu bērniem kaitīgu informāciju un norāda, ka tas jau ir noteikts 
Elektronisko sakaru likumā.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par nepieciešamajiem grozījumiem likumā „Par politiski 
represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 
saistībā ar represētas personas statusa piešķiršanu, ja ir iespējams ar arhīva izziņu pierādīt, 
ka personas ģimene 1949.gada martā bija iekļauta uz attāliem PSRS rajoniem izsūtāmo 
sarakstā. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 17 
 
Jūrmalas aizsardzības biedrība aicina atbalstīt priekšlikumu likumprojektā „Vietējo 
pašvaldību referenduma likums” paredzēt, ka referendumu var rīkot arī par pašvaldības 
lēmumu, ar kuru apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vai tā grozījumi, jo 
uzskata, ka tikai šādā veidā var tikt reāli nodrošinātas iedzīvotāju pamattiesības uz 
līdzdalību pašvaldību darbībā. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” un aicina noteikt, ka gadījumos, kad 
dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies par komunālo pakalpojumu apmaksas kārtību un 
maksājumi tiek kārtoti ar pārvaldnieka starpniecību, pašvaldībai saistošajos noteikumos 
būtu jānosaka katra dzīvokļa īpašnieka maksājamā daļa par saņemto pakalpojumu.  
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” un aicina paredzēt valsts finansējumu 
pašvaldības dzīvokļa pabalsta izmaksai līdzīgā kārtībā, kā tika līdzfinansēts dzīvokļa pabalsts 
no Sociālās drošības tīkla stratēģijā paredzētajiem līdzekļiem. 
 

 

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Dzirciema 71” sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā” un aicina noteikt, ka, piemēram, mājās, kur 
pārvaldīšanas tiesības ir nodotas vai nododamas attiecīgās mājas dzīvokļu īpašnieku 
biedrībai vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai, tiek slēgti īslaicīgi līgumi par tiešiem 
norēķiniem, kuros pakalpojuma sniedzējam uzlikts par pienākumu aprēķinos izmantot mājas 
īpašnieku apstiprināto metodiku.  
 
Privātpersona aicina izdarīt grozījumus likumos, lai izveidotu namu pārvaldniekus 
kontrolējošu institūciju, kas izsniegtu attiecīgas licences namu pārvaldītājiem, un tādā 
veidā uzlabot namu pārvaldnieku darbības regulējumu.  
 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
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Latvijas Darba devēju konfederācija lūdz neatbalstīt likumprojekta „Grozījumi Negodīgas 
komercprakses aizlieguma likumā” tālāku virzību tā pašreizējā redakcijā un grozīt normas 
par komersantiem piemērojamo sodu, lai tas būtu samērīgs un atbilstu reālajiem tirgus 
apstākļiem. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera iebilst pret likumprojektā „Grozījumi 
Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā” noteikto pienākumu trešajām personām 
atslēgt negodīgas komercprakses īstenotāja domēna vārdu, aicina noteikt, ka tīmekļa 
vietnes slēgšana veicama gala iekārtās, un šo nosacījumu attiecināt arī uz negodīgas 
komercprakses īstenotāja tīmekļa vietnes slēgšanu. 
 
Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija aicina mainīt Būvniecības likuma 
ieviešanas termiņu tā, ka šis likums tiktu ieviests tikai pēc pilnas tam pakārtoto dokumentu 
paketes izskatīšanas. 
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Latvijas Koģenerācijas elektrostaciju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu 
„Subsidētās enerģijas nodokļa likums” un uzskata, ka, to pieņemot, tiktu pārkāptas 
starptautiskās saistības. 
 
Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi 
Aizsargjoslu likumā” attiecībā uz to, ka aizsargjoslas pilsētās un ciemos gar ielām un 
autoceļiem nosakāmas arī teritorijas plānojumos. 
 
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi 
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Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam „Arodbiedrību 
likums” attiecībā uz arodbiedrību tiesībām savos statūtos precīzi noteikt tos palīdzības un 
atbalsta veidus, uz kuriem varētu pretendēt arodbiedrības biedri, un uz visiem 
strādājošajiem cilvēkiem attiecināmos palīdzības un atbalsta veidus. 
 
Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskā apvienība izsaka viedokli 
par vispārējās izglītības iestāžu sporta pedagogu pensijām un aicina pieņemt speciālu likumu 
– vispārējās izglītības iestāžu sporta pedagogu izdienas pensiju likumu, kā arī papildināt 
likumu „Par valsts pensijām” tā, lai tas aptvertu vispārējās izglītības iestāžu sporta 
pedagogus. 
 
Jelgavas pilsētas pensionāri lūdz pārskatīt priekšlaicīgo pensiju piešķiršanas kārtību periodā 
no 2010.gada līdz 2012.gadam, kad tika piemērots negatīvais indekss. 
 
Biedrība „Progresīvie” aicina atbalstīt grozījumus likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, 
kuri paredz atlikt valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu griestu atcelšanu vēl vismaz līdz 
2017.gada 31.decmbrim vai laikam, kad valsts patiešām būs pārvarējusi ekonomisko krīzi un 
novērsusi tās radītās negatīvās sociālās sekas. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera pauž konceptuālu atbalstu likumprojektam 
„Grozījumi Darba likumā”, kā arī aicina noteikt, ka darbinieka - arodbiedrības biedra - 
atlaišanai nepieciešama arodbiedrības piekrišana tikai tādā gadījumā, ja darba devējs darba 
līgumu uzsaka sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu.  
 
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka priekšlikumus vairākām likumprojekta 
„Grozījumi Darba likumā” normām, piemēram, aicina paredzēt iespēju darba koplīgumā vai 
darba līgumā noteikt lielāku piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā. 
 
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, 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)  
 
Privātpersona lūdz grozīt likumdošanas aktu normas par valsts vecuma pensijas piešķiršanu 
ar atvieglotiem noteikumiem mātēm, kurām ir vismaz 10 bērni. 

 

 
II. Viedokļi  
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Par Saeimas darbu  
 

5 

Cēsu Invalīdu biedrība izsaka viedokli par Saeimas darbu saistībā ar atbildes sniegšanu un 
uzskata, ka tā nav sniegta pēc būtības.  
 
Privātpersona izsaka kritisku viedokli par Saeimas balsojumiem saistībā ar uzturēšanās 
atļauju piešķiršanu ārvalstu iedzīvotājiem apmaiņā pret nekustamā īpašuma iegādi Latvijā. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par „Iesniegumu likumu” un uzskata, ka tas neatbilst 
sabiedrības prasībām. 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Latvijas Lielo pilsētu asociācija aicina pirms jauna vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministra amata kandidāta izvirzīšanas uzklausīt sociālo partneru - Latvijas Lielo pilsētu 
asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības – viedokļus un izvirzīt tādu kandidātu, kurš 
būtu kompetents pašvaldību darbības un attīstības jautājumos, tātad arī spējīgs risināt šos 
pašvaldībām pašreiz tik būtiskos jautājumus. 
 
Latvijas Disleksijas biedrība izsaka viedokli par Izglītības pamatnostādņu 2014. - 2020.gadam 
projektu un uzskata, ka iekļaujošās izglītības situācijas tajā atspoguļotas , kā arī iepriekšējā 
darbības perioda analīze  veikta vāji un fragmentāri, attiecībā uz atsevišķiem rādītājiem un 
mērķgrupām sniedzot neprecīzus datus vai pat vispār tos nesniedzot. 
 
Sporta pedagogi izsaka viedokli par problēmām sporta izglītībā un aicina nodrošināt visu 
jomu sporta speciālistu līdzdalību, nodrošinot Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā 
noteikumu par valsts pamatizglītības standartu projekta publiskošanu sabiedrības 
apspriešanai, kā arī izveidot alternatīvu standartu bērniem ar īpašām vajadzībām. 
 
Privātpersona aicina atcelt nesen grozītos Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra 
noteikumus Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, jo tie nekādā veidā nerisina 
problēmu ar ūdens zudumiem un maksājumu starpības segšanu. 
 
Privātpersona norāda uz nepilnībām ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra 
darbībā un aicina Slimību profilakses un kontroles centru veikt pasākumus, lai minētajā 
reģistrā vairs netiktu iekļauti dati par personām, kurām diagnosticēti psihiskas dabas 
traucējumi. 
 
Privātpersonas izsaka kritisku viedokli par Rīgas domes darbību saistībā ar diferencētās 
braukšanas maksas noteikšanu Rīgas sabiedriskajā transportā. 
 
Privātpersona ierosina noteikt amata pienākumu pildīšanas termiņu pašvaldību vadītājiem 
un Ministru prezidentam līdzīgi, kā tas noteikts Valsts prezidentam.  
 

 

Par situāciju valstī 
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Cēsu Invalīdu biedrība izsaka viedokli par invalīdu nevalstisko organizāciju stāvokli valstī un 
aicina izstrādāt speciālu likumu invalīdu nevalstisko organizāciju situācijas uzlabošanai. 
 
Latvijas Krūts vēža pacientu atbalsta biedrība „Vita” norāda uz neapmierinošo situāciju 
metastātiskā krūts vēža ārstēšanā un šai sakarā aicina risināt jautājumu par  mērķterapijai 
ar preparātu Herceptin nepieciešamo valsts kompensāciju. 
 
Latvijas Auto nomu asociācija norāda, ka valsts noteiktais limits ir šķērslis tādu automašīnu 
izvēlei kā elektroautomobiļi, kuri jau kļūst aktuāli Latvijas tirgū un kuru iegādes cena ir virs 
sliekšņa, ko valsts noteikusi reprezentatīvam automobilim. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Zolitūdes traģēdiju un tās iemesliem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par Latvijas politiķu darbību un uzskata, ka dažādiem 
politiskajiem spēkiem vajadzētu darboties kopīgi vienoto Latvijas valsts mērķu sasniegšanas 
labad, nevis cīnīties citam pret citu. 
 
Privātpersona pauž uzskatu, ka Latvijā nevajag ierobežot uzturēšanās atļauju piešķiršanu 
cittautiešiem apmaiņā pret nekustamā īpašuma iegādi, jo, pēc šīs privātpersonas domām, 
tas veicina valsts attīstību un labklājību. 
 
Privātpersona pauž viedokli, ka Uzvaras piemineklis būtu nevis nojaucams, bet gan 
saglabājams, to pārveidojot par memoriālo kompleksu. 
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Citi viedokļi 
 

38 

Jāņa Čakstes demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības biedrība pauž atbalstu ierosinājumam 
pārdēvēt Pils laukumu par Jāņa Čakstes laukumu. 
 
Latvijas Studentu apvienība, Latvijas Universitātes Studentu padome un Ventspils 
augstskolas Studējošo pašpārvalde norāda, ka nepieciešams rīkot atklātu konkursu par 
Latvijas Radio 5 koncepcijas izstrādi un īstenošanu, iesaistot arī reģionu jauniešus.  
 
Privātpersona izsaka viedokli par finansējuma sadali kino jomā, norādot, ka valsts 
finansējums var tikt piešķirts tikai tiesiskā un atklātā ceļā, ar vienādiem noteikumiem 
visiem šajā jomā strādājošiem, atklāta konkursa rezultātā un pēc skaidriem kritērijiem. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par personas datu aizsardzību saistībā ar dažādu pakalpojumu 
saņemšanai izsniedzamajām identifikācijas kartēm. 
 
Privātpersona aicina nepieļaut sporta centra „Mežaparks” privatizāciju, lai tas arī turpmāk 
kalpotu Latvijas sportistu un iedzīvotāju interesēm.  
 
Privātpersonas izsaka viedokli par Latvijas pilsonības piešķiršanu Garijam Kasparovam. 
 
Privātpersona ierosina Rīgas Brāļu kapus pārdēvēt par Latvijas Brāļu kapiem.  
 
Privātpersona aicina uzlabot Latvijas autoceļu stāvokli, lai to dēļ neciestu tūrisma nozare.  

 

  
III. Sūdzības 
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
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Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības biroja Operatīvās 
vadības nodaļa sūdzas par tās likvidāciju un aizstāšanu ar jaunveidojamo Operatīvās vadības 
struktūrvienību koordinācijas un attīstības grupu un uzskata, ka Valsts policijas augstākās 
amatpersonas pārkāpušas vairāku normatīvo aktu prasības. 
 
SIA „TV3 Latvia” sūdzas par to, kā Valsts ieņēmumu dienests interpretē likumdošanas aktu 
normas par nodokļu piemērošanu autordarbu iepirkšanai, un norāda, ka tādējādi tiek radītas 
būtiskas negatīvas finansiālās sekas gan uzņēmumiem, gan visai industrijai. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu, kas atsacījies piešķirt 
nepieciešamo sociālo dzīvokli. 
 
Privātpersonas sūdzas par Jūrmalas pilsētas domi saistībā ar priežu meža izciršanu 
nekustamajā īpašumā Burtnieku ielā 8. 
 
Privātpersona sūdzas par Liepājas pašvaldības domes Sporta pārvaldes darbību, jo uzskata, 
ka Liepājas pašvaldība nespēj nodrošināt sportistiem nepieciešamos treniņu apstākļus, bet 
Sporta pārvaldes vadītājs vispār nav ieinteresēts sporta attīstībā pilsētā. 
 
Privātpersona sūdzas par Jelgavas pilsētas domes un Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes 
lēmumu atteikt mājokli un sociālo pabalstu un lūdz palīdzību šī jautājuma risināšanā.  
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes 
Satiksmes administratīvo pārkāpumu izskatīšanas biroja paziņojumu saistībā ar ierašanos uz 
sēdi, kur izskatāma administratīvā lieta par Polijā izdotas autovadītāja apliecības 
atņemšanu.  
 
OU „Wind One” sūdzas par to, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav izskatījusi sūdzību 
par AS „Norvik banka” iespējamām pretlikumīgām darbībām un nav sniegusi atbildi uz 
minēto sūdzību. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts vides dienesta atbildi uz iesniegumiem par vides 
piesārņojumu Sarkandaugavā un norāda, ka šī atbilde nav sniegta pēc būtības un ir 
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maldinoša.  
 
Ieslodzītais sūdzas par Liepājas cietuma administrāciju un dzīves apstākļiem Liepājas 
cietumā. 
 
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
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Privātpersona sūdzas par Augstākās tiesas darbu saistībā ar atteikumu ierosināt kasācijas 
sūdzību. 
 
Privātpersona sūdzas par Rēzeknes administratīvās rajona tiesas tiesnešu darbu un 
pieņemtajiem lēmumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Administratīvās tiesas darbu saistībā ar lietas neizskatīšanu 
saprātīgā termiņā un uzskata, ka tā tika apzināti novilcināta.  
 
Privātpersona sūdzas par Jūrmalas pilsētas prokuratūras prokurori E.Zviedri un Rīgas 
pārvaldes Jūrmalas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas vecāko inspektori J.Berzicku saistībā 
ar pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā un pauž neizpratni, kāpēc to nav iespējams 
pabeigt saprātīgā termiņā. 
 
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestādēm saistībā ar mantojuma lietas 
izskatīšanu. 
 

 

Citas sūdzības 
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Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji sūdzas par to, ka atsevišķu dzīvokļu sildelementu 
atvienošanas rezultātā pārējo dzīvokļu īpašniekiem nākas maksāt lielākus rēķinus par 
siltumenerģiju.  
 
Privātpersona sūdzas par tiesu izpildītāju darbību, izklāsta savu situāciju un pauž uzskatu, 
ka tiesu izpildītāju patvaļa ir jāierobežo un atalgojums jāiekļauj vienotajā atalgojuma 
sistēmā, lai tas vairs nebūtu nesamērīgs ar pārējo darbinieku atalgojumu. 
 
Privātpersona sūdzas par netaisnību un nelikumībām saistībā ar daudzdzīvokļu mājā esošo 
neapdzīvojamo telpu apsaimniekošanas izmaksām, kā arī piespiedu zemes nomas maksu par 
mājai blakus esošā veikala „Zolitūde” autostāvvietu un veloceliņu. 
 
Privātpersonas sūdzas par pensijas apmēru, veselības stāvokli. 
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